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 درآمد: طرح پرسش از تمدنپیش
 

ما ی  جانور متمدنی اسات که بر سایارهترین جوان(  Homo sapiensهوشامند ی انساان گونه

هاایی عینی و تجربی مثال زنادگی اجتمااعی، را باا نشاااناه 1«تمادن»تکاامال یاافتاه اساات. اگر  

ترین دسااتکاری محیز زیساات، کشاااورزی و دامتروری تنریف کنیم، مهم شااهرسااازی،

  .ی زمین مورچگان و سایر حشرات اجتماعی هستند جانداران متمدن کره

انداز جوامع زمینی بنگریم،  ی تنگِ خودبینی دسات بکشایم و به کل چشاماگر از پنجره

هماه  . با این  در این میاان خواهیم یافتنوخاسااتاه واردی  تازهغریباه و ای  هنوآمد را انسااان  

همتاایی در جاانوران   احتماااًاناد کاه  خود دو رکن مهم پادیاد آوردهاجتمااعی  آدمیاان در نظاام  

 ندارد. دیگر  متمدن 

  :ند ازاعبارت دو  این

برای تبادل    2زایشای - گشاتاریقواعد  با   ساتیدساتگاه نمادین عامالف( زبان طبینی که 

 و مننا؛ 

به بیان دیگر، حضااور برای تبادل کاا.   ایسااتنظام گسااترش یافتهب( بازرگانی که  

گیری تمدن انساانی  مبنای شاکل «چیزها»و  «منناها»ی عام و نمادین برای تبادل هاسایساتم

ی بنیادین ی آدمی هسااتند بر شااالودهی گونههایی اسااتثنایی و وی هاین دو افزودهاساات.  

جانوری باشاد. زبان طبینی و بازرگانی شارط   زندگی اجتماعی یکجانشاینانه، که همانا تمدن

دارهایی جاله توجه مثال ازم یا کافی برای ظهور تمادن نیسااتناد، اما در ترکیاه با هم پدیا 

 بخشد.ای متمایز میی انسانی جلوههاتمدنآورند که به فرهنگ و هنر را پدید می

 
1. Civilization 

( تعبیری است که نوآم چامسکی باب کرده، و منظور از آن  transformational generativeزایشی ) -گشتاری .2
تواند با شماری محدود از واژگان،  ویژگی دستوری زبان طبیعی است؛ که قواعد پایدار صرف و نحو دارد و می

 ی معنادار تولید کند.شمار گزارهبی
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با این حال باید در گام نخساات به این نکته توجه کرد که مفهوم عام »تمدن« را با این  

تر از آن تر و عینیگرایااناهتوان تنریف کرد. باایاد باه دنباال درکی طبیناتنمودهاای وی ه نمی

ی جانوری هاتمدنای وسیع از ی دامنهی انسانی را در میانههاتمدنبود، و این خود به خود 

ساازی و رام کردن گیاهان و و شاهرساازی و راهمنماری عناصار مهمی مانند دهد.  جای می

جذابی مثل تولید هنر و ادبیات های متغیر .شاودجانوران در حشارات اجتماعی هم دیده می

شاان در جوامنی بیگانه  دادن افزاری هساتند که تشاخیصچندان پیچیده و نرمهم  و اساطوره 

ی موفق و پایداری  هاتمدناست، انگار منلوم ی ما  گونهاز نظرگاه  دشوار است تا جایی که  

 و هنری پیچیادهفرهنگی    خالقیاتاناد، از  بنیااد کردهن و زنبوران  مورچگاان و موریاانگااکاه  

از ی های رفتارداریم که در پرندگان(    وی هبه هایی غیراجتماعی سااو گونهآناز تهی باشااد. 

تمدنی داشته که آندهند، بینمایش میمحیز آراستن آواز و رقص و را در قاله  این دست  

 باشند. 

»الگوهای جاله رفتاری« مثل هنر و زبان   آید که بر خالف تصاور مرساوم،از اینجا برمی

توجه داشات به این هم  باید  و   دانساتت طبینیِ تمدن لزوماًاز مرا نباید  و فرهنگ پیچیده  

. برای فهم ماهیت تمدن، باید به نقاطی  ی انساان نیساتند در انحصاار گونهشا   اینها بیکه  

همچون شارطی  اسات و   مشاتر دیگر  های اجتماعی نگریسات که در میان انساان و گونه

نماید که  چنین می. بر این مبنا  کند عمل می تکامل پیچیدگی در این سااط ضااروری برای 

، نه عناصااری مثل زبان باشااد شااهر  - دوقطبی مهمِ راه هاتمدنگیری  اصاالی شااکلارکان 

رجا  بینیم، تمدنی هساات و هراه می -یننی هر جا شااهر   انسااانی یا اساااطیر و دین و هنر

ساز تمدنهای این محوری پیشاتمدنی داریم.  هایی ساده در مرتبهبینیم، دست باا جامنهنمی

 . ند ای جوامع انسانی به ی  اندازه توسنه نیافتهالبته در همه

عبارت اسات از مکان اساتقراری انساانی در بیانی سااده شاده گفت که شاهر   توانمی

ی نظری، بااای دو یاا پنه هزار نفر( کاه زماانی دراز  هااچاارچوبجمنیتی بزرگ  بسااتاه باه  

شامار و بزرگی شاهرها با هم  در جوامع گوناگون   باای ساه تا پنه قرن( پایدار باقی بماند. 

های به همدیگر نیز فراز و فرودشاهری ی اتصاال مراکز  و درجه  هاراه کند و تراکمفرق می

 بسیار دارد. 
  ، شاودانساانی شاکوفا میفرهنگ ساازی اسات که  شاهرنشاینی و راه ین دو متغیرِبراساا  هم

های شان ممکن است به درجهبسته به سط  شهرنشینیجوامع انسانی  ماند.  باقی میبدوی یا  
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را در خود جای  محلیی هازباناند  یا فراوان از ای همتفاوتی نویساا باشاند و شامار و دامن
کنند ساازی گساترده را پشاتیبانی میشاان بازرگانی پیچیده و راهدهند. به همین ترتیه برخی

 زن حال، امکان دساتیابی به این عناصار اسات که جوامع انساانی را اکنند. با ای و برخی نمی
ساازد و پیچیدگی و پویایی  زنبوران متمایز میهای کندو  یامورچگان و موریانگان  های شاهر
در مننایی که امروز به کار  «تمدن»مفهوم   بخشاد.جهانِ آدمیزادگان میی به زیساتگیرچشام

ایسات که طی دو قرن گذشاته در شاود، مدرن اسات و نوسااخته. در واقع این کلمهگرفته می
مدرن پدید آمده تا اساتنمار و اساتیالی غرب بر باقی نقاط  ی  هاگفتمانگیری جریان شاکل

ی   ایم که هیچسانتی دیگری برای آن داشاتههای جهان را توجیه کند تا پیش از آن برابرنهاد
  اند. نداشاتهدر تنبیر امروزینش  ار ایدئولوژی  و سایاسای »تمدن« را دقت علمی و همچنین ب

نظری فراوان بوده اسات. های  گذشاته موضاوع کشامکشهای  طی دهه  وی هبهمفهوم تمدن  
و کدام نیسات و این که قدمت هر  اسات  صااحه تمدن  گوناگون کدام جوامع  در این که 

سااز هساتند که در یی سارنوشاتهاپرساششاود،  تمدنی به چند قرن و چند هزاره بالغ می
. با این حال کند تنیین میرا ها ملتو اعتبار ساایاساای تاریخی  مشااروعیت   دنیای امروز
انگیز مبهم و نارسااا و گاه تخیلی تنریف شااده  به شااکلی شااگفت  ای چنین مهم،کلیدواژه
فراوانی از اندیشاامندان فرهیخته و زیر  در دساات داریم که  های  و مقاله  هاکتاب .اساات

ی چاه منلوم بااشااد دربااره دقیقااًکاه  آنبی  اناد،ی تمادن داد سااخن دادههزاران کلماه دربااره
آورند. به بیان هایشاان در این مورد را از کجا میگویند، یا اعتبار قضااوتچیزی ساخن می

آلود هم  ساز است، مبهم و مهبه همان اندازه که مهم و سرنوشت «تمدن» مدرنِمفهوم   ،دیگر
  هست.

توان  در آثاار نویساانادگاان گونااگون تنبیرهاا و تفساایرهاایی متفااوت از مفهوم تمادن می
 اند. یی کلیدی را برای پ وهش علمی در این زمینه پیشنهاد کردههاپرسشیافت، و هری   
روزآماد و خوبی کاه در این زمیناه باه پاارساای برگرداناده شاااده و هاای  یکی از کتااب

ی یوهاان  دهاد، نوشااتاهجااری در این میادان باه دسااات میهاای  بنادی خوبی از بحا جمع
ها پاسا  دهد را در  ی تمدنی باید بدانیی که ی  نظریههاپرساشسات. آرناساون ا  1آرناساون

  2شش گزاره خالصه کرده است:این  

 
1. Jóhann Páll Árnason 

 . ۳۱۷: ۱۳۹۷آرناسون،  . 2
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 فرهنگ چیست؟ های بنیادنخست: 

 یابند؟ ساز چطور بر مبنای شباهت و تفاوت سازمان میعناصر هویتدوم: 

 شود؟ دیگر وارد ارتباط میی  هاتمدنچگونه تمدنی با سوم: 

 آید؟  از کجا می هاتمدنظرفیت یکتارچگی چهارم: 

 کنند؟ پیاپی چطور تمدنی یکسان را بازتولید میهای  نسلپنجم: 

 ؟د نیابیچطور در زمان و مکان بسز م هاتمدنششم:  

شاود و بازتولید اجتماعی مربوط میی  هاسایساتمار  آرناساون به سااخت  نخساتساه پرساش 

جغرافیا را در پی دارد. ساه تای دوم به کارکرد سایساتم    تأسای انساانی در مکان و ی هانظام

ساازد. آرای آرناساون در دهد و زایش تاری  را ممکن میتمدنی در محور زمان ارجاع می

تمدنی به  ای  هگیرد که دشاوار بتوان آن را نظری کاساتوریادی  قرار میهای ی نوشاتارادامه

ی تمدنی، دساتگاهی مفهومی اسات که  از نظریه  ممنظور ؛ ومننای دقیق کلمه در نظر گرفت

را بر مبنای این موضاوع   هاپرساشاز ای  هبنگرد و خوشا   «موضاوع» همچونبتواند به تمدن  

 دهد. گویی بدان سامانمند را برای پاس هایی روشطرح کند و پ وهش

  زیرا توان بدان پرداخت.  هایی هساتند که میموضاوعترین  انساانی از پیچیدهی  هاتمدن

مغزِ تکامل یافته بر زمین سار و ترین  پیچیده  ی اجتماعیِبرسااختهترین  مقیا اینجا با بزرگ 

کار داریم. از این رو پرداختن به این موضااوع بدون توجه دقیق به مفهوم پیچیدگی، ره به  

، باید بر سایساتم  تمدنی سایساتمی پیچیده مثل برد. برای طرح پرساش دربارهمیترکساتان  

هاا را همزماان مورد توجاه هاایی متفااوت از دادهکرد و ایاه  تاأکیاد اش  و پیچیاده بودن  بودن

 .شودتحلیل پیچیده ی هاسیستمدر سرمشق ضرورت دارد مفهوم تمدن پ  قرار داد. 

ی  هاسیستمی رویکردی که در این کتاب در پیش خواهم گرفت، همین چارچوب نظریه

ی گذشااته اهمیت و برجسااتگی  هاطی دهه  وی هبهپیچیده اساات. دسااتگاهی مفهومی که 

ساارمشااق نظری امروز در ترین توان آن را امیدبخشی پیدا کرده و به تنبیری میگیرچشاام

 علوم انسانی دانست. 

نظری به نام »دیدگاه زُروان« بر این اساا  پیشانهاد    یمفهومی و مدل ینگارنده دساتگاه

هایی انتشااار یافته اساات. در این  و مقاله هاکتابدر قاله ی گذشااته طی دو دههکرده که  

خواهیم اندیشااید. کنجکاوی در مفهوم تمدن اگر در  هاتمدنبه   این زاویهچنینوشااتار از 

شاوند که این کتاب ترجمه مییی دقیق هاپرساشچارچوبی سایساتمی بازتنریف شاود، به 
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توان به این شااکل  را می  هاپرسااشاساات. این ته شااده  نوشاا ها  گویی بدانبرای پاساا 

 کرد:  بندیصورت

 اندیشید؟   ها تمدن ی می درباره توان به شکلی عل : چطور می انه شناس نخست( پرسش روش 

 ای نیاز داریم؟دستگاه مفهومی، به چه هاتمدنشناسی تاریخی جامنه تأسی : برای 1.1

 ی پیچیدگی چه ارتباطی دارد؟با سنجه ،: مفهوم تمدن در مقام ی  سیستم1.2

مدی، موفقیت یا  اجتماعی غایت تنیین کرد؟ کارآی هاساایسااتمتوان برای  می : آیا1.۳

 توان سنجید؟هایی میشکوفایی ی  تمدن را با چه شاخص

 اند؟ حاکم   تمدنی ی  ها سیستم مندی بر تکامل قاعده های  عام و روند های  سازوکار : چه  1.4

 شناختی: تمدن چیست؟دوم( پرسش هستی

جای  «مر انساانیا»: تمدن چه جور سایساتمی اسات؟ در کدام ساط  از سالساله مراتهِ 2.1

شاخصایتی و ی هانظاماجتماعی،  های فرهنگی، نهادهای  ش نسابت به منشاگیرد؟ موقنیتمی

 زنده چیست؟های  بدن

و در تاری  شاود؟ آغازگاهش  : مرزبندی تمدن در فضاا و زمان چطور مشاخص می2.2

 شود تشخیص داد؟ ی فروپاشی و مرگش را چطور مینقطه

 یابد؟ درون و بیرون آن چگونه از هم تمایز می   ؟ شود ر مکان چطور منلوم می اش ب گستردگی 

 ی ی  سیستم تمدنی چیست؟ : کارکرد و ساختار پایه2.۳

 آورند؟ بزرگ پدید میی هادولتسیاسی و های چطور ساختار  هاتمدن

 کند؟ تولید و توزیع قدرت در پیوند با آنها چطور کار می سازوکار

 سط  فرهنگ چگونه است؟ ی هاسیستمبا دین و علم و هنر و   هاتمدنپیوند 

 آورند؟ ها پدید میهایی شخصی و جمنی بر اسا  این منشهویت هاتمدنچطور 

 چیست؟ هاتمدنسوم( پرسش تاریخی: شمار و تنوع 

سایاسای و های  محلی یا واحد های  تر مثل فرهنگساادهی  هاسایساتممدن با : ارتباط ت۳.1

جای   یتمدنبافتی ی جوامع انساانی در جمنیتی کوچ  چگونه اسات؟ آیا کل زمین و همه

گیرناد؟ یاا آن کاه تمادن امری دیریااب و دشااوار اساات کاه تنهاا برخی جوامع آن را باه  می

 آورند؟پدید می زاددرونشکلی  

چگونه از هم تفکی     هاتمدن: چند تمدن در تاری  بشاار شااکل گرفته اساات؟ این  ۳.2

  ها تمدن؟ سایر تاریخی تحول این بینیمشاان میمیانچه نقاط شاباهت و تفاوتی   ؟شاوند می
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هاایی را از ساار و چاه دوره  ؟اناد چگوناه بوده اسااات؟ بر چاه جغرافیاایی گسااترش یاافتاه

 اند؟گذرانده

اند، از هم  ای که در خود پروردهمنناییای  هرا بر اساا  محور  هاتمدنتوان  : آیا می۳.۳

 اند؟سازند، کدامرا از هم جدا می  هاتمدنتفکی  کرد؟ ارکان ریختی یا محتواهایی که 

 ای داشته است؟تاریخیهای  است و چه الگوبا هم چند نوع   هاتمدن: ارتباط ۳.4

 شوند؟ ی شکوفایی همدیگر می برند؟ چطور مایه چطور همدیگر را از بین می   ها تمدن :  ۳.5

تاه باا تمادن چیساات؟ آن را باایاد نوعی پیکربنادی در تمادن اروپاایی  : نساابات مادرنی۳.6

 قلمداد کرد یا ی  تمدن جهانگیر نوظهور؟ 

  ن ایرانی در اکنون و اینجا چه جایگاهی دارد؟چهارم( پرسش راهبردی: تمد 

شاود؟ این نقاط تمایز  متمایز می  ی دیگرهاتمدنهایی از ایرانی با چه وی گی: تمدن 5.1

 اند؟ای پدید آمدهطی چه روند تکاملی

های : نقااط قوت و ضاانف تمادن ایرانی چیساات؟ در وضاانیات کنونی چه تنش5.2

 توان برایش برشمرد؟ای میسیستمی

ی تمدن ایرانی جای دارد؟ چه  محتملی در افق آینده  1های: چه مساایرها و خطراهه5.2

 آید؟ای از آن بر میعملیاتیهای راهبردها و پیشنهاد

بتردازم، و    ها پرساش مند و ساامان یافته به این در این کتاب خواهم کوشاید به شاکلی روش 

 پیشنهاد کنم.   - تمدن ایرانی   – شان  ترین پیچیده   وی ه به   و   ها تمدن دستگاهی نظری برای فهم  

 

 

 

 
1. trajectories 



    13بخش نخست: آمیختگی مهر و عشق    

 

 

 

 ها تمدنشناسی فهم بخش نخست: روش
 
 

 گفتار نخست: دستگاه نظری زُروان
 

مفهوم  ی  دربارهقرن گذشاته    طیهایی که  ها و برداشاتنظریهی  همهی شاناساانهنقد روش

ی بح  این نوشاتار خار  اسات. با این حال اشااره به این نکته  دایرهتمدن پدید آمده، از 

مند دو ایراد روشاند،  ی تمدن اندیشایدهاغله کساانی که درباره  آثارضارورت دارد که در 

 تکرار شود: مدام 

و کارکرد   ایهایهسااختار  سایساتمی تمدن، و غفلت از  نادیده انگاشاتن ماهیتِ ؛نخسات

ی  هاسایساتماش با  چفت و بسات شادنهای  ی شایوهانگاری دربارهاش و ساادهمراتبیسالساله

برای  ای  هرشاتمیانهای جامع و راهبردهای باع  شاده روش . این خطای رایهتکاملی دیگر

 و توسنه نایافته. باشد  کمیاب  هاتمدنپرداختن به 

در اسات. نادیده انگاشاته شاده   هاتمدندومین ایراد آن اسات که مفهوم پیچیدگی در 

هایی  در لفافاجتماعی ی  هانظمتکاملیِ ظهور های نتیجه سایر تاریخی تحول جوامع و مسایر

یی هاداشاتپیشپیامد پیچیدگی غفلت از هر و موم شاده اسات.  از ایدئولوژی و افساانه مُ

ی  کند و به نوبهکه از اروپامداری و تقدی  مدرنیته تغذیه میبوده سایاسای و ایدئولوژی   

 شود. ی تقویت آن میخود مایه

غفلت از این نکته اسات که تمدن ی  »سایساتم پیچیده« شاناساانه این دو خطای روش

هایی  دامنه  هاتمدنی  کنونی دربارههای  باع  شاده بیشاتر نظریهاسات. این فراموشاکاری 

هایی فرضها و شواهد را نادیده بگیرند، امکانِ بازتولید پیشکننده از دادهبسیار مهم و تنیین

غیرعقالنی و های  ساوگیری  هاتمدنایدئولوژی  را پیدا کنند، در سارشاماری و تبارشاناسای  

قواعدی تخیلی   بندیصاورتهیمی مبهم را برای  مفا  ها. این نظریهزده داشاته باشاند تسایاسا 
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های شاان با متغیرشاان با شاواهد تاریخی و ارزیابی تجربیگیرند، که مح  زدنمیبه کار 

 1نماید.عینی دشوار می

رفات از این خطااهاا آن اساات کاه موضااوع بحا  یننی تمادن را در مقاام یا   راه برون

آن را تحلیل  ای  هترشی اجتماعی به رسمیت بشناسیم و با روشی جامع و میانسیستم پیچیده

پیچیده  ی  هاسایساتمرویکرد  ،سارمشاق امروزین برای پرداختن به این کارترین  کنیم. مناساه

ی قرن بیساتم میالدی در اروپا پدید  به شاکل مدرن و جدیدش در میانه  . این سارمشاقاسات

ی درخشاش  عمومی« نام گرفت. این دیدگاه پ  از ی  دورهی هاسایساتمی  آمد و »نظریه

 شد.  افول دستخوش ی  دهه  برای بیست ساله که بسیار اثرگذار هم بود،  

پیچیده« ی  هاسایساتمی  قرن بیساتم میالدی به صاورت »نظریههای در واپساین ساال  آنگاه

عمل امروز تبدیل شاد. در  علوم انساانی  مهم  کالن و های  بازساازی شاد و به یکی از سارمشاق

 یخواه درون این سارمشاق نظر -کنند ی کساانی که در فضاای دانشاگاهی کار علمی میهمه

ابداع شاده در های ها، مفاهیم و روشاز کلیدواژه  -د بیندیشاند یا خود را بیرون از آن بدانن

نماایاد کاه این رویکرد برای پرداختن باه مفهوم تمادن چنین میبرناد.  می  این چاارچوب بهره

 رقیه باشد. ی هاچارچوبکارآمدتر از 

روشای  بلکه  .نداردآمیز یی قطنی و تنصاههاداشاتپیشپیچیده ی  هاسایساتمی  نظریه

مهم را جذب و های  تازه و نقد های دادهای  هترشاا گشااوده و پذیراساات که به شااکلی میان

هاا و ی یگااناه ناداریم و خوانشدرواقع یا  نظریاهاینجاا  اساااا   کناد. بر همین  درونی می

ی تخصصی دانشمندان و موضوعی که  در کار است که بسته به حوزهسیستمی   هاییروایت

 شود.  شان، تنریف میو اهداف پ وهشی هاداشتپیشپردازند و همچنین بدان می

پیچیده داریم  ی  هاسایساتم  «یهانظریه»از  درهم بافته و خویشااوند  هایی  نساخهاز این رو  

به کار شاناسای و جامنهشاناسای و اقتصااد  هایی تخصاصای مانند فیزی  و زیساتکه در حوزه

 
ها  علیتی )کشمکش طبقاتی یا تضاد جنسیتی( در آرای مارکسیستاش فرض سیر تکاملی خطی و تکنمونه  . 1

های پردازیهایی تخیلی به تمدن اروپایی، که در نظریههایی جهانی و اوجهاست و منسوب کردن آغازگاهوفمینیست
 .مدرن استیالیی تمام دارد
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و   3و ایلیا پریگوژین 2هرمان هاکنو   1اندیشاامندانی مانند نیکال  لومان  .شااودگرفتاه می

را بر   یهری  چارچوب نظری مساتقل ،اند در این عرصاه درخشایدهکه  4امانوئل والرشاتین

 اند.شناسانه و اصول نظری دیدگاه سیستمی تدوین کردهانی روشاسا  مب

نظری پرورده شاده در های  هرچند در اینجا هم باب نقد همچنان گشاوده اسات و دساتگاه

 این بستر گاه بیش از حد انتزاعی و گاه به شکلی افراطی تخصصی و جزءنگر هستند. 

که  ام ساود جساته هاتمدنی  درباره پرساشطرح برای   نظری یدساتگاهدر این نوشاتار از 

به گنجد. این دیدگاه  یده میپیچی  هاسایساتمو در سارمشاق    5شاودنامیده می  «دیدگاه زُروان»

 گرفته است. شکل  ها«نهاد»ها با »من»ی چگونگی پیوند خوردن  طور خاص برای حل مسئله

مند  قاعده  اجتماعیِی هانظامخودآگاه و   روانشاناختیِی هاسایساتمی کنار آمدنِ  شایوهبه  یننی  

 «زمان»ایزد باساتانی  آن اسات که نامِ  «زُروان» با اسام  دیدگاهدلیل نامگذاری این  .  پردازدمی

هاای  زماان مفهومی کلیادی اسااات کاه ایاه  مادل نظریاین  بوده و در  بااسااتاان  نزد ایرانیاان  

آفریده   «من»با حضااور خود آفریناد و را می «من»دهد و متفااوت پیچیادگی را سااامان می

 شود.می

ها انتشاار و مقاله  هاکتاباز   ایمجموعهدیدگاه زروان طی پانزده ساال گذشاته در قاله 

شاده اسات. آزموده وناگون  گهای  آن هم به شاکلی میدانی در حوزههای  یافته و کاربسات

ی آغازین برای تدوین این دساتگاه نظری توضای  دادن موقنیت چنان که گذشات، انگیزه

شااان بود. این کار تنها با دسااتیابی به  اجتماعیخودآگاه و خودمختار در میدان های  »من«

 باشاد و هم از نظر تجربیاساتوار و مساتدل  که هم از نظر منطقی   شاودمیممکن  ای  هنظری 

وانی و فهم هویت  ای که در افق نگاه نگارنده قرار دارد، بازخپذیر. چالش بندیرساایدگی

ایرانی و دساتیابی به راهبردهایی برای بازساازی آن اسات. این هدف با به کار بساتن دیدگاه  

 
1. Niklas Luhmann 
2. Hermann Haken 
3. Ilya Prigogine 
4. Immanuel Wallerstein 

شناسی )با محور  های زیستهایی در رشتهنامهبه صورت پایان   ۱۳۸۶تا    ۱۳۷۵این سرمشق نظری طی سالهای    . 5
دانشگاهفیزیولوژی اعصاب( و جامعه تهران و عالمهشناسی در  قالب    های  بعدتر در  طباطبایی صورتبندی شد و 

 هشت جلد کتاب و حدود پنجاه مقاله انتشار یافت. 
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ممکن شاده که روی هم رفته طی  و هنر  شاناسای اساطوره ،، تاری ی فلسافههازروان در حوزه

 ی گذشته به انتشار هفتاد کتاب و بیش از دویست مقاله انجامیده است. دو دهه

ی زروان پرسااش مرکزی عباارت اسااات از چگونگی پیوناد خوردن »من« باا نظریاهدر 

، و و اجتماعی روانشاناختیی  هاسایساتمیننی چگونگی اتصاال و اثرگذاری متقابل  1»نهاد«،

کرده اسات.    اشبندیصاورتسااختار   قاله عاملیت/در   2که گیدنز اسات همان چالشای    این

یابد  ود میافزاری اسات که در قاله پردازش عصابی در مغزی انساانی نم»من« سایساتمی نرم

و پدیدارهایی روانشاناختی مانند عواطف و هیجانها و عقالنیت و اساتدال و خودآگاهی و 

کند. اینها جملگی ی  نظام شاخصایتی خودمختار و خودبنیاد  ی شاخصای را ایجاد میحافظه

ی ساط  اجتماعی اسات و ی آزاد مجهز اسات. »نهاد« سایساتم پایهساازند که به ارادهرا برمی

اسات که ارتباط پایدار ساه نفر یا بیشاتر را در بر بگیرد. به همان ترتیبی که متغیر سااختاری  

کند و واگرایی این دو ی قدرت کار میمرکزی سیستم »من« لذت است، »نهاد« با متغیر پایه

  های آشفتگی و ابهام در فهم جوامع انسانی است.یکی از گرانیگاه

« هر موجود خودآگاه و خودمختاری اسات که هویتی شاخصای را حمل کند، در هر  »من

گ و در هر برشاای از تاری  و جغرافیا که باشااد. »نهاد« هم هر ساااختار  سااطحی از فرهن

های کوچ  گرفته تا سااه عضااو داشااته باشااد، از خانواده کمدسااتایساات که  اجتماعی

 های بزرگ.امتراتوری

و  »من« دو سایستمتنها به   عاملیت و سااختار از پیونِدپرساش    زروان،  در دساتگاه مفهومی

را هم در بر بگیرد. یننی پرسااش    «نباد »و   3«شنِمَ»شااود و حتماا باایاد  محادود نمی  «نهااد»

که  -ی انساان  تشاکیل دهنده  گوناگونِهای  ی ایهین بوده که عناصار برساازندهچنمرکزی  

شااوند و چطور با هم چفت و بساات می - از بدن و شااخصاایت و منش و نهاد  اند عبارت

  کرد.  بندیصورتتوان  ن در قاله ی  سیستم منسجم انسانی را چطور میشایگانگی

 
1. institution 
2. Anthony Giddens 

ها« است که در قالب کتابی به همین نام انتشار یافته و به  ی منشهای دیدگاه زُروان، »نظریهیکی از زیرشاخه  . 3
ی  ی الیهپردازد. در این بستر، »منش« عبارت است از سیستم تکاملی پایههای فرهنگی میتحلیل پویایی سیستم
نظام از  آمده که در شبکهفرهنگی، که  معنا پدید  نمادینِ حامل  ارتباطی تکثیر میهای  شوند و همانندسازی  های 

 کنند. می
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ی  نقطه گذشاته های  طی دهه  وی هبهدر علوم انساانی    «نهاد»و  »من« پرساش از پیوند میان

 مساایحیِ -  ی نگرش افالطونیبوده اساات. با این حال اغله سااایهها  پردازیکانونی نظریه

که به شاکل  کرده اسات. نگرشای  نگینی میها سا زنیگمانهاین  مسالز بر فرهنگ اروپایی بر 

 است. پنداشته و »من« را فرعی و موهوم میداده  می»نهاد«  پیشینی اولویت را به

ی کهنی اسااات کاه گیتی و مینو را باا  ی فلساافی این دیادگااه هماان عقیادهشاااالوده

های  پندارد، و به جای آن که به شااواهد و دادهیی افالطونی از هم متمایز میهاداشااتپیش

پردازش مندانه روش ازمفهومی کارسا تمایزهای  برای دساتیابی به این دو را تجربی بنگرد و 

 کند. هایی مصنوعی و ساختگی اختراع میدوقطبیهایی سیاسی با انگیزهکند، 

پیامدهای   هاتمدنی پردازی مدرن دربارهمسایحی بر نظریه -  اساتیالی نگرش افالطونی

هایی  گیرییی نامساتند و نتیجههاداشاتپیشی بح  برانگیزی داشاته و به  شاناساانهروش

ای  اش همچون دوقطبیتفکی  اقتصاد از فرهنگ و در نظر گرفتنناپذیرفتنی انجامیده است.  

شااناسااان  از این خطاهاساات که مبنایی مارکساایسااتی دارد و حتا جامنهای  هنمون  ،غایی

 اند.  هم آن را بازتولید کرده 1غیرمارکسیست مثل پارسونز 

کناد و به  ی نظری شااکلی خاص پیادا میهاچارچوبدر این  آرایش عنااصاار مفهومی  

ما  رسااش مرکزی  پکند. دهد و برخی دیگر را مهار میمجال طرح می هاپرسااشای از دامنه

  گردد یننی شاااان بااز میو چگونگی تحول و تکاامال  هااتمادنچیسااتی  در این کتااب، باه  

بر کناد. در این میادان باید  ترین سااط  را آما  میدر کالنچگونگی سااازماندهی جامناه  

کیهان فرو هایی که انساان را به  فرضشمرساوم غلبه کرد. پی  ناپذیرِهای رسایدگیفرضپیش

پرساش باید به یاد داشات که   کند.اهد یا آن را مشاتقی جبرآلود از جامنه محساوب میکمی

سااامان های  شاایوه ردد.گباز می»نهاد«  و »من« همواره به ارتباط میاندر این اقلیم مرکزی  

ی تداخل توان به شایوهپرساشای بنیادین اسات و بر آن مبناسات که میدادن ارتباط این دو 

 .   اندیشید  ی آزاد انسانی و قواعد هنجارین نهادهااراده

کنجکاوان و کسااانی که در   .ر اینجا بازگو کردن ارکان دیدگاه زروان ممکن نیسااتد

ها بنگرند و با  و مقااله  هاکتاابباید به اصاال    قاعدتاً ،جدیتی دارند  هاپرسااشی این  زمیناه

 
1. Talcott Parsons 
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»امر   ترعمیقاش در بازخوانی و فهم ی کارآییی این نظریه آشاانا شااوند و دربارهشااالوده

  1انسانی« داوری کنند.

ی و درباارهدقیق برساایم  چاارچوبی از مفااهیم  باه  در این نوشااتاار تنهاا برای آن کاه  

بساتر ههنی مشاترکی تولید شاود، برخی از اصاول    ،نظریی  هاداشاتپیشپایه و های کلیدواژه

بریم تا به این پرسش بنیادین پاسخی کنیم و از آن بهره میدیدگاه را مرور میاین  برآمده از  

چیسات و در هساتی چکاره اسات؟ و با مفاهیمی کالن مانند   »من«  کوتاه و گذرا بدهیم، که

 کند؟ملت و تمدن چطور ارتباط برقرار می

  ماان در پ وهش تمادنی  وی هباهمحوریات دارد و  مفهوم »من«  زُروان  در دسااتگااه نظری  

ناادیاده    کلیباههاا این مفهوم را  ی نظریاههماه  تقریبااًکناد. چرا کاه  موقنیتی کلیادی پیادا می

نامربوط به افراد  کامالًاند نظام تمدنی را همچون امری مستقل و مجزا و یدهاند و کوشگرفته

نقشای کلیدی  من«  هایکردار»و  »من« . این در حالی اسات کهتنریف کنند و کردارهایشاان  

ی تمدن بر کننده تمدنی دارد، و این جدای از اثر تنظیمهای  و تنیین کننده در تنظیم پویایی

 هاست، که بسیار مورد بح  قرار گرفته است. »من« بینیهویت و جهان

باه طور  ی تمادن ایرانی را  حوزهعاام  و    مفهوم تمادن را باه طورکاه بخواهاد  ای  ههر نظریا 

، باید نخسات  برساد  هاتمدنسایر تحول تاریخی به تحلیلی از و کند    بندیصاورتخاص( 

 داشته باشد: کلیدیی هاپرسشپاسخی برای این 

  یننی چه؟ انسان در مننای دقیق کلمه چه موجودی است؟ دقیقاً( »من« 1

انساان در مقام جانور،  مثالً( ساطوح متفاوتی که برای توصایف انساان وجود دارد  2

 د؟نشوموجودی خودآگاه، شهروند، یا موضوع اخالق(، چطور با هم چفت و بست می

توان در قاله ی   تکه و نامنسااجم و واگراساات یا کلیت آن را می( »من« چیزی تکه۳

 کرد و توضی  داد؟ بندیصورتمفهوم و ی  سیستم 

 
ی  های پیچیده«، »نظریهی سیستمشرح داده شده، عبارتند از: »نظریهها  آنی کتابهایی که دیدگاه زروان در  مجموعه   1

دهد(، »زبان، زمان، زنان«  میما  خودانگاره« )اینها چارچوب نظری پایه را به  ها«، »روانشناسی  ی منشقدرت«، »نظریه
ی راهبردهای مدیریتی و  کند(، جامِ جمِ زروان )که مجموعهی زمان« )که پیوند زمان و »من« را بررسی میو »درباره

کتابی دو جلدی است و    شناسی تاریخی مکان؛ نگاهی سیستمی« )کهعملیاتی برآمده از این نظریه است( و »جامعه
 دهد(.این سرمشق مفهومی را در ساحت مکان نیز بسط می
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 ؟ند اضرورت دارد کدام  «امر انسانی»توصیفی که برای فهم دقیق و علمی های ( سط 4

جریاان    -ا و چاه رخادادهااییچاه چیزها   –( در هریا  از این سااطوح چاه پادیادارهاایی  5

 توان مشاهده کرد؟یی را در آن مقیا  میهاسیستمد و چه  نیابمی

های  انساانی غایتی مشاتر  تنریف کرد؟ آیا رفتار بدنی هاسایساتمتوان برای  ( آیا می6

هاایی درونی غاایاتی فرهنگی  هااروایاتو  اجتمااعی  ی  هاانظاام  ،خودآگااههاای  »من«  زناده،

 ؟هستند سازگار دارند؟ این غایتها تا چه اندازه با هم  

و »من«  داشااته باشااد، همین توجه به   رقیههای  ای بر دیدگاهبرتریزروان  اگر رویکرد 

شاناختی و ساقف فرهنگی  صاحن زیساتاین که  و اسات، در کنار »نهاد« اش  محور شامردن

دهاد. در این بخش زماان و فضاااای کاافی برای  این سااااختماان را نیز مورد توجاه قرار می

 ل وجود ندارد. پرداختن به ت  ت  این مسائ

طرح    هاپرسشساازند، این  هایی که دساتگاه نظری زروان را بر میو مقاله  هاکتاباما در 

اند. در اینجا تنها در آن حدی که برای پرداختن به  شااکلی ساازاوار پاساا  یافتهشااده و به 

هم پرداخات. خواننادگاانی کاه باا این  اضاارورت دارد، باه برخی از آنهاا خو  هااتمادنبحا   

بندی و های توانند از این فصال بگذرند و یکراست به فصلمیدساتگاه نظری آشانایی دارند 

 وارد شوند. هاتمدنشناسی تاریخی بح  جامنه

 

 جهانگفتار دوم: تکامل پیچیدگی و زیست
 

برای دسااتیابی به درکی تحلیلی از چارچوب نظری زروان، باید نخساات چگونگی ظهور 

و اجتماعی  ]یننی ساط  زیساتی، روانشاناختی،  سالساله مراته پیچیدگی در انساان های  ایه

ای نظری منسجم و فراگیر و آزمودنی ی ساط  زیساتی دساتگاهرا مرور کنیم. دربارهفرهنگی[  

شاناسای نوین را در بر ای زیساتیابنده و بسایار شاکوفتوسانههای در دسات داریم که شااخه

گیرد و چگونگی ظهور پدیدارهایی سایساتمی مانند خودساازماندهی و خودزایندگی را می

های  ها( از دل تنوعی از خشااتی پایه  یاختهزندهی  هاساایسااتمدهد و برآمدن  نشااان می

 کند.  ماکرومولکولی را را توصیف می
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آید که به  ی ساطوح بااتر پیچیدگی پیش میاغله دربارهنساانی  در توصایف امر اابهام 

های  از بداهتای هدر هال منمواًپردازند و  ، جامنه، اخالق و فرهنگ می»من«  مفاهیمی مانند 

شاوند که  شاناور هساتند و همچون »علوم انساانی«ای تدوین میآشانا های آمیز یا ابهامتقد 

  ی علم انهگیرساختشاناسای گویی مفاهیم و پدیدارهایش از ساط  زیساتی گساساته و از روش

 . استفارغ  تجربی

کند، گذار پیچیدگی  آنچه پیدایش سااط  ساالسااله مراتبی روانشااناختی را ممکن می

ساط  ی هاسایساتماش بخشای از ی عصابی از حدی خاص اسات. مغز در حالت پایهشابکه

حرکتی های  حسای را به خروجیهای  ایسات که ورودیدساتگاه پردازندهو زیساتی اسات، 

   دهد.اش را افزایش میکند و به این ترتیه بخت بقای بدن حاملترجمه می
جاانادار از سااطحی از پیچیادگی برخوردارناد کاه  ی  هااساایسااتماز هماان ابتادای کاار، 
هم که زندگی    1یوکاریوتهای اییاختهت ترین ساازد. یننی سااده»انتخاب« را ضاروری می

که  اند. حدی گی را از سر گذراندهپیچید ساز از سرنوشتمستقل و خودبنیادی دارند، حدی 
.  ساازد ضاروری میرا   «ی ممکنچند گزینه  از بین  رفتارانتخاب ی   »ی  مسائلهرویارویی با  
انتخاب را حل ی  مساائلهاین بازخوردی مثبت با ایجاد پیچیده  ی  هاساایسااتمبساایاری از 

با  .کنند می  نماییبازپردازشای . یننی با حل ی  مسائله همان چالش را در ساطحی کنند می
ای از به خزانه  این مساائلحل مجدد ی زنده هنگام  هاسایساتمظهور مغز در مسایر تکامل،  

ردها و . این الگوی ارتقای مارپیچی کارککنند های آزموده شااده دسااترساای پیدا میحلراه
ی تکامل زیستی  شان همان است که شالودهتر شدنِ تدریجیشان و بغرنهشاخ و برگ یافتن

که جانورانِ   -  جاندارانترین  تکامل یافته در بدن پیچیدههای  سازد. در میان دستگاهرا بر می
وی گی را از خود نمایان  این   هاسایساتمدساتگاه عصابی بیش از ساایر زیر -  متحر  هساتند 

ه دساتگاترین  و کارآمد ترین  یننی دساتگاه عصابی در حل کردن مساائل چاا  ساازدمی
ترین تر نیز بیشپیچیدههای  سااده به منماهای  اسات، و به همین ترتیه در برکشایدن چالش

شااان قرار ه نو  پیکان تکامل در جانوران بر دسااتگاه عصاابیقابلیت را دارد. به این ترتی
در جریان تکامل دگرگون  نمایی در اقیانو  پیچیدگی شاابیه اساات که  به قطهمغز    .دارد
  آورد.تازه را به بار میهای  کناری و طیفی از صاافتهای هایی از رخدادشااود و زنجیرهمی

 
1. Eukaryote 
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که سایساتم عصابی جانوران باید حل کند، انتخاب رفتار بهینه از میان های  مسائلترین مهم
منمایی    ،محتملِ پیشاارویش اسات. یننی شاکساتن تقارن حاکم بر کردار  رفتاریِهای  گزینه

عصابی با آن درگیر هساتند. تقارن بدان منناسات که از های ی پردازندهغایی اسات که همه
الن جاانور بهماان حرکات را در فالن لحظاه انجاام کناد فدیاد جهاان خاار  هیچ تفااوتی نمی

 بدهد، یا ندهد.  
ی رفتاری با هر ساازد، هر گزینه جهان بیرونی که محیز سایساتم را بر می انداز  چشام از  
ها تقارنی برقرار اسات.  سات. از این رو میان این گزینه همتا و ی رفتاری دیگری همساان گزینه 

ی کاه الگوی  ن شااکناد و متغیر بنیاادی همواره از انادرون ساایسااتم اسااات کاه این تقاارن می 
کهکشاان راه شایری،  کند، بقاسات یننی برای جهان   تقارن را ساازماندهی می های  شاکسات 

اندام کرده که فالن میمون درشاات اتیوپی( فرقی نمی های  ی آفریقا، ساااوانا اره ی زمین، ق کره 
انور که چه بساا نیای بزرگ ما هم بوده، ابزاری سانگی بساازد یا نساازد. اما برای خودِ آن ج 

بوده اسات. همواره تقارن کرداری سایستم فنا  یا  بقا برگزیدن یا وانهادن چنین رفتاری به مننای  
جاندار متغیری مرکزی که این شاکسات  ی  ها سایساتم در    . شاکند انداز اندرون سایساتم می از چشام 

 سازد، بقاست.  ا برقرار می گوناگون ر های کند و پیوند میان رفتار تقارن را سازماندهی می 

امکانِ بقاسات. بقایی  ی در این مننا مغزها پیش و بیش از هرچیز دسات اندرکار محاسابه
انتخاب کردنِ  نهان شااده اساات.رفتاری رقیه  های  گزینهبیش و کم در  های احتمالکه با 

مغزها  بساته به این که   .موریت اصالی مغزهاساتأم  ،ساازدبیشاینه قا را رفتاری که بخت ب
شاان را گونهپایداری جمنیت و تداوم ند، بقای بدن و چقدر در انجام این کار کامیاب شاو

بقاا، هماان پاایاداری در زماان اساات و از دهناد. کنناد، یاا آن امکاان را بر بااد میتضاامین می
زنده با محوری زمانی پیوند ی  هاساایسااتمزشاای در  پرداهای ساات که سااازوکارجاهمین
 شود.و خودبنیاد برساخته می زاددرونه در مسیر تکامل گام به گام بیشتر خورد کمی

به قدری اهمیت داشته که از همان ابتدای تکامل دستگاه عصبی،  رفتاری    شکست تقارنِ
این همان سایساتم پاداش یا   ، ومفهوم بقا در آن رمزگذاری شادهکار یننی  منیار غایی این  

ها پدید  در آنپردازشای   یمرکز ی لذت در مغز اسات. از همان ابتدای تکامل مغزها،  شابکه
کاه باا نااقال عصاابی  سااتای ی عصاابیشاابکاهکناد و آن  رمزگاذاری  آماده تاا مفهوم بقاا را 
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 ی انتقاالمرکزی دارناد کاه واسااطاه  ی مغزهاایننی هماه  کناد ر میدوپاامینی کاا  -  نوروپتتیادی
  1اش دوپامین یا نوروپتتیدهایی مثل آندورفین و دینورفین و انکفالین است.پیام عصبی

  «لذت »  را به مفهوم روانشناختیِ «بقا» شناختیِمفهوم زیستکه  است  سایساتمیاین همان 

شاناساانه  افزا از ساط  عصاهبه شاکلی همکند و به این ترتیه ساط  روانشاناختی  ترجمه می

 . 2خیزد«»برمی

ترین و بادوامترین کاراز سااویی محافظهدسااتگاه عصاابی مرکز لذت  در مساایر تکامل 

ران  پیشترین  و چاا   ترینساازد، و از ساوی دیگر پویارا بر میمغز  بیوشایمیایی  سایساتم

ی  هاسایساتمی زیرتوان آن را محوری دانسات که بقیهسات. یننی میاپردازش عصابی تحول 

 .شوند چیده میمغزی گرداگردش  

  این سایساتم پردازنده عالوه بر جهان خار ، خودِ   ،همگام با افزایش پیچیدگی در مغزها

کند. در سط  زیستی کالبد جاندار سیستمی است می سیستم را هم با دقتی فزاینده بازنمایی

که درونی و بیرونی دارد و سایساتمی هدفمند و جویای بقاست که با جهان درگیر است و با 

کند.  بقای خود را تضامین می ،جهانهای  ساازگار شادن، غلبه کردن یا گریختن از دگرگونی

شاود و آن هم »من« با ظهور ساط  روانشاناختی مضامونی تازه در این سایساتم بازنمایی می

کند، که  می  بندیصورتاست یننی سیستم نه تنها محیز خار  را رمزگذاری و بازنمایی و 

 یابد.  به تصویری از خویشتن نیز در تقابل با آن دست می

از خود سایساتم را هم تصاویر  ای  هساای  ،جهانشاان از تمام مغزها پا به پای بازنمایی

ی  تر شاده باشاند بخش بزرگی از بدنهیی که از حدی پیچیدههاسایساتمکنند. اما تنها در  می

یااباد، و باه این ترتیاه وزن متغیر اختصااااص می  »من«  مغز باه پردازش اطالعاات مربوط باه

 . کند رقابت میبا بقا  افزایانه  شود و هملذت گرانبارتر می

  »من«  جانوری مثل انساان که مغزی چنین پیچیده دارد، تصاویری دقیق و بسایار بغرنه از

ی  ی وظیفاهآورد. مغز این کاار را در اداماهی مشاااباه از جهاان پادیاد میرا در کناار تصااویر

 
 (.۱۳۸۰شناسی لذت« از نگارنده )وکیلی، ی این بحث بنگرید به کتاب »عصبدرباره .  1

2 .emerge 
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لذت و بقاسات که   ،دو متغیر  دهد، اما این بار با تکیه برشاکساتن تقارن انجام می  باساتانیِ

 رساند. رفتار ممکن را به انجام می بهترینمحاسبات مربوط به 

شاود و سایساتم تکاملی مجزایی را پدید  لذت در این حالت به متغیری مساتقل بدل می

پردازشای و ای هدر اصال پیکر ،شاودشاخصایتی نامیده مینظام که این سایساتم   .آوردمی

خودآگاهی، خودمختاری، انتخاب و عواطف و هیجانات و   کهافزاری محاساباتی اسات نرم

بررساای   پادیادارهاایی کاه در علم روانشاانااساایگنجااناد.  منطق و عقالنیات را در خود می

 سط  از پردازش اطالعات تنلق دارند.به این  شوند،  می

جهش در پیچیدگی سارعت    قدم بندیِی تکاملی هاسایساتمایسات که اغله در این قاعده

زنده تا اولین مغزها ساه  های  اختهاز پیدایش اولین ی   کند.و شاتابی بیشاتر و بیشاتر پیدا می

ی روانشااناختی پیچیدههای  تا اولین مغز گام بندی از آنجا   . امامیلیارد سااال زمان ازم بود

گذار از ساط  روانی به ساط  به درازا کشاید. آنگاه ( پانصاد و پنجاه میلیون ساال احتمااً 

ها  نیای انساان به احتمال زیاد نخساتیهای  انجام پذیرفت. در گونهشاتابزده اجتماعی بسایار  

شااان از سااایر در همان ابتدای دوران ساانوزوئی  و چند میلیون سااال پ  از تمایز یافتن

را پدید آوردند و این الگویی   -  پایدارهای خانواده   -اجتماعی های  نخساتین نهاد ،هاراساته

بود که پرندگان و دایناساورها هم چند ده میلیون ساال پیش از ایشاان در دوران مزوزوئی  

ی اصاالی و موازی تکامل پیچیدگی یننی حشاارات در شاااخه  .بدان دساات یافته بودند 

حادود دویسااات و پنجااه میلیون ساااال قادمات   خاانوادگی-، همین نظاام اجتمااعیاجتمااعی

، عنصااری نو باه «جهاان»و  «من»این گاام تاازه بادان منناا بود کاه عالوه بر  پیمودنِ   داشاات.

که سایساتم پردازنده دریافت که ای هاسات. از لحظ «دیگری»رسامیت شاناخته شاود و آن 

برخاساته از آن روشی متمایز  های ه اسات، و برای تحلیل دادهبخشای از جهان به خودش شابی

 را در پیش گرفت، سط  اجتماعی زاده شد. 

یی از جهاان پیرامون خود را هاابخش  »من«کاه    ساااتظهور سااط  اجتمااعی بادان منناا

رفتار   ،یشاز خو  شاهایی از خود به رسامیت بشاناساد و بر مبنای بازنماییهمچون رونوشات

  محور لذت  داشات مفهومی این تحول آن بود که وجود. پیشکند   بینیپیشاین »دیگری« را 

 ها به رسمیت شمرده شود. رنه و سط  روانشناختی در این دیگری -

هاای  نیاازپردازشاای و پیشی  هااداشاااتپیشظهور سااط  اجتمااعی عالوه بر این  

رفتاری مهمی هم به دنبال داشات. این پیامدها از امکان ادغام و های شاناساانه، پیامد شاناخت
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شاااد یننی همیااری و نااشاای می  «دیگری»و    »من«  لاذتِهاای  افزایی محورهمگرایی و هم

در ارتباط قارچ و جلب  در  مثالً های بیوشایمیایی در قاله روند که پیشاتر هم    ایهمکاری

شاده بود، به    بندیصاورتدر پیوند زنبور و گل(   مثالً عصابی سااده های  گلسانگ( یا مدار

انتخاب تجلی یابد. آنچه ظهور ساط  اجتماعی را رقم زد آن بود  های  صاورت تداخل روند 

یرد و را هم در نظر بگ  «دیگری»های هنگام شاکسات تقارن رفتاری خویش، انتخاب »من«  که

های  مشااابه برای دیگریهای  رفتاری خویش، گزینههای  هنگام شااناسااایی و ارزیابی گزینه

ها، از ساط  اجتماعی بنابراین از تشادید انتخابحاساباتش بگنجاند. پیرامون خود را نیز در م

های تقارنی برخاساات، که  افزایی شااکسااتی کردار، و از همتداخل گزینشااها آزادانه

 گرفتند.هایی همتوشان از حضور و اثرگذاری را در برمیمیدان

هاای  نهاادترین  افزایی انتخاابهاا بود کاه پیادایش کهناین همگرایی پردازشاای و این هم

یی نوظهور که از هاساایسااتمها را ممکن ساااخت. با پیدایش اجتماعی پایدار یننی خانواده

 «قدرت»اندرکنش پایدار ساه تن یا بیشاتر پدید آمده بودند، متغیری نو زاده شاد و آن هم  

کرد،  را رمزگذاری و مدیریت می  «بقا»در سااطحی بااتر   «لذت»بود. به همان شااکلی که 

 . گذاری کرد و سامان دادنشانه  را در سط  سیستمی اجتماعی  «لذت»هم توزیع  «قدرت»

شاادناد  ای مربوط میرفتااریهاای  هم لاذت و هم قادرت باه رمزگاذاری و مادیریات گزیناه

یافت و شاان افزایش میمدام دامنه و تنوع  ،ی پردازشایکه به خاطر ظهور همین ساطوح تازه

زش روانی و اجتمااعی را ضااروری پرداهاای  زایی در ایاهاز این رو گسااترش و شاااخاه

مدار و شاخصایتی لذتی  هاسایساتم تر شادنِپیچیده  ،ی این بازخورد مثبتسااختند. نتیجهمی

تکامل  ی خود برداشااته شاادن قدم بندی  مدار بود، که به نوبهنهادی قدرتی  هاساایسااتم

. ظهور فرهنگ با را در پی داشاات ی فرهنگپیدایش ایه، که را ممکن ساااختند پیچیدگی 

خوانده   «منش»را پدید آورد که   ایتازهتکاملی ی هاسایستمتکامل زبان طبینی ممکن شاد و 

زیرین خود را باه انجاام هاای  سااازماانادهی ایاه  -«منناا»  –شااوناد و بر محور متغیری نو  می

 رسانند. می

ی انساانی، اشاتقاق پیاپی و پله پیچیدهی  هاسایساتماین مرور گذرا و فشارده بر سایر تکامل 

کرد که هری  با تکیه بر ای را توصایف میی نوظهور تکاملیپیچیدهی هاسایساتمی  به پله

اند. یننی که در مسایر تکامل، هر سایساتم تکاملی نوظهور بر پیشاین پدید آمدهی هاسایساتم
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از  ایهتازی  گیری ایهاساا  متراکم شادن پردازش اطالعات در ساطوح زیرین و شاکل

 شود.رمزگذاری و پردازش اطالعات پدیدار می
 

 . سازدای که »امر انسانی« را بر میسلسله مراتب سطوح پیچیدگی
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 »قلبم«و  فراز«»گفتار سوم: 

 
که امر    مراتبی از مشااهده داریم،مان چهار ساط  سالسالهدساتگاه نظریچنان که گذشات، در 

ها ی  سایساتم  شاود. در هری  از این ایهیابد و تجربه میانساانی در درون آن جریان می

و هدفمند برای    زاددرونش به شااکلی  ی خودسااازمانده تکاملی داریم که رفتارهای پیچیده

اش یننی اگر بخواهیم »من« را در کلیت بیشاینه کردن متغیری مرکزی ساازمان یافته اسات

باید در  کمدساتدر  کنیم و تصاویری روشان و شافاف از امر انساانی به دسات آوریم،  

مکانی به انسااان بنگریم و مدلی   - چهاار سااط  متفااوت و در چهاار مقیاا  متماایزِ زمانی

 کنیم پدید آوریم.ی آنچه مشاهده مینظریه درباره

شاوند. یننی وقتی به انساان  ها بر اساا  ی  سایساتم پایه تنریف میهری  از این ایه

توصاایف وی »بادن« اسااات کاه پادیاداری  هاای  یاابیم کاه یکی از ایاهنگریم، در میمی

یابند و هزارم ثانیه تحقق می ی زمانیِآن در محدودههای  شااناختی اساات و رخدادزیساات

با مقیا  آنگسااتروم تا میکرون های ها و یاختهاش ماکرومولکولمقیا  عناصاار برسااازنده

  ی  میلیاردیم تا ی  میلیونیم متر( هستند. 

توصایف انساان و فهم »من« بدون توجه به این سایساتم پایه ناممکن اسات. از این رو هر  

ی انساان دسات یابد، باید حتما ساط  که بخواهد به تصاویری روشان و دقیق دربارهای  هنظری 

این سااطحی    .اش بگنجاند کند و در چارچوب مفهومی بندیصااورتشااناختی را تزیساا 

های  کالبد کارکرد جاندار و های  بدنو سااختار  زنده ی  هاسایساتمرفتار  به  اسات که توصایفی  

 .شودمربوط مییکتارچه 

تیه هر »من«ای ی  خودانگاره و ادرا  خودآگاهانه از خویشااتن دارد که  به همین تر

  وابساته به این وی گی های  آورد. پدیدارآزاد را برایش به ارمغان میای هحیاتی روانی و اراد

های تجربه  به همراه  ها و عواطفکنند که ادرا سااطحی روانشاانااختی را ایجاد می »من«

مکانی  های  گیرند و در مقیا  زمانی ثانیه تا ساعت و مقیا درونی و ههنی در آن جای می

 کنند. متر تا متر جهان هستی را لم  میسانتی
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ی  ساط  روانشاناختی داریم که در آن سایساتمی وی ه و ی زیساتی در نتیجه بر فراز ایه

ی توصیفی  آن ایههای  متمایز به نام نظام شخصیتی مستقر است و رفتار آن است که پویایی

 کند. سازد و تنیین میرا ممکن می

  اندرکنش با ای که از موقنیتی انسااانی برخوردار اساات، این جایگاه را از راه »من«  هر

 اجتماعی به دست آورده است. های دیگر و عضویت در نهادهای  »من«

با دیگری وارد ارتباط مننادار و  »من«  ایساات کهایه  ،از این رو سااط  توصاایفی دیگر

سازد. در این سط  هم با سیستمی پایه  نوظهور اجتماعی را بر میی هانظمشود و پایدار می

که  تشاکیل یافته شاود و از ساه تن یا بیشاتر اجتماعی خوانده می»نهاد«    سار و کار داریم که

 ارتباطی پایدار و هدفمند با هم داشته باشند. 

بتواند روندهای شااکساات   »من«شااود که  مانی ممکن میپایداری و کارکرد نهاد تنها ز
هایش را با دیگران در میان بگذارد و راهبردهای ایشان در این زمینه  الگوی انتخابتقارن و 

ندهی نهادهای برخاساته از مغزهای درشاتِ را دریابد. از اینجاسات زبانی طبینی برای سااما
 »من«اساات که ساایسااتم روانی زبان کند. من در پیوند انسااان خردمند ضاارورت پیدا می

. از این رو ی   نشااند به کرسای مینهادین  و موقنیتی اجتماعی   یجایگاهرا در خودمختار  
شاود و توصایف امر انساانی در کار اسات که به ساط  فرهنگی مربوط میی دیگر از ایه

  ها هم فرهنگی در آن مسااتقر هسااتند. اینهای  افزاری نمادین یا همان عنصاارنرمهای  بسااته
کنند، جهش ی نمادین بازتولید میهازبانیی تکاملی هساتند یننی خود را در بساتر هاسایساتم
را در  ی ساط  فرهنگیی پایههاسایساتمگیرند.  یابند و مشامول انتخاب طبینی قرار میمی

« به مننای -ی کهن ایرانی »مَنشااناساایم که از ریشااهمی «مَنِش»دیدگاه زروان با اساام  
ن« به مننای کلمه و   یدناندیشا  گرفته شاده اسات. به همان    (هاندیشا فکر و ی پهلوی »مَنیشان

ند اجتماعی در مقیا  زمانی روز و هفته تا سااال و مقیا  مکانی چهای ترتیبی که رخداد
تر سار و مقیا یابند، در ساط  فرهنگی با پدیدارهایی درشاتصاد متر تا کیلومتر جریان می

زمان و چند کیلومتر تا چند هزار کیلومتر را در بر   هاقرنها تا  ها و نساالکار داریم که دهه
تکاملی مساتقل را در خود جای   سایساتمی     ،که برشامردیم  ایایههری  از چهار  گیرد.می
  ای کند که ساامانهدهد. به همین خاطر ساطحی از سالساله مراته پیچیدگی را ایجاد میمی

هر ساط  توصایفی در دیدگاه  پ  .  مساتقر شاده اساتمساتقل در آن    زاددرونپایه با رفتار  
شاود که در مقیا   یی تنریف میهاسایساتمزروان بر اساا  حضاور و رفتار و اندرکنش 
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شاان، در گذر  مکان تداوم دارند و به خاطر پیچیدگی و خودساازماندهی - خاصای از زمان
که   هاسایساتمی این  کنند. همهیدا میمانند و در بساتر مکان گساترش پزمان پایدار باقی می

از بدن، نظام شااخصاایتی، نهاد و منش  ساارواژه: شاابنم( به مننای دقیق کلمه   اند عبارت
شاان توانایی همانندساازی را دارند، در حین شاوند. یننی همه»سایساتم تکاملی« محساوب می

 کنند. شوند و بر اسا  نوعی انتخاب طبینی با هم رقابت میخوش جهش میتکثیر دست

 1یننی سایساتمی خودساازمانده،  –پ  در هر ساط  توصایفی ی  سایساتم تکاملی 
داریم کاه رفتاارش برای بیشاایناه کردن یا  متغیر   -3باا تواناایی همااننادساااازی  2خودزایناده

در نهایت بقاسات  یننی امکان تداوم یافتن   مرکزی ساازمان یافته اسات. این متغیر مرکزی
ر شااود. بر این مبنا دهایی از بقا محسااوب میها و رمزگذاریدر محور زمان( و یا مشااتق

شخصیتی با متغیر لذت، در سط  ی هانظامها با متغیر بقا، در سط  روانی ساط  زیستی بدن
و این    هاا باا متغیر منناا را داریماجتمااعی نهاادهاا باا متغیر قادرت و در سااط  فرهنگی منش

  .کنیمی »قلبم« مشخص میهای رفتاری را با سرواژهگرانیگاه

چهار متغیر مرکزی   تکاملی بابه این ترتیه چهار ساط  تجربی داریم که چهار سایساتم  
این مجموعه در اصال کلیتی یکتا و درهم تنیده هساتند، که  کلیت دهند. را در خود جای می
 اند.  ر شدن به این سطوح تجزیه شدهپذی برای روشن و فهم

ی سطوح زیستی، روانی، نامیم که سرواژهمی  «فراز»را  مانتوصیفیی چهارگانههای  ایه
 اجتماعی و فرهنگی است. 

ی  هانظاما، هاز بدن  اند عبارتی مسااتقر در این چهار ایه به ترتیه  پایهی هاساایسااتم
شابنم(، که با الگویی آماری به  :  سارواژهفرهنگی  های اجتماعی و منشهای شاخصایتی، نهاد
 سازند. قدرت و مننا را بیشینه میمرکزی بقا، لذت، های ترتیه متغیر

چهار ایه هساتند که بر سار دساتیابی به  انساانی در اصال ترکیبی از این ی هاسایساتمتمام  
کنناد. در اصاال  بر ساار مناابع باا هم ارتبااطی رقاابتی یاا همیااراناه برقرار میقلبم«  »ترین بیش

قواعد حاکم بر رفتار   و فهمِ بندیصااورتعبارت اساات از علوم انسااانی  پرسااش مرکزی  
برآمده  های راهبردها و نظریهی  همه  .فراز«»ی  در چهار ایه »شابنم«ی چهارگانهی هاسایساتم

 
1. Self-organizing 

2. autopoietic 

3. Replication 
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»قلبم«   ها در نهایت باید با چالشی غایی روبرو شوند که چگونگی بیشینه کردناز این دانش
 در شرایطی رقابتی و آمیخته با کمبود منابع.  ست،هامسیست

ی دیگر را هم به فشاردگی شارح دهیم. باید دو نکته»قلبم«   و  »شابنم«و  فراز«»ی  درباره
شاناختی ندارند. یننی چهار »وجود« مساتقل و نخسات آن که این چهار ایه اعتبار هساتی

ی  به مشااهده گیرند. این ساطوح ی واقنا موجود« از جهان در بر نمیمجزا را در چهار »ایه
شاناساانه اعتبار دارند. در واقع در میدانی شاناختتوصایفی  همچون  تنها  اند و انساانی وابساته

  .آید ی پیشین بر مینظم در ایه هر ایه از انباشت پیچیدگی و گذار حالتِ
 یافتگیسااازمانافزا و از اندرکنش هم شاابنم( هم  مان  ی چهارگانههر ساایسااتم پایه

  «قلبم  -شاابنم -فراز»در قاله مدل  آنچه  شااوند.  تر پدیدار میخُردمقیا ی  هاساایسااتم

 ،متفاوتهای  در مقیا ساالسااله مراتبی از پیچیدگی اساات که    شااود،می  بندیصااورت

کند که نساابت به هم اسااتقالل ای را ایجاد میتکاملی متمایز اما درهم تنیدهی  هاساایسااتم

 ی پیشین تکیه کرده است. شان بر ایهکارکردی دارند، اما ساختار هر ایه

برای ساااده شاادن تحلیل و ممکن شاادن رمزگذاری در این کلیت یکتارچه اساات که  

 هایی رمزگذاری شده است. دستگاهی علمی به سطوحی تجزیه شده و با کلیدواژه

این نکته البته بدان مننا نیسات که بدن و شاخصایت و نهاد و منش وجود ندارند. اینها با  

وجود دارند، اما    -و حتا با اثرگذاری و اهمیتی بیشاتر –دیگر  های  ی چیز همه شادتِهمان  

دهد که نظام ی وجود ارجاع میتا حدودی به دساتگاه شاناسانده  اصاواًاین وجود داشاتن  

یابد که  حاکم بر تن و جامنه نمود می  افزارِی انساانی اسات و در مقام نرمی پیچیدهپردازنده

افزاری در واقع از دو ساط  ساخت  فراز«»ی  همان شاخصایت و فرهنگ اسات یننی چهار ایه

دهند،  انرژیایی را در خود جای می-یی بیشاتر مادیهاسایساتم تن و جامنه( تشاکیل یافته که  

افزاری ساااازناد کاه دو سااط  نرمو در درون خود پردازشاای از اطالعاات را ممکن می

 .خیزند از آن برمی شخصیت و فرهنگ( 

برچساااه خوردناد،  «  »قلبم  آن کاه چهاار متغیر مرکزی مورد نظرماان کاه باا  ی دیگرنکتاه

ی  ی انساانی هساتند. یننی وقتی درباره خودزایندهی  هاسایساتمطبینی و تکاملی های  غایت

نظر از این که منظورمان غایتی مننوی  گوییم، صارفهر نوع غایتی ساخن می انساان داریم از

 دهیم. ارجاع می»قلبم«  یا اخالقی یا مادی باشد، در نهایت داریم به مشتقی از
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تنالی اگر با نگاهی دقیق و علمی بررساای  م  امورمفاهیمی مانند غایت، هدف، آرمان و 

شااوناد و هاا ترجماه مییاا ترکیبی از آن»قلبم«    شااوناد، در نهاایات باه یکی از چهاار متغیر

 شان هستند. هایی فرهنگی برای رمزگذاریشیوه

ی  هااآیاد. یکی آن کاه چرا گااهی این متغیرباا این مقادماه دو پرسااش کلیادی پیش می

 گیرند؟  کنند و با وضنیتی واگرا از هم فاصله میمرکزی با هم تنارض پیدا می

کنند  بقای خود را ویران می  ،منتادان به مواد مخدر برای دسترسی به لذت مثالًچنان که 

های آزادی  به سارکوب ،سایاسای خودکامه و مساتبد برای بیشاینه کردن قدرت یهانظامیا  

 دهند. آورند و بنابراین هم لذت و هم مننا را کاهش میفردی روی می

ی  همهکه در میان تمام آدمیان و –پرسااش دوم آن اساات که این چهار متغیر بنیادین  

چرا و چگونه در قاله تنوعی رنگارنگ از ادیان و  -اسات  جوامع در ساراسار تاری  مشاتر 

چهار متغیر این  یننی واگرایی بنیادین    ؟یابند هنری تبلور میهای  ها و ساالیقهباورها و نظریه

ارتباطی باید به  ی هانظامدر  رمزگذاری   هنگام  شااانو واگرایی ثانوی  هاساایسااتمدر رفتار  

 شود. تبیین شکلی  

دهد. در این دو پرساش پاسا  میبه  دیدگاه زروان در واقع چارچوبی نظری اسات که  

، کشامکش میان لذت و قدرت از بقیه مهمتر اسات »قلبم«میان عناصار  های میان ناساازگاری

 یابد.  ها نمود می«نهاد»ها و »من« و به صورت تنارض

هر نظام تمدنی و هر شااخه از فرهنگ در واقع راهبردی برای حل این مساائل و ترجمه 

ا که چهار سایساتم تکاملی مورد نظرمان اگرچه به  به یکدیگر اسات. چر»قلبم«    کردن عناصار

خیزند، اما از استقاللی کارکردی شکلی سلسله مراتبی با هم ارتباط دارند و از دل هم بر می

زنند، که ممکن  برخوردارند و هری  در مقام ی  کانون انباشات پیچیدگی سااز خود را می

 ی دیگر ناسازگار باشد. پایهی هاسیستماست با نوای برخاسته از 

دار اسات که  رخود از سالساله مراتبی درونی برخو  فراز«»ی  هری  از ساطوح چهارگانه

اش شاکل گرفته ی تکاملی و گرداگرد غایت درونی سایساتمیسایساتم پایه  در اطراف همان

تکاملی غایتی درونی های  ایه اسات که بر مبنای پویایییننی نظامی یکتارچه اما ایهاسات. 

شااناختی  به عنوان مثال در سااط  زیسااتآورد.  ی درهم تنیده پدید میرا در چهار نسااخه

دهد. اما این بدن در ساطوح  را داریم که کلیتی آشاکار و آشانا را تشاکیل می «بدن»سایساتم 

ها( در سایساتم زنده  یاختهترین مان یافته اسات. به شاکلی که کوچ متمایزی از نظم سااز
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ها  ها در همکاری با هم دساتگاهها و آنها در اتصاال به هم اندامو آن هابافتترکیه با هم  

آید.  د میپدی زنده   کالبد هاسات که کنند و از چفت و بسات شادن این دساتگاهرا ایجاد می

ت، اندام، دساتگاه( از همان قواعد  ی این ساطوح  یاخته، یافمساتقر در همهی هاسایساتم

هم    شاانکالن تابنش هساتند، و متغیر مرکزی همههای  کنند که بدنای پیروی میسایساتمی

بینیم که در هایی متمایز از نظم را در همین سااط  زیسااتی میایه حالبقاساات. با این  

ریخت  اما هم -یی متمایز  هاسایساتمن پیچیدگی متفاوت اندازه و در ابناد گوناگوهای  مقیا 

یوشایمیایی یی که همگی تابع قواعدی بهاسایساتمآورد. را پدید می -  با قواعدی مشاتر 

 محلول در آب تشکیل یافته است. های  شان از ماکرومولکولهستند و بدنه

هاایی از نظم را بنادیباه همین ترتیاه در سااط  روانی و اجتمااعی و فرهنگی نیز ایاه

اناد،  افزاری کاه بر مبناای پردازش اطالعاات شااکال گرفتاهنرمهاای  داریم. در این میاان ایاه

ی  روانی و فرهنگی تنها چند ایههای  افزاری هساتند. یننی در ایهتر از ساطوح ساختسااده

بینیم که چند مقیا  محدود و مندود را به دسات را می زیرسایساتم -  متمایز از پیوند سایساتم

خودارجاع پردازشای های چرخه ی بسایار بغرنه ازایهدهد. ساط  روانی در اصال ی   می

این  شاود.  عصابی تنریف میهای  شاناساانه دارد و در فیزیولوژی مدارکه ماهیتی عصاهاسات  

که در مدل زروان به ساه زیرسایساتم شاناسانده،  آورد  پدید میرا   کارکردیماشاین ی   ایه  

 . کنند ایجاد مینظام شخصیتی را اینها در ترکیه با هم شود، و انتخابگر و کنشگر تقسیم می

ی  شنر،  منفرد  ی  جو ،  یهابندی مشابهی داریم که منشدر سط  فرهنگی هم ایه

 بافت فرهنگی، سب   1هایی موسوم به سرمشقی علمی و...( را به خوشهی  کتاب یا مقاله

کالن ی  هاسایساتمها خود زیرساازد، که این سارمشاقادبی، چارچوب علمی و...( متصال می

که اغله   دهند شااناسااانه را نتیجه میشااناختی و اخالقی و زیباییی هانظامفرهنگ یننی  

تازه  ای  هتوانیم مسال  به این چارچوب مفهومی، به خوشا حاا می.  شاوند خوانده می  2گفتمان

 
1. paradigm 

2.   Discourseی فرنگی پیشنهاد کرده ی »گفتمان« را همچون برابرنهادی برای این کلیدواژه: داریوش آشوری کلمه
ی مرسوم اش برای همتا شمرده شدن با این واژهی درستی این ترکیب و شایستگیو به کرسی نشانده است. درباره

کنم  ی مرسوم نوشتاری پیروی میقاعده  در علوم انسانی، جای بحث و چون و چرای فراوان است. اما در این متن از
 گیرم.  و این دو را به رسم معمول مترادف می
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های  و دیگری و سامانه  »من«  ایست که به ارتباطیم، و این حوزهکلیدی بتردازی  هاپرسشاز  

 شود.اجتماعی برآمده از آن مربوط می

 

 تکاملیهای گفتار چهارم: بازی
 

و عناصری سلسله مراتبی مثل نهاد اجتماعی و منش   «دیگری»و   »من« هایی مثلوقتی مفهوم

چگونگی ساامان یافتن به شاویم که  روبرو می کلیدی یی هاپرساشفرهنگی تنریف شادند، با  

 از:   اند عبارت هاپرسشاین ترین  . مهمشودمربوط می هاسیستمیا برآشفته شدن این  

  تشکیل یافته است؟  ایپایهصر  انظم اجتماعی از چه عنالف(  
توان به مدلی  توان تشاخیص داد و چطور میچند نوع اندرکنش میان دو انساان میب( 

 ، را هم در نظر بگیرد؟»قلبم« پویایی  اش دست یافت که  سیستمی درباره
هاا پاایادار هسااتناد و از هریا  چاه کادام  ،بیناافردی اجتمااعیهاای  در میاان باازیپ(  

  شود؟ای مشتق میرفتاریهای  الگو
 شود؟بازنده زیاد دیده می-برندههای چرا در آدمیان بازیت( 

وابساته بدان اسات که بتوانیم مدلی سااده و سارراسات برای    هاپرساشگویی به این  پاسا 
ها برای انجام این  ی اجتماعی به دسات دهیم. یکی از شایوهپیچیدهی  هاسایساتمتحلیل تکامل  

که  ای  هدر شارایز سااده شاد هاسات. بر اساا  این رویکرد،  ی بازیگیری از نظریهکار بهره
در کل چهار  »قلبم«   در کار باشاند، بازی تکاملی بر سار منابع من و دیگری(  تنها دو بازیگر  

 تواند پیدا کند. حالت می

کوشاد. این را برنده/  ( بازیگر برای دساتیابی به منابع و محروم کردن دیگری از آن می1
شااادن یکی و   کاه برنادهکناد  تکیاه می  فرضپیشبر این    منمواً  . این الگوناامیمباازناده می

اموال   شااود. راهزنی کهتساالطش بر منابع به طور خودکار به محرومیت دیگری منتهی می
 کند.را میاز این بازی را اج  اینمونهرباید،  کسی دیگر را می

دهاد کاه طرف مقاابال مناابع را کناد و اجاازه می( باازیگر خود را از مناابع محروم می2
شاود، بازی را بازنده/ برنده  ریف واگذار میتصااحه کند. در این وضانیت که منابع به ح

اش در سااط  نامیم. شااکل خالص این بازی در طبینت بساایار نادر اساات، اما نمونهمی
شادند و در کارگزار اساتنمارگران غربی می  ،اجتماعی بومیانی بودند که به ساودای پیشارفت
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این نوع باازی همواره از خطاایی    رساااانادناد.غاارت مناابع خودشاااان باه بیگاانگاان یااری می
 شود.طبینی حذف می خیزد و به سرعت در انتخابمحاسباتی بر می

شااود که دیگری هم از منابع ( بازیگر به قیمت محروم شاادن خود از منابع، مانع می۳
ند. دو نفر  نکمیرا مهار  دو رقیه دساترسای دیگری به منابع برداری کند. در این حالت بهره

زنند، کنند و به قیمت آسایه دیدن خودشاان به دیگری آسایه میکاری میکه با هم کت 
همدیگر را از بین   ی ویرانگرو دو کشاور که در جنگ  دهند از این رفتار را نشاان می  اینمونه
 برند نیز چنین وضنیتی دارند.می

دهاد کاه  کوشااد مناابع را تصاااحاه کناد، اماا طوری این کاار را انجاام می( باازیگر می4
ی ساود خود، حریفش هم به بخشای از منابع دساترسای داشاته باشاد. یننی عالوه بر محاسابه

 رد. گیسود حریف را هم محاسبه و آن را نیکخواهانه در منادات رفتاری خود در نظر می
  کند.سفرگی در طبینت از این الگو پیروی میی اشکال همیاری و همزیستی و همهمه

شاوند و بیشاینه کردن  می  تأسای ها و کشاورها بر همین مبنا ها، محلهها، شارکتخانواده

بخت تکثیر ژنوم، بهینه کردن شاارایز همزیسااتی و برآورده ساااختن منافع ملی را هدف 

دو بازیگر همزمان  »قلبم«    توان گفت که هرجابه بیان ساااده و با منیاری عینی میگیرند.  می

  برنده اسات، و هرجا همزمان کاهش یابد بازنده/ بازنده اسات. اگر افزایش یابد، بازی برنده/  

یا بازنده/ برنده سار    یکی افزایش و دیگری کاساته شاود، با نوعی بازی برنده/ بازنده»قلبم«  

  و کار داریم و این بسااتگی به آن دارد که دو طرف بر ساار منابع بجنگند یا نیروی نابرابری 

ی  شاان تابع دیگری شاده باشاد. این را هم باید در نظر داشات که نظریهداشاته باشاند و یکی

تحول یافته و از این رو   هادر قمارخانهرفتار مشاتریان    بندیصاورتها در اصال برای بازی

شاود. این رده رد یکی به باخت دیگری منتهی میبُ  لزوماًداشاتی دارد و آن هم این که پیش

جمع صافر دارند و این بدان منناسات که اگر کل بردها و ها به اصاطالح حاصالاز بازی

قاعده که در   باختها را در هر دور بازی جمع بزنیم، حاصاالشااان صاافر خواهد شااد. این

کند، در خار  از برنده/ بازنده را توجیه میهای  ها اصاالی بدیهی اساات و راهبردقمارخانه

 کارآیی و اعتبار ندارد.  لزوماً ،های بازینظریهی  شده فضای انتزاعی و ساده

ایه  برای برچساه زدن بر متغیرهایی چهارگانه و ایهای  هسارواژ»قلبم«    چنان که گفتیم،

یابد. در طبینت ساطوح متفاوتی شاناخته شاده نمود میی  هاسایساتمترین اسات که در پیچیده

را در خود پدید  »قلبم«    شااان تنها ی  یا چند متغیر مرکزیاز پیچیادگی را داریم که برخی
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شااود،  درونی ساایسااتمی که در کل جهان جانداران یافت می  غایتترین  آورند. رایهمی

اران  جاانادار نمود دارد. مناابع اصاالی پشااتیباان بقاا در جااناد هاای  بقااساات کاه در کال پیکر

و جفت  منبع همانندسازی( است خورا   منبع انرژی(    ،اند که تمایز جنسی یافته  ایپیچیده

جاندار که  های زمانی برای حضااور(. تنها برخی از این پیکر-و زیسااتگاه  بسااتر مکانی

شاوند و به این ترتیه نه  دساتگاه عصابی پیچیده دارند، به شاکلی از ادرا  خود مجهز می

ی بقا را درونی برآورندههای کنند، که شااخصرا رمزگذاری میمنتهی به بقا  های  تنها روند 

ی جانوری که به  پیچیدههای  کنند. این بدنشااناسااانه بازنمایی میدر سااطحی عصااهنیز 

شاوند و به این ترتیه غایت  میمجهز  ساط  روانشاناختی به  اند،  دساتگاه عصابی مسال  شاده

رمزگانی    ل. لذت در اصآورند. منابع لذت با منابع بقا متفاوت استدرونی لذت را پدید می

کند، اما ارتباطی ساارراساات و ی  به ی  با آن ندارد یننی  اساات که بقا را نمایندگی می

تر،  حاکم بر رمزگذاری بقا پیچیدهی هانظامتر باشاد، سایساتم عصابی جانور هرچه پیچیده

راین فضاای حالت لذت  تر و متنددتر و بنابپردازشای اطالعات مربوط بدان متراکم  هایایه

ای که لذت را عصابیهای شابکهترین ی ادرا  شاادکامی افزونتر خواهد بود. ساادهو دامنه

بازخوردی به نسابت های  شاوند و با حلقهپهن یافت میهای کنند در بدن کرمرمزگذاری می

را   -مثال بلنیادن خورا  یاا جفتگیری–منتهی باه بقاا  هاای ساارراسااات و مسااتقیمی رفتاار

ها  مثل کنند. اما در جانورانی پیچیده مانند پساتانداران طیفی وسایع از محر رمزگذاری می

نمادین فراوان به بقا  های  بوی جفت بالقوه( و رفتارها  مثل رقص جفتگیری( که با واسااطه

 شوند.  بخش قلمداد مینیز لذت  ،شوند متصل می

اجتماعی مانند انسااان و حشاارات اجتماعی که نهادهایی پایدار تشااکیل های  در گونه

ی خود یننی  شود که متغیر مرکزی وی هنمودار می  یافتگیسازماناز   ایتازهی دهند، ایهمی

اجتماعی( بر این مبنا های این ایه  نهادی  هاسایساتمرفتاری  های  قدرت را دارد و ساوگیری

از رمزگذاری و ساااماندهی لذت در سااط  جمنیت  ایشاایوهشااود. قدرت خود تنیین می

کند که لذت با بقا مربوط  اسات، و به همان شاکل پیچیده و نمادینی با آن اتصاال برقرار می

 شد.  می

تر باشاند و به زبانی طبینی برای انتقال مننا مجهز شاده  در جوامنی که از حدی پیچیده

  ی این ایه برساازندههای منش .یابد که فرهنگ اساتباشاند، ساط  چهارمی هم تکامل می

دارند به نام مننا که به همین شاکلِ سالساله مراتبی با ساه متغیر دیگر    ایوی هغایت درونی 
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، تنهاا مرکزیهاای  متغیراین  فهم این نکتاه اهمیات دارد کاه در میاان تماام    شااود.مربوط می

پذیر  شاوند. منابع پایانپذیر محساوب میایانبرخی از منابع در ساط  زیساتی هساتند که پ

هایی هسااتند که اگر توسااز بازیگری مورد اسااتفاده قرار گیرند، کارآیی خود را برای  آن

یاد شاده، بازی بازنده/ بازنده و بازنده/ برنده  های دهند. در میان بازییگران از دسات مید

در نهایت دساترسی سیستم به منابع مورد نیازش    همواره غیرمنطقی و نامنقول اسات. چرا که

کند.  درونی ساایسااتم حرکت میهای  را محدود کرده و بنابراین در جهتی متضاااد با غایت

پذیر باشاد یننی فقز در برنده/ بازنده هم تنها زمانی منقول هساتند که منابع پایانهای یباز

باشاند محروم کردن دیگری از آن دلیلی   و مصارف شادنی  شارایطی که منابع تمام شادنی

مقدارشاان  »قلبم«   موجه دارد. در شارایطی که منابع با صارف شادن مصارف نشاوند و با تولید 

 ریزی و هدر دادن نیرو برای محروم کردن دیگری از آن نامنقول است.گردد، برنامهکاسته ن

ی بقا یننی خورا  و جفت و هدر میان تمام منابنی که برشاامردیم، تنها سااه منبع پای 

پذیر هساتند. در ساط  زیساتی بسایاری از منابع دیگر  مثل هوا، و در بسایاری زیساتگاه پایان

شاوند و بنابراین منطق بازی برنده/ بازنده  ناپذیر قلمداد میها آب، گرما، و...( پایاناز محیز

بااقی موارد از تنمیم   ی برخی از مناابع در سااط  زیسااتی کااربرد دارد و درتنهاا دربااره

 شود.ناپذیر ناشی میپذیر پنداشتنِ منابع پایانجای همین قواعد و پایانبهنا

برنده/ بازنده در های بوده که به روا  و گساترش بازی  دو نکته در مسایر تکامل آدمیان

توان  عام در تکامل اسات که می  ایقاعدهبساترهایی نامربوط و نامنقول انجامیده اسات. اولی  

گوید که اگر سایساتم در نامید. این قاعده می  «زنگیبهگوش»مزیتِ    یا  «اصال احتیاط»آن را 

را نادیده بگیرد یننی اگر  اش کمتر از آن اسات که خطری تشاخیص خطری خطا کند، هزینه

کند، تفسایر  حضاور روباه  همچون  ها را خرگوشای بیش از حد ترساو باشاد و جنبش علف

هاایی  زنادگی نااآرامی را از ساار خواهاد گاذراناد و نیرویی را باابات گریختن از روبااه احتماااً

خیالی هدر خواهد داد. با این همه عمرش و بخت بقایش بیش از خرگوشای خواهد بود که  

کناد. اولی باابات گوش باه زناگ هاا حمال میحضااور روبااه را باه حرکات تصاااادفی علف

اط  بازد. فشااار اصاال احتیاش جان میپردازد و دومی بابت خرفتیرا میای  هاش هزینبودن

فرض بگیرند و بیش پذیر بودن منابع را پیششاود بازیگران پایانعاملی اسات که باع  می

 از آن که به واقع منقول است، نگران تمام شدن منابع باشند.
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سایر ی  بخش عمده  -ی جانوران اجتماعی دیگرو همه-دومین نکته آن اسات که آدمیان 

شاان ساطوح روانی و اجتماعی  اند، و در همهساط  زیساتی ساتری کرده تکامل خویش را در

هایی گوشاتی برای  ی آدمیان غالفپا هساتند. کالبد همهو فرهنگی به نسابت دیرآیند و تازه

ی وراثتی همانندساازی هساتند که برای ساه و نیم میلیارد ساال گذشاته به طور پیوساته  ماده

ی ما  زنده بوده و تولیدمثل کرده و همواره در اندرون سایساتمی زنده جای داشاته اسات. همه

ها بر سار منابع بقا هساتیم، که به شاکلی از رقابت  ایزنجیرهگساسات  ی مساتقیم و بیادامه

 ی تداوم یافته است. آسا طی نزدی  به چهار میلیارد سال با کامیابمنجزه

داران نزدی   پیدایش مغزی بزرگ و سایساتمی برای پردازش لذت در خز تکاملی مهره

ی ما  ساط  اجتماعی گونهدر مقابساه با این اعداد،    .به شاشاصاد میلیون ساال پیش ممکن شاد 

تازه طی دو میلیون ساال گذشاته تحول یافته و تنها طی پنه هزار ساال گذشاته به جوامع  

 نویسا منتهی شده است. شهرهای  و پیچیده

با شدت   ،بقا  پذیرِشناختیِ رقابت بر سر منابع پایاندر سراسر این دوران آن روند زیست

را باید  ح روانی و اجتماعی و فرهنگی  ورمزگذاری بقا در سااط اساات.تمام در جریان بوده 

 . ردکفرعی بر فراز آن جنبش بنیادین زیرین قلمداد یی نوظهور، دیرآیند و هانظم

های  پردازش بقا اولویتی کارکردی بر غایت  ،ی جانداراناین بدان منناست که برای همه

 ی دوران عمر تکاملی سایساتم نیز به همان اختصاص داشته و همه  تقریباًدرونی دیگر دارد و 

 نیز بر همان متمرکز است. دستگاه عصبی های  ها و کارکردی پردازشبخش عمده

باا دیگری آن اساات کاه    ی انادرکنشفرض عاام درباارهآیاد کاه پیشهاا برمیاز این حرف

پذیر در جریان اساات و از این رو باید به شااکلی برنده/ بازنده  رقابتی بر ساار منابنی پایان

در هم اغله پذیر زیساتی منابع پایانحتما همان  وارد ارتباط شاد. این در حالی اسات که 

مواد غذایی  فارغ در بدترین حالت یننی    هساتند پذیر جوامع شاهری امروزین به واقع پایان

باالقوه  فاارغ از هاای  شااوناد و جفاتهاا یاافات میدانشاااان( همواره در زباالاهاز کیفیات

 .  اند متراکم شدهشهرها سابقه در فضای اند  در فرزندپروری( با شماری بی  شانکارآیی

 فارغ از تواند  وجود دارد که میفضاای شاهری  در    یهای گوشاه و کنارها و کنه  همچنین

در امان  گزند طبینت فرد را از کند و موقتی عمل  های همچون زیسااتگاه شااان(آراسااتگی

 . دارد
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  پذیر و مصاارف که در هر حال پایان  منبعِ غذا و جفت و زیسااتگاهگذشااته از این سااه  

روانی و اجتماعی و فرهنگی با منابنی اغله نمادین برای لذت  های  شادنی هساتند، در ایه

دمانی  ناپذیر هساتند. شاامصارف ناشادنی و پایان  اصاواًو قدرت و مننا سار و کار داریم که  

 ی  نفر از دیدار دوسااتش و خندیدن به ی  جو  که منابنی ساااده برای لذت هسااتند،

دهناد و اقتادار کلی یا  ارتش مقتادر  ی دیگران را کااهش نمیشاااادماانی دیگران یاا خناده

مقداری ثابت نیسات که با افزوده شادن ساربازی که در قدرت آن ساهیم شاود، بین همه  

 بد.  سرشکن شود و بنابراین کاهش یا

ی قدرت به نهادی برعک ، با افزوده شادن ی  عنصار انساانی کارآمد و جذب کننده

زیااد میاانگین قادرت کال اعضاااای آن    یااباد و بناابراینقادرت آن نهااد افزایش میقادرتمناد، 

شان نمایان است. ی  کتاب هرچه  ناپذیر بودنفرهنگی هم پایانای هی منش. دربارهشودمی

کند و ی  فیلم یا موسایقی هرچه  بیشاتر خوانده شاود مننای بیشاتر  و نه کمتری( تولید می

آورد و زادآوری باه دسااات میمخااطباان بیشااتری را درگیر کناد، احتماال باااتری برای  

شاود یننی در ساط  لذت و قدرت و محصاوات فرهنگی جدید از آن دسات بیشاتر تولید می

افزایی هم برخوردارناد و پاذیر نیسااتناد، کاه از نوعی تشاادیاد و هممنناا ناه تنهاا مناابع پاایاان

 ود. شمنتهی میشان ارزش و بهرهبیشترشان به افزایش یافتن ی  دهبهره

رسایم که در دساتگاه نظری  ی تکاملی و ی  خطای راهبردی میاز این جا به ی  قاعده

نامیم. این اصال چنان که از نامش ها را اصال بقای لذت میمشاتر  آن  بندیصاورتزروان  

شااود و محدود بودن می  بندیصااورتی منابع لذت  آید، اغله به طور خاص دربارهبر می

 گیرد. فرض میجمع بازی بر سر مقدار لذت دریافتی را پیشمنابع و صفر بودن حاصل

ن کاه لاذت در این میاان برجسااتگی بیشااتری دارد، آن اسااات کاه پردازش دلیال ای 

اسات و به همین خاطر  فراز«»رخداد در کل سالساله مراته ترین  شاناختی پیچیدهعصاه

ساط  سالساله مراته ترین ویی پیچیدهساط  روانشاناختی که »من« در آن حضاور دارد از سا 

پیچیدگی، و از ساوی دیگر تنها سایساتم خودآگاه و خودمختار شاناخته شاده در ساراسار  

عالوه بر این در گذار از بقا به لذت اسات که خطای گنجاند.  را در خود می فراز«»ساطوح 

پذیر شاامردن منابع آشااکار گیرد و خطا در پایانیاد شااده وضاانیتی بحرانی به خود می

 گردد.می
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واساطه و مستقیم  متغیر مربوط به ساط  روانشاناختی یننی لذت را به طور بیها تنها «من»

شمارند و ارزش و مننا برتر میلذت را بر بقا و قدرت و   منمواًکنند و از این رو  در  می

 کنند. ای که از آن دارند، بیشتر از بقیه ارزیابی میاهمیت آن را به خاطر دریافت شهودی

شاان جای  شاوند و میزانت و مننا همواره به شاکلی غیرمساتقیم دریافت میبقا و قدر

ی این کاه از خوردن بسااتنی مورد چناد و چون و شااا  و تردیاد دارد. هیچک  دربااره

 شود. برد یا در فالن لحظه دل درد دارد دچار تردید نمیاش لذت میعالقه

اما موقنیت و اقتدارش در سااازمان، راسااتی و اعتبار منناهایی که بدان باور دارد، یا  

هایی  اش همواره جای شا  و تردید دارند و چه بساا با دریافت دادهساالمت و تندرساتی

 دگرگون شوند. -که از جن  قدرت و بقا و مننا نیستند  –تازه 

پذیر. از این رو برخورداری گوید منابع لذت محدود اسات و پایاناصال بقای لذت می

دیگران اسات. این اصال که آشاکارا  لذت به مننای کم شادن ساهم لذت  منابع از   نفر  ی 

همین اصالِ خطا   دهد.تنمیم میبه ساط  روانی را پذیر بودن منابع بقا  پایان ،نادرسات اسات

ی از قواعد اجتماعی  مثل حصار منابع ساازمانی و مالکیت امور گیرچشامی بخش شاالوده

روانی ناراسات و های  بندی حالتو اساتخوانساازد را برمیناشادنی مثل روابز انساانی(  تمام

آزمندی(   ی کهتری یا خودبرتربینی، بدخواهی،چشامی، عقدهک دیساه  حساادت، چشام و هم

 .  دهد را تشکیل می

شود. در  آنچه اهمیت دارد، دانساتن این نکته اسات که این اصل تنها به لذت مربوط نمی

وضاانیت جای ساار و کار داریم که از تنمیم نابه»قلبم«   واقع ما با نوعی اصاال بقای منابع

را در بر   فراز«»های  مشاتق شاده و ساراسار ایهبه ساایر منابع خورا / زیساتگاه/ جفت 

د و اعتبار  نشااوبرنده/ بازنده توجیه میهای بازیگیرد. براسااا  این اصاال اساات که  می

ها، به شااکلی  ی عملیاتی آنچه گفتیم آن اساات که در روابز میان انساااننتیجه  د.نیابمی

یی اجتماعی، قواعدی  هانظمشاود. همین روابز به برنده/ بازنده دیده میهای غیرعادی بازی

شااود که در سااط  اجتماعی همین رده از ییی سااازمانی منتهی مهاچارچوبحقوقی، و 

سات که در ساط  هاچارچوببر مبنای همین   .کند شامارد و تشاویق میها را مجاز میبازی

 گیرد. پشتیبان این شیوه از رفتار شکل میهای فرهنگی منش

غیرانساااانی و هاا را پلیاد و نج  و  ای کاه دیگریباه این ترتیاه بااورهاا و عقاایاد دینی

قرار علمی هایی شاابهکند، در کنار نظریهقلمداد می»قلبم«   ناساازاوار برای مصاارف منابع
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هاا طیفی وساایع از ارد و اینپناد کاه ایشاااان را تبااه و منحز و غیرانساااانی میگیرد  می

هاای  هبیاانیا ن ادپرسااتاان تاا  هاای  پردازینظریاهآورناد کاه از  فرهنگی را پادیاد میهاای  فرآورده

 یابد.گرایان ادامه میسروته قومبی

و دارد کارآیی    (برنده/ برنده چهار نوع بازی نها یکی از این  ت ،قواعد تکاملیبر اساا   

انباشات نظم و پیچیدگی ساازد و به  ممکن میدر زمان را   هاسایساتمپیوساتگی  پایداری و  

. در ساراسار تاری  حیات، هر پله از افزایش پیچیدگی و هر جهش تکاملی شاودمنتهی می

ی خالقااناه را در خااسااتگااهش پیادا مهم را کاه بنگریم ردپاای اباداع یا  باازی برناده/ برناده

برناده/ برناده میاان هاای  گیری باازییوکااریوت از شااکالهاای  خواهیم کرد. پیادایش یااختاه

مهمااناان را باه میتوکنادری و ه و  میزباان نااشاای شااد هاای  ساالولانگال و  هاای  پروکااریوت

. موجودات  ه اسااتتبدیل کرددار های بزرگ هسااتهو میزبانان را به ساالولکلروپالساات  

 شاااندر میانو آیند  برمیتبار  همهای  یاختهدر  ساالولی  های  پرساالولی از اتصااال غشاااء

  کنند.ایجاد میبرنده/ برنده  های کاری با پیامد تقسیم

، پیدایش  گیاهیهای  وری و بومجانهای  گیری گلهتحول تولید مثل دوجنساای، شااکل

هاایی بلنادتر و گاامو در نهاایات ظهور جوامع جاانوری هماه باا پیمودن    ی خاانوادگیهاانظاام

ها در جانداران تنها  . روا  این نوع بازیاساات برنده/ برنده همراه بودههای بلندتر از بازی

نیز   متفاوتهای  ی عام حاکم در میان گونهشااود و قاعدهود نمیبه اعضااای ی  گونه محد 

افشااانی حشاارات، ی گلساانگ گرفته تا گردههساات. از همکاری قارچ و جلب  در پیکره

 همگی الگوهایی از این نوع اندرکنش هستند.

بسات  بازنده/ بازنده به سارعت به بنهای  ی تکاملی آن اسات که بازیقاعده  ،ابلدر مق 

بازنده/ بازنده در های از بازی  گیرچشامبرساند و گساساته شاوند. به همین خاطر آوردن مثالی  

منتهی باه انقراض مربوط  هاای هاا هم باه روناد ی مثاالطبینات بساایاار دشااوار اساات و هماه

ناپایدار هسااتند و اغله انقراض هر دو طرف  کلیبهها  شااوند. چرا که این رده از بازیمی

برنده/ بازنده و بازنده/ برنده  که بسیار نادر است( هم در های بازی را به دنبال دارند. بازی

شاااان در زماان ای دارناد کاه از تاداومهات خود نااپاایادار هسااتناد یننی عادم تقاارن و لنگی

 کند.  جلوگیری می

ی  در نقطاه کنناد و  این دو نوع باازی ناامتقاارن در نهاایات یاا باه باازناده/ باازناده میال می

 مثالًشاوند. از این رو  برنده/ برنده پایدار میهای یابند و یا در قاله بازیخاتمه میانقراض  
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ارتباط انگل و میزبان  که همیشااه در ابتدای کار برنده/ بازنده اساات( به شاادت پویا و 

ی در روده  E.coliمالیم  مثل باکتری های  تکامل به همزیسااتی ناپایدار اساات و در مساایر

گاهی هم که این  شاود. گهپیچیده  مثل مورد گلسانگ( منتهی میهای  انساان( یا همسافرگی

مرگبار( به انقراض همزمان هردو طرف بازی های د  مثل بیماریارتباط بازنده/ بازنده باشاا 

باکتری یرساینیا در ی مرگبار از نساخه مثالًدهد. چنان که  شاود و بازی را پایان میمنتهی می

 منقرض شد. با میزبانانش  هم   شخوددر آخر کشت، اما  زده را میطاعونمردم قرون میانه 

  . چون مانند باقی میی میزبان همزیست دیرزمانی در گونهای  هرودهای  باکتری ،در مقابل

ب( انجام  تأمین، یا سااخت وی دفع گوارشای  برایمثل تولید گاز و ساودمند  کاری سااده 

 .کند شان ادغام میها را در نظم بدن میزبانکه آن  دهند می

در موجودی پیچیده مانند بینیم، می ی طبینتچنان که در ساراسار پهنههمبه این ترتیه  

های زمانی کوتاه، و بازیطی  برنده/ بازنده و بازنده/ برنده  های انساان نیز انتظار داریم بازی

بینیم بازی برنده/  ی هرآنچه میمایان شااوند و بدنههایی زودگذر نبازنده/ بازنده برای مقطع

انساانی  ی هاسایساتمی  برنده باشاد. اما حقیقت آن اسات که چنین نیسات. پیچیدگی افزاینده

باع  شاده نوعی خطای فراگیر سایساتمی که از بازنمایی جهان و پردازش اطالعات ناشای  

  .متفاوت به کرسی بنشاند های را در ایه «قلبم»شده، اصل بقای منابع می

ترین ی اندرکنش با بیششیوهترین  ی انسان خردمند نابخردانهدر گونهاز این روست که  

 . استیال داردی سطوح ر همهببازنده   /برندههای  بازی و  شودبسامد دیده می

هاا و دهاا و ساااازماانی دیگر، افراد باا افراد دیگر، نهاازنادههاای  ی انساااان باا گوناهگوناه

هنری و ادیان با های ها و باورها و سااب و نظریهخود های  ها و کشااورها با همتاشاارکت

برنده/  های  ی بازیکنند که به شاکل آماری باید آن را در ردهشاان طوری برخورد میانرقیب

بازنده/ برنده  که اغله در قاله زهد  های انگیز از بازیبازنده جای داد. الگوهایی شااگفت

 وآمیز تنصااههیجانی، شااود( یا بازنده/ بازنده  که قالبی می  بندیصااورتو ریاضاات 

 د.  نشود( نیز فراوان دیده مینآمیز دارخشونت

اجتماعی را توضای  دهد،  های ای که بخواهد کردار انساانی و نظم نهادهر دساتگاه نظری

تکاملی انساانی را ی هاسایساتممنتهی به این »خطا بازی کردن« در  های  ساازوکارباید بتواند  

اش برای چنین کاری ایرشااتهنیز شاارح دهد. رویکرد ساایسااتمی به خاطر ماهیت میان

 راهبرد است. ترین مناسه
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تکاملی انساانی  شابنم( در ی هاسایساتمزدن«  با این حال چالش پیشاارویمان، یننی »لق

انگارانه  شاان  قلبم(، امری پیچیده و کلیدی اسات که نباید ساادهاطراف محور متغیر مرکزی

رسایم، در اصال با می  هاتمدنوقتی به بح    وی هبهاش انگاشات  با آن روبرو شاد یا نادیده

های اش با هنجارسااازماندهی کردار انسااانی و چفت و بساات کردنهای قالهترین کالن

نامنقول  بازنده/  های  بازییی هساتند که به هاسااختی اینها نهادی سار و کار داریم و همه

 اند.برنده و بازنده/ بازنده( یا موهوم و ناکارآمد  برنده/بازنده( آلوده شده

 کرد: بندیصورتتوان چنین ی بح  تا اینجا را میچکیده

ی  هاساایسااتمتوان همچون نمودی از رفتار  را می مربوط به انسااانهای  ( تمام پدیدار1

ی  ه در نهایت سایساتم پیچید  ،ساازدیننی انساان و هرآنچه برمی کردی تکاملی تبیین  پیچیده

 کند.ایست، یا همچون مشتقی از چنین سیستمی جلوه میی تکاملیخودسازنده

انساانی چهار ساط  سالساله مراتبی دارند: زیساتی، روانی، اجتماعی و ی هاسایساتم( 2

 -در مقیاساای زمانیدر خود دارند و   ایپایهتکاملی ؛ که هری  ساایسااتم   فراز(  فرهنگی

از: بدن،    اند ارتعببه ترتیبی   هاساایسااتم. این اند مکانی از چیزها و رخدادها اسااتقرار یافته

 .  شبنم( نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی و منش فرهنگی

خودساازمانده که بخشای از رفتار  های  یاد شاده در مقام ساامانی  هاسایساتم( هری  از ۳

کنناد، متغیری مرکزی دارند که کردارهایشااان برای  تنیین می  زاددرونخود را به شااکلی  

راند  حکم میر ساط  زیساتی  ببقا  رفتاری    گرانیگاهبیشاینه کردن آن متغیر همگرا شاده اسات.  

که در قاله شاادمانی و   را داریم  لذتدر ساط  روانی   .یابد در قاله تندرساتی نمود میو 

را ممکن  قدرت در ساط  نهادها پایداری و گساترش ساازمانها    .شاودرضاایت تجربه می

،  د نشاوزبانی رمزگذاری و رمزگشاایی میهای  فرهنگی که در ساامانه هایو در منشساازد می

 . مننا متغیر کلیدی است

، که در »تمدن« اساتساط  اجتماعی  ی  هاسایساتم یافتگیساازمانواحد  ترین ( بزرگ 4

ترین نهاد مقیا تمدن از ساویی درشات  آورد.ی تمدنی را پدید میی  حوزه  ساط  فرهنگی

ی جمنی یننی هویت  ترین شااکل از خودانگارهپیچیده  اجتماعی اساات، و از سااوی دیگر

 کند.تمدنی را هم در سط  فرهنگی ایجاد می
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 ی تمدنی بخش دوم: نظریه 
 

 
 

 گفتار نخست: تمدن چیست؟
 

اش چیسات؟  گیرد؟ خاساتگاه تکاملیقرار می  فراز«»تمدن در مقام سایساتم در کدام ایه از 

 اش کرد؟تنریف  توان به شکلی علمیچطور می

از تحلیل سیستمی  ایشیوهبرای دستیابی به چارچوبی نظری برای فهم جوامع انسانی به 

ظهور پدیدارها را از هم متمایز   متفاوتِهای نیاز داریم که سلسله مراته پیچیدگی و مقیا 

ساطوح این سالساله مراته را برای وارسای و   ساازد و روشای یکتارچه اما حساا  به

چنین نیازی را بر   ،روان که پیشانهادمان اساتزُی  نظریهشاان به دسات دهد. بندیصاورت

 سازد. ی مهم را ممکن میگویی به دو مسئلهکند. یننی پاس آورده می

برنده/ بازنده و های  می مورد نظرمان  یننی بازییکی تبیین و توضاای  اختالل ساایساات

های  انباشاات شااونده و پیچیدگیی  هانظمگیری  شااکلهای  بازنده/ بازنده( و دیگری الگو

ی رفتاارها و انسااانی. این دو از این نظر اهمیات دارند که بدنهی  هاساایسااتمافزایناده در  

با که  در ساط  تمدن   وی هبه  ؛دهند انساانی را به دسات میی هاسایساتممربوط به  های داده

در ضامن آن ساامانی پیچیده   .ی پیچیدگی ساروکار داریمبندی شادهانباشات دیرپا و چینه

 آمیز را هم در خود حفظ کرده است. اختاللهای  الگو

اعی مانند  ساط  اجتمتوجه به این نکته اسات که    ،این میدان از مساائلشارط ورود به  

و این در برابر دو دارد،    انرژیایی  - ای مادیافزاری و پیکربندیساط  زیساتی ماهیتی ساخت
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اند و گیرد که بیشاتر از پردازش اطالعات ناشای شادهختی و فرهنگی قرار میی روانشاناایه

دهند یننی چهار سااط  ساالسااله می  ها و نهادها میدانمدیریت بدنهای افزاربه پویایی نرم

ی  هاسایساتمافزاری دارد که هری   ی نرمافزاری و دو ایهساختی  دو ایه  فراز«»مراتبی 

کنند، اما دو به دو به هم چفت و بسات  ی خود را تولید میتکاملی پایه و متغیر درونی وی ه

 سازند. دیگر را ممکن میهای  شوند و مدیریت هر ایه توسز ایهمی

،  هاسایساتمافزاری بودن  ساختخاطر به   -مثل ساط  زیساتی-در ساط  اجتماعی نیز  

ی ها و فاصاالهبینیم. اما شاامار این ایههایی به نساابت پرشاامار از پیچیدگی را میایه

 شان از سط  زیستی کمتر است، و باید هم چنین باشد. یافتگیسازمان

ی انباشات اطالعات و افزون شادن تدریجی پیچیدگی  ی زیساتی نتیجهچرا که نظم ایه

طی ساه و نیم میلیارد ساال تکامل جانداران بوده اسات، در حالی که ساامان اجتماعی تنها  

ترین  در سط  اجتماعی کوچ   است.رسیده اش  کنونیبه شکل  طی چند هزار سال گذشته  

دهد، به  شاناختی را به دسات میجامنهی هاسایساتمترین مقیا  نظم که در ضامن فراگیر

ی جوش  بینیم، نقطاهمی  فراز«»هاای  ی ایاهشااود. چناان کاه در هماهخاانواده مربوط می

سط  های  پدیدارترین  همراه اسات که پیچیده 1خوردگی دو ایه از پیچیدگی با گذار حالتی

وضانیتی کند. خانواده نیز چنین  ساط  باایی تبدیل میهای  پدیدارن تری پایینی را به سااده

را  الگوهای رفتارشاناختی(  زنده  ی  هاسایساتمساط  نظم در  ترین دارد یننی از ساویی پیچیده

دهد.  نهاد اجتماعی را به دسات میترین  و عمومیترین و از ساوی دیگر ساادهگیرد  در بر می

در ی ما ی گذار امری انسااانی نیساات و صاادها میلیون سااال پیش از ظهور گونهاین نقطه

یافتگی  کانون ساازمانشاناسای تکامل یافته و نیاکان پساتانداران و خزندگان دوران دوم زمین

ی انساان هوشامند  طی ده هزار ساال گذشاته در گونه  بوده اسات.های جانوری در جمنیت

های دیگر  پیدا کرده که مشاابهش را در گونه نظم و پیچیدگی اجتماعی گساترشای شاتابنده

تواند به  که میآورد پدید میها با هم ساط  دیگری از نظم خانواده اندرکنشساراغ نداریم.  

 . این دو الگو موازی با هم تحول یافته وشاود  بندیصاورتدو شاکل کوچگرد یا یکجانشاین  

اقتصاادی و ی جنبهبیشاتر  و اینها  دهد میقبیله را به دسات -  شاهر یا طایفه - ترکیهِ روساتا

 
1. Phase transition 
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را در سااط    ایتازهخود با هم ترکیه شااده و نظم   هاساایسااتماما این  د.  نفرهنگی دار

 کند. آورند که ماهیتی سیاسی پیدا میمحلی پدید می  -ایمنطقه

ی دوازده تا ده هزار ساال پیش های این گذار حالت سایساتمی در فاصالهنخساتین نشاانه

ی زاگر  و کوههای شارق آناتولی( نمود پیدا کرد. آنگاه جدایی دو در ایران غربی  فاصاله

این همان  و رخ نمود  م پیش از میالد  چهاری  در اواخر هزارهیکجانشااین    -مساایر کوچگرد

 . شودخوانده میانقالب کشاورزی تر  است که در متون قدیمی

 میانرودان، ایالم، سیستان،   زمینایرانر دولتشهرها دترین ظهور کهناین تحول،    ینتیجه

ود. این نظم از ب مصار پایین و باا و حبشاه(  ، قفقاز، آساورساتان، آناتولی( و مصار مرو-بل 

هایی مثل دولت ش پادشااهیاحالتترین شاد و در پیچیدهاتحاد قبایل و شاهرها ناشای می

در عمل برای چند هزار ساال او  پیچیدگی این پیکربندی اجتماعی  کرد،  مصار را ایجاد می

خش ب از ظهور مدرنیتهو قبل  پیش  سایصاد ساال تاشاد و در جوامع انساانی محساوب می

 . ند زیستی چنین نظمی میزیر سیطرهمردمان بزرگی از 

تواند ایجاد کند. یکی ساط   دو ساط  دیگر از پیچیدگی را نیز می  ،اما این ایه از نظم

محلی با هم ترکیه شاوند و در موقنیت اساتان ی  هانظماسات، و آن هنگامی اسات که   1ملی

تری در قاله دولت فراگیر را شاوند و هویتی ملی و نظم سایاسای کالن  یا شاهرساتان تثبیت

ایجاد کنند. نخساتین دولتی که در این ساط  از پیچیدگی شاکل گرفت، دولت پار  بود که  

پدیدار شاد و در مدتی   زمینایرانبا آغاز حکومت دودمان هخامنشای در  در قرن شاشام پ.م 

را   نشاینشاهرهای قلمروی  بدنه  -ی چین و آمریکای دورافتادهگذشاته از دو منطقه  –کوتاه 

که هویتی مشاتر  و تاریخی گی اسات یافتساطحی از سااماندر خود جذب کرد. نظم ملی 

 «ملت»  ظهور شود.کند و بر آن مستقر میپشتیبانی میشهرنشین را  نویسا و  فرهنگی مدون و  

تازه از   ایایهکه اگر تداوم یابد،    ساتای هگیری سایساتم اجتماعی توسانه یابند شاکلمننای به  

 است.  «تمدن»کند و آن را ایجاد میپیچیدگی 

 
»ملی«، دولت  . 1 از  )  -بدیهی است که منظور  نیست. مفهوم ملت چنان که در متن nation-stateملتِ مدرن   )

جغرافیای اروپایی و نه به تاریخ دیرآیند مدرن  تعریف شده، سطحی از پیچیدگی در نظامهای اجتماعی است، و نه به  
ای مشخص و حالتی ویژه از آن است، ملت مدرن تفاوت دارد که نمونه  -شود. مفهوم عامِ ملت با دولتمحدود نمی

 که طی چند قرن گذشته در تمدن اروپایی ظهور کرده است. 
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باا یا   یا  حوزه  «تمادن» میلیون کیلومتر مربع(  ی جغرافیاایی کالن  در حاد چناد 

، که نهادهایش برای مدتی طوانی  ی جمنیتی بزرگ  در حد چند میلیون نفر( استاندوخته

  های نو گیری ملیت. تمدن از ساویی بساتر شاکلهزاره( تداوم داشاته باشاد   کم ی  دسات

 شود. یابد و تثبیت میاست و از سوی دیگر با ملیت قوام می

چند سااط  متمایز از پیچیدگی را  ی اجتماعی، ، درون خودِ ایهفراز«در نظام »بنابراین 

نهاد  یِسالساله مراتبهای  ایهاین مقیا  و بزرگی جوامع انساانی با شامار و پیچیدگی داریم. 

به   هاسایساتمر واقع ترفندی کارکردی اسات که  سالساله مراته دارتباطی مساتقیم دارد. چون  

ن  کنند و به این ترتیه تخصاصی شدکم  آن پردازش و انتقال اطالعات را ساازماندهی می

 1سازند.شان را ممکن میو انباشت پیچیدگی در سامانه  یشانهاسیستمزیر ها درکارکرد

ی جوامع  ایساات که هسااتهی گسااتردهخانوادهاجتماعی  های از نهادسااط  ترین  ساااده

هایی اساات که  قبیله -  آورد، سااط  بند از آن طایفهگردآورنده و شااکارچی را پدید می

شاان یافتگی سایاسایازمانکنند و واحد سا دامدار را ایجاد می - جوامع مساتقر کشااورز

شاهر  شاود که از تساخیر چند دولتها مربوط میدولتشاهر اسات. ساومین ایه به پادشااهی

مسیرهای رشد د و در نهایت شاهنشاهی یا امتراتوری را داریم که شونتوسز یکی ایجاد می

خیزد برمیدولتشاهرها  ای  شابکه  جوش خوردنبه هم    کنند. شااهنشااهی ازمتمایزی را طی می

 .  آید برمی طلههایی توسنهگسترش پادشاهی و امتراتوری از

ی تمدنی  ، ی  حوزهپیدا کند ساایاساای کالن بیش از چند قرن دوام  ی  هانظماین  اگر  

بزرگ اسات و ی  قلمرو جغرافیایی  ی هالتدوتر از قلمرو سایاسای  کند که فربهایجاد می

 گیرد.بزرگ را زیر پوشش می

یچیدگی یاد شاده ی  سایر جبری و خطی  پهای  توجه به این نکته اهمیت دارد که ایه

 . ریخت باشد ، که در جغرافیا و تاری  همگن و همدهند از تکامل اجتماعی را به دست نمی

 به این مننا که: 

بر زمین حضااور در سااطوح متفاوتی از پیچیدگی ی تاریخی جوامنی  ( در هر دوره1

تر در هایی بسایار ساادهایی دولت جهانی هخامنشایان پادشااهیاند. همزمان با شاکوفداشاته

 
1. Turchin and Gavrilets, 2009: 167–198. 
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کارچی در گوشاه  در دوران مدرن هم هنوز جوامع گردآورنده و شا  و  ایمچین و اروپا داشاته

  سایساتم اجتماعی ترین مرتبهشاوند. حتا در اندرون ی  تمدن هم  که بزرگ و کنار دیده می

تر از  محلی را داریم که به ساطوحی سادههای  ها و امیرنشاینیی مثل قبیلههاسایساتماسات( زیر

 تحول پیچیدگی تنلق دارند. 

با چند    منمواًپیچیدگی به سااط  بااتر ی  مساایر یکتا ندارد و ( گذار از هر سااط  2

ظهور باه  اغلاه  گاذار از پاادشااااهی باه دولات ملی    مثالًشااود.  ی رقیاه پیموده میخطراهاه

اند.  ها تجربه کردهو آزت  هاها و چینیانجامد و این الگویی اساات که رومیامتراتوری می

توان پیمود و آن زمانی اساات که  تر هم میاما همین مساایر را از راهی دشااوارتر و بغرنه

رقیه، به جای آن که توساز ی  قدرت مرکزی  های دآمده در پادشااهیگرهای دولتشاهر

 افزا به هم جوش بخورند. پدید آورند و به شکلی همای شبکه فت  و استثمار شوند،

دولت هخامنشای که نخساتین دولت ملی فراگیر جهان بوده به این شاکل به وجود آمد و 

جو به همین خاطر ی  شااهر مرکزی برای انباشاات منابع  مثل رم( یا ی  قوم برتر ساالطه

این که    ها در امتراتوری بریتانیا( نداشاته اسات. دلیلها در چین یا آنگلوسااکساونهان  مثل

ند،  اههمگی مسایر امتراتوری را طی کرد  هاتمدنو باقی  هاین مسایر وی ه را پیمود زمینایران

شان و جا ی ارتباطیو انبوه بودن شبکه زمینایرانبه دیرینه بودن مراکز اساتقرار جمنیت در 

 شود.شان مربوط میبازرگانی میانهای  و مدار هاراه افتاده بودن

کارکرد همساان   شاان گذشات از نظر سااختار وساط  اجتماعی که بح ی  هاسایساتمتمام  

ی ساه  یی انساانی هساتند که از اندرکنش پایدار و ساازمان یافتههاسایساتمهساتند. یننی همگی  

  1ام،ی ساه نفر« شارح دادهبه نام »قضایهای  هاند. چنان که در مقالگرفتهنفر یا بیشاتر شاکل 

ن حاضار نیسات و تنها وقتی سایساتمی ساه نفره  ی آدمیامفهوم قدرت در اندرکنش دو نفره

این متغیر غایی  شاود و وقتی نهاد پدیدار شاد، قدرت زاده میکند.  داشاته باشایم ظهور می

آن قدرتی که در سایساتمی  افتد. ی ساطوح پیچیدگی به جریان میدر همه  اجتماعی ساط

بینیم، میباا آنچاه در قبیلاه یاا دولات یاا ملات یاا تمادن   ،شااودساااده ماانناد خاانواده تولیاد می

اجتماعی  ی هاسایساتمریخت اسات. از این رو قوانین تکاملی حاکم بر تمام جن  و همهم

 
 (.۱۳۹۹ت فصلی در کتاب »مهر نسک« انتشار یافته است )وکیلی، این مقاله به صور . 1
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این بدان منناست که    د.یاببیشینه کردن قدرت نظم میهای راهبردبا همسان است و همواره 

ی پایه محساوب  هایی از ی  سایساتم تکاملی یگانهساط  اجتماعی مشاتقی هاسایساتمتمام  

از   ،شاانمساتقل از مقیا  و دامنه و بزرگی نهادها،شاوند که همانا خانواده اسات. تمام می

اند و بر اسااا  قوانینی مشااابه و با گسااترش ساااختاار بنیادین خانواده حاصاال آمده

 کنند. نظیم میخود را ترفتار ساخت برای بیشینه کردن قدرت هایی همکارسازو

شاوند.  اجتماعی محساوب می یهاسایساتمترین  مقیا بزرگ   هاتمدن  ،اندازدر این چشام

اش خانواده  گیرند که کفبر سااقفی قرار می  ،ط  اجتماعیساا  بندی پیچیدگیِیننی در ایه

کنند یاسات. این ساقف و کف از نظر پیچیدگی و مقیا  و عمر و حجم قدرتی که تولید م

»نهاد« هسااتند، که  ی یگانه یننی  یی از ی  سااازههابخشبا هم تفاوت دارند، اما در نهایت 

  ها تمدنبه خاطر همین موقنیت فرازین  .اساتشاناختی ساط  جامنهپایه در تکاملی  سایساتم

شناسان ی این مفهوم از سوی جامنهها دربارهنظریهترین نسبت به سایر نهادهاست که جدی

 پیشنهاد شده است. 

به  و دارند هایی گنگ و سااردرگم شااناساایاغله روش ی تمدنیهابا این حال نظریه

. در این  برند راه میشاناساانه یا اساتنمارگرایانه  شارقهای هایی آغشاته به قضااوتگیرینتیجه

گیری نتیجهخطاهای و  یروشا   یهالغزشاین را ندارم که فهرساتی از چنین  نوشاتار ساودای 

ر به برخی از تمایزها و مفاهیمی که در این بافت . اما سااودمند اساات اگبه دساات دهم

 به شکلی انتقادی نگاه کنیم. ،پیشنهاد شده

اش در شاود، به کار گرفتنیکی از خطاهایی که زیاد در پیوند با مفهوم تمدن تکرار می

و   3، وبر2، مو 1توینبی  مثالًعاام اسااات.  ای  هو سااطوح باه مثااباه کلیادواژ  هاافاتباای  هماه

اند که بر دوقطبی »تمدن مدرن/ تمدن تمایز مشاهوری را در آثار خود تکرار کرده 4اشاتنگلر

ی مفهوم  پردازی اروپاییان دربارهمحور عمومی نظریه  ،این دوقطبی بدوی« اسااتوار اساات.  

ساازِ سافیدپوساتان« اسات که  و بخشای مهم از گفتمان »رساالت تمدنساازد  تمدن را بر می

 
1. Arnold Toynbee 

2. Marcel Mauss 
3. Max Weber 
4. Oswald Spengler 
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را همچون صادور تمدن عالی مدرن به مناطق گرفتار بیگانه  های اساتنمار و غارت سارزمین

 کند. در تمدن بدوی تفسیر می

 این دوقطبینماایاد کاه  هاای علمی، چنین میهاای دقیق و محا دن ساانجاهباا وارد کر

ر این نویساندگان اگر به زبان علمی بیان شاود، ساط  ونظم. در واقع موهوم باشاد تخیلی و 

پیچیدگی جوامع انسااانی اساات، و نه دو نوع متفاوت از تمدن. چرا که تمدن خود یکی از 

ای اجتماعی بدوی باشد، یننی که به  و اگر سامانه سطوح این سلسله مراته پیچیدگی است

 . سط  پیچیدگی »تمدن« وارد نشده است

به بیان دیگر »تمدن بدوی« مثل »بیساوادِ نویساا« مفهومی ناساازگون و مهمل اسات و از 

 ابهام در مننای کلمات برخاسته است. 

ترین متغیری که رفتار سیستم دهد که در جوامع انسانی مهمهای آماری نشان میپ وهش

جوامع گونااگون رقم   ی را در خز ساایر تکااملیگیرچشاامکناد و همگرایی  را تنیین می

در این مننی، جوامع  1زناد، همااناا یا  شاااخص یننی پیچیادگی نظاام اجتمااعی اساات.می

قرار اجتماعی   یافتگیسااازماناز  ترین سااط   ابتداییدر  و شااکارچی آغازین   گردآورنده

ی انساان طی حدود صاد و پنجاه هزار  گونه شاکل طبینی و غاله زیساتِ  دارند. این البته

 بر زمین بوده است. حضورش سال 

اناد، اماا تراکمی  ی کشااااورزی وارد شااادهپ  از آن جوامنی را داریم کاه باه مرحلاه

ی هماه  تقریبااًاناد. اینهاا جوامنی هسااتناد کاه  را پادیاد نیااورده  «شااهر و راه»از    گیرچشاام

ی این بساتر کنند و ت  و تو  شاهرهایی که در میانهشاان در روساتاها زندگی میجمنیت

ه ساط  دهند، جدا افتاده و ت  و نامربوط به بقیه اسات. این جوامع ککشااورزانه تشاکیل می

کند هم مانند  اولیه نوسااان میهای شااان از دولتشااهرها تا پادشاااهیپیچیدگی ساایاساای

هایی  فرهنگ ،جوامنی محلیاینها   .شاوند محساوب نمی «تمدنها »شاکارچی  - گردآورنده

 آن که تمدنی مستقل ایجاد کنند. آورند، بیی را پدید مییی محلهادولتوی ه و 

در دل این بافت کشاورزانه شکل  هاراه متراکم از شهرها وای شبکه تنها در شرایطی که

گیر و عمومی نیسات توان از حضاور تمدن ساخن گفت. بنابراین تمدن امری همهبگیرد، می

 
1. Turchin et al., 2018. 



50       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

ساطحی  اگر دقیق تنریف شاود، برچسابی اسات برای  ، وکه ساراسار زمین را در بر بگیرد

 . اش دادساده تنمیمجوامع  به  توان که نمیفرازین از پیچیدگی 

و زیسااتی  های  یی محلی و ساااده از فناوریهانظامشااکارچی   -گردآورندههای  قبیله

که    نانویساا و متحر  هساتند جمنیت، کم  ا جوامنی. اینهآورند پدید میی فرهنگی  هاروایت

سااده  شاان  فناوریشافاهی،   شاان. به همین خاطر فرهنگکنند جانوران و گیاهان را اهلی نمی

ی  فارغ از دغدغه خود است، بازتولید زیستی هدفش   اسات وموضانی  شاان ی زیساتهتجربهو 

 . گسترش و توسنه

 باشند. و شهرنشین توانند نویسا  کوچ  خود میهای دولتشهر جوامع کشاورز اولیه با

ماند. همچنان که فرهنگ باقی می  ایقبیلهای  ارهشاان در ساط  خودانگیفرهنگهویت  اما 

ی هااباه خاانوادهدهاد کاه  تنهاا باه هویتی میادان میبرآماده از جوامع گردآورناده و شااکاارچی  

 . محدود استکوچ   ی  هاگسترده و طایفه

ها ممکن اسات نویساا باشاند و سارگذشات خود را ثبت کنند. اما  پادشااهیو  هادولتشاهر

 ،ایهشاان محدود و چرخ مانند و تاری زندگی منیشاتی باقی میهای همچنان در چنبر تکرار

 شان حصربندی شده و موضنی است. و جغرافی

  - شاهرنشاین و نویساا   از مراکز  مقیاای بزرگ شابکهیننی در  –تنها در جوامع متمدن  

گردد. در این جوامع انباشات نویساایی و اسات که مفهوم ملیت و هویت تمدنی پدیدار می

 شود.منتهی می «جهان - در – خود»اندازی از ثبت شده به چشمهای افزایی تجربههم

ی مردمان ساهمی همساان و برابر در تولید فرهنگ و همهاین جوامع هیچی  از در  البته 

شااکل  ساایاساای  اشااراف و گزینش  با خلق نخبگان ی فرهنگ بدنههویت ندارند. همواره 

  .حاکم استتر نیز ایست که در جوامع سادهاین قاعده  گیرد، ومی

ی جوامع انسااانی، بدان منناساات که  ی تمدن برای نامیدن همهپ  به کار گرفتن کلمه

گرفته داشاته باشایم که تنها به  مننای مشاخص و متمایزی از آن بر نیاید و مفهومی مبهم و مه

آید. روا  و های حزبی میگریهای ساایاساای یا توجیهفضااای تیره و تارِ ایدئولوژی  درد

شااناساای علم  تثبیت این دالت خاص از »تمدن« البته دایلی دیگر هم داشااته که به جامنه

 گردد.  مدرن باز می

، آن  زند دامن می  «تمدن»ی ی عام و نادقیق از کلمهاین اسااتفادهبه  که عواملی  یکی از 

ی دو در میانه  ایواساطههمچون  تاند  ردگپردازان به دنبال برچسابی عام میکه نظریهاسات 
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جوامع گوناگون را با به کمکش  و بتوانند  آید  اساان به کار شانشاناساان و جامنهی مردمطایفه

شاود که  هایی از شاهود دیده میز رگهاولیه و مبهم نیهای  هم مقایساه کنند. در همین تنریف

ای  بندیصاورتی کاره رها شاده و به مرتبهراهگشااسات و ارزشامند. هرچند اغله نیمه

 برکشیده نشده است.  علمی و دقیق

  1ی مشاتر  امیل دورکیمتوان در مقالهدرخشاان اولیه را میهای ی  نمونه از این شاهود

ی تمدن« یافت که همزمان با »صور بنیادین  ی ایدهو مارسال مو  به اسام »یادداشاتی درباره

  2..م( انتشار یافت191۳  1292 سال در (دورکیم کتاب مهم حیات دینی« 

در این  توان آن را تاا باه امروز منتبر شاامرد.  میکاه  در این مقاالاه تنریفی از تمادن آماده  

هنوز دقت وصایف این ت شاده اسات.سایساتم اجتماعی انساان دانساته ترین کالن «تمدنمقاله »

یی جز  هاتمدنبه خاطر به رسامیت شامردن  کمدسات، اما  ردعلمی و وضاوح چندانی ندا

 -.م(  1929   1۳08در ساال  -د. مو  پانزده ساال بند  وشا قدمی به جلو محساوب می  ،اروپا

تمدنی منتشار کرد. این متن از این نظر مهم  های  ی عناصار و صاورتنوشاتار دیگری درباره

با این   3.شامردبرمیهایی عینی و ملمو   و وی گی هاشااخصبود که برای این سایساتم کالن 

اولیه فکری  های ان شاد، در این تالشحال ایراد مشاترکی که بندتر در آثار دیگران هم نمای 

های تحول منشبا شاناساانه(  ی جامنه در ایه نمایان بود. آن هم اشاتباه گرفتن پویایی نهادها

بود. به همین خاطر هم مو  و هم دورکیم تمدن را همچون   (ساط  فرهنگحامل مننا  در  

کارکردی نهادی   کهشاناختی کردند، و نه سااختاری جامنهی اخالقی« تنریف میی  »حیطه

ی  گرایانهدرآمیختگی راساتدر تاری  و جغرافیایی وی ه گساترش یافته باشاد. این  داشاته و 

 در سوی دیگر طیفِ   مننامدارش(عناصر  فرهنگ  و  اش( با بندی نهادی و اساتخوان «تمدن»

تمادن را باه  گرایاان  چا کاه  ؛ هنگاامی  ان شاااد مشاااابهی جبرمبحا   پردازان باا خلز  نظریاه

مفهومی    ی دوم،جبهه. در این  ند کاساتسایاسای فرو  های  اقتصاادی یا پیکربندیهای ساازوکار

شااود، »سااامان جهانی« یا  که گاه همچون جایگزین یا رقیبی برای تمدن به کار گرفته می

 
1. Émile Durkheim 
2. Durkheim, Mauss, and Nelson, 1971: 808-813. 
3. Mauss, 1968: 451-487 . 
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اش به مبلغانترین  مهم  1گری»امتراتوری« اسات که در دوران ما امانوئل والرشاتین و آنتونیو نِ

 آیند.  حساب می

ی تمادن کاه در اواخر قرن نوزدهم و اوایال قرن بیسااتم در اروپاا درباارهمورخاانی  

سایاسای و های  اجتماعی جهانگیر را بر مبنای سااختاری هانظاماندیشایدند، به شاکل سانتی می

 .  کردند گسترش یابنده تفسیر میهای  یی با مرزهادولت

. در مقابل  کند جلوه میباساتانی های امتراتوریدر قاله اش  که نمود بیرونیهای سایساتم

کوشاد ملیت و مدار، رویکرد مارکسایساتی و نومارکسایساتی را داریم که میاین نگرش دولت

دولت را نسابت به بازار و مناسابات اقتصاادی به حاشایه براند و جایگاهی فرعی برایش در 

 نظر بگیرد. 

ی که از تأثیراین نگرش اخیر اساات. او با سااخنگویان  ترین والرشااتین یکی از نیرومند 

که مبنایی اقتصاادی دارد و بر اساا   تمرکز کرده ساامان جهانی دیگری  بر  مارک  پذیرفته،

 شود. گسترش یابنده تنریف میهای بازار

در نقد آرای او و بازبینی مفهوم »تمدن اساالمی« به این نکته اشااره    2مارشاال هاجساون

بشاود که   ،از جن  دین و فرهنگ در کار باشاد متفاوتی هم  کرده که شااید ساامان جهانی 

ی نگرش  این نقدی اساات که زاویه  دانساات.بارز آن   ینمونهرا جوامع اسااالمی کلیت  

 شد. انگاران وارد میگرای نزدی  به مو  و دورکیم به آرای اقتصادگرایان و دولتفرهنگ

ایساات که  مراتبی بینیم، ابهام در تنریف سااط  ساالساالهها میچه در تمام این نظریهآن

شااناسااانه آن اساات که اغله دهند. مبنای این ابهام روشمفهوم تمدن را در آن جای می

نهاادین سااط  هاای مفااهیمی مربوط باه سااط  فرهنگی  مثال دین و زباان( را باا ساااختاار

شااان از نظر سااط  گیرند یا به تمایز ساایسااتمیاجتماعی  مثل بازار یا دولت( یکی می

 کنند.توجهی میپیچیدگی بی
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انداز  که از چشامهایی  نکته .برای رفع ابهام در این زمینه، باید ساه نکته را گوشازد کرد

مننای »تمدن« را به  توان  میشافاف. با رعایت این ساه،  نمایان اسات و روشانی سایساتمی  

 د. ادقیق و علمی ارتقا دای هی کلیدواژمرتبه

»نهاد«   ن خود ی  سایساتم اجتماعی اسات، یننی نوعیکه تمد اسات نخساتین نکته آن 

کناد یننی نباایاد ماانناد  اجتمااعی پیروی میهاای  اسااات و بناابراین از قوانین حااکم بر نهااد

به آن نساابت داد. همچنین باید    - انگیز هرچند هیجان –اشااتنگلر مفهومی رمانتی  و مبهم 

رکن تنیین رفتار آن اسات  «قدرت»اجتماعی دیگر، ی هاسایساتمی  توجه داشات که مثل همه

بخواهی مثال توان متغیر مرکزی حااکم بر رفتاار آن را باا چیزهاایی متفااوت و دلیننی نمی

 دیگر یکی انگاشت. های فرهنگی یا چیز های سوداندوزی یا ارزش

سیستم اجتماعیِ موجود  ترین دومین نکته آن است که تمدن بنا به تنریف، بزرگ مقیا 

کند.  گساترش را پیدا میترین که در زمان و مکان بیش  ساتای اسات. یننی آن سااخت نهادی

دوران پیشاامدرن در چند های  ی اجتماعی اسات که با مقیا تمدن ی  سایساتم یکتارچه

میلیون کیلومتر مربع گسترده شود و چند میلیون تن را در بر بگیرد و برای چندین قرن دوام  

ی هانظامداشاته باشاد. بنابراین مفهوم تمدن به شاکلی وی ه و ساطحی خاص از پیچیدگی 

و  کند که دساات بر قضااا عام و فراگیر نیساات و تنها گاهی در تاری اجتماعی اشاااره می

ی تمدن برای  کند. بنابراین باید از اساتفاده از کلمهتحقق پیدا می  وی هجغرافیایی مسااعد و 

 انسانی پرهیز کرد. های ی نهادبرچسه زدن بر همه

با  1واراندامارتباطی  سااومین گوشاازد آن که تمدن در مقام ی  ابرساایسااتم اجتماعی،

 مند است. پذیر و قاعدهکند، که رسیدگیبرقرار می فراز«»سطوح دیگر سلسله مراته 

دولت، بازار،  مانند  اجتماعی دیگر  ی هاسایساتماز ای شابکه  از ساویی تمدن بنا به تنریف

ته شاود. از ساوی دیگر  ها فرو کاسا دهد و نباید به آنرا در خود جای می  (قبیله، شاهر، و...

کناد، ارتبااط برقرار می  (دین، فنااوری، زباان و... مثال  ی فرهناگ و عنااصاار آن تمادن باا ایاه

 ای پیدا کند. اش با آن آغشتگیآن که با آن یکی باشد یا حتا سط  سلسله مراتبیبی

 
1. organic 
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روانشااناختی و ی  هانظامشااخصاایتی و های با ساااخت هاتمدنسااطوح زیرین هم  در 

که بشاود  آنکنند، بیطبینی ارتباط برقرار میهای  ها و بومهمچنین ن ادها و جمنیتها و اقلیم

 آنان را با اینان یکی انگاشت. 

این ساه گوشازد برای تنریف شافاف مفهوم تمدن ضارورت دارد، و از ک فهمی    توجه به

و   هاکتابکند. حقیقت آن اسات که در میان انبوهی از اش جلوگیری میبافی دربارهو مبهم

انتشاار یافته، این ساه نکته اغله   هاتمدنی  گذشاته دربارههای  طی دهه  وی هبهها که مقاله

با همچون لغتی عامیانه وتنبیری اساتناری  «تمدن»ی  نادیده انگاشاته شاده و بنابراین کلمه

 تخیلی به کار گرفته شده است.  هم ودالتهایی مب

، تنریف دقیق آن  هااتمادنی جاامع و فراگیر درباارهای  هتادوین نظریا نخسااتین گاام برای  

نادقیقی که با های  ها و منناشاود که بدفهمیاسات و این کار تنها زمانی به درساتی انجام می

 .را از آن بزداییم و تنبیرهای عامیانه خورده را شناسایی و طرد کنیمآن پیوند 

جدی  پردازانی  در آثار نظریهانگیز  و شااگفتبا بسااامدی باا   یی که بر شاامردیمخطاها

اند. یوهان آرناساون رهیافت  را موضاوع پ وهش خود قرار داده  هاتمدنکه  شاود،  دیده می

 از:  اند عبارتکند که  تمدنی را با سه شاخص تنریف می

 کالن و بزرگ مقیا ؛ های جغرافی-الف( توجه به تاری 

 بر فرهنگ به مثابه نظامی برای پیکربندی نمادین مننای نهفته در جهان؛ و  تأکید ب( 

دیگر  هاای بومی کاه باه فرهناگهاای  پ( باه رساامیات شاامردن عنااصاار محلی فرهناگ

   1شوند.فروکاسته نمی

کناد و این دو را محور اصاالی  می  تاأکیاد این رویکرد بر دو محور فرهناگ و قادرت  

 کاه بر   2کااسااتوریاادی میاان نگرش  بین داناد. خودِ آرنااسااون در این  می  هااتمادنتنریف  

ای کوشد آشتیکند و میدارد( و گیدنز  که بر قدرت تمرکز کرده( نوسان می  تأکید فرهنگ  

 برقرار سازد.  میان این دو

 
 . ۱۰۰-۹۵: ۱۳۹۷آرناسون،  . 1

2. Cornelius Castoriadis 
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، و نگرش  باا خطاای مشااهورش هنگاام برابر گرفتن دین باا تمادن  1رویکرد هاانتینگتون

هایی دیگر  جهانی هم گزینههای  اقتصادی و بازاری هانظاماش بر  والرشتین با خیره نگریستن

 هستند.  هاتمدنبرای پرداختن به مفهوم 

توان در این  دار باشاد را میاویهشاود دیدگاه نگارنده با این رویکردها زآنچه باع  می

 مورد نظرماان هرچناد گااه دعویِ فااصاالاهی  هااچاارچوببنادی کرد کاه  ی نقااداناه جمعنکتاه

اش را دارناد، اماا در نهاایات در تمادنی مادرنیتاه و اروپااماداریی  هااداشاااتپیشگرفتن از  

 شوند.  اندرون این سنت تنریف می

تکامل  های  و بر چندگانگی مسایرپذیرند  را می هاتمدناین رویکردها، در آنجا که تکثر 

گرایااناه و باا تکیاه بر ساانات نظری خااصاای  کنناد، در چاارچوبی چا می  تاأکیاد اجتمااعی  

 کند. را با خود حمل می اتو بدیهی هاداشتپیشاز ای  شبکه  کنند، کهسازی میمفهوم

نگرش  ایشااااخاهآن   این  باه چنادگونگی  از  کاه  رویکردی  می  هااتمادنهاا  نگرد، 

نه تنها مفاهیم خود   یننی  شودمی  بندیصورتدر بافتی پسااستنماری   و  نومارکسیستی دارد

هاایی فرضرا بر اساااا  پیش  هااکناد، کاه آنرا در ساارمشااق عمومی مادرن باازتولیاد می

 دارد. برانگیز و اغله نادرست برپای میبح 

خیزد و بر می جاهمیناز  هاتمدندر کتاب خودِ آرناساون آشافتگی در مفهوم و مقیا   

انجامد که  می  -مثل فرهنگ یهودی و یونانی –لی هایی محآمیز به سانتبه ار  نهادن اغراق

انگاشاتن    ی دیگران در نادیدهشاناساانهروشهای شاوند. خطاتمدن اروپایی پنداشاته می نیای

های  ر آثار والرشااتین( یا فرو کاسااتن چیز متغیرهایی کلیدی  مثل تکامل دولت و فرهنگ د

ند. هایی دیگر از همین ماجرا هستربز به هم  مثل تمدن و دین در آثار هانتینگتون( نمونهبی

تر و کمتر انتقاادی را داریم کاه از آثاار  ی مقاابال این رویکرد، نگرشاای انتزاعیدر جبهاه

یااباد. این نگرش هرچناد  شااود و تاا پاارسااونز و لوماان تاداوم میدورکیم و مو  آغااز می

های  و سایساتمی دارد، اما اغله از دادهای هرشاتشاده و چارچوبی میان  بندیصاورت  تردقیق

نگرد، و در به کل تاری  بشار میی اهی تنگ اروپامدارانمحروم اسات و از پنجره  گساترده

بیناتمدنی را های  و تمایز گیرد  برابر میبا ساایر پیشاارفت بشااریت  اروپایی را نهایت تمدن  

 
1. Samuel Huntington 
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. به عبارت دیگر، در همتا و مترادف بتندارد  مدرنیتهتمدن را به شکلی با تا  انگارد  مینادیده  

یی متنوع و نادرساات روبرو هسااتیم که به تنوع هاداشااتپیشاولی با گرای  موضااع چ 

 .کند فهمد و ک دیسه بازنمایی مینگرد، اما آن را نمیمی  هاتمدن

پیچیده سار و کار ی  هاسایساتمتکامل   انگارانه ازدر دومی با نگرشای خطی و ساادهاما 

درونی و هاای  یااباد، اماا تنوعاجتمااعی را درسااات در میی  هاانظاامداریم کاه کلیات تحول  

 گیرد.اش را نادیده میموازیهای  خطراهه

رایه آن اسااات کاه از هاای  پ  تماایز میاان نگرش پیشاانهاادی این کتااب و رویکرد

نگرد. جایگاهی که نگارنده بر آن ایساتاده، در اندازی خار  از مدرنیته به موضاوع میچشام

رقیه اما همریختِ  های  ی نظریهگیرد و نه در میانهقرار میی سنت فکری تمدن ایرانی  ادامه

 مدرن، که خواه ناخواه اروپامدارانه هستند. 

مدرن بسایار آموخته و های  ها و نظریهشاناسای، آموزهبدیهی اسات که نگارنده از روش

ی فکری را در آثار خود وارد کرده مهاین منظوهای ی ارجمندی از دساتاوردها و یافتهبدنه

های مدرن و رها از تنصهی  هاداشتپیشو به کار گرفته است. اما این کار را با فراغت از  

ی تمایز آن اسات که  نخساتین نقطهی همراه آن به انجام رساانده اسات. بنابراین اروپامدارانه

فکری ارجمند مدرن  از جمله های  مندی و اسااتفاده از انبوهِ دسااتاوردنگارنده ضاامن بهره

پیچیده(، آنان را در خار  از سارمشاق نظری مدرن و در غیاب  ی هاسایساتمی  هسارمشاق نظری 

 ت. نخست واسازی و بند بازسازی کرده اس ،آنی هاداشتپیش

ی نگارنده از سارمشاق  ی بازساازی شادهاین را هم باید در نظر داشات که در نساخه

ی  وار نگرش سایساتمی که نقطهپیچیده، اساتحکام منطقی و دقت ریاضایی  هاسایساتمی  نظریه

پذیر بودن تجربی و جساتجوی گواهان مساتند و ری بر رسایدگیقوت آن اسات، با پافشاا

 شواهد عینی درآمیخته است. 

ر و کار داریم که چشام اسافندیار اصالی  انگاری سایساتمی سا به این ترتیه با نوعی تجربه

هاای  ریز و تفااوتهاای  را نادارد و باه تماایز افراطی(    یننی انتزاع ساایسااتمی  هاای  رویکرد

ی  هنگرد و آنان را به بهانمی یرقیه تکاملهای  واگرا و خطراهههای  موضانی همچون مسایر

 انگارد.نادیده نمی ،شان در قاله مفاهیمی کالنبستن جمع
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 بنیادینهای گفتار دوم: تمدن همچون پاسخی به تنش

 
سایساتمی زروان، »تنش« عبارت اسات از شاکاف همیشاگی میان وضانیت موجود  در رویکرد 

کند و به  و مطلوب، که از امکانِ افزونتر شاادن متغیر مرکزی ساایسااتم  قلبم( حکایت می

ی خودارجاع بودن شاود، و نتیجهخاطر امکان بازنمایی سایساتم در درون خودش ممکن می

ی انساانی در پیچیدهی  هاسایساتمسایساتم اسات. این بدان منناسات که   پردازشایهای روند 

شاااان، وضاانیات درونی خود را نیز عالوه بر محیز پیرامونی،  پردازشاای خودهاای  روناد 

- لذت-مرکزی خویش  قلبم: بقاهای متغیرکنند و به این ترتیه به تصاویری از بازنمایی می

عملیاتی پیشااروی سایساتم را نیز های  یابند. به همین ترتیه امکانمننا( دسات می-قدرت

زنند. به این شاکل همیشاه وضانیت نهفته در هری  را تخمین می»قلبم«   دهند وتشاخیص می

دومی از اولی  »قلبم«    تصاور اسات کهموجودی در اکنون و وضانیت مطلوبی در آینده قابل

 شود.در سیستم تجربه می ی بنیادینین است که به صورت تنش. همبیشتر باشد 

هایی متنوع و همیشااگی  ی تکاملی با تنشپیچیدهی  هاساایسااتمدر مقام    هاتمدنی  همه

،  اند نمایانهرچند اغله در ساط  اجتماعی و در نهادها  ها  تنشدسات به گریبان هساتند. این  

مننادار رمزگذاری  های از منشای  هکو با شبخورند  برچسه میاما اغله در سط  فرهنگی  

ناپذیر  ساابقه و چارهاز حالت وضانیتی یکتا و بیبه این شاکل تنش    .شاوند و »فهمیده« می

 . کند خاطره استقرار پیدا می-در بافتی از حافظههمچون روایتی خرو  کرده و 

شاده جلوه    از الگویی شاناختهآشانا   اینمونههمچون   در این وضانیت تازه اسات که

 حلی برایش اندیشید.  راهشود  میکند، که می

انجامد. روندی  می هاتمدندار شاادن به حافظه  ،هابندی تنشاین روند رمزگذاری و رده

 بیش از همه بدان پرداخته است. 1یان آسمان  ،که در میان پ وهشگران مناصر

 
1. Jan Assmann 
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ی طوانی دارند، به شاکلی خالقانه در یی که پیشاینههاتمدناز دید آسامان »گذشاته« در 

های  برای سااازماندهی منناای  هکند و همچون شااالودرسااوب میفراگیر یی  هاروایتقاله 

   1شود.فرهنگی به کار گرفته می

در قاله تواند  میکه  آید  حاصال می  2توساز »فنون یادساتار«ی ها روایتانساجام این  

ی متفاوت و دو سااط  پیچیدگی به این ترتیه دو ردهو  ،مناساا  یا متون تبلور پیدا کند 

 ،. نویساا شادن جوامع و پیدایش خزشاودمیناهمساان از سااماندهی خاطرات مشاتر  ممکن  

را انجامد یننی یادآوری میفناوری یادساتاری   ی سایساتمی درگذاربه  ی اسات که نقطه عطف 

دهد، بی آن که روش متنی ارتقا میکتبی و به حالت و شاافاهی  آمیز از وضاانیت مناساا 

مساتقل و ای  هعرصا در مقام  اختراع دین  گوید  میآسامان پیشاین را منساوخ ساازد.   ترِابتدایی

متراکم شادن همچون زایش شارع را همچنین  اسات.پیامد چنین گذاری  از فرهنگ،  خودبنیاد

 3اور تفسیر کرده است.الزامهای سنت در اطراف محوری ثابت از کردار

و دین را تاری  ظهور شارع  توان این نقد را به آسامان وارد آورد که تا حدودی البته می

»دین« در شاکل ساازمان سات. از اولیتر ینهدیرلی که دومی با هم درآمیخته اسات. در حا

و ظهور دین    »گااهاان«اش کاه نظاامی منسااجم از مننااهاا را در خود بگنجااناد، باا متن  یاافتاه

 زرتشتی در قرن دوازدهم و سیزدهم پ.م آغاز شد. اما شرع بسیار دیرآیندتر است.

گیری امتراتوری روم در اواخر قرن بیش از هزار ساال بند از زرتشات، و پ  از شاکل

ای نوسااخته از کیش مصاریِ پرساتش اول پ.م بود که کیش پرساتش امتراتور همچون نساخه

فرعون در تمدن اروپایی پدیدار شاد و وفاداری سایاسای را با اجرای مناساکی دینی پیوند 

در مصاار رایه نبود، چون اغتشاااش ساایاساای قلمرو اروپایی و زد. چنین پیوندی پیشااتر  

پرساتی یکی از آدابی بود که  چندگونگی ادیان در این ساامان وجود نداشات و کیش فرعون

اش چندان ی صااوریجنبهگرفت و ای منسااجم از باورهای دینی جای میدر میانه شاابکه

ای  . اماا در روم قرباانی گزاردن برای امتراتور مساائلاههاا نبودتر از ساااایر آیینبرجسااتاه

 
1. Assmann, 2000: 88-90. 

2. mnemotechnics 
3. Assmann, 2000: 100-104. 
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تبار آنان که  مثل یهودیان( ایرانی  وی هبهبرانگیز و غیربدیهی بود که بسیاری از اقوام دغدغه

 ورزیدند. بودند، در برابرش مقاومت می

مبنای شارع  یی شاد و اساتنال  قرن چهارم میالدیهمین کیش پرساتش امتراتور بندتر در 

که  رخ داد زمانی هم    ایننگر قرون وسااطای اروپایی قرار گرفت. متنصاابانه و سااطحی

ای از کردارهای شارع به عنوان مجموعهمسایحیت در روم به دینی رسامی و دولتی بدل شاد.  

یند شاکل گرفت و تا ساه قرن بندتر در ایران  زا در این فرابخش و مشاروعیتعمومیِ تقد 

شاناختی متفاوت و دو تاری  مجزا  هم رخنه کرد. بنابراین دین و شارع دو خاساتگاه جامنه

شاان شافاهی و عامیانه و دین و شارع در شاکل پایه  دارند و نباید با هم یکی انگاشاته شاوند.

کنند. از این رو عملیاتی هساتند و با نوشاتار و تأمل نخبگان ارتباطی ضاروری برقرار نمی

 دارد. گرا  از شرع صورتقدمتی بیشتر فرایندی متفاوت است که  متنی های گذار به یادستار

مناساکی به متنی برای نخساتین بار در عصار  های بنابر اساناد تاریخی، گذار از یادساتار

قلمرو  در بخش  هویتهای هخامنشای رخ داد و این دورانی بود که موجی از تدوین روایت

 . هایش نیز نشت کردکنارهبرخاست و به دولت پارسی 

افالطونی، متون  های  رساالههای همری،  تاری  اسااطیری مصار، حماساهاوساتا، تورات، 

مثال اسااااطیر فنیقی و کنناانی در این زماان باه  ای  همهم از یااد رفتا هاای  بودایی اولیاه، و متن

را پیشاتاز در تاری  ظهور این یادساتارها های  صاورت متن درآمدند و تدوین شادند. جریان

شاااایاد بتوان تاا حادود یا  قرن پیش از ظهور کوروش نیز عقاه برد و آن را باه دوران  

 ی نینوا مربوط دانست.آشوربانیتال و تدوین اساطیر کهن اکدی و سومری در کتابخانه

از ای هردبرای  ها حلبرای اساتقراء راه ایشایوهگیری یادساتار بدان منناسات که  شاکل

مساال   1را باا راهبردهاایی برای ساااازگااری  ییزاتنش  موقنیاتهر  ، کاه  وجود داردهاا تنش

و کارسااز  مؤثرقدیمی، راهکاری های  بر اساا  تنشتنش نو سانجیدنِ ساازد. این منطقِ می

هایی که به  ی تنشنجیرهشاود و عالوه بر زهرگز به رفع کامل تنش منتهی نمیهرچند  اسات.  

 
چسبد و از  کند: یا به وضعیت موجود میدر دیدگاه زروان سیستم هنگام رویارویی با تنش دو وضعیت پیدا می . 1

کند و به سوی وضعیت مطلوب  کند، و یا وضعیت موجود را طرد میپوشی میجهیدن به وضعیت مطلوب چشم
 نامیم.دارد. این دو را به ترتیب »گریز« و »سازگاری« میخیز برمی
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ها  تازه از تنشای هشوند، ردپیچیده ظاهر میی  هاسیستمطور طبینی همواره در افق حضاور  

که به خودِ همین فراینِد  هایی نو میان وضااع موجود و مطلوب گسااساات .آوردرا پدید می

 شود. ها مربوط میسازگار شدن با تنش

تکاملی  های  در نگاه زروانی در واقع همان اسات که در نظریه  «تنش»مفهوم سایساتمی 

 مفهومی مبهم و عام است.   که ،شودقدیمی و نگرش سنتی »انتخاب طبینی« خوانده می

اش را شود، روندی است که بقا یا انقراضهایی که سایستم با آن روبرو میی تنششابکه

کند  هدف عمل میدار اما بیزند و این همچون نیرویی آشااوبنا  اما مؤثر، و جهترقم می

 سازد.یکه دستیابی سیستم به سطوحی بااتر از پیچیدگی را ضروری م

هایی قالبی و تکرار شااود که وضاانیتها تنها زمانی ممکن میراهکارها از تجربه  انتزاعِ

هایی پیچیده و جمع بساتن ساازی موقنیتداده شاوند یا ابداع گردند. ساادهشاونده تشاخیص  

ساتم و واقنیت بیرونی پدید  ی سایرخدادهایی که در اصال یگانه هساتند، شاکافی میان تجربه

کند و خود ها نمود پیدا میها و تجربهی میان چشامداشاتآورد که به صاورت فاصالهمی

شاود. به این شاکل اسات که تنشای که در محیطی افزوده میهای الطمهمچون تنشای نو به ت

، در ساطحی بااتر و گیرداندیشای قرار میشاود و مورد چارهساطحی از پیچیدگی تجربه می

و ی ارانهساازد و این خود همچون  هایی نوظهور را برمیتنش  ،ی پردازش اطالعاتدر ایه

سالساله مراتبی های  زایش ایه  اصاواًکند. فشااری برای دساتیابی به پیچیدگی بیشاتر عمل می

  ی مساتقیمِ نتیجه ،سات یننی ظهور ساط  روانی در بساتر تکاملی همین روند انتیجه  فراز«»

یی جادیاد در سااطحی هااسااط  زیسااتی و زایش تنشهاای  رمزگاذاری و پردازش تنش

حلی برای پردازش بقا خلق افزاری بوده اسات. به این شاکل اسات که لذت همچون راهنرم

حلی نو در گردد، که دیر یا زود باید با راهایی تازه بدل میشاود، و همزمان خود به منممی

 پردازش شده و مدیریت شود. (یننی قدرت در سط  اجتماعی سطحی دیگر  

در مقام نهادی اجتماعی، ی  سایساتم تکاملی پیچیده هساتند و با همین قواعد    هاتمدن

های ی تنشای که چیزی بیش از شبکهکنند. انتخاب طبینییدر بستر انتخاب طبینی رفتار م

 پیاپی نیست.

را نشاان دهد و موقنیت و   هاتمدنتواند ساط  پیچیدگی هایی که مییکی از شااخص

چطور را پیرامونی  هاای ، همین اساات کاه تنشتنیین کناد نساابات باه هم  را جاایگااهشااان  

 ایتازه منناییهای  چه تنشبه ظهور  ی  سازوکارند و با چه کنمی  بندیصورترمزگذاری و  



61      ی تمدنی بخش دوم: نظریه  

 

 

هاای شااان برای ارتقاای تنشباه طور مسااتقیم باا تواناایی  هااتمادن. پیچیادگی دهناد میادان می

. این پیچیدگی ی الگوهایی مننادار و تکراری پیوند خورده اسااتموضاانی و یکتا به مرتبه

تنش نیز نساابات دارد. بر این    اباداع شااده برای چااره کردنِهاای  ی گزیناههمچنین باا دامناه

شاان  ی گشاودگیگیرند، بساته به درجهشاکل میساازگاری با تنش   ی که برایهای د رون  اساا ِ

خود شاااخصاای دیگر برای ارزیابی   ؛ و ایند نشااوتنیین می  ،نوهای  بازخوردها و امکانبر 

 پیچیدگی ی  تمدن است.

و ها را ثبت و جذب کند،  طیفی وسایع از تنش  اسات که بتواند پیچیده و نیرومند   یتمدن

اسات. تمدن نیرومند   پیشاین بر آمدههای که از تجربهبگنجاند  آنها را در چارچوبی مفهومی  

اکنون به   برایهایی  اندیشایها مشاتق شاده را همچون چارهراهبردهایی که از این تاری ِ تنش

  است.حسا   آن های  گیرد، و در ضمن نسبت به پیامد میکار 

کند و همچون نظامی  تمدن پیچیده و چاا  سااطوح متفاوت »فراز« را با هم متحد می

با شااود. یننی هرچند خود ساایسااتمی اجتماعی اساات، اما  ها رویارو مییکتارچه با تنش

گشااااده برای   ایدامناه   »من«هاا،فردیِهاای  دریاافات باازخورد و میادان دادن باه خالقیات

تکاملی دیگر، در ی هاسایساتمی  مثل همه  هاتمدنآورد.  میبا تنش پدید   رویارویی اثربخش

رویاروی خود را بشاناساند و با آن های  آن حدی پیچیده و کارآمد هساتند که بتوانند تنش

 از انتخاب طبینی جان به در برند. ،سازگار شوند، یا به زبان سنتی

. چون فرهنگ را فهمید ی اجتماعی و فرهنگی  اتصاال اساتوار میان ایهتوان  می از اینجا

خود را باه کما  آن هاای  تنشساااازد تاا  افزاری اسااات کاه نهااد اجتمااعی بر مینرمهماان  

 سازماندهی و مدیریت کند. 

باه  مادیریات تنش در سااط  نهاادهاای اجتمااعی  طبق همین قااعاده کاه گفتیم، همین روناد  

ها  عناصار  منششاود که  منتهی می در ساطحی تازهتکاملی نوظهوری  ی  هاسایساتمزایش 

افرازد. باه این شااکال قادرت کاه  را برمی  ایتاازهمتغیر بنیاادین کناد و  جااد میفرهنگی( را ای 

متغیری  شود و از نو رمزگذاری میبود،   هاتمدنتنش اصالی سط  اجتماعی و غایت درونی  

 .شوددر این میان زاده می -مننایننی -تازه 

شاااان از این  هاای تمادنی امروزین وارد اسااات، غفلاتیکی از نقادهاایی کاه باه نظریاه

 شان است. ها و مفاهیم کلیدیسازوکارهای سیستمی و مبهم باقی گذاشتنِ کلیدواژه
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حفظ »ی پویایی تمدنی را به دو رده  1آرناساون به پیروی از آیزنشاتاتاش آن که  نمونه

توان آن را به  تقسایم کرده اسات، که می «مننا ساازی و بازساازیدگرگون»یا   «و تثبیت مننا

  2صورت حفظ یا تغییر نظم اجتماعی هم تفسیر کرد.

  - گریز یا سااازگاری–این دو در مدل زروان همان دو راهبرد اصاالی رویارویی با تنش  

  فراز«»از که در این ایه    ،در سااط  اجتماعی  اند یی تکاملیهاساایسااتم  هاتمدنهسااتند. 

یی روبرو  هاتنش دیگر مدام بای هاساایسااتمی  همه  مانند پ .مقیا  را دارند ترین  بزرگ 

از آنجا به ساامت موقنیت   چساابند و یاهسااتند و در برابرشااان یا به موقنیت موجود می

 کنند. مطلوبی فرضی حرکت می

زا ایساتایی یا پویایی ی  سایساتم را مشاخص تنشهای  این همان اسات که در موقنیت

ی  عمومی برای همه  ایاعدهقسااازد. اما نکته در اینجاساات که تنش امری همیشااگی و می

گاه به انتخابی میان این دو   هاتمدنتکاملی اساات. پ  چنین نیساات که  ی  هاساایسااتم

فراخوانده شاوند و در باقی موارد وضنیتی ایستا و ساکن داشته باشند. آن وضنیت ساکن و 

نظام یافته و تثبیت  های  شاود، در واقع الگواجتماعی دیده میی  هاسایساتمایساتا که در اغله 

گیری تنش و گریزِ تکرار شااونده اساات، و نباید آن را با غیاب تنش یکی  ی نادیدهشااده

میان وضنیت موجود و ای هتنش در نهایت نوعی گساسات است. یننی همچون فاصل گرفت.

رویارویی با تنش هم در نهایت یکی از های شااود. به همین خاطر راهبردمطلوب تجربه می

گیری و تاب آوردن این گسااساات  گریز(، و یا پر گیرد: نادیدهاین دو الگو را به خود می

ای ایجاد  کردن این شاکاف و حرکت از وضانیت موجود به مطلوب  ساازگاری( که به منن

دهد و بنابراین کارآمد و خردمندانه را افزایش می»قلبم«    پیوسااتگی اساات. آن راهبردی که

هایی تازه برای افزایش »قلبم« را پیشااروی  ، که افقاسات، همواره ساازگاری با تنش اسات

ود و کارانه در وضانیت موج. گریز از تنش به مننای اساتقرار محافظهگشااید سایساتم می

که در هرحال   ای. گزینههاپوشای از این امکانو چشام نادیده گرفتن وضانیت مطلوب اسات

 شود. میمنتهی »قلبم«   تکراریِ کاهشهای رفتاری، یننی الگوهای هایی از تلهبه خوشه

 
1. Shmuel Eisenstadt 

 . ۳۱۵: ۱۳۹۷آرناسون، .   2
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توان در قاله در مقیاسای کالن، بازتاب این گریز از تنش یا ساازگار شادن با آن را می

فرهنگی،  های اجتماعی، منشهای هایی سایساتمی در ساط  نهادها و پیوساتگیظهور گساسات

 روانی ردگیری کرد. ی هانظامزنده و های پیکر

هایی که  ها تشاکیل شاده اسات. پیوساتگیها و گساساتاز پیوساتگیای  شابکه تمدن ازپ  

و   هاادودماانشااخصاایتی، ثباات و دوام نهاادهاا و  ی  هاانظاامدر باافات جمنیات، پاایاداری  

شاناساانه بازتاب زیباییهای شاناختی و سالیقهی هانظام، و همچنین زبان و دین و هاخاندان

ها را آما  خود قرار همین گرانیگاه  دقیقاًهم اهمیت دارند و   هاگسستدر این میان  یابد.  می

ها وابساته اسات و فروپاشای ها و پیوساتگیان گساساتگیدهند. پایداری تمدن به تنادل میمی

  1توان همچون پیشی گرفتن گسست از پیوستگی تنریف کرد.تمدنی را می

ی  گانه کنند، به ارکان ساهبا آن دسات و پنجه نرم می  هاتمدنی  که همه ایپایههای تنش

( و من   از ی  گرانیگاه مرکزی جهان. زیسااتشااودانسااانی مربوط می 2جهانزیساات

تشااکیل شااده که در   ها(دیگری  »من«  شاابیه بههای بیرونیِ ساایسااتمی متکثر از امجموعه

 و . تداوم و ساامان یافتگی من( حضاور داردجهان  هارخداد-آشافته و واگرا از چیز ی  ازمینه

ها ها و منشها و نهادها و بدن»من«گی اسات که  چالشای بنیادین و همیشا  ،دیگری و جهان

ی کنترل ناشادنی دیگری  به ی  اندازه با آن درگیر هساتند. به همین خاطر مرگِ من، و اراده

های  ی جامنههساتند که در همه  ایپایههای مند اما اساتثناپذیر طبینی تجربهقانونی  هانظمو 

 کنند. تنش عمل مییدارِ پاهای  شوند و همچون سرچشمهانسانی تکرار می

د:  کننا دین اباداع میراهبردهاایی برای رویاارویی باا این ساااه تنش بنیاا  هااتمادنی  هماه

را بر هساتی ح  کند و مرگ را پ  بزند، نامو  و قانونی جمنی    »من«  آرمانی که ردپای

  مندی پیشاگیری کند، و قاعدهواگرای فردی های ی ارادهکه از کشامکش و تداخل فرسااینده

 
ها به ی انقراض تمدنهای آغازین کتاب مشهور »فروپاشی« تفسیری مشابه را دربارهجیرد دایموند در فصل  . 1

درباره منظمی  و  دقیق  مفهومی  نظام  یا  بگیرد  بهره  تنش  مفهوم  از  که  آن  بی  است،  داده  کند  دست  پیشنهاد  اش 
(Diamond, 2011  .) 
شده. اما در   ( در این کتاب از آثار پدیدارگرایان و به ویژه هوسرل وامگیریLebensweltجهان )مفهوم زیست . 2

 . امبازتعریفش کرده  -آیدبه شکلی که در متن می-های پیچیده چارچوب سیستم
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و فهمیدنی ساازد. ساه جفت متضااد بنیادینی که کل  مان بسااجهان را های که روند منقولی  

 شوند.  از اینجا مشتق می ،کند می  بندیصورتنظام مننایی را 

و دهد  را موضاوع قرار می »من«  کهاسات  دورنگرانه و بلندپروازانه  اندازی چشامآرمان 

چنان که نیچه به شاکلی ضامنی نشاان  کند.طله می »من« حضاوررا از مننایی فراتر از مرگ  

در قاله دوقطبی    . یننیشاناساانه داردماهیتی زیباییداده، این خواساتِ غاییِ »من« از »من«   

 آورد. وابسته بدان را پدید میهای  شاخهادبیات و شود و هنر و می بندیصورتزیبا -زشت

برنده  -و دیگری را تنظیم کند و برنده »من«  چارچوبی عملیاتی که ارتباطاز سوی دیگر  

اخالقی را ی هانظامیابد و بد ساازمان می-را تداوم بخشاد، بر محور نی   هااندرکنش بودن

یی شناختی و علمی ممکن هانظامی و جهان با واسطه »من«  دهد. در نهایت ارتباطشکل می

 کنند. نادرست اعتبار و کارکرد پیدا می-شود که بر اسا  دوقطبی درستمی

ی جوامع انساانی حضاور دارند و  جفت متضااد مننایی( بنیادین در همه 1این ساه »جم«

و  غیاب من( یننی مرگ  کنند. غاله خود را پیدا می  بندیصاورتدر هر تمدنی به شاکلی 

ی بنیادینی هساتند جبههساه مندی جهان(  قاعدهو نظم برنده با دیگری(  - ارتباط برندهمهر 

 کنند. زایند و ساماندهی میجهان را میهای زیستکه تنش

ی آزادش و اراده خته شدهشمار »من« به رسمیت شناجوامنی انگشتطی تاری  تنها در  

در قاله ی  »منِ آرمانی«  های شاخصایآرمان  این جوامع. در  شامرده شاده اساتمحترم  

ی  ا آسااا یا قبیلهملکوت یو نه دولت –ای از انسااانِ کامل  بندیصااورتکند. تجلی پیدا می

 امرِ»  ی خویشانهمدارتکینه و ارادههای  که در سطحی فردی و با تکیه بر انتخاب  -ورجاوند 

بود و   زمینایرانکند. نخساتین تمدنی که این شارایز را برآورده سااخت را تنریف می «واا

 »من«  بر  تأکید همچنان ی مدون بشاری  هزار ساالهپنهساراسار تاری  همین سایساتم بود که در 

 را حفظ کرد. »نهاد«  در برابر

 
سازد. یعنی  عنایی را بر میایست برای »جفت متضاد معنایی« که در دیدگاه زُروان زیربنای نظام مواژهر»جم« س  . 1

بنیادین ساخت نه یک مفهوم، که یک دوقطبی است که خشت  این مدل  بر میدر  را  سازد. »جم«ها های معنایی 
نشانگانی دوقطبی-واحدهایی  حامل  که  هستند  پیکربندی  ارجاعی  را  طبیعی  زبان  ویژه  به  و  هستند  معنایی  هایی 

 کنند. می
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جمنی بر مبنای قهرمانی انساانی  های  هویتمنمولِ رمزگذاری  که روند بر این مبناسات  

 یی اروپاخدا و تکرارناشدنی مثل مسی ِقهرمانانی نیمه  -های دیگربر خالف تمدن-در ایران 

داشاته   برانگیز ی بح اکارنامه  ی اسااطیری یاساتگاهمقدونی پدید نیاورد که خاو اساکندر 

  باشند.

که هم شااماری بساایار بیشااتر انجامید هایی زمینی و ملمو   «منبه ظهور »در مقابل  

و   یدسات ِیی دمهاروشگرفتند و با  های تخصاصای متفاوتی جای میداشاتند و هم در حوزه

ابن ساینا و فردوسای اردشایر بابکان و سااختند. کوروش و گرایانه هساتی را دگرگون میواقع

از کردار و  ایشایوهی  هری  نمایندهو حافظ و حسان صاباح  و ساهروردی و باب  خرمدین  

ه نیازی به  ند و ای نم، که آموختنی و تکرارپذیر میهساتند برای رویارویی با هساتی  ای ههجب

روح تاری  و تجلی رمانتی  قومیت و   پشااتیباانیِنیاازمنادِ  و نه   ردگیری از خدایان دادورگه

 . ستن اد در کالبدی انسانی

 از نامسااعد بودن شارایز نهادی برای اساتقالل  منمواًهایی از این دسات،  غیاب سارمشاق

نهاادی و هاای  ساااازوکاار  منمواً  هااتمادنشااود. یننی  هاا نااشاای می«من»و خودمختااری 

سازند و دی مسلز میی آزاد فرشاخصی و ارادههای  گیریاجتماعی را بر تصامیمهای هنجار

دهند.  کنند و ساازمان میمی بندیصاورتها را همچون عناصاری ادغام شاده در نهادها  «من»

های چینی تمدنکه در   ،شاوند اساتنالیی و غیرانساانی تثبیت می یین شارایطی قهرماناندر چن

خدا با شااوند. این قهرمانان نیمهو اروپایی قاله اصاالی رمزگذاری آرمان محسااوب می

ی نهادهای تشااخص یافته هسااتند و نه نمود  زشااان در اصاال نمایندهآمیهای اغراقانگاره

. وضانیت موجود و مطلوب در این حالت در ساطحی فردی بازنمایی  «های بهینه شاده»من

یشاه دارد، به ساطوح  اش در ساط  روانشاناختی رشاود و تنش بنیادینی که بخش عمدهنمی

راهبرد گریز از تنش  شااود. به این ترتیه  فرا افکنده می  (اجتماعیهای به نهاد  وی هبه دیگر  

گسستِ برخاسته از کند و رخنه میدر سط  »من«ها    ی نهادی برگزیده شده بود،که در ایه

ساازد. وضانیت شاناساانه پنهان میرا در ساط  روانی میان وضانیت موجود و مطلوب  فاصاله

یروی کاه از ن  شااود و »من«موجود در این شاارایز همچون حاالات مطلوب باازنموده می

اش را از دساات و آرمان شاانسااجام کارکردی-های بنیادین محروم شاادهرانِ تنشپیش

  کند.، غیرشخصی، تکثیر شده و پوچ از آن بسنده میدهد و به رونوشتی زبانیمی
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ها در ساط  روانشاناختی دچار فروپاشای سااختاری شاده باشاند یا  «من»ایطی که در شار

ها و ساازگاری با شاان بر نهادها مسادود شاده باشاد، مسائولیت مدیریت تنشراه اثرگذاری

ها  «من»تر از  یی بسایار ساادههاسایساتمافتد که  بحرانی بر دوش نهادهایی میهای موقنیت

ی هنجارین جاافتادهاز پیش منلوم و های  ی کارکردشاان تکرار چرخههساتند و تنها شایوه

، و آن عبارت است از تمایل کند اسات. این همان عاملی اسات که »ماندِ کنشای« را ایجاد می

هایی که  حلی انساانی برای تکرار کردن رفتارهای خویش و بسانده کردن به راههاسایساتم

ی و ساودمندی این ی کارساازاند، فارغ از درجههای مشاابه آزمودهبرای رفع تنشپیشاتر  

انی بروز انسا   در رفتار ، امااساتدر فیزی  شابیه  اینرسای  به مفهوم  »ماند کنشای«. هاشایوه

تجزیه    خُردن تنش موضاانی و مصاانوعیِبنیاادین و بزرگ را به چنادی های  تنش کناد ومی

 برایشان بیابد. ای هیی از پیش منلوم و اغله ناکارآمد، چارهاروشکند تا با می

روش مرساوم در این شارایز آن اسات که تنش همچون موضاوعی در ساط  فرهنگی  

یی کاه بر هااگفتماانرمزگاذاری شااود و باه صااورت محتوایی گفتماانی درآیاد. اغلاه  

سااازند و همچون امری  ساااده و انتزاعی میکنند، آنها را ها تمرکز میتنش  بندیصااورت

دهند. این بازنمایی نمادین  شان مینمایش شان،ی عینی و تجربینده از زمینهاستنالیی و برکَ

شاود. تنشی که اننکاسی  تنش، چنان که گفتیم به زایش تنشای تو در ساط  فرهنگ منتهی می

 . فراز«»دیگر سلسله مراته ی موجود و مطلوب در سطوح  است از فاصله

فرهنگی ی  هااگفتماانباه این ترتیاه وضاانیات موجود و مطلوبی تاازه و نماادین در  

 شود. اش به سادگی با عناصر نمادین دیگر پر میشود که گسست و شکافرمزگذاری می

یننی سایساتم انساانی به جای آن که با تنش در ساط ِ وقوع آن روبرو شاود و با پل زدن 

بین وضانیت موجود و مطلوب راساتین، گساستِ ناشی از آن را به پیوستگی تبدیل کند، این  

رساند. بی ی شده، نمادین و گفتمانی در سط  فرهنگی به انجام میکار را به شاکلی استنالی 

ناشاده در ساطوح   رفعهای آن که تنش اصالی رفع شاده باشاد. این روند به انباشات تنش

مادعی رفع تنش در سااط  فرهنگی منتهی ی  هااگفتماانروانی و اجتمااعی، و فرباه شااادن  

این گریزِ گساترده    .گردند تکاملی تثبیت میی  هاسایساتمبه این شاکل در   هاگساساتشاود.  می

شاود  جایگزین میتوهمی از پیوساتگی  های ناشای از آن، اغله با  ها و فشاار گساساتاز تنش

 . شان در زبانی بازنموده شدنها و شیوهتنش  اننکا  فرهنگیکه دستاوردی است از 
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آمیز بدان منناساات که وضاانیت موجود و مطلوب به  اسااتنالیی کردن وضاانیت تنش

کاه از   گردناد افراطی پوشاایاده  هاای  رمزگاذاریشااوناد و چنادان باا  تنریف    قادری انتزاعی

تیجه سایساتم در رود. در نبشاان از بین دیدر  سایساتم خار  شاوند و امکان در  و دریافت

  شود.قطع میبا محیز   شواراندامشود و تما  خودساخته گرفتار میهای  غالفی از نماد

. اما همواره حاضار و زاساتتنشناپذیرش، امری بینیمحیز البته با پویایی آشافته و پیش

اش ساودی به حال سایساتم ندارد. فقز همین محیز اسات که  اسات و نادیده انگاشاتن مؤثر

 دهند. به دست ها تنشی سازگاری با ی شیوهکارآمد درباره  یهای بازخوردتواند  می

  که  ستای تلهیننی  . استآن برای تنلیق رویارویی با   ایشیوه،  تنش استنالیی کردنپ  

. یننی که اسااتنالیی آید اش به حساااب میپیامد کارکردی ،چساابیدن به وضاانیت موجود

 برای گریز از تنش است و سد کردن راه سازگاری با آن.  ایشیوه  اصواًکردن 

ی مهمی  نهگاسااههای  با آن ساار و کار دارند، همان تنش هاتمدنبنیادینی که  های تنش

به شااکلی خودآگاه تجربه  -فراز«»ی  ایهترین  یننی پیچیده–اساات که در سااط  روانی 

هاایی بنیاادین دغادغاه  ،منادی جهاانشااوناد. هادفمنادیِ من، اعتماادپاذیری دیگری و قاانونمی

پاساخی سازاوار  خیزند که اگرهایی برمینشهساتند. از اینجا تجهان ارکان زیساتی  درباره

 کنند.م و یکتارچگی سیستم را تهدید می، انسجانیابند 

ریزی قواعد اخالقی شناسانه و زایش هنر، با طرحزیباییی  هاچارچوببا تولید   هاتمدن

پاسا  ها تنششاناختی و ایجاد علم به این  ی هانظامساازی وجدان، و با سااخت  و درونی

سااازگاری واقنی با آن، دسااتیابی به دهند، اما اغله به جای خیره نگریسااتن به تنش و می

نناد و باه رفع تنش در این سااط  گفتماانی و نماادین  یاانماامیتصااویری تخیلی از آن را بااز

 کنند. بسنده می

های هایی متفاوت به تنششااان پاساا بسااته به شاارایز تاریخی ظهور و تحول  هاتمدن

دهناد، و الگوهاایی گونااگون از نوآوری و خالقیات را در رمزگاذاری  گااناه میبنیاادین ساااه

ساایر   یی فرهناگ هر تمادنگیرناد. در نتیجاه ایاههاا در پیش میویی بادانگو پااساا هاا تنش

ی اسااتقالل کند. مساایری که از سااویی برآمده از درجهتکاملی وی ه و مسااتقلی را طی می

ر شادت اساتیالی  پایه اسات و از ساوی دیگهای شاان با تنشی رویاروییها و شایوه»من«

 دهد. ها را نشان می»من«نهادها بر  
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شاوند و تنیین می»فراز« ساطوح زیرین مساتقر در های فرهنگی توساز این متغیری هانظام

زدای برآمده از تنش  آورند. گفتماانهنر، دانش و اخالقی متنااسااه با این موقنیات پدید می

   .کند را به شکلی نمادین برطرف میها تنشدر نهایت  فرهنگ،

ها را همچون  ماند، تنشها ناکام میها به پیوسااتگیاما از آنجا که در تبدیل گسااساات

های تنشاین انباشات تدریجی  .کند حفظ می  هاسایساتمیی مومیایی شاده در اندرون هاشاکاف

نهادها شاان با  یبه واگرایی کارکردها و »من«پراکندگی سااختار  به نادیده انگاشاته شاده،  

 زند.  دامن می

گردد و کارکردش به مدیریت مرگ و مهر و نظم باز میتمدن ساایسااتمی اساات که 

از آن، این  نهادی زدایی  تنش .و دیگری و جهان اساات »من« پذیر کردنبینیاش پیشوظیفه

شااخصاای »من«ها و های  به شااکلی ناقص و با جمع بسااتنِ نامتوازنِ خالقیتتنها  کار را 

 رساند.ها به انجام می«انباشتگی و غنای »منش

ساایسااتم اجتماعی، بسااتری اساات که  ترین  مقیا نتیجه آن که تمدن در مقام بزرگ 

اجتماعی پیدا کرده، در نهادها به چرخش   بندیصاورتی بنیادین در آن گانهساههای تنش

افزاری از جن  افزار اجتماعیِ تمدن همواره به نرمشاوند. ساختدرآمده و تثبیت یا رفع می

با   ،کند بنیادین را به شااکلی اسااتنالیی و نمادین رفع میهای  کند که تنشفرهنگ تکیه می

 شکلی از گریز است و پرهیز از سازگاری.سازوکارهایی که اغله 

 
 جهانگفتار سوم: تمدن و زیست

 
اجتماعی را با هم متحد های گسااترده از نهادای شاابکه  کهکالن ساایسااتمی اساات  ،تمدن

 های اسات که سایستممشاترکهای پاسا ساازد، را ممکن میساازی  این یکتارچهآنچه  ساازد.  می

پیوساته از مکان    ایگساترههایی که در یننی نهادها و جماعت  دهند میی عمومی  هاتنش  به

یی  هااروشاناد،  یی مشااااباه دسااات باه گریباانهااتنش  اناد و در زماانی طوانی بااجاای گرفتاه

 شوند. سازگار ها کنند تا با آن تنشتر  و درهم تنیده ابداع میمش

میان وضانیت موجود و مطلوب   «نهاد»که در ساط  اسات شاناختی شاکافی  جامنه تنش

  ها تمدندر  گیرد. متغیر بنیادینِ این ایه یننی قدرت را نشاانه میو بنابراین شاود،  پدیدار می



69      ی تمدنی بخش دوم: نظریه  

 

 

پایه به نقص در قدرت و نابسانده بودن قدرت های با نهادها ساروکار داریم و بنابراین تنش

 شود. و امکانِ ارتقای قدرت مربوط می

مند و خودآگاه  هویتهای »من«تمدن در عین حال سایساتمی گساترده و کالن اسات که  

ساازد یننی  را به هم متصال می (  فرهنگیساط در مننادار  های و منش  ی(ساط  روان در 

افزارهاسات. به همین سالساله مراتبی از نرمی  ایهی پیوند دو افزاری اسات که واساطهساخت

نوعی میانجی که   .کند شااان عمل میبین فردها و فرهنگی اهخاطر تمادن همچون واسااطا 

کناد کاه مادعی  کالنی ترجماه میی  هااگفتماانهاا را باه  »من«ی  بنیاادین خودآگااهااناههاای  تنش

 سازند. به شکلی نمادین این ادعا را برآورده میبه واقع یا رفع تنش هستند و 

های مند اسات که اساتنالیی شادن تنشقاعده یبندی نهادی و چارچوبتختهتمدن پ  

شاان زیر حجاب دساتی، و پنهان شادنعینی و دمی  هاگساساتبنیادین، فروپوشاانده شادن  

 سازد. ها را ممکن مینمادها و نشانه

های  دهد و گسااسااتایساات که مننا را با لذت پیوند میواسااطهبین  قدرت در این  

را با رمزگذاری و نمادین  شابنم«  شاخصیت، بدن، نهاد، منش(» کارکردی میان چهار سایساتم

واقنی بااشاای و باه سااازگااری باا تنش و تواناد  ترمیمی کاه می  کناد.، ترمیم می»قلبم«کردن  

فرو پوشااندنِ »قلبم« با به  و باشاد نوعی ک کارکرد  انساجام امر انساانی ختم شاود، یا آن که  

 .اکتفا کند  حجابِ »نمادِ قلبم«

شاوند و چارچوبی یکتارچه  مننایی با هم چفت و بسات میی هانظام ،ی فرهنگر ایهد

اخالقی متفاوت و ی  هاچارچوبهنری گوناگون،  های آورند که سالیقهو منساجم را پدید می

 سازد. متحد میدهد و با هم  علمی ناهمسان را به هم پیوند میهای  سرمشق

خود را همچون هاای  هاا تنش«منش»هاا و  «نهااد»هاا و  »من«هاا و  »بادن»در هر تمادنی  

از آن به ناکامی  شاوند یا  با آن ساازگار میکامیابانه کنند و  یی پیاپی تجربه میهاگساسات

ی فرهنگ رمزگذاری شااده در ایههای ی این جریان را همچون خاطرتجربه ؛ وگریزند می

جهان افزارِ برآمده از این فرایند اساات که زیسااتکنند. نرمجمنی تبدیل میهای  به حافظ

انساانی نمودهایی از آن ی  هاسایساتمدهد که شاود و افقی از پدیدارها را شاکل مینامیده می

شاوند و روابز میان شاان تفکی  میهساتند. رخدادها و چیزها در اندرون این بساتر از زمینه

گاهی اسات جهان آن مفصالدر این مننی زیسات  دهند.یابند و ساازمان میخویش را در می

با هم چفت و بسات  در آن و منناهای فرهنگی  هاروایتی شاخصای و ی زیساتهکه تجربه
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ی تشخیص تمدن آن است که  پ  شاخص پدیدارشناسانه کنند.شوند و از هم تغذیه میمی

از ی  اهجهان بر اساا  منظوم« مساتقلی پدید آورد. این زیساتجمنی  جهانبتواند »زیسات

بخش و کلیدی هویتهای از متنای شابکه  یابد و بهها و منناها ساازمان مینمادها و نشاانه

ی زیسااته را به شااکلی پیوسااته و ی رمزگذاری و »خواندن« تجربهکند که شاایوهتکیه می

 آورد. منسجم برای اعضای آن تمدن فراهم می

  شاان وی ه  جمنیجهان توانند در بافت زیساتمی  (مثل ایران پیچیده و دیرینه  ی  هاتمدن

این زیربناای  چناد روایات موازی و رقیاه از منناا و مااهیات هسااتی ایجااد کنناد. اماا  

ب  زندگی مشاترکی  شاود و سا مننایی هم در نهایت با هم چفت و بسات میهای  اندازچشام

کناد و هماه را باا موازی گاذر میهاای روایاتبیناابین این  هاای  کناد کاه از مرزرا پشااتیباانی می

 د. سازهم متحد می

نهادی اساات که توسااز نظامی یکتارچه از های ساایسااتمی گشااوده از کارکرد ،تمدن

ی ی  تمدن، د. به همین خاطر در سااراساار پهنهشااده باشاا مزگذاری  فرهنگی رهای منش

 همسان دارند. ساخت و بافتاری  ،ی تولید و مصرفپایههای فناوری

مشااترکی برای پیکربنادی خودانگااره و خواسااات و میال  ی  هااچاارچوبدر این زمیناه  

  سات آورد. هر تمدن بساترینهادی همساانی را پدید میهای  کند و انضاباطتکامل پیدا می

ها  »من« پردازش اطالعات مغز الن  در مقیا  کاجتماعی که های  افزاری از جن  نهادسخت

 . سازدزند و یگانه میپیوند میفرهنگی  دارِهادمرا با پردازش اطالعات ن

کارکرد افزاری که  همچون نرم ،جهان افق مننایی برآمده از این اتصااال اسااتزیساات

دسات  مرگ، مهر و نظم(  گانه  بنیادین ساههای ایسات که با تنشاش مننادهی به هساتیاصالی

 به گریبان است.

توان سایساتمی پیچیده دانسات که در ساط  اجتماعی با تکیه بر  در این مننا تمدن را می

چسباند و رفتارهایشان را عناصاری به اسام شاهر، با روابطی از جن  راه، نهادها را به هم می

را »قلبم«   تولید های سازوکارآورد که پدید می  یمقیاسبزرگ های سازد و سامانهماهنگ می

 سازد. همریخت و همدست می ،پهناور ایگسترهدر 

متصاال به  های بزرگ از نهاد  ایگسااترهدر  را ی این کارکردها افزایانههم  تمدن تشاادیِد

سایساتم و باا رفتن  نظم  شارطی ضاروری اسات برای ارتقای   . و اینساازدممکن می  ،هم

 پیچیدگی. نظام اجتماعی بر پلکانِ کلیتِ
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ر بساتر جغرافیایی  ب ،تاری  دردر جریان طی کردن مسایری وی ه و منحصار به فرد  تمدن

 مکانی خاص-ی هر تمدن در این چارچوب زمانیجهان وی هزیست  .شودمستقر می ایوی ه

خود خلق های  مننایی متمایزی را برای »من«های  دنیااهر تمادن  به همین خاطر    .د یا آپدید می

همسایه نیز ی هاتمدننهادی و فناورانه از های کنند. دنیاهایی که حتا در جریان وامگیریمی

  1یاان پااتوکاا بحا   کناد. این کماابیش باا  اش را حفظ میخورد و پاایاداریچنادان دساات نمی

بینش    کناد.تنریف میآفرینی«  »جهاان  ی برایظرفیترا همچون  تمادن  ساااازگاار اسااات، کاه  

از رمزگذاری جمنی منناسات   ایشایوهدر نهایت   ،که »جهان«آن اسات  مرکزی و ژرف او 

  2.ها فهمیده شودتواند همچون افقِ افقکه می

جغرافیا -شااود و به تاری مکان در آن مننادار می-پ  تمدن بسااتری اساات که زمان

و نویساایی وجود ابتدایی  یابد. در خار  از میدان تمدن، حتا وقتی شاهرنشاینی  دگردیسای می

یی سااده که رخدادهایی  هاروایتشاخصای و جمنی را داریم و های  داشاته باشاد، تنها خاطره

 کنند. کوچ  حکایت میای هدر محدودرا زودگذر 

هایی خودارجاع و پیچیده از شااهرها چرخهای  شاابکه در تمدن اساات که نویسااایی در

پراکناده را در گرداگرد محوری تااریخی هاای  آورد و خااطرهشااوناده از متون را پادیاد می

ست که سرگذشت جوامع  هاتمدنکند. به همین خاطر است که تنها در بستر سازماندهی می

پیشاین، این مجال را پیدا   شاتگذ شاود و سارمند و اندیشایده بدل میانساانی به الگویی قاعده

 دهد.را شکل    آینده کند تا سرنوشتمی

 
 

 گفتار چهارم: پیوند تمدن و فرهنگ
 

جهان و تمدن داربسات و پشتیبان آن است، نزد بسیاری  ی زیساتاین نکته که فرهنگ زاینده

ی  پذیرفته شاده اسات. ماک  وبر در نوشاتارش درباره   ایقاعدهاز اندیشامندان علوم انساانی  

گوید که جهان در پیش گرفته و میای هرشااتشااناساای علوم انسااانی، رویکردی میانروش

 
1. Jan Patočka  

2. Patočka, 2016. 
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خود مننای  هاسات که به خودیِنهایت از رخدادها و تجربهی گشاوده و بیبیرون از ما افق 

از دل این  را  بخشی متناهی از این رو برای مننا بخشیدن به هستی، ناگزیریم  خاصی ندارند. 

 دهد.  ت که فرهنگ انجام میاین کاری اس جدا و مرزبندی کنیم.افق فراگیر 

منفرد در انجام این کار هم اشارتی دارد و بر همین مبنا به »انسانِ  های  وبر به نقش انسان

منادی و اهمیات ی نیاتهمزماانِ نیچاه درباارههاای  کناد کاه یاادآورِ بحا اشااااره می  1فرهنگی«

 و آفرینش منناست.  2دنیا«های  مشغولییریت »دلی آزاد انسانی در مد اراده

بافتی از یننی   بخواه و تصااادفی نیسااتپذیرد که فرهنگ امری دلبا این حال وبر می

ی استناره 3شود.پیکربندی میپیشاپیش وجود دارد که مننا در آن بستر ها  ها و مفاهمهتجربه

انگیز و پرابهام  خیزد؛ قلمروی خیالاز اینجا بر می 4مثابه »باغ جادو«  مشاهور وبر از جهان به

از آن رفع ابهام   ،توان به آن نزدی  شااد می  -علمی یا جادویی -ی رقیه  که با دو شاایوه

اش روایات کرد و بر یی درباارههاامفهومهاایی دقیق بر مبناایش ساااخات، و یاا داسااتاان ،کرد

ی تادریجی روش غلباه  ،. روناد ظهور مادرنیتاه از دیاد وبرروی آوردپردازی خیاالباه  مبناایش  

انی  در قاله تثبیت قواعد و من  سات کهزدایی از این باغ جادوافساون  اسات.اولی بر دومی 

کند و در نهایت قف  آهنین مدرنیته جلوه می -دیوانسااری  وی هبه -اجتماعی های در نهاد

 سازد. را بر می

د  کناش »مرئی و نامرئی« به این نکته اشاااره میی کتاب خواندنیدر مقدمه 5مرلو پونتی

اش.  مرزبندی میان شاکل و زمینهعبارت اسات از  که جفت متضااد اصالی برای زایش مننا، 

شاان مجزا شاوند و همچون  زها از بافت پیرامونشاود که چیمننا تنها در شارایطی ممکن می

سات امری مساتقل بتوانند موضاوع رمزگذاری و نمادپردازی قرار گیرند. در این چارچوب ا

کالن و در عین حاال مرموز   ایزمیناهکناد و  هاا کااربرد پیادا میکاه منناا همچون افقِ افق

  6دهد.نشدنی را برای فهم و ادرا  به دست میوساده

 
1. Kulturmenschen 

2. Weltgeschehen 

3. Weber, 1949: 81. 

4. Zaubergarten 
5. Maurice Merleau-Ponty 
6. Merleau-Ponty, 1968. 
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هم تنمیم داد. یننی در این مقیا  کالن هم    هاتمدنتوان این برداشات را به ساط  می

توانند  شان میتمدنی تنها با مرزبندی خود و جداسازی خویش از محیز پیرامونی هاسیستم

مربوط به  های  سااازوکارفضااایی برای ارجاع به خود و رمزگذاری خود به دساات آورند. 

ساایاساای  های یابند و زیر نظارت نهاددینی تمرکز می  هایساااختانجام این کار اغله در  

گرایش باه درهم آمیختن این دو دارناد و   هااتمادنکنناد. باه همین خااطر اغلاه  کاار می

ی رمزگذاری خویش دسات به ی  چارچوب سااده شادهبا ترکیه قدرت و مننا کوشاند  می

بینیم و این باه خااطر قادمات یاابناد. تنهاا در تمادن ایرانی اسااات کاه چنین گرایشاای را نمی

اسات، و پیوساتگی و درهم تنیدگی در این قلمرو  اجتماعی  های نهادها و سااخت  گیرچشام

 زمینایراناند. به همین خاطر در  متفاوت تاریخی شکل گرفتههای  ساختارهایی که در دوران

باه همین   .اناد کردهایم کاه هماه هویات ایرانی را رمزگاذاری میههمواره چنادین دین داشااتا 

همگی مدعی  اند که  چند نسااخه از ساایاساات در رقابت با هم قرار داشااتههمیشااه ترتیه  

 اند.  نمایندگی دولت ایرانی بوده

ها برونزاد تر اسات. چون بسایاری از این نسخهی سایاسات البته بح  قدری پیچیدهدرباره

منناسات،  ی که ساخن گفتن از »ی  دین ایرانی« بیو وارداتی هساتند. بر این مبنا در شارایط

چون قلمروهای بیرونی تمدن   ساخن گفت.خز اصالی تحول سایاسات ایرانشاهری شاود از می

کاه  اناد  ایرانی در زایش دین نااکاام بوده و تاا دوران مادرن نظاامهاای منناایی قادرتمنادی نزاده

هایی  بتواند رقیه ادیان ایرانی قلمداد شااود. اما ساایاساات تکثری بیشااتر داشااته و روایت

مسایحی -هلنی یا رومی-مقدونی سایاساترقابت  با  منمواًخویشااوند از سایاسات ایرانشاهری  

 .  اند شدهروبرو میعربی  -یا ترکی

هایی  همگی نساخههم البته خاساتگاه تمدنی متمرکزی دارند، و رقیه  های این سایاسات

رومی به -شاوند. ورود سایاسات مصاریمحساوب میرومی کهن -از سایاسات مصاری

بومی  گونااگون  هاای  در پیوناد باا ماذهاههاا  تنهاا زماانی ممکن بوده کاه این نسااخاه  زمینایران

  نشین همراه بوده است.اقوام بیگانه یا حاشیهاستیالی سیاسی ها  شوند، و این اغله با قرن

و   ،چناد اهمیات فرهناگ در مقاام نظاامی منناابخش نزد وبر و دیگران نماایاان اساااتهر

اند، اما ارتباط این دو و نقاط  هایی کردهبر دوش تمدن هم اشاارهاش  ساوار شادنبه  اگرچه  

 ده است. مانبهم مشان تمایز و اتصال
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شاانااسااااناه  ی مفهوم تمادن باا نوعی ابهاام و تیرگی روشپردازی مادرن درباارهنظریاه

شاده مفهوم تمدن و فرهنگ درسات از هم تفکی  نشاوند. از همان  روبروسات که باع   

اروپایی های  و فرهناگ در نگرشی تمادن ی قرن هجادهم میالدی که ایدهابتادای کار و میاانه

 شاااندو مفهوم شااکل گرفت، اما مرزبندیاین  و تدوین شااد، تمایزی میان   بندیصااورت

بااقی مااناد. باه همین خااطر اسااات کاه اینهاا گرفتاه  هریا  ناامنلوم و ماهتنریف  و  ناادقیق بود  

ند. اینجا مجال آن نیساات که به  وشاا هایی برای هم به کار گرفته میاغله همچون مترادف

ردگیری و واساازی کنیم. از این رو به این مختصار را این مفاهیم  شاکلی انتقادی سایر تحول 

فرهناگ، ساااه اختالل در آثاار بیشااتر و  تمادن  مادرنِ  کنم کاه در پیکربنادی  بسااناده می

 شود:  پردازان دیده مینظریه

افزاری و ساختهای  ن، و از این رو ادغام سااختاریکی انگاشاتن فرهنگ و تمد  ؛نخسات

بر تفسایر و مننابخشای به کارکردها را ی  وظیفهافزارهایی که  اجتماعی با نرمی  هانظاممادی 

پردازانی اساات که در شااناسااان و مورخان و نظریهوب جامنه. این خطای محبعهده دارند 

ند خود را با آن که بتوانند یا بخواهفضااایی علمی به تدوین آرای خود اشااتغال دارند، بی

بینیم کاه هنگاام اش را در خطااهاای نماایاانی مینموناه  جزئی و دقیق درگیر کنناد.هاای  داده

 شود.گفتن از »تمدن اسالمی« یا »تمدن یونانی« در متون دانشگاهی دیده می سخن

تمدنی، و ی  هاسایساتمسایساتمی و هدفمند و پایدار  های  ناتوانی در تفکی  پویایی  دوم،

ساط  فرهنگی، که اغله با هدف چساباندن های  زاییها و شااخهشاان با نوساانیکی پنداشاتن

هایی ایدئولوژی  و سایاسای را پذیرد و برنامهمحلی انجام میهای  ی تمدن به فرهنگکلمه

 . پساپشت خود دارد

ی  هادولتسایاسای و های  با هدف قوام بخشایدن به احزاب و گروه  منمواً  هااین گفتمان

ی ی این خطا را در اسااتفادهمثال برجسااتهد.  نشااونشااانده تدوین میکوچ  یا دساات

 هایی مثل »تمدن ترکی«،بینیم؛ ترکیههای گذشاته میی تمدن در دههدساتانه از کلمهگشااده

تری مثال »تمادن هاای عمادی قادیمی»تمادن عربی«، و »تمادن کردی« کاه در امتاداد اشااتبااه

 گیرند.هندی« و »تمدن است « قرار می

ی غربی  که تمدن امری یگانه اسات و با مدرنیتهاصال  این بر  ری متنصابانه ساوم: اصارا

با فرهنگ یکساان  را نه تنها تمدن اند، فرضای را پذیرفتهکساانی که چنین پیشهمتاسات.  

فرو ی تاریخی متأخر اروپاییان  و محدود از تجربهخاص   اینسااخهبه  آن را د، که  رنانگامی
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شاکل  وی ه و کوچکی  در قلمرو جغرافیایی   چهار قرن گذشاته  یننی آنچه طی ساه  .د هنکامی

نگرش  ی  شااالوده. این خطا دهند را به کل تاری  سااراساار زمین تنمیم میگرفته و بالیده  

داشاتی محبوب و بح  ناشاده  پیشساازد.  به تاری  را بر میی اساتنمارو نگاه  شاناساانه  شارق

کند.  میخالصااه باقی جهان«   -»اروپا یِدو قطب  درکه جهان را های مدرن، پردازیدر نظریه

ی نگرش  داشاات اغله از زاویهنقد و واسااازی و حمله به این پیشهای گذشااته  در دهه

ی قدیمی را در بافتی سایاسای و ناساانهشا روشهای همان خطاکه  گرایانه انجام پذیرفته، چ 

ی هااداشاااتپیشاین  رفات از چنبر  کناد و راه اسااتواری برای برونمنترض باازتولیاد می

 دهد.شناسی مبهم به دست نمیروشآن نادرست و 

و اند که نهاد اجتماعی  در نیافتهپردازان خیزد که بیشاتر نظریهاین ساه ایراد از آنجا بر می

شاان مساتقل اسات و جدا از هم.  ی سایساتمیِ متمایز هساتند و پویاییدو ایهفرهنگی منشِ 

پردازش اطالعات  های و مساایردر جوامع انرژی -پردازش مادههای اند مدارسااتهنتوانیننی  

های تکاملی را ی متفاوت از سایساتممدارهایی که دو رده  .را از هم تفکی  کنند در فرهنگها 

از آنجا که به دسااتگاهی    یننیسااازند  افزاری برمیافزاری و نرمدر سااطوح متمایزِ سااخت

از ی اهشااان  ملغماند که موضااوع پ وهشبه این نکته پی نبردهاند،  ساایسااتمی مجهز نبوده

ی متفاوت از سالساله مراته پیچیدگی تنلق عناصار فرهنگی و اجتماعی( در اصال به دو ایه

اجتماعی(  های فرهنگی و نهادهای تکاملی  منشی  هاسایساتمی متمایز از دارند و به دو رده

پردازشاای مربوط  های  ی مجزا و مسااتقل از پویایی سااامانهدهناد و به دو پهنهارجاع می

ماان  دیادگااه زُروان( این دو ایاه، بخش کالنِ شااوناد. در چاارچوب نظری پیشاانهاادیمی

 انساانی هساتند. امر انساانی چهار نوع سایساتم تکاملی را در خودی هانظامی  برساازنده

 درگیر با انتخاب طبینی هستند.  پذیر ویی خودزاینده، جهشهانظامشان  همهپرورد که می

شااود و ی زیسااتی و روانی از این ساالسااله مراته، به مقیا  خُرد مربوط میدو ایه

شاود. مربوط می یدهد که به ساط  فردیی مثل بدن و نظام شاخصایتی را نتیجه میهاسایساتم

دو   کناد،فرهنگی تبلور پیادا میهاای  اجتمااعی و منشهاای  ی کاه در قاالاه نهاادادو ایاه

ه به ترتیه  ساازد و اینهاسات کرا بر میمقیا  کالن افزاری  افزاری و نرمی ساختساویه

نتیجاه می انسااجاام و ترین  دهاد. تمادن در این منناا کالنتمادن و فرهناگ را  سااط  

تکیه یکتارچه در هم تنیده و های  از نهادای  شبکه اسات که بر «ماعیامر اجت» یافتگیساازمان
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ارتباطی تشاکیل یافته که  های ی این وحدت نهادی از مراکز تولیدگر و مدارکند. شاالودهمی

 شوند. به ترتیه شهر و راه نامیده می

  - که شاهر و راه باشاد -محورِ ساط  اجتماعی افزاری و مکانبنابراین دو سااختار ساخت

ترین کالن  ؛ و اینانجامد اگر سایساتمی یکتارچه و منساجم را پدید آورد، به ظهور تمدن می

 تصور است. سیستم اجتماعی قابل

ی جاری در این کالبد مادی اسات و درهم تنیدههای از منشای  شابکه در مقابل، فرهنگ

روندی  .گیردشاکل می  (اطالعاتاز جن    ساطحی متفاوت بر مبنای پردازشای متمایز   در

مادن ی تانرژی در پیکره-باا پردازش ماادههاا کاه باه کلی  مبتنی بر اتصااال نماادهاا و نشاااناه

هاا ارتبااطی نادارد، چون در مقیاا   فرهناگ باه طور مسااتقیم باه شااهرهاا و راهتفااوت دارد. 

آید و سایساتمی متفاوتی اساتقرار یافته اسات. بخش مهمی از فرهنگ در شاهرها پدید می

نهاد -راه، مثل جمِ من-ی شاهرافتد، اما دوگانهه چرخش میها بای بزرگ از آن در راهدامنه

بیشااتر در  امری فرهنگی نیساات، و به آن سااط  از ساالسااله مراته پیچیدگی تنلق ندارد. 

یی محدود هابخشفروکاساته شادن تمدن و فرهنگ به  ،هاتمدنی  امروزین دربارههای  نظریه

انگاارد، در اصااال باا این دین یکی میبینیم. وقتی هاانتینگتون تمادن را باا  از همادیگر را می

شناسی درگیر است و این برداشت خطاآمیز و خطاخیز را به این خاطر مرتکه خطای روش

ی فرهنگی و اجتماعی ناتوان است و تمایز دو سیستم تکاملی شود که از تفکی  دو ایهمی

منمول هنگام تنریف  های ها و نهادها را در نیافته اسات. پ  یکی از خطامتمایز یننی منش

تمدن آن اسات که آن را با موجی فناورانه یا جریانی دینی یا زبانی خاص همساان بدانند. 

و متغیرهایی عام هساتند که در ساط ِ متفاوتِ فرهنگ  هاشااخصتوجه به این که اینها بی

آید. وقتی ها میشاوند.  به همین ترتیه خطای دوم و ساوم هم در پی همین ابهامتنریف می

ترین  زمان، با گسترده-نهادها در مکان یافتگیسازمانسط   ترین  یننی کالن  تمدن و فرهنگ،

های  خویشااوند اشاتباه گرفته شاود، نوساانهای از منشای شابکه ساط  پردازش مننا در

هایی در تمدن فهمیده خواهد  دارد، همچون دگردیسای  گیرچشامفرهنگ که دامنه و تحرکی 

محلی هنری یا زبان محلی در ی   های سااب  مثالًی این لغزش نظری آن که  شااد. نمونه

قلمرو فرهنگی مثل ساومر تمدنی مساتقل انگاشاته شاده، و از قلمرو همساایه و به شادت در 

های شاود. این اشاتباه گرفتن اقلیمایالم یا آساورساتان( مجزا پنداشاته می مثالًهم تنیده با آن  

  ( هایی سایاسای همو اغله انگیزه هایی سایاسای  تمدنی اغله پیامد های فرهنگی با مرزبندی
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ی ی نوسان در هری  و شیوهدارد. بدان مننا که با یکی گرفتن مفهوم تمدن و فرهنگ، دامنه

ها، ن ادها،  دیگر  جمنیتهای  شاان با هم و پیوندشاان با عناصار ایهچفت و بسات شادن

شااود. تمدن به این شااکل در نظامی منسااجم و و...( نادیده انگاشااته می هادولت، هازبان

اری یا  قدیم اساتنمی هاداشاتپیشساازد تا میای  هو این زمینشاود  نمیمند وارسای روش

 . برقرار باقی بمانند جدید سیاسی های  ایدئولوژی

ی  بینیم کاه در اداماهگرایاانی مینزد قومهاای گاذشااتاه  دهاهنمود باارز این خطااهاا را طی  

جداسااازی »تمدن ایالمی« از »تمدن سااومری« و ابداع »تمدن هندی« و »تمدن یونانی« که  

ر اساات، مفاهیمی تازه مانند تمدن ترکی و تمدن کردی و تمدن عربی و ریگ اسااتنمامرده

شااناسااانه و روشهای خطا ،ساااز و نوپاسااتاند، که چون تازهمشااابه اینها را جنل کرده

اش و نادرساتیزند  اش بیشاتر به چشام میبودن  اش با اساناد و شاواهد و غیرعلمیناساازگاری

 تر است. نمایان

پیااماِد آن، هاای  تراشاایشاانااساااناه و مفهومروشهاای ی این خطاای جاالاه درباارهنکتاه

ی جغرافیایی و این  ی این پهنهدرباره  وی هبهی تمدن ایرانی اسات. یننی  تمرکزشاان بر حوزه

 اند.  یی از این دست بیشتر پدید آمدههاگفتمانتاری  دیرینه است که  

گرای  ن ادپرسااتااناه یاا قومی  هااجریاانمنااصاار نیسااتناد و در   لزومااًهاا البتاه این گفتماان

های  مند به تمایز اگر با محکی علمی و نگاهی روششوند.  گوی امروزین خالصه نمیهذیان

اساتنماری و نواساتنماری های ، مرزبندیاند جا افتادهطی قرن گذشاته  ی بنگریم که مشاابه

تثبیت شاده را هم به همان اندازه بیگانه با شاواهد و گواهان عینی خواهیم یافت یننی میان 

فرهنگی و   گیرچشامهای ایالم و ساومر باساتان و دو ساوی رشاته کوه زاگر  چندان پیوند 

توان روایت کرد، و این  ی  را مساتقل از دیگری نمیای وجود دارد که تاری  هیچسایاسای

 تمدن ایرانی نیز درست است. ی  هاسیستمی زیری بقیهماجرا درباره

عینی و با وارسای شاواهد تاریخی به موضاوع  ای  هاین بدان منناسات که اگر با سانج

تشاخیص   زمینایرانی  را در ساراسار پهنه  هاراه ی یکتارچه از شاهرها وبنگریم، ی  شابکه

و ی  تاری  فراگیر ساایاساای  ی  نظام و یکتارچه افیای فرهنگی  خواهیم داد که ی  جغر

 که  ی هند ی شامالی و غربی شابه قارهتم در ضامن حاشایهساازد. این سایسا یگانه را بر می

ره مرزبندی قای شاابهگیرد و با بقیاهرا نیز در بر میبخش متمادن آن قلمرو پهنااور اساات( 

همچنان که ساراسار آساورساتان و میانرودان را نیز در تاریخی و جغرافیایی مشاخصای دارد.  
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گنجااناد یننی آنچاه »تمادن سااومر/ میاانرودان«، »تمادن هناد« و »تمادن یهودی«  دل خود می

در درون    -و نه چندان پایدار و متمایز  –هایی فرهنگی  یرسایساتمنامیده شاده، به روشانی ز

 ی تمدنی منسجم هستند.ی  پهنه

های بومی رنگارنگ و ی هند دنیایی پهناور و گساترده اسات، انباشاته از فرهنگقارهشابه

ی تمدنی  هزاد پدید نیاوردند و به مرتبمساتقل که هرگز شاهرنشاینی پیشارفته و نویساایی درون

اش داریم، پیشااروی  مسااتقل ارتقا پیدا نکردند. آنچه در شاامال این منطقه و ساااحل غربی

تدریه عناصری مثل نویسایی و دین و عرفان و دیوانسااری دولتی تمدن ایرانی است که به

قاره ترویه کرده اسات، بی آن که جز در مقاطنی کوتاه بتواند کل آن را را در ساراسار شابه

دولتی یکتارچه ساازد. به همین ترتیه ایالم و ساومر دو سایساتم فرهنگی همساایه و   در قاله

و  شاان در تاریخی مشاتر  تحول یافتهی ارکان فرهنگی و سایاسایاند که همهدرهم آمیخته

 شان به دو قلمرو تمدنی مجزا به تخیلی بسیار و غفلتی گرانبار نیاز دارد. تفکی  کردن

شاناسای مشاخص و عینی به شاواهد مساتند و علمی بنگریم تا به  کافی اسات با روش

ی مناصار  دساتانههای گشاادهگذاریهای مرساوم و برچساهروشانی دریابیم که مرزبندی

 نادرست است. ایرانی  ی تمدنی کهن ی حوزهدرباره

مجزا بتندارد و هری  را »تمدن« مجزایی    کلیبهایالم و سااومر را دو چیز اگر کساای  

فرهنگ ایرانی شامال هند را از طرفی  هرک   یبی که . به همان ترتنادان اساتبنامد، آشاکارا 

گویی  پریشاانمشاغولِ  داند،  بنمود »تمدن هندی« و از طرف دیگر مربوط به »سایاسات مغول«  

شاود  میاند و شادنیو ابطال ،سانجیدنی، مح  خوردنی ی علمها در دایرهاین گزاره.  اسات

هایی از جن  روش و گواه عینی در کار اسات، آنجا که سانجه. شاان را نشاان دادینادرسات

باسااواد بدان  یا عوامی نیمهکنند، صااادر چنین حرفهایی  های دانشااگاهی منتبر این که مقام

 کند.علمی ایجاد نمی ی، اعتبارگردند مؤمن  

شاود و انگیز تکرار میبا این همه، خطاهایی از این دسات با بساامدی و شادتی حیرت

دهد. بدیهی اسات که در ها را تشاکیل میی تاری  تمدنهای دانشاگاهی دربارهی نظریهبدنه

شااوند،  هایی که جای چون و چرا دارند و در ضاامن بدیهی انگاشااته میبرخورد با گزاره

ی مورد نیاز اسات که با روشای روشان شاواهد و گواهان  چارچوب نظری دقیق و محکم

های درسات و نادرسات را عینی را بنگرد و با اساتدالی اساتوار خطاها را نشاان دهد و گزاره

 از هم تفکی  کند. 
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در این کتاب امیدوارم به چنین هدفی نزدی  شااویم، و این به مننای نقد و واسااازی 

ایسات که سایر تحول علوم انساانی مدرن را طی دو قرن های قدیمی و جا افتادهفرضپیش

توجهی  نادیده گرفتن سالساله مراته پیچیدگی و بیگذشاته تنیین کرده اسات. در این مدت  

 های مدرن بوده است. سازیهنجاری عام در مفهوم  های اجتماعی،ی نظامبه تنوع و دامنه

سااااختاه و زمین را ممکن میبشااری    هاایباه حااشاایاه رانادن کال فرهناگکاه  ترفنادی 

اروپاایی فرهناگ مادرن  بر  پاانوشااتی  همچون  آورده تاا همگی  چاارچوبی مفهومی فراهم می

های قدرت به روشانی با ماشایناسای و چارچوبی شاناختی که  فهمیده شاوند. ترفندی سای

مثل ی  انوآمده  ثار نویساندگاندر آهایی  خطاچنین  . شاده اساتغارتگر و مهاجم پشاتیبانی می

دورکیم به  و    2هایی مثل مارک به شاکل ضامنی و در آثار کالسای   1فرانسای  فوکویاما

 .شوددیده میشکلی صری   

شاود از ساویی تمایزهایی جزئی و شاناساانه اسات که باع  میروش هایهمین اشاتباه

ی  فرضاای برکشاایده شااوند، و از سااوی دیگر همه دو تمدنِبین   یی مرزمحلی به مرتبه

  ، شااکلبیای هتودگردند و مانند درهم ادغام شااان های بزرگ با تفاوتمند تاری ی  هاتمدن

 شوند. پنداشته برای تمدن اروپایی مدرن ای  همقدم

گویند، همین سااخن می 3ه«پردازان زمانی که از »تمدن در مننای مفرد کلمبیشااتر نظریه

انساانی را به  ی هاتمدنو   هافرهنگتمدن غربی مدرن را در نظر دارند و کل تاری  پیشاین  

 کنند.یی نارسا و ناپخته و مقدماتی از آن تفسیر میهاشکلابه مث

ها،  نمایی باا و در ساط  تکامل گونهی درشاتتوان با درجهالبته تردیدی نیسات که می

، به تمدن انساانی نگریسات و کلیت آن را »ی  تمدن انساانی« دانسات (در مننایی مفرد 

 .توان چنین کردیا موریانه نیز می ی مورچهی فالن گونههمچنان که درباره

و اروپا  سااتنوپا و  وجی دیرآیند مدرنیته ماندازِ جانورشااناسااانه،  چشااماما در این  

باید    همشااهد از . تمدن انساانی در این مقیا   جغرافیایی گساتردهاهمیت در بی ایحاشایه

چنین  نگریسااته شااود. در حشاارات اجتماعی  دن همچون پدیداری کالن و موازی با تما 

 
1. Francis Fukuyama 
2 .Karl Marx 

 .Civilizationدهند: ی »تمدن« نشان مینویسی حرف آغازین کلمه این را اغلب با درشت.   3
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ی انسان و گونه ازبرآمده    اجتماعیِهای  کل سازوارهی از فرگشت جوامع جانوری، چارچوب

خاص ای هد و ردنگیری مفهومی قرار میعالی خویشااوندش در ی  طبقههای  ساایر نخساتی

»تمدن یکتای انساانی« در این تنبیر  . مفهوم دهند را تشاکیل میپساتانداران   شاناسایاز رفتار

ولی باید به یاد  .  ددار مننادار اسات. به همان ترتیبی که ساخن گفتن از تمدن مورچگان مننا

در مقابل  ، و دارند   ی پیچیدهاجامنهکه  ی نخسااتی عالی  در برابر ده پانزده گونهداشاات که 

ی مورچگان  فقز در میان زیرخانوادهی انساان خردمند که شاهرنشاین اسات، ها ی  گونهتن

 Formicinae  پ  مفهوم »تمدن کار داریم.    سار وی شاهرنشاین  حدود بیسات هزار گونه( با

کند، درساای   تأیید ی انسااان را ی گونهیکتای انسااانی« بیش از آن که ساارفرازی خودبینانه

شا   ی نوظهور و مخرب. به همین ترتیه چنین مفهومی بیاسات برای فروتنی به این گونه

تاری  و های اروپامدار ندارد، چون  های نواسااتنماری و نگرشسااودی به حال ایدئولوژی

ای،  های انسانی امری حاشیهی تمدنانداز پنه هزار سالهجغرافیای اروپا به ساادگی در چشام

 کند. می گم و گور و فرعی جلوه

که اهمیتش شااید  اسات موجی واگیردار و شاتابنده و موقت مدرنیته هم در این مقیا   

وار به شاشامین مو  از انقراض  در خالصاه شاود که با موجی از فناوری ویرانگر و دیوانه

 2ی انسان را رقم خواهد زد.انقراض گونه احتمااًنی انجامیده و حیات زمی  1عمومی

در این حالت منظور از تمدن انساانی در مننای مفرد کلمه، ساراسار سایر تحول جوامع  

امروز اسات و مراحل پیشاینی آن  جوامع گردآورنده و شاهرنشاین انساانی از ابتدای کار تا به  

کشااورز نخساتین، و دولتشاهرها( همچون  های  آغازین، پادشااهیهای شاکارچی، روساتا

های  این مننا از تمدن، باید بر وی گیدر آیند. به شامار می  هایی برای تمدنها و ریشاهمقدمه

انسانی یننی مواردی مثل اقتصاد خورا  و ساختار خویشاوندی  های  ی فرهنگمشتر  همه

 
1. Mass Extinction 

های منقرض شده در زمانی کوتاه انقراض عمومی رخدادی در تاریخ تکامل حیات است که در آن شمار گونه  . 2
بوم  کند و زیستگیر پیدا میگیرد، و در نتیجه تنوع زیستی کاهشی چشمهای زاده شده پیشی میبه شدت از گونه

را شاهد هستیم که پیامد مستقیم عصر شود. در حال حاضر ششمین موج از این دست دچار فرسایش و ویرانی می
 ناپذیرِ فناوری مدرن.ی روشن و احتماال برگشتانسانی )آنتروپوسِن( است و نتیجه
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کرد، که فهرسااتی جامع و منتبر از آن را در   تأکید و رمزگذاری نخبگان ساایاساای و دینی  

 توان بازیافت.می 1ردا پ وهش مِ

به  انساانی را های  ی خود بر فرهنگی قرن بیساتم پ وهش گساتردهجر  مردا  در میانه

را منتشار کرد که در   2نگاری جهان«ی مردم.م( »نمونه1957   1۳۳6انجام رسااند و در ساال 

سانجیده شاده بود.  شاانمیانرسای شاده و سای متغیر در  ی زمین وافرهنگ بر کره  565آن 

.م( به انتشااار »اطل  1981   1۳60بسااز یافت و تا سااال    تدریهبهاو   یپ وهشاا طرح  

عناصاار عام فرهنگ »ی  بود که ایده هاپ وهشبر اسااا  این    3جهان« انجامید.های فرهنگ

 اع شد. ابد   «بشری

  1۳70شاود و در ساال ی پ وهش مردا  محساوب میکه دنباله 4کتاب مهم دونالد براون

دهد که در تمام جوامع  .م( انتشاار یافت، فهرساتی از چند صاد وی گی را به دسات می1991 

زنی،  چانهاند. عناصااری مثل کاربرد زبان برای دروغگویی،  اسااتثنا یافت شاادهانسااانی بی

، بیاان منطقی، رمزگاذاری مفااهیم باا رنگهاا، نمیمو ت  ، ترجماه، انتزاعهاای مفهومیدوقطبی

بندی افراد بر اسا  سن و جن  و شأن اجتماعی،  بدن، ایههای مبتنی بر اندامهای  بندیرده

شااخصاای، ساااخت خانوار، قانون کیفری،  گویی، مناساا  جمنی، نامشااوخی و جو 

زنانه و مردانه، حساد جنسای، ساوداگری، شارم،  های  اخالقی، مراسام ازدوا ، نقشهای سانجه

، آشاتزی ساازی، سااخت سارپناهآرایی، آراساتن مو، هنر، ساالحپیشاگویی، مراسام اهلیت، بدن

 5و...

در   ،ی انساانطرف با تماشاای گونهغیرانساانی و بی  اینها رفتارهایی اسات که ی  ناظر

ها را امر عام انساانی فرض توان آنشاان خواهد یافت و بنابراین میمیان کل آدمیان مشاتر 

ی این عناصاار پیش از ظهور نخسااتین همه  تقریباًکرد. با این حال باید توجه داشاات که 

»تمدن«ها نیساتند یننی در اینجا با   یاند، و وی هدر پنه هزار ساال پیش تحول یافته  هاتمدن

 
1 .George Murdock 
2 .World Ethnographic Sample 

3 .Murdock, 1981. 

4 .Donald Brown 
5 . Brown, 1991. 



82       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

تر هم  عام جوامع ابتدایی انساانی سار و کار داریم که همچنان در جوامع پیچیدههای  وی گی

 یابد.  تداوم می

ی مشتر  سازد و تبارنامهها انسان را در مقام جانوری اجتماعی مشخص میاین وی گی

شاان  سایساتمی برخاساته از پیچیدگی روابز جمنیهای انساانی و خصالتهای  ی جماعتهمه

اند و این  شاکل گرفتههفتاد هزار ساال پیش  حدود  احتمااً  این صافات .کند بندی میرا رده

از این رو .  در قلمروهای بیرون آفریقاساتانساان هوشامند  های  جمنیتقبل از پراکنده شادن 

گیری  پیش از شاکل  اصاواًای به تمدن  یا تمدنی خاص( ندارند، که  اینها نه تنها وابساتگی

 اند.و دامداری اولیه تکامل یافته جوامع یکجانشین و کشاورزی

تر هستند که  تر، دیرآیندتر و دشواریابپدیدارهایی پیچیده هاتمدنباید توجه داشت که 

از   اناد عباارتشاااان  کاه مهمترینهاایی  وی گی .دیگری هم دارناد هاای  وی گی  ،عالوه بر اینهاا

دامتروری، جنگ ساازمان یافته، بازرگانی،    -نویساایی، کشااورزی ساازی، راهشاهرساازی، 

  ها وی گی  ها. اینناسا  در پرساتشاگاهنهاد سالطنتی، دولت، دین ساازمان یافته، و مدیریت م

ی خااص و دیرآینادی در تااریخهاای  اموری جهاانی و همگاانی نیسااتناد و تنهاا در دوره  ،اماا

مشاتر  های  اند یننی باید میان وی گیبرخی از مراکز جغرافیایی ساکونت انساان پدید آمده

  انساانی ی  هاتمدنانساان به مثابه موجودی اجتماعی، و عناصار مشاتر    یرفتارشاناساانه

« اسات که همچنان در تمدن اروپاییتر از »تفکی  قایل شاد. اینها هم بسای پیشاتر و کالن

کننادگاان این  نماایاد، و اگر بخواهاد در کناار اباداعهاا نااتماایز و ناادیادنی میمقیاا  این بحا 

هم  مدرنیته نشاین جلوه خواهد کرد. ای دیرر  و نار  و حاشایهعناصار جای بگیرد، نمونه

واقع بخواهیم خز   . یننی اگر بهدر درون تمدن اروپایی  سااتای بندیصااورتدر این بین 

ها را وارسای کنیم، اروپا و سایری ترسایم کنیم و ظهور جوامع انساانی و بندتر پیدایش تمدن

 .پا خواهیم یافتتازهمدرنیته را به لحاظ جغرافیایی در گوشه و به لحاظ تاریخی 

آید  از آن بر می آنچه  توان از »تمدن انسانی« در حالت مفرد سخن گفت، اما بنابراین می

ی  ی مدرنیته متفاوت اسات. اگر به کل گونه شایفته  نویساندگان اروپامدارِدلخواهِ با تصاور 

»فرهنگ انساانی«  های انساان بنگریم و چنین مفهومی را تنریف کنیم، در ی  ایه شااخص

های  بینیم که در اصاال وی گییننی همان امر عام بشااری مورد نظر مردا  و براون را می

مفهوم  شاود  می ،در ساطحی متفاوت با آن  .دهد را نشاان می فراز«»ی فرهنگ در  ی ایهعموم
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ی  اش نسابت به عمر صاد و پنجاه هزار ساالههزارساالهبا قدمت پنهکه  تنریف کرد تمدن را 

 نماید.  میوی ه و نوپا و خاص  انسانی،    ی جوامعی ما و قدمت هفتاد هزار سالهگونه

مدرنیته یا اروپا در کلیت داساتان تمدن انساانی،  در چنین مقیاسای از مشااهده و تحلیل،  

یا  اساات در تاری ، فرهنگی و نوپدید  مدرنیته(   تنها موجی  .کند جایگاهی خاص پیدا نمی

البتاه باا برداشااات  . این  در جغرافیاامااناده  اروپاا(  قلمروی باه نساابات خااموش و واپ 

وزنی ر دانشاگاهی مدرن آن اسات که  . چون هنجامرساوم در تضااد اساتهای  سارمشاق

و بر اهمیت و درخشااش فرهنگ منسااوب شااود بینانه به فرهنگ و تمدن اروپایی غیرواقع

و فراگیر کل جوامع انسااانی را طرفانه  اگر با دیدی بیاما  . شااود  تأکید متنصاابانه مدرن 

ی در کنااره  (همتاای دو تمادن آمریکاایی  تقریبااً مااناده  عقاه  ایحااشاایاهبنگریم، اروپاا را  

نوپا، بسایار  اصالی ایران و چین خواهیم دید. مدرنیته نیز ی  مو  فرهنگی بسایار  ی  هاتمدن

برخاساته و آن را برای نخساتین بار در این تمدن اروپایی اسات که از اثرگذار  بسایار  پویا و 

 تاری  برجسته ساخته و نقشی اثرگذار در سطحی جهانی برایش به ارمغان آورده است. 

ی ما، ها در بستر تکاملی گونهها ساودمند است و جای دادن تمدناین تغییر دادن مقیا 

ی اجتماعی و فرهنگی  کند. اینجاساات که تمایز میان دو ایههای زیادی را برطرف میابهام

نگریم، در اصال به دو اش با فرهنگ میوقتی به تمدن در نسابتشاود.  به روشانی نمایان می

افزایی سااط  متفااوت از ساالساالاه مراتاه پیچیادگی نظر داریم کاه در هم تنیادگی و هم

اصال  اند.  ی دارند، اما ی  چیز نیساتند و در ی  ساط  از پیچیدگی جای نگرفتهگیرچشام

، و از ساوی  گیردمیاز ساویی این دو را با هم یکی   هاتمدنی  بر مطالنهی حاکم موضاوعه

رهنگ( همچون تمدنی  ی فاز منش هاساات در ایهای هدیگر به فرهنگ مدرن  که خوشاا 

انسانی را نیز در انحصار خود ی  هاتمدننگرد که در ضمن نمایندگی کل مجزا و مستقل می

انساانی  که  های بنیادین فرهنگهای  پیاپی اسات که شاباهتهای  دارد. با این زنجیره از خطا

ی فرهنگی تنلق دارد( همچون دساتاوردی تمدنی  که سایساتمی اجتماعی اسات( به ایه

شاوند تا مسایری  علی و هدفمند به زور چتانده می ایزنجیرهی اینها در  شاود و همهتنبیر می

ود. طبینی اسات که  شا صااف و سارراسات ترسایم کنند که به تمدن اروپایی مدرن ختم می

وجود داشااته باشااد و خطاهایی چنین   گیرچشاامهایی چنین  ابهام ،وقتی در زیربنای بح 

ها و برداشاتبه   هاتمدنو  هافرهنگی  راگیر در روش رخنه کرده باشاد، مقایساهپردامنه و ف

تمدنی« را در های  ی  نمونه از این »پ وهش خواهد شاد.منتهی تفسایرهایی خام و نادرسات 
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اروپامدارانه پرهیز های بینیم که تا حدودی کوشاایده از خطامی  1کتاب خواندنی توبی هاف

همت فراوان به خر  داده تا تصویری منصفانه از سیر تکامل علم و فناوری به دست کند و  

ای در روش وجود داشته باشد،  سستیاما در راه پ وهش نیت پا  کافی نیست و اگر  دهد.

خواهد به پیشارفته نتیجه خواه ناخواه پرخطا از آب در خواهد آمد. چنان که وقتی هاف می

درسات  ای ههشاتم و تا چهاردهم میالدی اشاارهای طی قرن زمینایرانبودن دانش تجربی در  

»علم عربی« تصاویری ک دیساه و پرخطا از آن به دسات اش با کند، با برچساه زدن موضاوع

   2دهد.می

ن علوم تجربی در این دوران در قلمرو ی آفرینندگاهمه  تقریباًچون کیسات که نداند که  

شاان به پارسای کردند و تباری غیرعرب داشاتند و بسایاریزندگی می  زمینایرانجغرافیایی  

اش  ی تاریخیاند. یا کیسات که سایر تحول فرهنگ عربی را در زمینهنوشاتهخود را میمتون 

ی به شاکلی علمی و عینی مرور کند و این را در نیابد که اعراب قومی در درون ی  حوزه

نشاین هم  هساتند که در این بساتر به نسابت دیرآیند و حاشایه  -یننی ایران-تمدنی بزرگ  

از فرهنگ  مثل دانش تجربی( با اساام ی  زبان و ای  هاین برچسااه زدن خوشاا    .اند بوده

ایست ترکیبی که هم از کوشش برای نادیده انگاشتن عارضاه  ،اشنادیده گرفتن بافت تمدنی

را نشاان فرهنگی  های  پیوند زبان و جریانی  دربارهخیزد، و هم ک فهمی  تمدن ایرانی بر می

شاود  نگاه به فرهنگ وقتی روشان میشایوه از ی این شاناساانه. ناساازگون بودن روشدهد می

هاا تنمیم دهیم، در این حاالات باایاد از علم انگلیساای، علم  کاه همین الگو را باه کال موقنیات

و منکر تمدن   ساخن بگوییم  م ژاپنی، و علعلم هلندی، علم ماندارینعلم آلمانی، ساوی،  فران

 .  نماید نادرست میآشکارا تنبیرهایی که    چینی و اروپایی شویم.

کوشاد از کوشاا و به نسابت منصاف اسات که میای  هنویساند   هاف تازه در این جرگه

ی بسایار شادیدتر و های ابهامفرهنگی فاصاله بگیرد.  های مرساوم در میدان پ وهشهای تنصاه

پ وهندگانی نامدار و بزرگ  ای هتر از این را در جای جای نوشاتارهایی بسایار پردامنهگنگی

شااان تردیدی  فکریهای  کوشااش توان یافت که در دانشااوری و زیرکی و ارجمندیِمی

 
1. Toby Huff 
2 .Huff, 1993: 48. 
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هایشاان با شاواهد تجربی و اساناد به آرا و مح  زدن برداشاتنیسات، اما نقادانه نگریساتن  

توان زیر چتر شاان را میساازد. خطاهایی که همهرا نمایان می  گیرچشامتاریخی خطاهایی  

کوری عمدی    وی هبهدیگر، و ی  هاتمدندلیل تمدن اروپایی و خوارشاماری نمایی بیبزرگ 

 بندی کرد.هنگام نگریستن به تمدن ایرانی، جمع

گاه    ،دیگری هاتمدنی  درباره خواربینانههای باید به این نکته هم توجه کرد که قضاوت

شااود. در این  دیگر ناشاای میای  هنخبگان ی  جامنه با عوام جامن ی نامتوازنِاز مقایسااه

حامالن اصالی   -در عصار پیشاامدرن  وی هبه-ی جوامع  تردیدی نیسات که همیشاه در همه

جمنیت را تشااکیل   ٪10هسااتند که حدود بوده و فرهنگ اقلیتی از نخبگان و اشااراف 

شاود، مشاغول اشاتباه گرفتن فرهنگ با تمدن میای  هوقتی نویساند   منمواًدهند. از این رو می

 کند.این قشر اجتماعی را همچون تجسد تمدن قلمداد می

اغله در قاله رویارویی    ،ی تما  فرهنگ غربی و غیرغربیبا این مقدمه است که نقطه

شاود که اولی  شاکل تصاویر میدر هم و برهم و بیای هی اشارافی اروپایی با تودی  نخبه

اروپااییاان در اسااات کاه  تمادنی اسااات. در این باافات  ی تمادن و دومی نمااد بینماایناده

گویند و با عوامِ شارقی ساخن می نخبههایشاان اغله از رویارویی ی  مساافر غربی  سافرنامه

. همین گفتماان  گیرناد را نتیجاه میو غیرعلمی برتری اولی بر دومی  ای  هدر باافتی زنادگینااما 

ی برتری فرهنگی اروپا در قرون گذشاته را پدید آورده و جاله آن که در اسات که اساطوره

 ی ایرانی هم جایگیر شده است. قشر تحصیل کرده

ی عمق نظر، دانش، زیرکی یا پختگی ی  جهانگردِ ماجراجو با  آشاکار اسات که مقایساه

کسای که از سارزمین    اصاواًنشاین یا روساتایی کاری نادرسات اسات. چون  ی  بومی قبیله

های نشاندوزد، خود به خود با تنو میهای کرده و تجربهخود تا مناطق دوردساات ساافر  

کند و تری پیدا میشاود و نظام روانی پیچیدهتری رویارو میروانشاناختی و منرفتی گساترده

نماید. همچنین  نگرتر و توانمندتر میاند، ژرفتی زیساتهاز مردمی که در افقی محدود و سان

منابع ازم برای انجام چنین ساافری اغله در انحصااار طبقات نخبه و اشاارافی جامنه قرار 

شااود و ناه باه دارد. تماایز این دو باه متحر  بودن اولی و محادود بودن دومی مربوط می

شاان، و محور تقارن در فرهنگیهای  ن ادی یا پشاتوانههای  خصاوصایات ژنتیکی یا توانایی

شااود، چون طی پنه شاا  بینابین اروپاییان و باقی مردم دنیا کشاایده نمیاین مورد هم بی

اش اروپاییان تنها برای هجوم و غارت  هزار ساال گذشاته، برای چهار هزار و هشاتصاد ساال
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کرده،  تمدنی که مسااافران جهاندیده تولید میترین  شاادند و مهماز قلمرو خود خار  می

ایران بوده اسااات. اماا کساای در این چاارچوب از عظمات تمادنی کاه باازرگااناان ایرانی  

و آن هم    ،شاودتمرکزی بر اروپاییان دیده می  . در مقابلگوید ی نمیاند ساخنحامالنش بوده

 تنها طی چند قرن گذشته که استنمار نمودی داشته است.

افرادی های  ها و زندگینامههایی از این دسات در گام نخسات بر سافرنامهاندیشایسااده

  چی در قرن هجادهم و نوزدهم اروپااییاان جهاانگرد و مسااتنمره خااص در دورانی خااص  

ده را به ساارآمد بودن ن اد یا  موضاانی یاد شاا های  برتریهم  بند   .کند تمرکز می  میالدی(

دهد. در نهایت هم این حکم را در سراسر تاری  فرهنگ یا دین و تمدن اروپاییان تنمیم می

با کمی دقت گفتار منطق در   یی هانادرساتی چنین جهش  ؛ وشاماردو کل جغرافیاها منتبر می

ی اشاراف عصار  شاود نخبگان فرهنگی مساتقر در طبقهنمایان اسات. چرا که با همین منطق می

ان  ش آلمانی و روسی همزمانهای قاجاری را با کشاورز فرانسوی و کارگر انگلیسی و سرف

تر و خردمنادتر از مقاایساااه کرد و حکم کرد کاه ایرانیاان باه شااکلی بااورنکردنی فرهیختاه

ی شااا  امروز هم در قیاا  بین طبقاهاناد، و همین حکم بیاروپااییاان همزماان خود بوده

 ی آمریکا مصداق دارد.ی ایرانی و اهالی غرب میانهدانشگاه رفته

اگر   .پرخطا و نادرسات اسات ،بخواهیدلهای  بدیهی اسات که چنین شاکلی از مقایساه

قرار باشااد سااط  فرهیختگی یا پیچیدگی فرهنگی دو تمدن را با هم مقایسااه کنیم، باید  

اجتمااعی همساااان و موازی باا هم را در نظر بگیریم. در این منناا حتاا در دوران  هاای  ایاه

ی نخبه و ی تباهی و انحطاط فرهنگ و سایاسات ایرانی اسات، همچنان طبقهقاجار که دوره

اناد و ایراد کاارشااان  اروپاایی خود چنادان عقاه نبودههاای  مرجنیات فرهنگی ایرانی از همتاا

های  مندیتوان ، و نهشااان بودهنظام ساایاساای پشااتیبان  وی هبهاجتماعی و  های غیاب نهاد

شاود که وقتی ساخن از ها روشان میوگرنه با مرور اساناد و متون و سافرنامه  .شاانشاخصای

ناه تنهاا  برخورد بین نخبگاان دو تمادن اسااات، نخبگاان ایرانی نساابات باه نخبگاان اروپاایی  

   1.اند کردهپیدا میدر بسیاری از موارد موقنیتی فرادست هم   که  اند،وضنیتی فروپایه نداشته

 
تراز معاصرش مقایسه کرد، یا الگوی کردار  توان رفتار سیاسی ناصرالدین شاه را با شاهان همبه عنوان مثال می  . 1

فروغی و سیاستمداران اروپایی معاصرش را، یا جنبش میرزا کوچک خان جنگلی و انقالبیون همزمانش را با هم  
 سنجید. 
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قدرت    اند.ی با هم داشاتهگیرچشامبنیادی و های شاان تفاوتپشاتیبانهای  هرچند نهاد

بوده  اساتنماری مدرن های نهادخیزد و این قدرت نهفته در ی اجتماعی برمیاز ایه  اصاواً

را ها ها بر شارقیفرنگیرگی چیکه   آوردهسایاسای و اجتماعی فراهم می  ایزمینهبافتی و که  

ی ، نه نظام شاخصایتی، هویت تاریخی، منناهای فرهنگی، یا پیشاینهسااخته اساتمیممکن  

 .تمدنی این دو

گیرد، کامیابی یا  مورد استفاده قرار می  اهتمدنی  شاخص دیگری که اغله برای مقایسه

فرض وجود شاود. در کل این پیششاان منتهی میشاان اسات، که به بقا یا انقراضناکامی

 اند.  بودهماندگار  ی هاتمدنتر« از منقرض شده به نوعی »پستی  هاتمدندارد که 

ه مواردی مثل شاکوفایی فرهنگی یا حسااسایت اخالقی هم تنمیم پیدا این پساتی اغله ب

ها و اینکاها تنها به این خاطر که منقرض شاادند، از ها و آزت کند. بر این مبنا مصااریمی

 شوند.تر« شمرده میها که باقی ماندند، »پستها و اروپاییچینی

منقرض شاده و زنده بنگریم، ی  وجه  ی  هاتمدنیی روشان و عینی به هاشااخصاگر با 

شاان تشاخیص خواهیم داد و آن هم این که هر ساه تمدن مرده در جریان  مشاتر  در میان

 اند. ی تمدن اروپایی از میان رفتهآمیز و غارتگرانههجوم خشونت

شااان مربوط  توان یافت، که به سااادگی نساابیشااان میوجه مشااتر  دیگری هم میان

ساط  پیچیدگی پادشااهی  تا   تنهافنا شاده،  هر ساه تمدن »جنوبی« نهادهایی سایاسای  شاود.  می

ی تیزی از تمدن اروپایی که آنان را لم  کرد و نابود ساااخت، همواره  ، و آن لبهفراز آمد 

در کار بوده  یننی نوعی عدم توازن در پیچیدگی هم  ساخت سیاسی امتراتوری داشته است.  

 یافته اسات.ها نمود میکه در متغیرهایی تنیین کننده مثل فناوری نظامی و سااختار ساالح

و  بطلمیوساای  امتراتوری روم از مصاارِ ،به لحاظ سااط  پیچیدگیتوان گفت که  پ  می

تر بوده اسات. با این حال این ساط   آزت  و اینکا پیشارفتهپادشااهی  امتراتوری اساتانیا از 

توان مترادف با برتری اروپا یا پساتی ساه تمدن جنوبی پیچیدگی سااخت سایاسای را نمی

تر و شکوفاتر بوده، و به همین دانست. تردیدی نیست که هنر و دین در مصر از روم پیچیده

ها اقتصاااد و نظاام شااهری خود را تر و کارآمدتر از اسااتاانیاایینکااها خردمنادانهترتیاه ای 

نظری در کار اساات، و آن غزش  شااکل دیگری از لنتیجه آن که اند.  کردهساااماندهی می

اساتنتا  بر اساا   »و   «تنمیم نتایه به مقدماتبا »  هاتمدنی  مقایساه  دهد کهی رخ میهنگام

یی متندد  هاشااخصبه   هاتمدنشاود. آن هم در شارایطی که بقا یا انقراض  آلوده   «پیامدها
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برتر گنجاند. این  -بسااتگی دارد و دشااوار اساات که بتوان این همه را در دوقطبی پساات

شاوند و از انقراض جان به  چطور با شارایز آشاوب روبرو می  هاتمدنپرساشای مهم اسات که 

 ؟  شوند یا بدان تسلیم می  ،برند در می

های ارزشامندی در پاسا  به این پرساش انجام شاده که  طی ساالهای گذشاته پ وهش

در کتاب خواندنی   1بورکناو  مثالًگیرند.  های تمدنی جای میی نظریهشااان در ردهبساایاری

را مهم قلمداد کرده و گفته که شاااخص اصاالی، ی فروپاشاای تمدن  لحظه  2»پایان و آغاز«

گذرد تا بار دیگر ترمیم گردد و احیا شاود. از دید او این  که بر آن می  ساتدوران آشاوبی

ریخته و هایی درهمبندیفترت بسایار بارآور اسات و نباید آنها را همچون مفصالهای دوره

  3ت کرد.شان غفلزده در نظر گرفت و از کارکرد و اهمیتآشوب

نمود   هاتمدنمونادها یا ارکان محتوایی  از دید بورکناو در جریان این مراحل فروپاشی، 

توان سخن او می .اشتنگلر پیشنهاد کرده بود تنبیری است که پیش از اوکنند، و این  پیدا می

سات  ی آشافتگیهاسایساتمی بازساازی کرد و فرض کرد که در این موقنیتچارچوبی  را در  

در اطراف چند گرانیگاه مفهومی متراکم   ،ترشاا  شااده در بافت تمدن  ی منناییکه پیکره

در را  ی فرهنگیها، منشبرخاسااته  ز فروپاشاای تمدنیاکه    یفشااار آشااوب  یننی .شااودمی

 .کند سازد و منقبض میمتراکم می  جمنی  ی هویتپایههای  اطراف محور

فرهنگی  های  ساساتی و انقراض سااختارهمتاسات با  از دید بورکناو فروپاشای تمدن  

و عناصاری بیرونی وا   هاجریانرا بر نفوه  تمدن  های  دروازه  بنیادین،پیشاین. این فروپاشای 

هاای  شاادناد. در نهاایات تمادن باا درآمیختن باازماانادهگشااایاد، کاه تاا پیش از این طرد میمی

بار دیگر قد  کند وتر پیدا میغنیمحتوایی    ،نشاینفرهنگ پیشاین با عناصار نوآمده و حاشایه

ی فرهنگی مساتقر در تمدن نقشای  ی نخبهشاود. از دید بورکناو طبقهافرازد و ترمیم میمی

ها رخ ها و یکتارچه شادنهاسات که همگراییکنند و در فضاای آنمهم در این میان ایفا می

شود. در عین حال که دوران این  دهد و گذار از وضنیت پایدار اولی به بندی ممکن میمی

 
1. Franz Borkenau 
2. Borkenau, 1981. 
3. Borkenau, 1981: 37-38. 
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 1کند.سااز پیدا مییداری پیشاین و پساین اهمیتی حیاتی و سارنوشاتی بین پاگذار و فاصاله

ده، این نکته اسات که تمدن بخشای از ی   که در بح  بورکناو نادیده انگاشاته شا ای  هنکت

های  تواند به هری  از این ایهی سالساله مراتبی اسات و فروپاشای آن میسایساتم پیچیده

 زیستی و روانی   فراز«»ی  یا زبرین مربوط باشد. در مدل زُروان، هری  از چهار ایه زیرین

 تکاملی متفاوت  شاابنم: ی هاساایسااتمو اجتماعی و فرهنگی( به خاطر اسااتقرار بر دوش  

شاخصایتی، نهادها و منشاها( اساتقالل کارکردی دارند و اختالل در هری  ی هانظام،  هابدن

گوناگون فروپاشای، آشاوبی که  های از شاکلتواند به فروپاشای تمدن بینجامد. در هری   می

شاناختی  اش به لحاظ روشآید سااختار و بافتاری متفاوت دارد که همساان انگاشاتنپدید می

ی »فراز«، چهاار الگوی متفااوتِ ممکن برای  یننی باه ازای چهاار ایاهناادرسااات اسااات.  

بح  بورکناو به طور خاص در تمدن داریم که نباید با هم اشاتباه گرفته شاوند.  فروپاشای 

دلیل اصاالی    -ی یکی به دیگریحمله  وی هبه-شاارایطی مصااداق دارد که تما  دو تمدن  

 انقراض بوده باشد، اما این تنها دلیل قابل تصور نیست.

شاناساانه گردد و ماهیتی بومبه ساط  زیساتی باز می  اصاواًی  دلیل رایه و مهم دیگر،  

بسایار بح   هاو فروشاکساتگی اقلیم هابومزیساتی ناپایداری اخیر دربارههای در ساالدارد.  

یرد کتاب جِ  وی هبه ، ودر فروپاشاای تمدنی بساایار مورد توجه قرار گرفتهشااده و اثرشااان 

ی که گزارش او درباره  جدای از آن 3.است  در این مورد شهرتی سزاوار پیدا کرده  2دایموند 

نیازمند بازبینی و تدقیق بیشاتر اسات، تردیدی در این نکته    تمدنی فروپاشایهای  کاریریزه

منتهی شااود. در این    هاتمدنو  هافرهنگتواند به انقراض  شااناختی میبومزوال  نیساات که  

شاود و منتهی میبزرگ های جمنیتازجاکَندگی  ی زیساتی به  نابود شادن منابع پایه ،شارایز

  . شاکل دیگری از این آید به دنبالش میگیری از منابع طبینی بهرهی  شایوهدر  چرخشای   اغله

شاود و به شاکسات خوردن در افزاری« به ساط  اجتماعی مربوط می»ساختهای  فروپاشای

مهاجم، و مشااابه اینها مربوط  های ها و جمنیتجنگ، اشااغال نظامی ساارزمین، ورود قبیله

 شود.  می

 
1. Borkenau, 1981: 52-70 
2. Jared Diamond 
3.Diamond, 1997. 
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افزاری داشاته باشاد، به ساط  روانشاناختی و از ساوی دیگر اگر فروپاشای ماهیتی نرم

های  تواند در قاله دگردیسایشاان میشاود که همبساته هساتند، و اختاللفرهنگی مربوط می

شاناختی و ادراکی های هویت فردی و انقراض سارمشاقزوال    ،ناگهانی در سااخت شاخصایتی

 کالن منتهی شود. 

دهد  میساده با تمدن مدرن رخ   ایقبیلههای به هنگام تما  فرهنگ مثالًچنین وضنیتی 

، و هاآیینانجامد که تغییر دین، منسااوخ شاادن  ای میو به خودباختگی و از خود بیگانگی

افزاری و ساختهای  شاکلمحلی نمودی از آن هساتند. روشان اسات که ی هازباننابودی  

باا هم تفااوت دارناد و در هر شااااخاه هم الگوهاایی متنوع و    فروپااشاای تمادنیافزاریِنرم

 .  شودیافت میگوناگون  

متفاوت ساالسااله مراته پیچیدگی، ایرادی اساات که در کار های  ایه انگاشااتنِ  نادیده

شاود. تشاخیص ندادن مرزبندی میان پردازان تمدنی دیده میبورکناو هم مانند ساایر نظریه

باع  شااده بورکناو به پیروی از فروید   (ی روانی و اجتماعیمثل ایه سااطوحی متفاوت  

انادیش و خبر از مرگ را در تقاابال باا خودآگااهِ مرگ منطق و علیات و بی  نااخودآگااهِ فااقاد 

بنابراین مضااطرب قرار دهد و فرض کند که »تمدن یهودی و یونانی« مرگ را پذیرفته و بر 

این اضااطراب غلبه کرده، در حالی که تمدن مصااری چنین نکرده و نیروی خود را برای  

 انکار آن صرف کرده است. 

یی موضانی هساتند و در مقیا  تمدن  هاسایساتمجدای آن که فرهنگ یونانی و یهودی 

سااات. چون خودآگااهی و این نگرش هم مبهم و پرخطاا  اصااواًقاابال طرح نیسااتناد،  

های  ناخودآگاهی مفاهیمی روانشااناختی هسااتند و متکی به پردازش اطالعات در شاابکه

متماایز از پردازش   ایشاایوهاسااات و باا    فرهناگهاا  تمادنافزار  عصاابی، در حاالی کاه نرم

های زبانی بینافردی و هنجاری هانظام  ،ارتباط انساانیهای  شابکه کند و برکار میاطالعات  

 . متکی استشان نهادی پشتیبان

بی خبری ناخودآگاه از مرگ در سط  روانی هم    اصواًآن است که  از اینها همه جدای  

شا  خودآگاه نیساتند هم در شارایز رویارویی با جای چون و چرا دارد. جانورانی که بی

که    ،دهند شاوند و رفتارهایی همساان با انساان از خود نشاان میمضاطرب می  خطر مرگ 

  شان برای رهایی از آن است.شان از مرگ و کوششنشانگر در 
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ی عمر خودآگاهشااان هیچ نشااانی از فهم مرگ و در عین حال آدمیان در بخش عمده

کنش پردازشای مغز به شارایز تهدید  آگاهی واکنند. یننی انگار مرگ توجه به آن ظاهر نمی

  بندی صورتش   بیکننده و مرگبار باشد، نه خصلتی وابسته به خودآگاهی یا ناخودآگاهی. 

ی دقات و جاانوران از مفهوم مرگ را باایاد مبهم و ناادقیق و موضاانی دانسااات، اماا دربااره

مرگ نیز جای چون و چرا هساات و کافی اساات برای مح  این  از آدمیان فهم صااحت 

اند بنگریم، یا  برسااختهمردن ی  جوامع انساانی درباره  هایی کهها و خرافهمتغیرها به افساانه

 را مرور کنیم.  مرگ انکار و تنلیق ی منتقد به  پیچیدههای  متافیزی 

تر تمدنی  بنیادیهای شود ساختارباع  میی اهشاناساانروشهای دقتیو بی هاابهامچنین  

و در     بندیصاورتشاناختی و فرهنگی  جامنههای مثل برجساته بودن مفهوم مرگ و شایوه

آساا یا متون اهرام در مصار( مننای اصالی خود را غولهای سااخت قبر  مثالًو مدیریت آن  

 ی روانشناسانه تبدیل شوند. هایی از ی  استنارهاز دست بدهند و به حاشیه

خودآگااه روانی برای هاای  ساااازوکااربینیم کاه  این را نمی  مثالًدر این باافات اسااات کاه  

اجتماعیِ متصال به این تنش بنیادین،  های  و ساازمان  هاروایتدر کنار فرا ،ویارویی با مرگ ر

اش  تخیلی و فراموش کردنهای اش به داسااتانبرای غفلت از مرگ و فرو کاسااتن  اصااواً

یننی به شااکلی ناسااازگون،   پردازند کارکرد دارند و به ندرت به تأمل و تمرکز بر آن می

شااید خودآگاهی حجابی در برابر مرگ باشاد و منطوف به کتمان و تحریف آن، و نه در   

 نگری در آن.و ژرف

همین ایراد  بینیم که  ه بح  اصاالی بورکناو یننی فروپاشاای تمدنی بازگردیم، میاگر ب

شاود. از دید بورکناو انقراض ی  تمدن هنگامی رخ شاناساانه در آنجا هم تکرار میروش

و در میان جمنیت   ی پهناوریمکان  یگسااترهی نهادها در که چسااهِ متصاال کنندهدهد  می

انساانی بزرگی ساسات شاود و ناکارآمد گردد. به شاکلی که هماهنگی و همگرایی کارکردی 

ی تمدن به واحدهایی خودمختار و مستقل  برسازندهی هاسایستماین نهادها مختل شاود و زیر

 و بر سر منابع بستیزند.  پیدا کنند تنارض م  و با هتبدیل شوند  

ساایسااتم درون و بیرون   ی همراه اساات کههای این جریان البته با محو شاادن حد و مرز

و روندهای محیطی عناصار بیرونی در همین شارایز  . از این رو کند را از هم جدا می  یتمدن

 . کنند نشت میبه اندرون هم  
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انواعی متفاوت دارند و ممکن اساات در سااطوح    مهااجمنوظهورِهای ورودیاین اما  

های وند. در سااط  زیسااتی جمنیتگر شاا گوناگون جلوه  یهای در قاله  فراز«» ی ازمتفاوت

ها و گیاهان کاشااتنی تازه  گوساافند در اسااترالیا و چای در نوآمده  ترکها در ایران(، رمه

( را داریم، در سایاب بادی، آوری از منابع زیساتی  فناوری قناتنوین بهرههای وهاروپا(، شای

ی هانظامو خو   ور هویت  فروپاشای خودانگاره( و خلقنوظههای ساط  روانی پیکربندی

اخالق جنسای( را  مثالًمجدد میل و عواطف و هیجانها  های ضاباط شاخصای( و مرزبندیان

ساایاساای و نابودی ی هانظمفرو افتادن  -ارتر از همهآشااک-بینیم. در سااط  اجتماعی می

در سط  فرهنگی   .بینیم و در وضانیت حاد، نابود شدن شهرها رارا می هادودمانو  هادولت

 توان مثال آورد. را می  هازبانو منقرض شدن   هادینمنسوخ شدن هم  

بیرونی همراه اساات، که ممکن اساات  های تمام این روندها با جذب عناصاار و رخداد

اثری بارورکننده و ساودمند برای تمدن داشاته باشاد، یا برعک  آشافتگی را افزون کند و 

بینانه را دشااوارتر سااازد. نگرش بورکناو در این مورد قدری خوش کار ترمیم و نوسااازی

دهد که  ی تاریخی نشاان میساازگار نیسات. چون تجربه  هاتمدناسات و با تاری  عمومی  

منقرض    کلیباهخیزناد و  محلی پ  از فروپااشاای اغلاه بر نمیهاای  و فرهناگ  هااتمادن

بشار بر زمین شاکل  ی هزارساالهپنهتاری  ساراسار شاوند. از شاش تمدن بزرگی که در  می

، نیمی تاا باه حاال منقرض   ایران، مصاار، اروپاا، چین، آمریکاای مرکزی و جنوبی(  گرفتاه

 (محلیهای  فرهنگها، و دولتها،  قبیله کوچکتر  ی هاسایساتمی  اند و این آمار دربارهشاده

یا جوامع محلی  هاتمدنبه احیای مجدد    لزوماًبسایار بیشاتر اسات. یننی دوران پساافروپاشای 

انساجام درونی باای آن رساتاخیزی در واقع بسایار کمیاب اسات و همیشاه چنین    .انجامد نمی

  کند.حکایت میمندی زیادش برای بازسازی خود تواناز و دهد  را نشان میتمدن 

بختی خوب و طاالنی  امکاان احیاای یا  تمادن فروپااشاایاده تاا حادودی باه   بر این، عالوه

ناشاادنی، اما  تصااادفی و غیرانتخابی و محاساابه محیطیِ ، که از متغیرهایگرددباز می بلند 

 . خیزدبرمی تنیین کننده

امری  به این ترتیه نگرش بورکناو به دو اصاالحیه نیاز دارد. نخسات آن که فروپاشای

هایی متفاوت داریم که از اختالل در سااطوح گوناگون زیسااتی و یکتا نیساات و فروپاشاای

بااقی   هاای »فراز« باهایاهاز یکی از  اغلاه  شااود و  وانی و اجتمااعی و فرهنگی نااشاای میر
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بارور و سازنده نیست و اغله به نابودی    لزوماً  نا یز آشوبشود. دوم آن که شرامیسرریز  

 شود. و مرگ فرهنگ و تمدن منتهی می

با این حال در آن شاارایطی که بازسااازی تمدنی را داریم، الگوی عمومی پیشاانهادیِ  

های  قدیمی را در اطراف محور  هایبورکناو پذیرفتنی اساات. یننی انقباضاای از ساااختار

  ی هایکلبه شا   فراز«»ی  بینیم، که این هم در چهار ایهن تمدن میی بنیادین آساازمان دهنده

اجتمااعی در اطراف ی  هاانظم  منمواًپاذیرد. در شاارایز فروپااشاای  متفااوت صااورت می

در سط  فرهنگی    .شوند ز مینهادها یننی خانواده و خاندان متمرکترین  و استواررین تپایدار

بینی هسااتناد کاه هم دسااتخوش ویرایش قرار جهاانی هاانظااممثال دین و  ایپاایاههاای منش

گرداگرد آن خود را کنند و شاان را حفظ میمتضااد مننایی مرکزیهای  گیرند و هم جفتمی

هاای جمنیتی و ن ادی، و گروهکنناد. در سااط  زیسااتی و روانشاانااختی هم  ترمیم می

قدیمی  های منساجم خاص از نظام شاخصایتی اسات که محور بازآرایی نظمهای  پیکربندی

 .گیردقرار می

ر آن اسات که اگر تمدن پ  از فروپاشای بار ی مهم در شارایز فروپاشای و گذانکته

و تنهاا  کناد  حفظ می  ش راجهاان مردمانی زیسااتساااختاار پایه  منمواًدیگر احیاا شااود، 

تمدن ایرانی پ   مثالًد. این بدان منناسات که  ساازدگرگون می اش رارمزگذاریهای  شایوه

اساکندر به بار آورد، بار دیگر زیر پرچم خاندانی دیگر    ایتازهای که تاخت و از فروپاشای

نو  سایاسات فرهنگی   ،متحد شاد و به او  و درخشاش پیشاین بازگشات. در این شارایز

ی مستقیم  دنباله  . اما اینمساتقر شاد  زمینایراندر    (مهری-دین زرتشاتی  ،زبان پارتی  ،اشاکانی

های مننایی آن را بازتولید ی قدرت و گرانیگاهو شااالودهبود، فرهنگ عصاار هخامنشاای  

بینیم، کرد. در گذار از دوران سااساانی به عصار اساالمی همین الگو را با شادتی بیشاتر میمی

ی  همچنین باشاد. همیشاه در جریان عبور تمدن از نقطه احتمااًو گذار به دوران مدرن نیز 

ی تاریخی بر خزِ های مرزبندیو   ینقاط تمایز دهد و بنابراین هایی رخ میفروپاشای گساسات

هاای  مااناد و زیربناای نظمای بااقی میبنادیکناد. اماا اسااتخوانیپیش و پ  از بحران ظهور م

رهای مساتقر در تمدن را گیرد. ساتون فقراتی که جمنیتها، زبانها، نهادها و باوجدید قرار می

ی تمدن قبلی  شاود تمدنِ احیا شاده و رساتاخیز یافته را ادامهشاود و باع  میشاامل می

 بدانیم، و نه چیزی به کلی تازه.
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شاان  جهانی این موارد اگر به ساب  زندگی مردمان و سااختار زیساتبا این حال در همه

ها،  ساازوکاربا همان    تقریباًبینیم. مردمان بزرگی نمیای ههیچ تحول ریشا   تقریباًتوجه کنیم، 

شااهری و روسااتاایی و ایلی، و هماان  ی  هاانظاامخاانوادگی،  هاای  بنادی، خوشاااههااآیین

 اند.  کردهکالن فنی و علمی و اساطیری در سراسر این دوران زندگی میی هاچارچوب

انگیز و قادرت ترمیمی در تمادن ایرانی کاه پاایاداری شااگفاتاین بادان مننااسااات کاه  

عبارت بوده  گذار خاندانی در ساط  سایاسای یا تغییر دین در ساط  فرهنگی رقیه دارد،  بی

هایی به کلی ، و نه ایجاد نظمهایی کارآمد و از پیش موجودسااازوکاررمزگذاری مجدد از 

از بسایاری ی  ایران تمدنرا هم باید در نظر داشات که  . این  هایی منساوخ شادهنو بر فراز رسام

ترین و پایدارترین  پیچیدهر ظهور اش آن که بساتها اساتثنایی و غیرعادی اسات. نمونهجنبه

آشاکار اسات  .ادیان جهانگیر بوده اساتپرشامارترین  و   ی تاری  زمینفرمانرواهای  خاندان

  کنند.پیدا میتر وخیموضنیتی شرایز فروپاشی ناپایدارتر در ی هاتمدنکه  

های دگرگون  ی همان رمزگذاریکنند که دلبسااتهبا این حال تاری  را نخبگانی ثبت می

در ساطوح بااتر و ها ها و تحولگساساتاغله ی روبنایی هساتند. به همین خاطر شاونده

دستیِ  های زیرین و دمشوند، تا آنچه به واقع در ایهتر و مهمتر قلمداد میتر برجستهانتزاعی

قبل و بند از اساات که زندگی دهقانان اروپایی  اش سااب  نمونهزندگی مردم جریان دارد.  

ی جمنیت در بدنه  .شاان تحول پیدا کردی روحانیشاان بسایار کمتر از طبقهشادن مسایحی

همساان   تقریباًآداب جمنی و ساب  زندگی در عصار سااساانی و دوران ساامانی  هم  ایران  

ده دابود، هرچند که در این میان دین اساالم ظهور کرده و فروپاشای سایاسای عظیمی رخ 

 بود. 

اگر   -از دو نظر اهمیت دارد. نخست آن که گذار تمدنی پ  از فروپاشی آنچه گذشت  

که در عصار  ای  ههمراه نیسات. در نگرش بورکناو وقف مهم  با تثبیت گساساتی   لزوماً  -رخ دهد 

و   زاددرونمهلتی اسات برای درهم جوشایدن عناصار سات تهی و فضااییدهد،  فترت رخ می

 تازه.  کلیبهیی  هانظمبیگانه و ظهور 

  در برابر و   ی داشااتاهانادک  توان یاافات کاه نظم درونییی میهااتمادنچنین الگویی را در 

در این شارایز اسات که درهم شاکساتن حد و مرزها و .  ند اتر بودههمساایه فروپایهی  هاتمدن

ای را ایجاب  هایی ریشاهتمدن، دگردیسای هجوم عناصار بیرونی به درون قلمرو فرهنگ و

بینیم که موتور ای از این الگو را در کشااورهایی میی برجسااتهکند. جاله آن که نمونهمی
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زمین( و هم ژاپن  در رانِ مدرنیته هساتند. هم اروپای قرون وساطایی  در قیا  با ایرانپیش

ای هم  شادند و دگرگونییمانده و بدوی محساوب ممقابل اروپای مدرن( قلمروهایی عقه

 ای بوده است. و ریشه  گیرچشمکه پذیرفتند 

سااااده کاه  ی  تمادندر  توان تنمیم داد.  یهاا نمهاا و تمادنی فرهناگاماا این را باه هماه

بنیادین ی  هاگساساتشااید احیای پ  از فروپاشای با  تر اسات، ی تمدنی پیچیدههمساایه

بینیم. حتا ورود  مثل ایران، چنین الگویی را نمی اینه و پیچیدهدیری  تمدنهمراه شود. اما در 

هم در ساااختاار کلی ها و رو ها  ها و مغولمهااجم و ویرانگری مثال مقادونیهای جمنیات

و ،  بار آوردبساایار به    ویرانیها  این هجومهرچند   .چندانی به جا نگذاشاات  تأثیراین تمدن 

فرمانروا و رمزگذاری امر قدساای و قدرت ساایاساای را دگرگون  ی هادودمانبرای مدتی  

این همان است که در تاری   .نکرد  ی جامنه را دستکاریساختار و کارکرد پایهاما ساخت،  

شاود، و در اصال الگویی اسات تمدنی برای غلبه بر گان« خوانده میایران »هضام شادن بیگان

 تنشی که ممکن است به فروپاشی پردامنه بینجامد.

به شاکلی دیگر  بر مفهوم گساسات در نگرش بورکناو وارد کردیم،  نقدی که  بر این مبنا 

توان دریاافات کاه یکی  گاذشااات می  آنچاه  هاانتینگتون هم وارد اسااات. باا مرور    یر نظریاهب

گرفتن دین و تمادن در نگرش هاانتینگتون چقادر گمراه کنناده اسااات. چرا کاه دین یکی از 

اری منناهایی اغله از پیش موجود اساات، و نادیده گرفتن این نکته به  رمزگذ های  شاایوه

کاه بسااتری برای   اگر دین    وی هباهانجااماد.  یی موهوم و نااموجود میهااگسااساااتفرضِ  

 .  با هات مننا همسان بگیریم ( راپیکربندی منناست

را بر مبنای دین یا    هاتمدنکه  انجامد،  میبه خطای مشااهور هانتینگتون    هاییچنین ابهام

 کرد.دینی مسیحی مرزبندی میهای فرقه

که فرهنگ، ی  ساط  . نخسات آن خالصاه کرددر چند گزاره  توان  گذشات را می آنچه  

 . حامل مننا هستند های منش  ،اشبرسازنده  ِمتمایز از پیچیدگی است که سیستم تکاملی

ی چیزها  از جمله و با بقیهاسات،   سایساتم نهادی در ساط  اجتماعیترین کالناما  تمدن 

 شوند.  اما به هم فرو کاسته نمیارتباط دارند، تفاوت دارد. این دو با هم  فرهنگ( 

ی جوامع انسااانی عناصاار مشااتر  و فراگیر دارد که  فرهنگ همهکه  نآدومین گزاره  

کاه سااااختاارهاایی   هااتمادنتوان آن را همچون امور عاام بشااری تنبیر کرد. اماا اینهاا باا  می

ی  گردند، یکی نیسااتند. تمدن یگانه تر هسااتند و به سااط  اجتماعی باز میتر و وی هپیچیده
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منمایی را   اسات، اما بیش از حد کالن و انتزاعی اسات و گره  پذیرانساانی هرچند تنریف

اه پ وهشااگران  دلخوچندان که شاا  مدرنیته و تمدن اروپایی هم در آن گشاااید، و بینمی

 .شوداست، مهم و کلیدی قلمداد نمیمناصر  

توان با هم مقایساه کرد،  شاان میپشاتیبانهای  را با تکیه بر فرهنگ  هاتمدندیگر آن که  

باایاد   این کاار  قرار داد  هاایی  »من«اماا برای  برابر هم  از فرهناگ   انادازهیا   کاه باه  را 

پردامناه در هاای  برساانجیادن نخبگاان یا  تمادن باا عوام تمادن دیگر باه خطاا  .برخوردارناد 

متفاوتشان های  را باید بنا به پاس  هاتمدنبقا یا مرگ  ی آخر آن که نکتهانجامد. قضاوت می

 .پرهیز کردسازی افراطی تنمیم و سادهاز به شرایز فروپاشی تحلیل کرد و 

 
 هاتمدنگفتار پنجم: اقتصاد ماده و انرژی در 

 
هاایی نظم یاافتاه و مرزبنادی شااده از مااده و انرژی و در نهاایات چینش هااساایسااتمی  هماه

به ترتیه با گرم و کالری و بیت سانجیده شاان کمیتکه  هایی مادی ماهیتاطالعات هساتند. 

 . هستند و عینیت یافته ملمو  های  شود و زیربنای چیزها و رخدادمی

اند که با پویایی انرژی در سایساتم به  تشاکیل یافتهاز عناصاری مادی  هاسایساتمی  همه

 بنادیصااورتاین مااجرا هم باا اطالعاات  ی  هااچاارچوبآیناد و رونادهاا و  جنبش در می

ژی در سایساتم اسات. این ساه  ی چینش و آرایش ماده و انرشاود، که در اصال همان شایوهمی

عنصار پایه یننی ماده و انرژی و اطالعات زیربنای هساتی ملمو  و تجربی پیشااروی ما را 

ی آن چیزی هساتند که در متون کهن ایرانی »گیتی اُساتومند« نامیده  ساازند و شاالودهبر می

 دار و استوار است.شده است، یننی جهان مادی و زمینی که استخوان

پیچیده تراکم اطالعات  ی هانظامپیچیده و سااده در آن اسات که در ی  هاسایساتمتمایز  

های  پردازش ماده و انرژی بیشاتر توساز مسایرهای انرژی زیاد اسات و مسایر-نسابت به ماده

با روندی از   ،هاسایساتمشاود، تا برعک . یننی در مسایر تحول  پردازش اطالعات تنیین می

تر از پیچیدهی هاسایساتممادی سار و کار داریم که زایش  های انباشات اطالعات بر سااختار

 شود. میسازند و این همان است که فرگشت یا تکامل خوانده  تر را ممکن میساده

مادی و انرژیایی خویش پیچیدگی درونی های  با انباشات اطالعات بر سااختار  هاسایساتم

سااازند. به این ترتیاه  می تردقیقمرزبنادی درون و بیرون خود را   و کنناد خود را افزون می
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کند و در ز شاادت و عمق بیشااتری پیدا مییشااان از محاسااتقالل کارکردی و ساااختاری

در اختیاار  رفتااری را  هاای  تر از انتخاابگسااترده  ایدامناهرونی  بیهاای  رویاارویی باا تنش

مکانی  -زمانیهای  . روند انباشات اطالعات در ساطوح متفاوتی از نظم و در مقیا گیرند می

پیچیده و سالساله ی  هاسایساتم 1ذیرد و به این ترتیه ساازماندهی برخالیپمتفاوتی انجام می

کالن بر دوش ی  هاسیستمد که ی آاین امکان فراهم مییننی    .زند شان را رقم میمراتبی شدن

ها را ی اطالعاتی، آنپردازشای تازههای  مدار  تأسای کوچکتر ساوار شاوند و با ی هاسایساتم

یی در دل خود بگنجانند. در برابر این مساایر »باارو« ی  مساایر هاساایسااتمهمچون زیر

کنند و با کاری مینظم را در اندرون خود منبت هاساایسااتمرو« هم داریم که در آن »پایین

ی هااساایسااتمکاارکردی انادرون خود را باه زیرهاای  ردتر، واحاد خُردتر و خُهاای  مرزبنادی

 شکنند که ساختار و کارکردی مستقل دارند.تازه میکوچکترِ  

شاخصایتی و ی هانظامو   هابدن، یننی  فراز«»های  هر چهار سایساتم تکاملی مساتقر در ایه

اند،  ها  شابنم( از همین ساه جزء بنیادین ماده و انرژی و اطالعات سااخته شادهنهادها و منش

یی پیچیده هساتند که سالساله مراته یاد شاده را در زیر و زبر خویش پدید  هاسایساتمو 

بر مبناای   اصااواًزیسااتی و روانی و اجتمااعی و فرهنگی  فراز( هم  هاای  آورناد. ایاهمی

اند و بر اطالعات شااکال گرفتاه-انرژی-ماده  یافتگیسااازمانمتفااوتی از همین های  مقیاا 

 شوند.شان با هم تنریف میو اندرکنش «شبنم»تکاملی ی  هاسیستماسا  پویایی  

گوییم، باه طور خااص چگاالی  اجتمااعی سااخن میی  هااساایسااتموقتی از پیچیادگی  

 انرژی را در نظر داریم. -مادهاطالعات در حجم مشخصی از 

ها و ، بدن رمههابدناش  ی روستایی که کل عناصر مادیدر ی  سیستم اجتماعی ساده

هاا، ابزارهاا و...( فالن مقادار گرم وزن دارد، و بناا باه محتوای گیااهاان کشااات شاااده، کلباه

ده، دمای محیز و...(  شاان  دمای بدن جانداران، نوع و مقدار ساوخت مصارف شا کارمایه

ساااختاری  در نظم چیزها و سااازماندهی    یفالن اندازه کالری در آن جریان دارد، اطالعات

نشاانگانی زبانی و ی  هانظامکارکردی  در    یاطالعاتو (  هامکانو چیزها و ابزارها و   هابدن

اش پیچیدگی سایساتم را تنیین  هم وجود دارد که حجم کلیرفتاری(  ی  هانظمغیرزبانی یا  

 
1. Fractal organization 
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توان  اجتماعی که پیشاتر مورد اشااره قرار گرفت، میی هانظامبا مرور سایر تحول  کند.می

باا ارتقاای   ،اجتمااعی باه سااطحی باااتر  یاافتگیساااازمااناز    ایمرتباهدریاافات کاه گاذار از  

میزان مصارف انرژی و جهشای در میزان اطالعات انباشات شاده در سایساتم همراه    گیرچشام

انقالبی در   ،تولید خورا های ساازوکاربوده اسات. به عنوان مثال یکجانشاینی با بهساازی 

تر از کشاف آتش شابیه بود. به  مالیم  اینساخهنرژی جوامع انساانی ایجاد کرد، که به  منابع ا

کننده در حجم اطالعات  نویسایی با جهشی خیرهآغاز همین ترتیه ظهور نخساتین شاهرها و 

بندی فراگیر شادن  های  باشات شاده در جامنه مصاادف شاد، به همان شاکلی که در دورانان

هایی  ها در قلمرو اروپا به جهشیخز الفبایی در عصار هخامنشای یا وامگیری فن چاپ چین

های گوییم و بر تمایز آن با فرهنگ. بنابراین وقتی از پیدایش تمدن ساخن میدامن زدمشاابه  

مصارف ماده و انرژی و ی دامنهداریم، در اصال به تفاوت در شادت انباشات و  تأکید محلی 

یی بسایار پیچیده و کالن، هاسایساتمدر مقام ابر هاتمدنکنیم. اشااره می  هاسایساتماطالعات در  

که    . مقیاسایکنند متفاوت از پردازش ماده و انرژی و اطالعات را ممکن می کلیبهساطحی  

 توان یافت.ی پیشاتمدنی نظیری برایش نمیدر جوامع محلی و مرتبه

ی از این بح  داشاته باشایم، به میزان مصارف انرژی بد نیسات برای این که تصاویری کمّ

 تر از باقی است. ساده انرژی  یاد شده ارزیابیهای میان متغیردر ، چرا که در جوامع بنگریم

هاا و در آنکاارماایاه  جریاان یاافتن هاای  ، ردیاابی مادارهااساایسااتمتحلیال  ی  هااراه یکی از

ی انسااان و جوامع انسااانی  به گونهشااان اساات. اگر از این زاویه پردازش انرژیهای  حلقه

ی  گام مصاارف ساارانهبهبینیم که با ارتقای گامبنگریم، روندی نمایان و رو به رشااد را می

اصلی  های و جهشکند  گذاری میانهرا نشا انساان   فرگشاتپیاپی  مراحل انرژی همراه بوده و  

 . سازدمشخص میتر شدن جوامع انسانی را در روند پیچیده

ارتقایی پیوساته  وبا چرخشای    Homo sapiensی  تکامل گونهتوان گفت  از این زاویه می

در روند پردازش انرژی همراه بوده اسات. به این شاکل که خز تکاملی منتهی به انساان در 

برداشااته شااد، هم   1دوران تحول انسااان راساات قامت  نتهایادو گام مهم که در ابتدا و  

گوشااتخوار شااد و هم بر فن تولید آتش تساالز یافت. به این ترتیه دو بافت مهم و پر 

 
1 . Homo erectusهای نیای انسان کنونی، از گونه 
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ی گوارش و بافت چربی که جذب انرژی از خورا  و حفظ گرمای  ی بدن یننی لولههزیناه

، مغز انساان توسانه یافتعصابی و قابل بافت بدن را بر عهده داشاتند، تحلیل رفتند و در م

 . پیامدش بوداجتماعی ی هانظامپیدایش زبان و   که

های اش آن که دساتیابی به راهبردشارح این ماجرا به فضاایی دیگر نیاز دارد، اما خالصاه

در  ی همراه اساات.یی در ارتقای پیچیدگهاجهشبرداری از انرژی همیشااه با نو برای بهره

. در حد میدان بح  امکتاب »فرگشات انساان« فصالی را به این موضاوع اختصااص داده

 1نی  است اگر جدولی را از آن کتاب نقل کنم:  مان،کنونی
 

 سط  پیچیدگی
 زمان

  سال(

 هضم
 kcal/d ) 

 نرخ

  وات(

ضریه  
a mW) 

نسبت 

 100 ) 

 100 5/22 97 2000 پ.م  2000000 انسان اولیه

 250 2/56 242 5000 پ.م.  750000 آتش 

 599 8/1۳4 581 12000 پ.م.  6000 جانور اهلی

 ۳849 866 ۳727 77000 م.  1800 انقالب صننتی 

 11500 2587 111۳2 2۳0000 م.  1990 آمریکا 

 2200 495 21۳۳ 44000 م.  199۳ کل جهان

 

های  ی مصارف انرژی در گونهبینیم آن اسات که سارانهی آنچه در این جدول میچکیده

وزن انساان  یننی  ساوخت و سااز پساتانداری هماز    (اند که آتش نداشاته اجدادی انساان 

 رفته است. روزانه دو هزار کالری( فراتر نمی

اما این میزان با کشاف آتش دو و نیم برابر شاده و بند از رام شادن جانوران بارکش و 

دوازده هزار کالری بر روز افزایش یافته  گیرچشامبه رقم   ،شااناساتفاده از نیروی عضاالنی

 بینیم. از انباشت و مصرف انرژی است که در جوامع کشاورز سنتی میحدی  این است. 

 
 . ۲۶۶: ۱۳۹۴وکیلی،  . 1
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بوده اسات.   هاتمدنگیری این آساتانه از مصارف انرژی شارطی ازم برای ظهور شاکل

ی  یننی تنها جوامنی که اعضاایشاان روزانه در حدود دوازده هزار کالری مصارف سارانه

یی بکشند و به تبادل کاا و هاراه  توانند شهرهایی بسازند و بین این شهرهاانرژی دارند، می

 شان اقدام کنند. منش و جمنیت در میانه

ی چرخش انرژی در جوامع انسااانی به جسااتجو و بخش مهمی از این ارتقای پیوسااته

انساانی    تشاود. عضاالوری از آن مربوط مینوین بهرههای ی انرژی و شایوهیافتن منابع تازه

گیری از نیروی کاه باا بهرهکناد  تولیاد می یا  ژول بر ثاانیاه(  نیرویی در حاد صاااد وات  

 یابد. وات افزایش می 400-۳00ی عضالنی جانوران به مرتبه

تحول یافته  عصار سااساانی که در  بادی ایران شارقی های ی اساالمی آسایابدر قرون اولیه

این ابزار  .افقی دگردیسی یافتند ای هآبی بزرگ با چرخهای در ایران غربی به آسیاببودند،  

 آورد. کارآیی بسیار باایی در حد پنه هزار وات را حاصل می

ی تمدن  تبدیل انرژی در دوران خود وی ه و منحصاار به حوزههای هردوی این ماشااین

د و نطول کشاید تا در مسایر راه ابریشام به خاور و باختر منتقل شاو  هاقرنو   ند ایرانی بود

 .به کار گرفته شوند در اروپا و چین هم   تدریهبه

ی تمدن اروپایی در این زمینه تازه از دو و نیم قرن پیش آغاز شااد.  حوزههای نوآوری

صاد کیلووات را ممکن سااخت   گیرچشام.م اختراع موتور بخار ساقف  1800در حدود ساال 

شاد. آنگاه در ساال بند همچنان حدی برای مصارف انرژی محساوب میکه تا صاد و پنجاه  

آبی اهمیت های ن.م( مدتی کوتاه توربی1910-1850   1290تا   12۳0های ی سااالفاصااله

های یافتند که ده مگاوات تولید انرژی داشااتند. ترکیه این دو بود که به ساااخت توربین

.م( به بازده ی  گیگاوات دساات 1960   1۳40بزرگ بخاری انجامید که در حدود سااال 

شاود که برای ارتقای جوامع انساانی در سالساله مراته با مرور این مسایر روشان می 1یافت.

شاده، افقی از هر پله پیموده میوقتی  داشاته وح انرژیایی ضارورت وگذار از ساطپیچیدگی 

گشاوده اسات. این نکته البته به جای خود باقی اسات میرا در برابر جوامع باساتانی   هامکانا

 
1. Smil, 2017: 397. 
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و هری  در افق   اند پیشااروی نکردهمساایر  ی جوامع به شااکلی یکسااان در این  که همه

 . اند خاص را انتخاب کردهای  هپیشارویشان گزین

ی همراه سااختند و برخی از جوامع این ارتقا در ساط  پیچیدگی را تنها با گساترش کمّ

و جمنیتی  د ی روستایی را تکثیر کردنهمان نظم پایه  ،با گذار به یکجانشینی کشاورزانه  مثالً

و متمرکز  و دولت  پیشارفته  که شاهرنشاینی آنبزرگ و روساتاهایی پرشامار پدید آوردند، بی

هاایش را پادیاد آورناد؛ چناان کاه در هناد و آفریقاای زیرصااحرا نموناه  ایپیچیادهنویساااایی  

یی  هاراه  دار تشاکیل داده و باپای های  شاهر کهرا داریم  مثل ایران  جوامنی  بینیم. در مقابل  می

  اندها و مسایرها را برسااختهبزرگ از این گرهای  شابکه اند واین شاهرها را به هم متصال کرده

ند. تنها در اهجهش در مصارف انرژی را با جهشای در انباشات اطالعات همراه سااخت  یننی

گیرد  میاسات که نویساایی همچون فنی کاربردی  و عام مورد اساتفاده قرار  اخیر این جوامع 

زایی و فربه شادن ی شاهرها هم به شااخهها و آثار هنری در میانهها و ایدهو تبادل فناوری

   .د نزمیی فرهنگی دامن ها و گسترش ناگهانی ایهمنش

آید و این  مراکز شااهری پدید می  یبافتااری کماابیش یکتاارچه در میاانهاینجااساات که  

ی فرهناگ از جن  اطالعاات هاا و کال ایاه. از آنجاا کاه منشساااازدی تمادن را برمیپیکره

در حجم و تراکم اطالعات پردازش شاده در جوامع سار   گیرچشامسات، در اینجا با ارتقایی  ا

این نکته اغله مورد غفلت   پذیر گشاته است.امکان هاراه و کار داریم که بر محور شاهرها و

از تاری  جوامع انسااانی گرانیگاه تراکم شااهرها و   ٪90که طی   زمینایرانواقع شااده که  

اش تنهاا  نویسااایی و تولیاد خز و دین بوده، گسااترش کمی زیاادی پیادا نکرده و جمنیات

یننی چنین  همسااایاه  چین و اروپاا( بوده اساات. ی  هااتمادنحادود یا  پنجم تاا یا  دهم  

اش در تمدن ایرانی پیموده اصالیهای  گاماغله نماید که این مصارف باای انرژی که  می

شااده، و ی فرهنگ میپردازش اطالعات و ایههای  گذاری بر مدارشااده، صاارف ساارمایه

 کرده به جای آن که حجم و وزن آن را افزون سازد.پیچیدگی سیستم تمدنی را افزون می

انرژیاایی باه سااط  اطالعاات اساات. این کاه  هاای  تمادن در این منناا نوعی تنمیم روناد 

مصارف افزایش  یکجانشاین شاود و کشااورزی و دامتروری پیشاه کند، خود به خود ای  هجامن

. در این میاان انجااماد میی زنادگی مردماان  شاایوه  باازآراییباه  و    را باه دنباال دارد اش  انرژی

هساتند که بنا به بختی جغرافیایی و تصاادفی تاریخی این   مانند ایران( وامع  تنها برخی از ج

نهادینی  شاهرها( که  ی  هانظمها و زهکنند و ساامازاد انرژی را به مازاد اطالعات تبدیل می
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شاوند که تشادیدی و ارتقایی در ( به هم چفت و بسات میهاراه ری  باآورند، طوپدید می

از  ترعمیقتوان درکی انداز، میبا این چشام  کند.ساط  پردازش اطالعات را نیز ایجاب می

جریان مدرنیته به دساات آورد. چون در اینجا هم با الگویی مشااابه ساار و کار داریم و باز 

بینیم کاه باا جهشاای در پردازش اطالعاات دنباال ارتقاایی در حجم پردازش انرژی را می

با اساتفاده از انرژی هیدرودینامی  و که آغازگاه مدرنیته اسات، انقالب صاننتی شاود. می

ی روزانه هفتاد  ساابقهژی سارانه را به رقم بیساوخت هغال سانگی شاکل گرفت و مصارف انر

یننی با جایگزین کردن نیروی عضااالنی انسااان و جانور با  و هفت هزار کالری رساااند  

جوامع انسانی را بیش از ، چرخش انرژی در فسیلی سوختگیری از بهرهماشاین مکانیکی و 

توان با دو و نیم برابر شدن این عدد در جریان کشف  شش برابر افزایش داد. این عدد را می

اش در جریان انقالب کشاااورزی مقایسااه کرد. از آتش، و کمی بیش از دو برابر شاادن

و اقتدار جوامع  که چرا جوامع صااننتی و مدرن با این ساارعت  توان دریافت  می جاهمین

کنند. چرا که در اینجا با منادات بنیادین چرخش انرژی بلنند و ویران میسانتی را فرو می

دیگر را از میدان به در ی  هاسایساتمتر خواه ناخواه  ساروکار داریم و سایساتم تکاملی پربازده

پردازش اطالعات و های عمومی، ماشااینهای  انگیز رسااانهی شااگفتکند. توساانهمی

توان بهتر فهمید. چون  را نیز به همین شاکل میزایی و گساترش شادید هنرها و علوم شااخه

سار و کار داریم که به  در ساط  اجتماعی انرژی مصارف  انگیز از  در اینجا با حجمی شاگفت

  .سازدو مدارهای پردازش اطالعات را فربه می  شودفرهنگ سرریز میی  ایه

گیر و زمان  گیر شاادن فنون نوین تولید و مصاارف انرژی همواره امریهمه ،با این حال

  12۳0سااال ابتدای عصاار ناصااری و حدود اند که در تدریجی بوده اساات. تخمین زده

کل انرژی مصارفی در جوامع انساانی همچنان خاساتگاهی عضاالنی داشاته  ٪80.م(،  1850 

کاهش یافت و در   ٪60این رقم به .م(  1900بند  در حدود . با این حال تا پنجاه سال است

کرد. ی  قرن بند، در می  تأمیناین هنگام موتور بخار ی  سااوم انرژی جوامع انسااانی را 

ی انرژی مصارفی در جوامع انساانی از همه تقریباً.م(  2000   1۳80حدود ساال ی ما و زمانه

فسایلی  ولید و مصارف انرژی بنابراین روند ماشاینی شادن ت  1خیزد.ساوز برمیدرونهای  موتور

 
1. Smil, 2017: 398-397. 
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مدرنیته هم به ی  و نیم قرن ظهور در دوران  حتا  از نیروی عضاالنی    جوامع و برکنده شادن

 زمان نیاز داشته است. 

هایی  اگر سایر تحول بازدهی در تولید و مصارف انرژی را در نظر بگیریم، به دگرگونی

نیروی عضالنی در بدن انسان و برای تولید خواهیم رسید. بازده خورا   از این هم  تر  مالیم

یننی تنهاا این بخش از انرژی خورا  در نهاایات  1اساات.  ٪25تاا  20جاانوران باارکش بین  

در ساوخت صارف مدر حالی اسات که بازده    تواند به کار عضاالنی تبدیل شاود. اینمی

 کند. تجاوز نمی ٪60ها این بازده از نیروگاهترین است و در پیشرفته ٪40خودروها حدود 

اند. جغرافیایی متفاوتی داشاتههای  نقاط عطف یاد شاده در تاری  مصارف انرژی گرانیگاه

آفریقای شارقی های در سااوانا  احتمااًشا  در آفریقا و گام نخسات که کشاف آتش بود بی

 برداشته شده است. 

تحقق یافت، هرچند به شااکل   زمینایراندومین گام که انقالب کشاااورزی اساات در 

 . شد آزموده می مستقل تا دو هزار سال بند در نقاط دیگر زمین نیز 

اروپای غربی    وی هبهسااومین گام که انقالب صااننتی نمود بارز آن اساات، در اروپا و 

 ریشاه دارد. هرچند بنا به تصاادفی تاریخی منابع اصالی ساوختی که این جهش را کامل کرد

بود و نه هغال ساانگ  زمینایران، نفت قلمرو  و گذار به عصاار اطالعات را ممکن ساااخت

ها در مصارف انرژی این نوآوریوارسای جایگاه جغرافیایی    اروپا، که بازدهی کمتر داشات.

از دیرباز در کانون مرکزی تحوات  زمینایراندهد  از آن رو جای توجه دارد که نشاان می

های اش در نوآوری، و به همین خاطر انباشات اطالعات در آن و مرکزیتاشاتهانرژی قرار د

 . ستپذیر اتوجیهفرهنگی و فناورانه تا پیش از دوران مدرن 

ی مصارف انرژی که شارحش گذشات، ایران گرانیگاهی  توسانههای  ی گامدر همه تقریباً

در قرن تنها انقالب صااننتی انگلسااتان در این میان اثربخش و مهم بوده اساات. در واقع 

سااوخت ی پشااتوانههم آن بود که   اشدلیلفارغ بود.  زمینایران  تأثیراز دی  هجدهم میال

  وی ه بهبزرگترین منابنش را در اروپا دارد و انگلساتان بود، که  هغال سانگ انقالب صاننتی 

  2سنگ را در خود جای داده است.هغال  ی منادنترین شبکهاش متراکمنواحی شمالی

 
1. Smil, 2017: 419. 
2. Griffin, 2010: 109–110. 
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کوشااشاای    هاکتاببر نقش ایران در این بح  از آن رو ضاارورت دارد که در  تأکید 

خورد. واکالو عمدی و به لحاظ علمی مردود برای حذف نام ایران از این میان به چشام می

تمدنی را ی هانظامی گردش انرژی در جدی در زمینههای  اسامیل که یکی از مندود کتاب

ی مفهوم تمدن، زمانی  به تازگی نوشته، جدای از ابهام و سردرگمی مرسوم و منمول درباره

گیری انقالب  ی شااکلهیچ تحلیلی درباره  اصااواًکه به شاارح انقالب کشاااورزی رساایده 

ی هاا در زمیناهوریی نوآنکرده و باه جاای آن هنگاام بحا  دربااره زمینایرانکشاااورزی در 

  1کشاورزی، به مصر و چین و آمریکای مرکزی و جنوبی و اروپا پرداخته است.

زنند  شاکلی فاش و رساوا در اطراف موضاوع مرکزی خود پرساه میبه  ها  این نوع تحلیل

و به جایش  اصاال موضااوع پرهیز دارند و شاارمگینانه یا متنصاابانه از خیره نگریسااتن به  

دوزند تا تصاویری تحریف شاده از موضاوع مرکزی به دسات دهند. ها را به هم میحاشایه

ها و اساناد تاریخی، ساسات و نابسانده  تصاویری که با قدری دقت و کند و کاو در داده

 شود.اش نمایان میبودن

ارتقای ساط  انرژی اصالی  های قدم  دهند کهتمام منابع مساتند با صاراحت تمام نشاان می

گذشاته اسات  قرنساه  پیموده شاده و تنها طی  زمینایرانجوامع انساانی در   در ساراسار تاری 

. رام کردن جانوران و استفاده اند که این روندها گرانیگاهی خار  از تمدن ایرانی پیدا کرده

انجام پذیرفت و جز امای آند و  زمینایرانبرای نخسااتین بار در شااان  از نیروی عضااالنی

اساه( برای نخساتین بار و ی جانوران باربر اصالی  گاو، خر، شاتر، گاومیش تبتی یا  همه

وری در بهره  اناد. بناابراین کاانون جغرافیاایی آن جهش مهماهلی شاااده  زمینایراندر قلمرو 

مرکز اختراع ترین در ضامن کهن زمینانایربوده اسات.  زمینایران نیروی عضاالنی جانوران،

بوده و از اواخر دوران سااساانی این سااختارها را در ایران شارقی   آسایاب بادی و آبی هم

.  یابد روا  میو فراساوی آن  زمینایرانساراسار قلمرو  در  عباسای  عصار  ی  بینیم که تا میانهمی

ی دارد هم  گیرچشامی  ی اساتفاده از انرژی خورشایدی که در منماری ایرانی پیشاینهدر زمینه

ی کتابهای مرجع تاری  همه  برانگیزی این مبح  را ازها بسیارند، هرچند به شکل بح داده

 . اند فناوری انرژی کنار گذاشته

 
1. Smil, 2017: 87-110. 
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ی  هانظمتوان  می  ،انرژیاییی  هادر مساایر دگردیساای زمینایرانبا نگریسااتن به جایگاه  

کرد. ایران نخساتین تمدنی اسات که شاهرنشاینی  تحلیل    تردقیقرا شاکل گرفته در این قلمرو  

ی ی متوساز جهان را نیز ایجاد کرد یننی در میانهرا پدید آورد و به همراه آن نخساتین طبقه

را ی مردم و تودهفرهنگی   -که نخبگان سایاسای   ،و کشااورزانکاهنان   -ی جنگاورانطبقه

نجی از بازرگانان و صااننتگران و هنرمندان و دبیران پدید آورد  ی میا، ی  ایهسااازند برمی

ا به هم متصاال ی زیرین و زبرین رو همچون چساابی دو ایهمسااتقر بودند  که در شااهرها  

ها داشات، ی متوساز شاهرنشاین، که در ضامن نزدیکترین پیوند را با راهطبقهکرد. این  می

 ی متوسازطبقه ظهور .بود که برای پردازش اطالعات تخصاص پیدا کرده بود  ایایههمان  

گذر   ایآستانهاز  ،در چرخش  اطالعاتِتراکم  ی نویسایی و که دامنه ستبدان مننا  1شهری

 دیگر با آن که شاهرها وی هاتمدنکرده اسات. این گذار البته امری منمول و آساان نبوده و 

چنین  هاا و مساایرهاا باه  گااهرهی این گآوردناد، هرگز در شاابکاهخود را پادیاد میی  هااراه

در عصار  ی متوساز شاهرنشاین طبقه . به همین خاطرنیافتند از پیچیدگی دسات  ایآساتانه

زمین بوده و تنها پ  از دوران مدرن اساات که جهانگیر ی ایرانپدیداری وی هشااامدرن پی

ها، بنابراین، امری وی ه و دیریاب اسات که  ای متراکم از شاهرها و راهظهور شابکه. شاودمی

کناد. تاا پیش از دوران مادرن، تمادنهاای دیگر در چنبر هماان  باه آساااانی تحقق پیادا نمی

ی حاد  کااهناان و کشااااورزانِ رعیات بااقی ماانادناد و از ایجااد یا  ایاه-بیِ جنگااوراندوقط

  .ای دشوار استی میانجیگیری شهرها و ظهور چنین طبقهشکلواسز بازماندند. چون  

ای  ی واساطهرا هیچ ایهی مردم کشااورز ی میان اشاراف و تودهفاصاله  منمواًرو از این

به  ش  منمواًی اند که نتیجهشادهل میکرده و این دو به دو سایساتم منف  از هم تبدی پر نمی

 . شدن کشاورزان به دست جنگاوران بوده استبردگی کشیده  

گز در داری هرتوان دریاافات کاه چرا سااااختاار اجتمااعی مبتنی بر بردهمی  جااهمیناز  

زمین جایگیر نشاد و اقتصااد مبتنی بر رعیتِ کشااورزِ فاقد حقوق در ایران زمین تکامل  ایران

 
ی عام و فراگیر  شناسانهیک ساختار جامعه  -با تعریفی که کردیم- ی متوسط شهری  باید توجه داشت که طبقه.  1

های مدرن این شود. داللتای خاص و حالتی ویژه از آن محسوب میی متوسط مدرن تنها نمونهاست که طبقه
 کنیم، نباید اشتباه گرفت. تری که گام به گام تعریف میمهای عاها را با مفهومکلیدواژه
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ی شاهرنشاین پیوساتاری در قشاربندی اجتماعی پدید  طبقهشاه  همیدر ایران  پیدا نکرد. چرا که  

کاربرد داشاته و مسایری برای ارتقای عمودی طبقات پایین به باا  یو همچون پل هآوردمی

ی  ی ایرانی و سارریز شادن مداوم نخبگان فروپایه به ایهانگیز جامنهاسات. پویایی شاگفت

 شود. ناشی می جاهمیناشراف و اعیان از 

برای نخساتین بار در جریان انقالب صاننتی  پیش  انحصاار ایران در این زمینه ساه قرن 

به اروپا انتقال  زمینایرانشاکسات و همین باع  شاد گرانیگاه تحوات فنی و سایاسای از 

جاایگااه   ،باه خااطر مناابع نفات و گااز عظیمش  زمینایرانیااباد. حتاا پ  از آن هم بااز  

نفت جهان که در های  حفظ کرد. نخسااتین چاهی مصاارف انرژی در نقشااهاش را مرکزی

مان زده المللی بازده صاننتی داشاتند در باکو و بند مساجد سالیدوران مدرن در ساطحی بین

ی پیرامونش که طی  نوسااختههای   یننی کشاور ایران و کشاور زمینایرانشادند و همچنان 

فساایلی را برای  های  ی سااوختاند( روی هم رفته بخش عمدهقرن گذشااته شااکل گرفته

در واقع یکی از دایل اصارار تمدن غربی برای دامن زدن  کنند.صاننتی تولید میهای  کشاور

ه منابع ساوخت فسایلی اسات، که با بر همین دساتیابی آساان ب  زمینایرانی سایاسای  به تجزیه

ارچگی تمدن ممکن شده که از منافع ملی و یکتنابخردی  نشاانده یا دسات  مرداندولتنشااندن  

دنیای پیشاامدرن به شاکل  در دیگر  ی  هاتمدندر مقام مقایساه با ایران،  ایرانی غافل هساتند.

ی بومی آمریکاا باه جز اسااتفاادهی  هااتمادناناد.  بوده  ماانادهغریبی از نظر فنااوری انرژی عقاه

  تأمیننیروی عضااالنی انسااان   اشااان را بدر عمل کل نیروی کار  ،بساایار محدود از اما

در تمدن اروپایی و چینی تنها اساتفاده از جانوران بارکش محدودی روا  داشاته کردند.  می

 . ناشناخته بودگیری از نیروی باد و آب تا عصر نوزایی در هر دو قلمرو و بهره

های  ، با شیوهممکن ساختهمدرن را های  فناوریپیکربندی شکل نوین مصرف انرژی که 

شااود. یننی  بت در آن دیده میی بازخوردی مثپیشااین این تفاوت را دارد که نوعی چرخه

ساانگ به نفت و از آنجا به انرژی اتمی و از هغال  های پیاپی در مصاارف انرژیچرخش

هاایی خودارجااع از در زماانی کوتااه و باا زنجیره  (مثال نیروی خورشاایادیپاا   مناابع  

عصار انقالب صاننتی را حفظ کرده  آلودِفنی همراه بوده و ضارباهنگ شاتابهای نوآوری

 است.  

بسایار دیرآیند هساتند. جایگزینی چوب با هغال سانگ   هانظمبا این حال بسایاری از این  

سااال  دوران محمدشاااه قاجار و حدود ی قرن نوزدهم میالدی آغاز شااد. در تازه در میانه
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ساامان یافته بود. در این چوب  بر محور بازار ساوخت همچنان .م(  1840خورشایدی    1220

اند که تا پانزده ساال بند به  تخمین زده ٪5 مقطع زمانی ساهم هغال سانگ در این بازار را

بالغ شااد. آنگاه این جایگزینی ساارعت گرفت و تا پنه  ٪15.م( به 1865  1244و تا   10٪

ود. با این حال سانگ ببازار ساوخت در اختیار هغال  ٪25و تا پنه ساال بندش    ٪20ساال 

.م( تنها ی  ساوم بازار ساوخت را در اختیار داشات و 1885   1264این منبع انرژی تا ساال  

 میالدی بود که نیمی از بازار را در اختیار گرفت.  1900تازه در سال 

.م(  1915   1294ر سال و د نفت دیرتر و همزمان با جنگ جهانی اول به میدان وارد شاد 

با همین کندی  داد. نفت هم الگویی مشابه را طی کرد و بازار سوخت را پوشش می  ٪5تنها  

سانگ شاد، هرچند هرگز نتوانسات آن را از میدان به در کند و هرگز به جایی  جایگزین هغال

 ساال ی گاز طبینی هم که در. دربارهبگیردنرساید که نیمی از بازار ساوخت را در اختیار  

چنین  پ   .ی مشااابه را داریمکرد، الگوی می.م( پنه درصااد بازار را اشااغال 19۳0   1۳10

( به کرسای  ساال  75-50نماید که در دوران مدرن هر ساوخت تازه طی دو ساه نسال  می

 1.استرونق داشته کوتاه و مدتی  نشسته  

بازگشاتی در مصارف انرژی عالوه بر فربه کردن نیروی نظامی و سایاسای های ن چرخهای 

ی نقاط دنیا، دو پیامد مهم دیگر هم در پی ی میزبان و تسالز فراگیر اروپاییان بر بقیهجامنه

 و ویرانی محیز زیست.  هاداشت که عبارت بود از تشدید نابرابری

اقتصااادی، های  ی نابرابری، این نکتاه را باید در نظر داشاات که عالوه بر متغیردرباره

ها مهم اسات که از بسایاری جنبهشااخصای   ،میزان مصارف خالص ماده و انرژی و اطالعات

 شناختی است. منهجای هاشاخصبیانگرتر از 

ی انرژی در در مصارف سارانه  گیرچشامی  گساساتاگر از این زاویه به موضاوع بنگریم،  

میان جهان پایانی قرن بیسااتم شااکاف  های  . در سااالخواهیم یافتمیان جوامع فقیر و غنی 

ی مصارف انرژی سانجید.  شاد با مقدار سارانهدر حال توسانه را میهای  توسانه یافته و کشاور

هزار کالری بر روز بوده، در   44.م حدود 1990ی دهههای چنان که میانگین جهانی در سال

کالری    هزار  15تا    12حالی که ی  بومی آفریقایی یا ی  هندی روستانشین در همین سالها  

 
1. Smil, 2017: 395. 
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هزار کالری بوده اسات. این    2۳0ی هر آمریکایی  کرده و در مقابل مصارف سارانهمصارف می

را آلوده و طبینی های  خت فسیلی تکیه دارد، بوماش بر ساوای انرژی که بدنهپرومصارف بی

هایی در اندیشیزده است. برخی از جوامع غربی در قرن بیستم به چاره آسیهها  هبه زیستگا

این زمیناه پرداختناد که پیشااتاازشااان آلماان بود که در دوران حاکمیات هیتلر اولین قوانین 

اجرا کرد. پ  از وضاع و مدرن برای حفاظت از محیز زیسات و کنترل آایندگی صانایع را  

اروپاای غربی و آمریکاا هماان هاای  .م کشااور1970ی  در دهاه  وی هباهجناگ جهاانی دوم و  

 پی گرفتند. تمرکز و تا حدودی ناکارآمد  نامبه شکلی  مدیریتی را های  الگو

. این جنبش  به راه افتادانرژی های جنبشاای جهانی برای کنترل آایندگی حامل  همزمان

ی هانظامی  بلو  شاارق که زیر ساایطرههای  البته در بلو  غرب وجود داشاات و کشااور

و باه نیروهاای منتقاد آایش    توجاه ماانادناد باه این موضااوع بی ،کمونیسااتی قرار داشااتناد 

ای که بلو  شارق  به نسابت مصارف در نتیجه لطمه  ها مجال عرض اندام ندادند.زیساتگاه

های بلو  غرب بود. تر از ویرانگریاش( به محیز زیساات وارد آورد، بساایار وخیمانرژی

انگیز به ابنادی هرا   هارو ایرانیِ اشغال شده توسز  های را در سرزمین  وی هبه لطمهاین  

ترین  قرقیزساتان و قزاقساتان و ازبکساتان از آلودهخود گرفت. به همین خاطر اسات که امروز 

در تاری  کوتاه مدرنیته پ  از جنگ ساارد های سااالی زمین محسااوب شااوند.  نقاط کره

مصاارف انرژی در آن دوران باه اقلیم خودارجااع  هاای  هچرخا ساازا دارد. چون  اهمیتی باه

ی فرهنگ پدید آوردند. های مشاابهی را در ایهزش اطالعات نیز تنمیم یافتند و چرخهپردا

؛ کاه طی الکترونیکیهاای  و پیادایش رسااااناهبود  ظهور عصاار اطالعاات  پیااماد این تحول،  

و   گیرچشاامگذاری   امیده وانج مجازیهای  شاابکهاینترنت و گیری  شااکل های اخیر بهدهه

که  روندی توان گفت آن یننی به تنبیری می رقم زده اساتدر پردازش اطالعات  را پردامنه 

اخیر به  های  نتی در تولید و مصاارف انرژی داشااتیم، پ  از دو قرن در دههبا انقالب صاان

در در تولید و مصارف اطالعات را جهشای  و انتقال یافته  ساط  فرهنگی نیز   بهطور کامل  

برآمده از این شارایز نوینِ انباشات ماده و انرژی، تا جایی که  ی  هانظماسات.  پی داشاته 

دهد، به سامت تشادید نابرابری و تداوم کنونی نشاان میهای  آشاکار و الگوهای  خطراهه

را شاکننده و  یتهمدرنکل جریان  رود، و این روندی اسات که  ویرانی محیز زیسات پیش می

 سازد.ناپایدار می
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ی فرهنگ در کنار ساط  اجتماعی همچون  پیشاین گذشات، ایههای چنان که در بخش

ای ش به نظام شخصیتیاموقنیت  یننی  کند افزار عمل میافزارِ ساوار شاده بر سختنوعی نرم

اجتماعی  های ساوار شاده باشاد. نهادبر بدنی  در ساط  زیساتی   ماند که  در ساط  روانی می

های تنشند و رساانی فرهنگی به انجام میی پردازش اطالعات خود را در ایهبخش عمده

کنناد و رمزگاذاری میمنناایی  ی  هااچاارچوبو    هااگفتمااندر قاالاه  ساایسااتمی خود را  

   ند.دهمیهایشان را در این بستر سامان اندیشیچاره

ی مدرنیته را نتیجه داده، ناتوانی فرهنگ مدرن از یکی از عواملی که مسایر تکاملی وی ه

آورد. مدرنیته پدید می خودش راایسات که  پایههای  ی تنشاندیشای دربارهبازنمایی و چاره

در نهایت ی  پیکربندی فرهنگی در تمدن اروپایی اساات که به شاادت مهاجم، خشاان و 

مصارف افراطی و ویرانگر منابع طبینی را به لحاظ   ای خاص که. پیکربندیگر اساتسالطه

یی که  هاگفتمانکه مهاری مننایی را بر آن مسااتولی سااازد.  آنفناورانه ممکن ساااخته، بی

دهند، البته تصااویری آرمانی و باشااکوه از این روند ی مدرنیته را سااازمان میخودانگاره

کنند. مدرنیته خود را همچون گساساتی کامل از تنصاه و تباهی مذهبی قرون ترسایم می

ناپذیر عقالنیت و اش را به مثابه چیرگی برگشااتدرونیهای  کند و روند وسااطا عرضااه می

مدرنیته از خودش است و باید انتقادی وارسی   زاددروننمایاند. اما این تصویر  آزادی بازمی

مصاارف انرژی و اطالعاات و مااده باه  میزان  شااود. در واقع اگر باا متغیرهاایی عینی مثال  

ی ی مدرنیته بنگریم، بسایاری از این تصاویرها را مشاکو  خواهیم یافت. در شایوهکارنامه

شاود  آمیز دیده میفنی مدرن برای تولید و مصارف، نوعی افراط جنونهای ساازماندهی نیرو

یننی اتگاار هادف اصاالی  ی از آن  مناد و ناه بهرهتمرکز دارد  دن« مناابع  کر»مصاارف    رکاه ب

اطالعات و به  -انرژی-ساایسااتم منحصاار شااده به مکیدن حجمی بزرگتر و بزرگتر از ماده

ای برای بیشااینه کردنِ غایتهای طبینی »قلبم« در کار اش، بی آن که برنامهچرخش درآوردن

مدرن چنان که میشال فوکو  های تولید و توزیع قدرت در نهادهای ساازوکارهمچنین باشاد. 

تر و فراگیرتر و استیالی ایدئولوژی  و سیاسی انهگیرسختبیرونی های  نشان داده با انضباط

اساتوارتر و سارکوبگرتر همراه بوده اسات یننی با توجه به این دو نکته، مدرنیته نه عقالنی  

 بخش.نماید و نه رهاییمی

کند،  یکی از دایلی که مدرنیته تصویری چنین دلخواه و غیرانتقادی از خود را تولید می

دارد. سانتی که به    ی فرهنگی آن در سانت قرون وساطایی اروپا ریشاهآن اسات که شاالوده
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همین سنت بود که در سرمشقی  .طله استنظرانه، سرکوبگر و برتریشدت متنصبانه، تنگ

را نادیده  های مذهبی  جنگبراندازی مثل طاعون بزرگ یا بزرگ و خانمانهای  ساانتی تنش

شااان به شااکلی نمادین چاره ،یی اساااطیریهانظامبا   ،انگاشااته و در سااطحی فرهنگییم

حسای و نابینایی در از بی  ایساتوپای پیشاامدرن نمونهکرده اسات یننی سانت فرهنگی ارمی

کردن تنش و گریز از آن را  منناایی برای اسااتنالییی هاانظاامترین  برابر تنش، و گسااترده

 ابداع کرده است.

خااسااتگااه  ی فرهناگ مادرن همچناان بناد نااف خود را باا این  ماایاهنماایاد کاه بنچنین می

های  که توساز روند  ایدامنهتشادید شاونده و پرهای تاریخی حفظ کرده باشاد. چرا که تنش

د، و به شاکلی  شاوقدیمی نادیده انگاشاته میهای  مدرن پدید آمده هم کمابیش با همان شایوه

برای عبور از وضنیت موجود  که  آنگردد، بیم میگفتمانی و نمادین ترمی  ایایهجبرانی در  

توان امتداد منناسااز مدرن را میهای ساازوکار. در این بافتار  اندیشای شاودبه مطلوب چاره

نست، و نه گسستی عقالنی و آزادمنشانه از آن، چنان که همان فرهنگ پیشامدرن اروپایی دا

 شود.تبلیغ می

 1ریساتف دویچماناین موضاوع البته تا حدودی شاناخته شاده اسات و نویساندگانی مثل ک

و ناساازگار نیسات ا دین سانتی اروپاییان  بداری مدرن اند که سارمایهبه این نکته اشااره کرده

را خوانده شاده کاپیتالیسام  آنچه  ،کند. در این بیانکلی تحول یافته از آن را بازساازی میشا 

اقتصاادی و های را بر اساا  چرخه مدرنر نو دانسات که انساان  توان نوعی دین ساکوامی

انساان مسایحی از سانت تصاویر ها با کند. تنریفی مجدد که از بسایاری جنبهپولی تنریف می

چفت و بسات با آن همساان اسات و به ساادگی    -پذیردر مقام حامل ثوابهای شامارش-

کند را باید شاکلی نوساازی در این زمینه، وضانیت مطلوبی که مدرنیته تصاویر می 2شاود.می

ی پیش در تمدن آمیزی دانساات که طی دو هزارهشااده از همان وضاانیت مطلوب افسااانه

ت  اروپایی شاکل گرفته و تحول یافته اسات. مفاهیمی مانند توسانه، آزادی دموکراتی ، عدال

بخش و اعتبار دهنده به مشاروعیتهای ساوسایالیساتی، اصاالت فاشایساتی و پیشارفت که نماد

هایی از همان اساااطیر مساایحی قرون میانه جلوه اصاالی مدرن هسااتند، تناساا های  جریان

 
1. Christoph Deutschmann 
2 .Deutschmann, 1999. 
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با   اشاند.اطالعات بازتنریف شاده ب-با مصارف بسایار شادید انرژیای  هکنند که در جامنمی

نگریساات و دریافت که این کلیدواژه در واقع   «توساانهمفاهیمی مثل »به  توان میاین نگاه  

که با مصاارف باای انرژی و پردازش  کند و توجیه می  بندیصااورترا  یموقنیت نوظهور

نگریسااتن به  و   اشبا جای دادن این کلمه در بافت تمدنی .متراکم اطالعات مالزم اساات

 و دریافت اش را واساازی کردهای رایه دربارهداشاتتوان پیشمیاش  مدرن غالف تاریخی

. ننایی اساتنالییاسات، نه هبوط م  یمتراکم پردازشا های مداری اصالی رمزگذاری  که مسائله

از نادیده انگاشاتن چهار    شاانترینمهمکه ، دارد در این میان وجودهایی پر خطا فرضپیش

ی  در چهار ایه شابنم( این که چهار سایساتم تکاملی موازی آیند.  برمی»قلبم«    متغیر مرکزی

، بینشای مهم  کنند کار میمتغیری مرکزی  قلبم(  که هری  با   ،در کار هساتند  فراز( متفاوت 

رفتارهایی اغله   هاو کلیدی اسات. بدون دریافتن این مطله این نکته که چرا این سایساتم

اگر به این زیربنای . شااود، به منمایی پرابهام بدل میگیرند میواگرا نساابت به هم در پیش 

.  گردند پذیر میبا هم، فهمهای توسانه  برخی از شااخصتداخل و تزاحم نظری توجه شاود، 

شااود، به  و رفع نمی بندیصااورتهای مدرن  یاد شااده در نظامواگرایی  حقیقت که  این  

گردد که باید این موقنیت را ای باز میگفتمانیهای ساااختو فرهنگی  های منش  ییناکارآ

در   وی هبه  آییاین ناکار.  اش ترساایم کنند ی کنند و افقی برای اندیشاایدن دربارهشااناسااای 

در   مثالًچنان که  .  خوردبه چشاام میآشااکارتر   ،اند دهجوامنی که مدرنیته را وامگیری کر

ی سایاسای  ی اقتصاادی بر توسانهدوران پهلوی دوم فرض نظام حاکم آن بود که توسانه

سارنگونی آن سااخت   بهای نامتوازن را پیش برد که بهای هاولویت دارد و از این رو توسان

 سیاسی تمام شد. 

ی سایاسای به همین ترتیه کشامکش میان دو مفهوم آزادی و برابری که به ترتیه توسانه

از زمان انقالب فرانسااه تا به امروز وجود داشااته و  ،کنند می  بندیصااورتو اقتصااادی را  

 . ناپذیر تجربه شده استهمچون دو سوگیری آشتی

نااپاذیر باه نظر  کالساایا  متضاااد و جمعهاای  هاایی کاه در نگرشدوراهاهچنین  گاذار از  

توان به  ممکن اسات. چرا که در این سارمشاق نظری میی زُروان  نظریهرساند، به کم   می

های  روند ی یاد شاده نگریسات و چهارگانههای ریشاه بودن و ساازگاری بنیادین متغیرهم

تر و زیربنایی ترعمیقرا تحلیل کرد. چون در ساطحی شاان ناساازگاریدایل  و   شاانییواگرا

لذت و های اجتماعی مانند آزادی و عدالت، با واگرایی متغیر-مفاهیمی سایاسای از تداخلِ
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ی اعتیااد( یاا لاذت و قادرت  در کشاامکش عااملیات و نهااد( یاا قادرت و در پادیاده مثالًبقاا  

  بندی صاورتشاان و فرهنگی( سار و کار داریم که فهمهای دن روند مننا  در ایدئولوژی  شا 

 گشاید.شان راه را برای آشتی دادن این مفاهیم به ظاهر ناهمساز میشفاف و روشن

های  آن اسات که مسایر  ،در بح  توسانهمان  پیشانهادیدومین ارزش دساتگاه نظری 

بندی درونی مفهوم  سااازد و از این راه اسااتخوانرا روشاان می»قلبم«    راطیرمزگذاری اف

اجتماعی اغله برای مدیریت  های شاخصایتی و نهادی هانظامکند.  توسانه را واشاکافی می

لاذت  هاای  لاذت و قادرت نااگزیرناد آن را رمزگاذاری کنناد و این کاار باا ترجماه کردن محتوا

ساازمانی ممکن  های  قدرت در مدارهای روانشاناختی و تفسایر کردن محتواهای در کارکرد

به  »قلبم«  دقیق و ردیابی تی کردن، نمادهایی که برای کمّهای اجتماعی در سایساتمشاود. می

از امر  ای  هکنند و خود همچون جلواسااتقالل عمل پیدا می  تدریهبهشااوند،  کار گرفته می

 گیرند.  موضوع خواست و میل قرار می ،مطلوب

گیری  را اندازه»قلبم«   ی انباشت شده برایهتوسنه همین رمزگان ایههای  در واقع نظریه

زیر   کند و به همین خاطر اغله از خراشایدن این پوساته و نگریساتن به محتوای واقنیِمی

 ماند.باز میباشد(  »قلبم« که خودِ آن 

ی  نظریه ی   ، به را دریابیم  -اشو نمادین شاادن»قلبم«    یننی واگرایی-نکته  اگر این دو  

این  .  که با تفسایر مرساوم مدرن تفاوت دارد  دسات خواهیم یافتی  توسانه  برایسایساتمی 

نسابت  ی پردازش اطالعات  ماندگی ایهبه واپ دهد و به دسات میتر نگاهی جامعنظریه  

هاای مادرنیتاه برای در  تنشهاای  نگرد و نااکاامیمیانتقاادی    (ی پردازش انرژیباه ایاه

ساتم اجتماعی و مسایر موقنیت ی  سایدر این دیدگاه  ساازد. میاش را عریان  خودسااخته

بر اسااا     اجتماعی،های و تراکم قدرت در نهادبر اسااا  حجم  توان  میپیشاااروی آن را 

ها و با میزان متوساز شاادکامی و لذت در شاهروندان، بر حساه تندرساتی و بخت بقای بدن

 . کردجه به محتوا و تنوع و گستردگی مننا در عناصر فرهنگی ارزیابی تو

متغیری اقتصاادی مانند درآمد سارانه یا شااخصای سایاسای مثل سااخت   ،اندازاز این چشام

ر باش  اثرگاذاری مسااتقیم  ، مگر آن کاهارزش و اهمیتی ناداردباه تنهاایی  هاا  حقوقی حزب

نمادین روشان  ی هانظاممننایابی  بر  ها و تی تنتندرسا  بر ،شاادمانی فردی  ، برقدرت ساازمانی

هایی از رمزگذاری افراطی گرفتار شاود. چرا که ممکن اسات متغیری از این دسات در چرخه

 آن سیستم افزون شده باشد.»قلبم«  افزایش یابد، بی آن که محتوایای هشود و در جامن
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پذیر به  پیچیده راهبردی روشان و رسایدگیی  هاسایساتمی  کوتاه ساخن این که نظریه

های دهد تا وضانیت موجود از وضانیت مطلوب تفکی  شاود، متغیرها و شااخصدسات می

حاکم بر هری  آشاکار گردد، و تنش ناشای از شاکاف این دو درسات شاناساایی شاده و 

 راهبردهایی عملیاتی و عینی برای گذار از وضع موجود به مطلوب اندیشیده گردد. 

توسانه را نیز مح   های  برنامههای  تواند دساتاورداین سارمشاق نظری به همین ترتیه می

بر اساا  شاادکامی،   مرساوم اسات آنچه  تر از تر و بنیادیبزند و بر حساه متغیرهایی عینی

 (،تکاملی اسااتی  هاساایسااتمدرونی و هاتی های  مندی و مننا که غایتنتندرسااتی، توا

فکری و سایاسای را مورد داوری قرار های  ها، و جریانها، طرحموفقیت یا شاکسات برنامه

 دهد.   
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 هاتمدنگفتار نخست: سرشماری 

 

همین   قاعدتاًساط  اجتماعی تمدن اسات،    یافتگیِساط  ساازمانترین اگر بتذیریم که کالن

  اند سیر کلی تحول تاریخی جوامع را تنیین کرده  1همچون بستر جذبیهستند که  هاسیستم

و مساایری کاه هریا     هااتمادنیننی پیکربنادی عمومی تااری  جهاان بادون توجاه باه شااماار 

یی کلیدی از این  هاپرساشتاسات که  شاان ممکن نیسات. در این راسا اند و اندرکنشپیموده

 کنند:دست اهمیت پیدا می

اند چند اسات و هری  در یی که در تاری  انساانی بر زمین تکامل یافتههاتمدن( شامار  1

 اند؟ای گسترش یافته و پاییدهی زمانی و مکانیچه گستره

 شاکلی داشاته و چه شاباهتها و تفاوتهایی میانمحتوایی و سایساتم تمدنی چه هر ( 2

 ؟شوددیده می  هاتمدن

یی با  هاراه از چهی  هاتمدنبا هم چگونه بوده اساات؟ چه  هاتمدن( الگوی اندرکنش ۳

اند و در شاکوفایی یا فرساایش کردهکرده و چه چیزهایی دادوساتد میتباط برقرار میهم ار

 اند؟کردهیکدیگر چه نقشی ایفا می

 
1. attractor 
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شااان داوری و پذیر یافت که به کم یی عینی و رساایدگیهاشاااخصان تو( آیا می4

را بر مبناای چاه    هااتمادنهاای  هاا و انادوختاهممکن شااود؟ آفریاده  هااتمادنی میاان  مقاایساااه

 ؟و با هم سنجید  توان ارزیابی کردهایی میسنجه

های  شاان هم با مراجنه به دادهشافاف و روشان هساتند و پاسا  کامالًکه    هاپرساشاین  

انگیز در شااکلی شااگفتیافتنی اساات، به شااناسااانه و اسااناد تاریخی دسااتجامنه

 اند.  تمدنی نادیده انگاشته شدههای پردازینظریه

ی  ها نظامشاناسی و جامنه  هاتمدنی تاری  رهگذشاته درباهای  با مرور متونی که طی دهه

ی مفهوم  ی دربارهکند که انگار تصاویر روشانتمدنی نوشاته شاده، این نکته جله توجه می

اجتماعی متفاوتی با ی هانظامتمدن در ههن نویسااندگان وجود نداشااته و این کلمه را به  

 اند.  گوناگون منسوب کردههای  و ماهیت  هامقیا 

از ناهمسااان    یهای فهرساات ،شااده پ وهشااگران و نویسااندگان متفاوتاین ابهام باع   

از منیار  برای به کار گرفتن این کلمهشااان  اغله. در شاارایطی که به دساات دهند   هاتمدن

 کنند.شناسی منلومی پیروی نمیمشخص و روش

ترین  یکی از جاامعهاا  تمادنی درباارهکاه در میاان پ وهشااگران منااصاار   1برودلفرناان  

شامارد و با یکی  ، در کتاب »مدیترانه« ساه تمدن را گرداگرد این دریا بر میدها را دارنگاه

و ارتادوک  در    کااتولیا ( گویاد تمادن اسااالمی و اتینیانگااشااتن ماذهاه باا تمادن، می

ی یهودی را هم به عنوان »تمدنی  و در ضمن ی  رده  2اند،آرایی کردهاطراف این دریا صف

گیرد یننی روشاان اساات که در نگرش او تمدن با دین و مذهه  بیرون از اینها« در نظر می

کاه ابرنهاادی یننی هم عقاایاد مقاد  سااط  فرهنگی را باا تمادن  نموده اسااات  مترادف می

سات درآمیخته، و هم بین دو ساط  متفاوت باورهای اساتنالیی تمایزی قایل نشاده  اجتماعی

 هایی مثل ارتدوک  و کاتولی  مقابل نهاده است.و دینی مثل یهود و اسالم را با مذهه

سااازد و یچارچوب کلی آثار هانتینگتون را هم برم  ،این برابر شاامردن تمدن با مذهه

المی، آمریکاای اتین، غربی، ارتادوک ،   اساا شااماارد  تمادنی کاه او برمییاا نُاه  هشااات  

کنفوسایوسی، بودایی، هندو، ژاپنی و آفریقای زیر صحرا( شمار و مرزبندی شفافی ندارند و 

 
1. Fernand Braudel 
2 .Braudel, 1972. 
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یی ناهمگون  یا نواحی جغرافیاها و ادیان  گسااترش مذهههای  قلمرواز ای  هملغمدر اصاال 

که شرحش گذشت و خطایش در  ای هشناسانروشی هاابهامگذشته از  ،هستند. این رویکرد

بزرگ  ی هاتمدنسااطوح پیچیدگی متفاوت، برای تشااخیص دادن  زآمیختن پدیدارهایی ا

 تمدن ایرانی به هیچ عنوان کارآمد نیست.   وی هبهکهنسال و 

 زمینایرانگیرند، از یی که این نویساندگان در نظر میهاتمدن -ی دینچون بخش عمده

در  زمینایرانرو اگر تمدن را با مذهه همساان بگیریم، قلمرو  سارچشامه گرفته اسات. از این

 کند.  شدنی جلوه میساسانی همچون منمایی حل نا - عصر اشکانی

همزمان   ،هزار سااالطی  که  عظیمی ساار و کار داریم واحد ساایاساای   جا باچون این

 ه است. مانوی، مزدکی، و مسیحی جهان بودکشور زرتشتی، بودایی، یهودی،  ترین  بزرگ 

برچسابی چه  از باید  ، برای چنین قلمروی  هایی از این دساتبندیت در ردهمنلوم نیسا 

 دانست؟تمدنی   استفاده کرد و آن را چه جور

یزهایی که در آن زاده شاده و از آن سارچشامه پیچیدگی تمدن ایرانی و تراکم باای چ

در    1اش نبوده اسات. دو دهه پ  از برودل، اَدشاید گرفته، البته ماننی در راه نادیده انگاشاتن

گیری  ی آسایای مرکزی نوشاته، طبق منمول با نادیدههمان صافحات آغازین کتابی که درباره

گوید که در اینجا ی مهم که این منطقه بخشاای از جغرافیای تمدن ایرانی بوده، میاین نکته

   2اند!سی با هم تالقی کردهترکستانی و چینی و رو «تمدن»فضایی آزاد و بکر داریم که سه  

خاسااتگاه فرهنگ بل  و مرو و خوارزم اساات که از  جاهمین  دقیقااًانگاار نه انگاار که  

ی ساوم پ.م تا به امروز همچنان با همان چارچوب آریایی دوام آورده اسات و ترکان هزاره

 اند.  شدهآمده و بدوی محسوب میدر برابرشان اقوامی نو هارو و 

بینیم که  تر را در گرایش جدید و به نسابت فراگیری میانگارانهخطایی مشاابه اما سااده

کند و بنابراین اخیر روا  یافته و برچسااه تمدن را به هر چیزی منسااوب میهای  طی دهه

عبارتهایی مثل تمدن اساکیمو، تمدن عربی، تمدن بومیان اساترالیا، تمدن ترکی و مشاابه اینها 

نی عام ی تمدن از مننا تهی شااده و همچون عنواشاانویم. در این کاربرد، کلمهرا زیاد می

انگارانه و غیرعلمی که  شاود. دالتی ساادهاز جوامع انساانی به کار گرفته میای هبرای هر رد

 
1. Samuel Adrian M. Adshead 
2 .Adshead, 1993: 3-4. 
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ساتیز، به متون دانشاگاهی و علمی نیز سایاسای علمهای  از زبان عوام و مبلغان ایدئولوژی

 نشت کرده است.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ی قلمرو نفوذ یک مذهب هستند )مثل  تمدنی از دید هانتینگتون: توجه کنید که برخی نقاط نشانه های  قلمرو 

آب می که  آسمانی  ی  رنگ  نشان  را  ارتدوکس  )مثل  (  دهدمذهب  هستند  جغرافیایی  قلمرو  دیگر  برخی  و 
هنگام رویارویی   کنند )مثل تمدن ژاپنی(آفریقای زیر صحرا( و برخی دیگر به قومیت و دین قومی اشاره می 

دن تشکیل  تم  لزوماًی زمین  اصطالح تمدن، باید به این نکته توجه داشت که تمام جوامع کرههای  با این کاربرد
ایم که در هیچ قلمرو تمدنی هایی داشته محلی و جوامع گوناگون و حتا پادشاهی های دهند یعنی فرهنگنمی 

ی تمدنی ی کالن و پیچیدهاند. هیچ تضمینی وجود ندارد که سلسله مراتب نظم اجتماعی به الیه هگرفتقرار نمی 
هایی از زمین )آفریقای زیر  ی بشر در بخشطی تاریخ پنج هزار سالهمنتهی شود، و بخش مهمی از مردم  

که زیر پوشش  اند  زیستههندوچین و سیبری( می   ،ی آمریکا، استرالیای قارهی هند، بدنهقارهی شبه دنهصحرا، ب
 هیچ تمدنی قرار نداشته است. 

 

یافتگی نهادها،  راته ساامانسایساتم اجتماعی اسات و در سالساله مترین مرتبهبزرگ  تمدن

تکاملی دیگر  ی هاسایساتمی  شاود. تمدن هم مانند همهساط  پیچیدگی محساوب میترین باا

کند و به این ترتیه سااختار هایی خودساازمانده و خودزاینده را با هم ترکیه میساازوکار

سااازد. تمدن حد نهایی توساانه یافتن خود را متشااکل و کارکرد خویش را برآورده می

–خانواده  گیرد که  طیفی قرار می  انتهایدر اسات، و از این رو  ساط  اجتماعیی هاسایساتم

 در ابتدایش قرار دارد. -نهادترین یننی ساده
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اسات، نادرسات اسات. تمدنی  وابساته به ای  هتصاور رایه که هر جامناین  از این رو  

دهد که این کلیدواژه  ن مینشاا ،برچساه تمدنبا هر سایساتم انساانی  عادتِ تزئین کردنِ 

 . استبه کار گرفته شده  غیرعلمی و عوامانه  پیدا کرده و مننایی مبهم و گنگ  

در هم  ای  شابکه  اقتصاادی یکجانشاینانه،های ساازوکارسایساتمی انساانی اسات که   ،تمدن

کالن  ایدامنهفرهنگی را در های  تنیده از شاهرها و الگویی نویساا و مساتند از انباشات آفریده

از ای  شابکه باید حتما  از زمان و مکان تحقق بخشاد. یننی برای آن که تمدنی داشاته باشایم،

تجاری به هم متصال شاده و جمنیتی بزرگ  ی هاراه نویساا را داشاته باشایم که باهای  شاهر

زماانی طی  چناد میلیون کیلومتر مربع(   بیش از چناد میلیون نفر( را در قلمروی گسااترده  

 هزار سال( در ی  بافت فرهنگی و هویتی مشتر  گرد هم آورد. بیش از طوانی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از مدل سیستمی گستره برآمده  تمدن  ایران،  ی شش  پیشامدرن:  آمریکای  مصر،  اروپا،  چین،  مان در دوران 

ی شان. سه تمدن اخیر که موقعیتی جنوبی دارند طی دو هزارهی اوج تمدنو آمریکای جنوبی در نقطهمرکزی  
 اند. گذشته توسط تمدن اروپایی از میان رفته
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کالن هساتند و به همین  هایی بسایار پیچیده وسایساتمهای انساانی  تمدنبا این تنریف،  

کمیاب و شااکننده هسااتند. در واقع در گذر  هایی  نظمآیند و دیر و دشااوار پدید میخاطر 

 ها ایران و مصر هستند. تمدنترین . کهنشمار بوده استتانگش  هاتمدنکل  تنداد تاری  

پیش از میالد مساای  تمدن چینی و اروپایی شااکل ی دوم  ی هزارهنهمیاپ  از آن در  

دو کاانون تمادنی در آمریکاای مرکزی و آمریکاای جنوبی . چناد قرن بناد از اینهاا،  گرفات

و تاا زماان ساار رساایادن  هاای آزتا  و اینکاا را پادیاد آوردناد کاه بنادتر دولات تحول یاافات

تا،  خار  از این شااش. ند جنوبی خود را حفظ کرد-غارتگران اسااتانیایی تمایز شاامالی

 مان از تمدن را برآورده سازد.ی اجتماعی کالن و بزرگی نداریم که تنریفسامانه

اند  بر کمربندی اقلیمی تحول یافته  هاتمدنشاود که  از همین فهرسات کوتاه روشان می

چون  فصالی پیوند داشاته اسات.   که با آب و هوای منتدل و بوم مناساه برای کشااورزیِ

شامالی اوراسایا و آمریکای شامالی( و های سااکن در مناطق شامالی  اسات های جمنیت

( به  پساات آمریکای جنوبیهای  ، ساارزمینجنوبی  اسااترالیا، آفریقای زیر صااحرای بزرگ 

در سااط  همان  دساات باا ند و اهی تمدن باز ماند شااناختی از رساایدن به مرتبهدایل بوم

 ند. اهدولتشهرها در جا زد تأسی و  ای همنطق  -محلیی  هانظم

در آنها دشاوار اسات یا تراکم جمنیت کافی برای تشاکیل   ساازیکه راه  ییهاسارزمین

زا بیرون تمدنهای  دهند، خود به خود از سااتهر روند پرشاامار را به دساات نمیهای شااهر

تایگا در کمربند گرداگرد قطه های ساردسایر شامال اوراسایا و جنگلهای  مانند. اسات می

و   انشا انبوههای جنگل  و آمریکای جنوبی باشامال، سارزمین گرمسایر و پرباران هندوساتان 

هایی شمالی  حاشیه  ،اشاند  و پراکندههای با جمنیت ی آفریقای ساواناگساتردههای دشات

ی مدار شاامالی  شااوند که در میانهزای میانی محسااوب میی تمدنو جنوبی بر ی  منطقه

بر آن و آمریکای مرکزی  ی ایران و مصار و اروپا و چین گانهچهاری  هاتمدنتمرکز یافته و 

 اند.  چیده شده

اساات و آن هم موقنیتی وی ه و از این مادار خاار     ی جنوبیآمریکاا آناد در تنهاا تمادن

اساتوایی محصاور اسات و با این حال به  های  ت  افتاده دارد. چون اقلیمش در میان جنگل

با این   مسااعد برای تحول مساتقل کشااورزی برخوردار اسات.  ایمینهزخاطر ارتفاع زیاد از 

اش چنان که جیرد دایموند  جنوبی - ی آمریکا و گساترش شامالیسااختار خاص قارهحال 
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ها را نسابت به و آنشاته  به دنبال دادنیای نو  ی  هاتمدنپیامدهایی وخیم برای  1شارح داده،

ی  منطقه ای که ازشامالی و جنوبیی حاشایه اسات.اخته پذیر سا تمدن مهاجم اروپایی آسایه

انبوه جنوبی، های شمالی باشد و خواه جنگلی  گستردههای  ، خواه دشتبیرون مانده تمدنی

در این فضاای   هاتمدنگردند.  بر آن خوانا می  هاتمدنکند که متنِ  عمل می  ایزمینههمچون  

و گاه  کنند  واگرا پیشاروی میهایی  شااخهدر آن همچون  کنند، پیرامونی با هم تما  پیدا می

 . د کننرا در خود هضم میآن  هایی ازبخش

را   هاتمدننشاین که سایر تکامل بسایاری از جریان حاشایهترین در گذر تاری  نیرومند 

پهناور شامالی بوده که از شامال ترکساتان چین تا اروپای شارقی های تنیین کرده، اسات 

ی تنیین کننده بر ساایر تأثیراساات. این قلمرو  قبایل آریایی بوده  گسااترش یافته و زادگاه 

ایسات که  نی و اروپایی داشاته اسات. این همان بساتر جغرافیاییتکامل تمدن ایرانی و چی

ی مغوان نیز از درون آن باه انجاام رساایاد و بنادتر کوچ بزرگ ترکاان و هجوم وحشاایااناه

 هم در همان زمینه تحقق یافت. هارو گسترش نظامی و استنماری 

باا قلمروهاای   لزومااًدر این میاان باایاد باه این نکتاه توجاه داشااات کاه قلمروهاای تمادنی  

ی  دهد که کل اعضاای گونه جود نشاان میهای موجغرافیای انساانی همتوشاانی ندارند. داده

به هم دارند. به همین خاطر مفهوم    گیرچشامانساان هوشامند به لحاظ تنوع ژنتیکی شاباهتی 

ی انساان مصاداق ندارد و هومو سااپین   درباره - در مننای زیرگونه -  2شاناختیِ ن ادزیسات

 ای ندارد. ژنتیکی بسیار اند  است که زیرگونه  هایای بسیار جوان با نوسانگونه

ی جزئی  هااهاایی متماایز تقساایم شاااده کاه تفااوتباا این حاال این گوناه باه جمنیات

توان از ن ادهاای انساااانی  و تماایزهاای ریختی نماایاان دارناد. در این منناا می  3هااپلوگروهی

گروه  کنیم که »اش را مراد می»ن اد« دالت کهن ایرانی یسااخن گفت، و در اینجا از کلمه

 دهد.خویشاوندی، جمنیتی با تبار مشتر « مننی می

های انساانی هساتند، پنه سارزمین پهناور را در های اقلیمی کالنی که زیساتگاه ن ادواحد 

در آن کمابیش محصاور   و اینها بساترهایی جغرافیایی هساتند که ن ادهای انساانیگیرند  بر می

 
1. Diamond, 1997. 
2.race 
3 .Haplogroup variation 
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های جمنیتی تا پیش از دوران مدرن از حد و مرزهایشااان به سااختی انجام اند و تبادلبوده

های شرقی چین(،  اند از قلمرو خاوری  شرق هندوکش تا مرزعبارتپذیرفته است. اینها  می

(، آفریقاای زیر و گرداگرد دریاای مادیتراناه  میاانی  غرب هنادوکش تاا اقیاانو  اطل   قلمرو

ی  قاره آفریقا و اقیانوسایه و همچنین شابه صاحرا، اقیانوسایه و آمریکا. در این میان برخی مثل

اند. تنها  هند که بخشاای بساایار پهناور از قلمرو میانی اساات، تمدنی مسااتقل پدید نیاورده

ای که سااه تمدن را ایجاد کرده، قلمرو میانی اساات که ایران و مصاار و اروپا را پدید  پهنه

این  شااود. در  محسااوب می  آورده و از این نظر کانون پویایی پیچیدگی در جوامع انسااانی

اش  مصاار( از نظر فرهنگی  ی جنوبیاش  ایران( و بناد از آن نااحیاهی شاارقینیماهمنطقاه  

شاده، تا اش  اروپا( برآیندی و تداخلی از این دو محساوب میی غربیاند و نیمهبوده ترزایا

 در سااط  جهانی  قتدرچهار پنه قرن گذشااته که خیزشاای را آغاز کرد و خود به تمدن م

 تبدیل شد.

  ها تمدنسایساتمی انساانی اسات که هم دشاواریاب اسات و هم دیرآیند.   ،پ  تمدن

اند. برای نخستین بار شامارشان اند  است و همگی به نسبت تازه بر سط  زمین پدید آمده

در بخشی کوچ  از سوم پ.م گذاری سیستمی   یی چهارم و ابتدای هزارهدر اواخر هزاره

  تردقیق. تاری  اجتماعی به دنبال آن تکامل یافتسااطحی نو از پیچیدگی زمین رخ نمود و 

پ.م قرار داد. جغرافیاای این تحول هم باه    ۳000-۳400توان در حادود  این رخاداد را می

ی انساان را در ی پراکندگی گونهشاناختی از دامنهی بومنسابت محدود بود و تنها دو حوزه

 گرفت.  بر می

های  ی میان کوهشاود و فاصالهنامیده می زمینایرانها همان اسات که  یکی از این حوزه

ی  شاابه جزیرهبین  های غربی و ساارزمین  -هندوکوش و دریای مدیترانه در محور شاارقی

ی خوارزم و خزر و دریای سایاه( در شامال را در آبگیر  دریاچهدر جنوب و ساه عربساتان 

با دلتایی شامالی    چهار آبشاار جنوبیاز اتصاال گیرد. دیگری آبرفت رود نیل اسات که  بر می

 . شکل گرفته است

مانند هزار سال پیش،    160ی انساان خردمند در حدود گیری گونهان از ابتدای شاکلیآدم

زندگی  و درون نظمی خانوادگی  شاناختی  عالی در بافتی بومهای  نخساتیهای ساایر جمنیت

پیش از تا هشاتم  ی دهم  یکجانشاینی و کشااورزی در هزارههای  کردند. نخساتین نشاانهمی

 ایران مرکزی، آساورساتان، میانرودان و آناتولی(    زمینایرانمیالد در مناطق مرکزی و غربی  
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تنها با   .پایدار منتهی نشااد های پ.م به تکوین شااهر  ۳400نمایان شااد. اما تا حدود سااال  

  .این شهرها بود که سب  زندگی کشاورزانه مرکز ثقلی جغرافیایی به دست آورد تأسی 

مکان به شاکلی اجتماعی دساتکاری -زمانهای خساتین بار زیرسااختبرای نپ  از آن 

قواعد  های پایدار و روساتاها و شاهرها دگردیسای یافت و های موقت به خانهاردوگاهشاد و  

ساط  زیساتی  های  شاناختی و روند بومهای  بر ضارورت  ،انساانیهای برخاساته از اندرکنش

ساازمان بزرگ  هایی  انساانی در قاله خانوادههای تا پیش از این تاری  جمنیت گشاتچیره 

شاان تا حدودی کشات کردند، و برخیشاکار زندگی می-ی گردآورییافت که به شایوهمی

را هم تجربه کرده   (ایهو در نتیجه یکجانشاینی شاکنند  ها و رام کردن برخی از دامای هدور

از پیچیدگی را ای هانساانی آساتانهای  شاهرها بود که تراکم ارتباط  گیریبودند. پ  از شاکل

را پدید آورد. این ساط  با ظهور خز و نویساایی  نظم  و ساطحی تازه از پشات سار گذاشات  

ساط  فرهنگی را در بساتر مادی نوظهوری تثبیت کرد و بازخوردهایی مثبت پدید آورد که  

ساز سرنوشتگذار سیستمی  ی جوامع انسانی دامن زد. این  روزافزون و شتابزده  به پیچیدگی

  . شناسند ( میآغاز عصار برنز و انقالب کشااورزی، انقالب شاهرنشاینی،    متفاوتیهای  با نام را

جمنیتی هاای  جوامع انساااانی برای نخسااتین باار واحاد برش تااریخی بود کاه  این  پ  از  

پدید آوردند که اعضااایش خویشاااوند نبودند و ارتباط ژنتیکی ای هبافتهویت و درهمهم

سارراساتی با هم نداشاتند. چنین الگویی از همزیساتی پیش از این دوران وجود نداشات و 

ی  انسااانی در بخش عمادهجمنیات ی  بخش عمادهتا دو هزار سااال  پ  از این دوران هم  

و در همان قاله کهن گردآوری و شاکار   همچنان بدان دساترسای نداشات ،مسااحت زمین

ی سااوم پیش از میالد تنها همان دو قلمرو  در سااراساار هزاره  تقریباً.  گذراند روزگار می

بودند و دسات یافته از ساازماندهی اجتماعی   ایشایوهچنین  به مصار بودند که  و  زمینایران

ی در فاصااله دادند.ی تمدنی منسااجمی را شااکل میجمنی و حوزههای  بر این مبنا هویت

پدید  ن و مصار  ایرای تمدنی از شاهرها در دو حوزهای  شابکه پ.م  ۳000  -۳400های  ساال

طی این   زمینایرانکرد. در  سایاسای بندی عمل  ی  هانظمآمد که همچون ساتون فقراتی برای 

قیطریه(، شااهر سااوخته، هاراپا،  -درو   -ی چیذرنند ری  شاابکهفاصااله شااهرهایی ما

موهنجودارو، سایل ، شاوش، انشاان، جیرفت، کیش، ماری، اریدو، اورو  و اریحا شاکل  

ی ظهور دولت متمرکز  گیری شااهر دیرآیندتر و پیشااینهد. در مصاار تاری  شااکلنگرفت

تر اسات یننی در این دوران مصار هنوز به مننای دقیق کلمه شاهر نداشات، اما  زودهنگام
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مراکز قادرتی دولتی ماانناد آبیادو  و ممفی  و تاه در آن شااکال گرفتاه بودناد کاه هریا   

کردند، که  کالن عمل میهای  سااازواری و کانون ساااختبیشااتر در مقام مرکز دیوانسااا

همچون  توان  که می  هایی. سااازهها یا منبدهایی عظیم بودشااان هم ساااخت مقبرهخروجی

 گرفت.  شاندر نظرباستانی سنگی کالنهای  ی مستقیم سازهادامه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ی تمدن مصریقلمرو جغرافیایی حوزه 
 

 نخست: مصر
 

گرد آمده   -نارمِر -شاان پ.م زیر پرچم نخساتین فرعون  ۳000-۳100ی مصاریان در فاصاله

 داشته باشند. ای هیافتتوسنه  که مراکز شهری آنو دولتی یکتارچه پدید آوردند، بی

مرکز تجمع جمنیتی آزاد نبود که صاننت و  زمینایرانهای  مصاری بر خالف شاهرهای شاهر

تجارت را توسانه بخشاند. سایر تحول مراکز جمنیتی مصار چنین بود که مراکز اساتقراری 

یافت که  سااارانی تشاکیل میاش از دولتمردان و دیوانکل گرفت که بدنهسایاسای در آن شا 
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یی عظیم مثل اهرام یا  هاسااخت بنابرای راندند و فرمان می  هبرد  رعیتِبر جمنیتی بزرگ از 

 . تخصص یافته بودند منبد کارن (  -ی مشابه  مثل شهر مردگان یا شهرپرهزینههای سازه

 کلیبه  هاییمساایرو ایرانی  ی تمدن مصااری حوزهدو   ،به این شااکل از همان ابتدای کار

گذار   -و شاید به همین دلیل  –تر بود هرچند شهرها در مصر ابتدایی.  ند متفاوت را طی کرد

دیرتر   هاقرن، اما در ایران نجام پذیرفتهمان ابتدای کار در مصار ا  دری پادشااهی به مرحله

و تمدنی خود سایاسای در قلمر-یی فرهنگیهاسایساتم. مصاریان هم مانند ایرانیان زیررخ نمود

نیرومندتر از بقیه بود و دولت   هاسیستمداشتند. با این همه بر خالف ایرانیان یکی از این زیر

 مصار   از دلتای نیل  اند عبارتاصالی مصار ی  هاسایساتمکرد. زیرمی  متمرکز مصار را نمایندگی

شاان ساودان که در میان -در جنوب( و اتیوپی مصار باای نیل  دره، لیبی، پایین در شامال(

ه گرفت و اغله راهبری پادشااهی را در دست می  همصار باا از نظر سایاسای دسات باا را داشات

بدان شاکل که در –  هافرهنگو . به همین خاطر در مصار موزائیکی از دولتشاهرها اسات

ی هاسایساتمسارکوب مداوم زیر ر محورغایه بوده و تاری  این سارزمین ب - بینیمایران می

گاه با گهزی  این قدرت مرک البته شااکل گرفته اساات.  مغلوب توسااز دولت متمرکز حاکم

آمد که  به دنبال آن میو دورانی از فترت شد  میفروپاشی  دستخوش یشهاپات  زیرسیستم

های مصاری خیلی زود، پیش از آن دولتشاهر  .گشاتار دیگر با وحدتی سایاسای جبران میب

ی متحد مصر هوب شدند و ادغام که به طور کامل شاکل بگیرند، در سااخت سایاسی پادشاه

مصاار بود که هر از چندی به چند دولت رقیه پادشاااهی   گشااتند و پ  از آن پادشاااهی

  ۳000در   یافت.ای وحدت میشاد و باز دوباره در همان ساط  پادشااهی یگانهتجزیه می

شات و از نظر پ.م مصار دولتی پیچیده و یکتارچه داشات که جمنیتی بزرگ را زیر فرمان دا

کرد. با آن که  آمد، برابری میقرن بند در اکد و ایالم پدید  شاش  پیچیدگی سایاسای با آنچه 

ناشای از آن  مهمتر از های  سایاسای متمرکز و دساتاورد قدرت  ی سااماندهیمصاریان در زمینه

ها آساا( پیشارو بودند، اما در ساایر زمینهسااخت و سااز کالن و غولهای  همه اجرای برنامه

 به نسبت ابتدایی داشتند. فرهنگی  

های اصالی فناوری هر دو مو و فنی در این سارزمین اند  بود و صاننتی  های نوآوری

صاننت  مربوط به یکجانشاینی در ایران زمین برخاسات، و نه در مصار. ابن دو عبارت بود از  

 .  گوسفند، بز، اسه، گندم و جو(و گیاهان جانوران و فنون اهلی کردن   فلز  برنز و آهن(
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 داری جنگی با چرخ پرهگردونهمهم مثل اساتفاده از چرخ و سااخت  هایی فناوری  بندتر

 به آنجا انتقال یافت.  زمینایراناز  نیز 

در مصار اسات. بوده راه  -ابتدایی بودن دوقطبی شاهر  احتمااًدلیل نازایی فنی مصار، 

برای  هاایی موقات   جمنیتی بزرگی در حاد چناد ده هزار نفر در شااهرهاای  هرچناد تمرکز 

این مراکز موقت و ناپایدار بود و پ  از تکمیل آمدند،  گرد میهای کالن ساااخت و ساااز

بسایار دیر  شاهر به مننای واقنی کلمه   از این رو در مصار شاد.سااخت منبد یا هرم، تخلیه می

ی فرهنگی و اجتمااعی در این قلمرو باه ی ایاهبناابراین مراکز ساااازماان دهناده  .ماد آپادیاد  

کار منبد و دربار  ی دو نهاد محافظهشاکلی آزاد و خودجوش تکامل پیدا نکرد و در پوساته

به همین ترتیه راه هم در تمدن مصاری وضانیتی وی ه داشات و به جای آن .  محصاور ماند 

  کرد آن تکیه میهای  شود، بر نیل و شاخابهو »ساخته«  در خشکی مستقر   زمینایرانکه مانند 

 .  شد و »یافته« می

اش  سایر تحولدر مصار وجود داشات، اما  (یننی شاهر و راه دو رکن اصالی زایش تمدن 

های  . در مصاار شااهر عبارت بود از مراکز دیوانی و گردهماییبودمتفاوت با ایران    کلیبه

های  سنگی، و راه منحصر بود به رود نیل و آبراههکالنهای  کارگران برده برای ساخت سازه

شاد و ارتقای ساوب مینهادهایی نیرومند برای شاهر و راه مح منشانه شاده از آن. اینها برابر

مسااتقل را در پی داشاات، هرچند ساااختارها و   یی مصااری تا حد تمدنپیچیدگی جامنه

از این رو جاای   وی هباهکاارکردهاایی متفااوت باا ایران را پادیاد آورد. وارساای این واگرایی  

درآمیخته  ای  همشاتر  آغاز شاده و مقدمای  مهاز سارچشا   هاتمدنتوجه دارد که هردوی این 

دهد که تمدن مصاری به همان  شاناختی و ژنتیکی نشاان میشاواهد جدید باساتاناند. داشاته

 زمینایرانبار دیگر با تکیه بر  ها،رومی -ونیمقد شادن به دسات نقرض  مترتیبی که پ  از 

به پا خاسات، در ابتدای کار نیز زیر  با ورود ارتش خساروپرویز و کمی بند ساتاه اساالم(  

 ایران قرار داشته است. یننی   همسایههمین  تأثیر

به  تمدن مصاری روی هم رفته ی  کانون مساتقل برای تکامل ساب  زندگی کشااورزانه 

و هم نساابت به آن پیچیدگی کمتری  هدیرآیندتر بود زمینایراناما هم از   آید.حساااب می

ی  در حدود هشات هزار ساال پیش که عصار پرباران هلوسان آغاز شاد، منطقه.  ه اساتداشات

پرآب و سارسابز بود و گرانیگاه جمنیتی شامال آفریقا در آن منطقه قرار   ،صاحرای آفریقا

شامالی آن با های میت نداشات و بخشی نیل چندان اهداشات. در این دوران جمنیت دره
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ی جنوب غربی  داشات و به این ترتیه با گوشاهنزدی   رتباطی اصاحرای ساینا و آساورساتان  

 کرد. پیوندی جمنیتی برقرار می زمینیرانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند. دیوانی بوده -ی دوم پ.م مراکز آیینیی هزاره نیل، که تا میانه  شهرهای مصر در کرانه  
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پ.م نخساتین فرهنگ نوسانگی مصار به نام مِرِمده    4۳00تا   4800های  ی ساالدر فاصاله

جمنیت از نظر هم از نظر فناوری و صاننت و هم    ، کهپدیدار شاد  با همین نامای هدر منطق 

این نکته جای توجه دارد که    وی هبه 1با آساورساتان  فلساطین و ساوریه( درپیوساته بود.

ای ماانناد گااو و گوساافناد و بز کاه زنادگی کشاااورزاناه را در مصاار ممکن  جاانوران اهلی

شامال شارقی به قلمرو مصار وارد های مرزهساتند و از  زمینایرانهمگی بومی   ،سااختند 

سانگی در عصار م برای این که امکان مقایساه فراهم آید، باید اشااره کنیم که  اند.  شاده

غاز شاد و به  آ زمینایرانپ.م در مناطق مرکزی و شامالی    5000تا   7000ای هی ساالفاصاله

ی هفتم  انتقاال یاافات. طوری کاه انادکی بناد در هزارهخااور و بااختر این قلمرو ساارعات باه  

هایش را از ساوی دیگر در مهرگره در بلوچساتان نشاانه پیش از میالد از یکساو در قفقاز و

در نوشااهر  بخشاای از فرهنگ هاراپا در  اوری م بینیم. مساایر جنوبی گسااترش فنمی

هیرمند شاد و بندتر در فرهنگ کوچ  فلزی منتهی های  لوچساتان( به فناوری سااخت تیغهب

از راه وامگیری از   احتماااًاین فنااوری در اروپاا نیز    تاداوم یاافات. روا و هاامون  سااناد  و  

هایش را در صربستان و اروپای  پ.م نخستین نشانه  5500ممکن شده و از حدود    زمینانایر

آن منتهی شاد و چنین بود که  های اساتفاده از م  به کشاف تدریجی آلیاژ بینیم.شارقی می

آید و از نظر از ترکیه م  با قلع  و گاه آرساانی ( پدید میعصاار مفرغ آغاز شااد. مفرغ  

خواری بساایار بر م  برتری دارد. عصاار مفرغ هم به احتمال زیاد در اسااتحکام و چکش

زمین را دارد.  و ایرانترین منادن فلزی قلمرکه در کنار آناتولی غنیخراسااان آغاز شااده، 

پخش   زمینایرانی جوامع  به سارعت در کل شابکه  های فناوریمانند بقیهصاننت مفرغ هم  

از شاهر اور   زمینایرانپ.م در ساراسار   ۳۳00-۳500های ی ساالطوری که در فاصاله  2،شاد 

شاده مفرغ یافت  ی فناوری پیشارفتههای  ی ساند نشاانهان تا موهجودارو در درهدر میانرود

ی فرهنگی در هم تنیده ممکن  ظهور این فناوری در ساراسار این پهنه و در ی  شابکه  اسات.

سرعت    کرده است.ای وسیع از منادن را در اقلیمهای گوناگون به هم متصل میشده و دامنه

ساب  زندگی در این    گیرچشامریختی  زمین و همی ایرانها در کل پهنهانتشاار این فناوری

و زده پیوند میهم  را با مراکز اسااتقراری هایی  راهدهد که از ابتدای کار قلمرو نشااان می

 
1. Eiwanger, 1999: 501-505. 
2. Muscarella, 2013. 
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مصاریان اما فناوری فلز  تمدنی یکتارچه از همین ابتدا در حال تکوین بوده اسات.ی  شاالوده

دو هزار سااله از ایران وامگیری کردند. طوری که اولین اشایای ای هرا بسایار دیر و با وقف 

اساتفاده از مفرغ در های  ی چهارم پ.م سااختند و نخساتین نشاانهمسای را در ابتدای هزاره

مصاریان تازه در  در واقع  1گردد.پ.م باز می  ۳150مصار به عصار پیشاادودمانی و حدود 

پادشااهی   تأسای ی چهارم پ.م وارد عصار مفرغ شادند، و این همزمان بود با  پایان هزاره

ی  انگیز، در مصار تحول نظم سایاسای به نسابت پیچیده شاگفت  متحد مصاری. یننی به شاکلی

در چین هم   پادشاااهی با اسااتفاده از فناوری به نساابت ابتدایی مفرغ همزمان بوده اساات.

 مفرغ با سااخت ساالحدهد که پیوند صاننت  بینیم و این نشاان میالگوی مشاابهی را می

برده ی جنگاور که کشااورزان را به فرودساتانی نیمهگیری ی  طبقهعاملی بوده برای شاکل

 اند.  کردهتبدیل می

پیشااتاز و مبدع و مصاار    زمینایرانبینیم که  بندی فناوری هم باز میهای  ی مو بارهدر

که بسایار دیر و دشاوار عناصار تازه را ای  هگیرند آن هم وام ؛اساتگیرنده بوده پیرو و وام

مربوط  آهن به صااننت   ،مو  فناوری بند از عصاار مفرغترین کرده اساات. مهمقبول می

 است.  هابداع شد  زمینایرانهم در شود که آن می

قلنه در خیرشاهر،  از آن در ایران غربی  کمان پ.م(  1800 حدود  هایی بسایار کهننمونه

رخی این ناحیه را خاساتگاه اصالی آهنگری  در مرکز آناتولی( یافت شاده  و باع  شاده ب

حدود  ی گساترده از این فلز را باید درهرچند تاری  فناوری هوب آهن و اساتفاده 2بدانند.

در ساراسار ایران غربی  ساتفاده از اشایای آهنی اسات که ادر این تاری     .پ.م قرار داد  1200

 . شودمی از ایالم تا قفقاز و از آناتولی تا آسورستان( رایه 

ی تکامل اساتفاده از آتش بود و در ادامه های هوب فلز فناوری آهن پیامد بهساازی کوره

کناد، در درجاه دماا تولیاد می  1600-1500هوب آهن کاه بیش از  ی  گرفات. کورهقرار می

آناتولی و   بهپ.م تکاامل یافت و با مو  اول مهااجرت آریاییاان   2000-2200حدود سااال  

کاربرد آهن در این منطقه تنها به نخبگان نظامی تنلق داشاات و اما  . منتقل شااد میانرودان 

آن   بای را  مانند خیش کشااورزعادی  توسانه نیافته بود که ابزارهایی  ی  در حد اش  فناوری

 
1 .de Blois and van der Spek, 1983: 41. 
2. Akanuma, 2008: 313–320. 
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روا   زمینایرانی دوم پ.م در سااراساار بسااازند. با این همه فناوری آهن در اوایل هزاره

  1ی سند تا رود گنگ هم پیشروی کرده بود.پ.م حتا از دره 1800داشت و تا 

در حدود سااال  .ی این فناوری نزدی  هزار سااال بند تحقق یافتتوساانهگام بندی  

به این فنون دساترسای   ،به حرکت درآمدند آریایی بار دیگر  پ.م وقتی قبایل   1200-1100

ی ناگهانی کشااورزی عمیق  شاان و توسانهی ایشاان بر رقیبانخرد کنندههای  داشاتند. پیروزی

گیری دولت جهانی هخامنشای تنها در پیوند با و شاهرنشاینی در قلمروشاان و در نهایت شاکل

ی دسات و دلبازانه از آهن برای سااخت شاخم زدن عمیق خا  با خیش آهنین و اساتفاده

رقیه تکامل  کانون بی  زمینایرانبه این شاکل   شاود.زره و برگساتوان توجیه میساالح و 

 عصر فلز در این تمدن شکل گرفته است. های فناوری فلزکاری بوده و تمام مو 

ی تاری  پیوند  ها بر صااحنهحضااور آریاییهای  فناوری تولید آهن با نخسااتین نشااانه

دار و اختراع سااخت چرخ پره ،ساواری گرفتن از آن و خورده و فناوری رام کردن اساه

در این مو  فناورانه  یابد.  نیز همزمان با آن تحول می  دارتندروی جنگی اسااههای  گردونه

ها بر آریاییی حضااور پیروزمندانهتداوم داشاات و ی دوم پیش از میالد هزارهسااراساار 

 . در پی داشترا ی تاری  صحنه

یی آسانظامی برقهای پیروزی ،ی جنگی و اسه و آهنگیری از گردونهبهرهبا این مردم 

و   هیتی و کاسایی هادولتکردند که    تأسای مقتدری  های  و پادشااهی  به دسات آوردند 

شادن روزافزون قلمرو ایالم نیز همزمان با این تحوات   هایش هساتند. آریاییمیتانی نمونه

هاا را در خود آغااز شااد، هرچناد دولات ایالم در برابر این نوآمادگاان فرو نیفتااد و نیروی آن

های  ی جنگی را تنها پ  از اساتیالی هیکساو مصاریان گردونهدر این میان  جذب کرد.

ی هخامنشیان بر مصر تا زمان غلبه عمالًسوار بر شمال مصر پذیرفتند و فناوری آهن را ارابه

جمود ی  نشاااناه  ،تمادن ایرانیهاای  برابر نوآوری زدناد. مقااومات تمادن مصااری درپ  می

. باید توجه داشاات که  نهادهای اجتماعیی کارانهو سااخت شاادن محافظهفرهنگی اساات 

نااپاذیر  شااان در نهاایات اجتناابو بناابراین وامگیری  ی این فنون کاارکردی نظاامی دارناد هماه

در میدان نبرد  ی جنگیدارند و گردونهنظامی  ها برتری . یننی سااوارکاران بر پیادهاساات

 
1. Tewari, 2003: 536–545. 
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هایی  ها را گاه با وقفهاین فناوری. تمدن مصاری شاودمیآرایان  رزم  گیرچشامبرتری ی  مایه

اش  اش و احاطه شدنکرد. با این همه انزوای جغرافیاییوامگیری می  زمینایرانچندقرنی از  

یی که جمنیت و پیچیدگی اجتماعی اندکی داشااتند، بقای آن را تضاامین  هاساارزمینبا 

را پرشاماری های  ساال دوام آورد و در این مدت روساتاساه هزار حدود کرد. تمدن مصار می

اش . جمنیت این تمدن در او  رونقزیر فرمان داشاتو فراساوی آن ی نیل در ساراسار دره

  ۳050د  شد. از حدوبه سه میلیون تن و مساحتش به حدود ی  میلیون کیلومتر مربع بالغ می

شاد که حدود ی  ساوم از   تأسای پ.م ی  دولت متمرکز و مقتدر مصاری در این سارزمین 

ساوم دیگر  نواحی جنوبی مصار تا آبشاار   این مسااحت را زیر فرمان مساتقیم داشات و به ی 

سایاسای مساتقل های واحد  تأسای کرد و از  می اندازیدساتای  هلیبی( به طور دورو چهارم،  

 کرد. در آن جلوگیری می

و تاا  رفات  بااا میی کرت در دریاای اژه  حادود یا  سااوم این مساااحات کاه تاا جزیره

ی تمدن مصااری بود بی آن که به طور بخشاای از حوزهآمد،  پایین میسااودان در جنوب 

یی از آساورساتان و هابخشد. در مقابل  قرار داشاته باشا  اشیی سایاسا مساتقیم زیر سالطه

طی    -شااد محسااوب می زمینایرانهرچند بخشاای جغرافیایی از  -صااحرای سااینا    وی هبه

بنابراین مصاریان بخشای از گرفت.  سایاسای مصاریان قرار میفرهنگی و نفوه  هایی زیر دوره

جغرافیاای تمادنی خود را هرگز فت  نکردناد، و در مقاابال برای اسااتیال بر بخشااهاایی از 

این  دولت متمرکز مصاری برای حدود ی  ساوم تاری   جغرافیای تمدن ایرانی کوشایدند.

مشااخص و متمایزی را برای  تداوم یافت و هویت ملیِ( پ.م 1069تا   ۳150از  مین  ساارز

  برای  ی که تمدن مصاری عمر کرد،قرن  نُهبیسات و در  یننی   آورداین قلمرو پدید  سااکنان 

در مرکزی  ی ساارزمین مصاار اسااتیال داشاات. این دولت  بر بدنهدولتی متمرکز هجده قرن 

ی که مورخان کالسای  ساه دورههایی  دوره  .شاد ساتخوش فروپاشای و تجزیه میهایی ددوره

 ی درپ.م، دوم2055-2181  ی دراول:  اند بر شامردهبا برچساه عصار فترت را    اشاصالی

سااال به درازا    550روی هم رفته اینها    .پ.م  744-1069  در  سااومو پ.م،   1650-1550

ایم که  دولت متمرکز را در مصار داشاته ساال حضاور  1850شاان حدود اند و در میانهکشایده

 شود.  نظیری محسوب میدر جهان باستان تداوم سیاسی بی

پ.م تمدن ایرانی و مصاری از نظر سااخت سایاسای  1200تا   2400های ی ساالدر فاصاله

کمابیش همساان بودند. با این تفاوت که مصار در قله جغرافیای خود رود نیل را داشات 
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فترت ساایاساای را کوتاه و وحدت  های داد و بنابراین دورها به هم پیوند میکه شااهرها ر

در دل سارزمین خود کویر   زمینایراندر حالی که   .سااختسایاسای را ممکن و ضاروری می

داد و مسااتقیم  باه ساابا  چین و اروپاا( میادان نمیی  هااراه  باهکاه  داد  ی را جاای میبزرگ

ی تکامل  همین مانع بزرگ مایه. ساااختزمینی را در اطراف خود فشاارده میهای  مساایر

موازی با به تنویق انداختن تمرکز ساایاساای، پیچیدگی تازه شااد و های  یافتگیسااازمان

ه گرداگرد  ی فشارده شاد هاراهها را در پی داشات. ی مراکز شاهری و گساترش راهافزاینده

هاا  را ممکن سااااختناد، و همینشااهری باازرگاان  هاای  کاانونتحول  کاه    ناد بود  کویر مرکزی

که مراکز قدرتی پرشمار و روند این  .زمین گسترش یافتند ای در ساراسر ایرانهمچون شابکه

ر گیری ی  دولت فراگیشاکلمانع آورد، در ضامن تا دیرزمانی  زور پدید میهمساایه و هم

دولت   تأسای زمان پ.م که  شاشام  قرن  ی  میانهتا  زمینایران. به این شاکل شاد میمتمرکز  

و   شاد می، همچنان از چند دولت پادشااهی مساتقل و درگیر با هم تشاکیل  هخامنشای بود

 . وحدت سیاسی نداشت

در عمل پ  از هرچند مصار از نظر اساتواری و تمرکز سایاسای بر ایران برتری داشات، 

عصار برنز نتوانسات کمر راسات کند و دولت متمرکز خود را از دسات داد. در  فروپاشای

اوایل قرن یازدهم پ.م دولت مصاری دساتخوش فرساایش و فروپاشای شاد و پ  از آن 

ی سایاسای بود. بند  درگیر تجزیهمدتی طوانی  بیش از سایصاد ساال در عصار فترت ساوم( 

 همسایه بر مصر حکم راندند.های از آن هم سرزمین

ی غارتگرانه اما  به مصار به قرن هشاتم پ.م و حمله زمینایراننخساتین هجوم از قلمرو  

  از آن شاااهانی از کوش  اتیوپی( و به دنبال آن شااد. پها مربوط میزودگذر آشااوری

ی  شااهنشااهانی پارسای بر مصار حکومت کردند. تمدن مصاری در دوران صاد و ده سااله

ها که فرهنگ مصاری را جذب کرده بودند، و پارسایان که تمدن مصاری را ی کوشایسالطه

پ.م به    ۳۳2پیدا کرد. اما پ  از آن در   گیرچشامشامردند، رونق و درخشاشای  محترم می

از مقادونیاان و پ  از آنهاا   ایزنجیرهدسااات اسااکنادر مقادونی فت  شاااد و باه دنباال آن  

ی منظم و سرکوبگری  اساتانداران رومی بر این سارزمین چیره شادند که با سایاست غارتگرانه

سایاسای بومی، بخش بزرگی از بافت جمنیتی، و خز و زبان های ی نیروهمه  ،شاانوحشایانه

در حدود دوران مساای  تمدن به این شااکل  ند.  نابود کرد  کلیبهو هنر و دین مصااریان را 

 . مردو این نخستین تمدنی بود که فرو می،  مصری منقرض شد 
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ی قوت و ضانف  اش مقایساه شاود چند نقطههمزمان  ا تمدن ایرانیتمدن مصاری اگر ب

نظم سایاسای با متمرکز    یزودتر از ایرانیان دولترا نمایان خواهد سااخت. مصاریان   گیرچشام

راند  بر آن فرمان میو خودکامه بود و فرعونی  گیرسختاین دولتی  پدید آوردند. اما پایدار 

ی کوچ  از نظامیان و بقهی رعایای مصااری جز ی  طهمه.  شااد که خداوند شاامرده می

.  کردند می  زندگی  بردگی همتای  شاارایطی در( جمنیت  ٪10دولتمردان و کاهنان  کمتر از  

 اشکشاااورزی تولید  یافزوده تمام تقریباً  که بود  دهقانی  دوران  این  در  عادی مصااری  ی 

بر زمین   که  هاییفصال  یعمده بخش و  دادمی دولت به را( محصاول  برداشات  ۳0-50٪ 

ها . دستاورد این بیگاریگذراند عظیم ساختمانی میهای  کرد را به بیگاری در برنامهکار نمی

یننی  مصااری مردم عادی  که ورود به آنها برای بود  عظیمی های  منبدها و آرامگاه ساااخت

ی مردم مصاار از یننی منابع اقتصااادی تولید شااده توسااز بدنهممنوع بود. سااازندگانش  

اساتثمار  ای  سانگیشاان خار  بود و نیروی کارشاان برای تولید بناهای عظیم کالندساتر 

 بود. تأثیرشان بیشد که به کلی در زندگیمی

ری و غارت منابع بر اسااا  کار اجبااقتصاااد خود را دولت مصااری عالوه بر آن که  

گرا و ی  دولت نظامیبه مننای دقیق کلمه  اساتوار سااخته بود، ی شاهروندانش کشااورزانه

اش  یی از قلمرو تمدنیهابخشو منظم در  ای  ه. یننی به شاکلی دورشاد محساوب میگیر برده

کرد و اموال مردم را غارت  تاخت و تاز می ،که به طور پیوسااته زیر اسااتیالی دولت نبود

 .  گرفتگی میبردبه را  و خودشانکرد  می

ی خشاان تمرکزی از مناابع و قادرت را پادیاد آوردناد کاه  مصااریاان باا این شاایوه

ها و تراشاای پیچیده، و تندی ی و پیشاارفته، منماری و ساانگهایش هنری متنالخروجی

ساانگی عظیم بود. با این هماه هنر مورد نظر برای چشاام خدایان یا مردگان تنظیم  های  بناا

ی جمنیت بخش عمدهی تمدن مصار باساتان، در ساراسار تاری  ساه هزار سااله تقریباً  .شاد می

شاان  با فقر مزمن »قلبم« روبرو بودند، و جدا افتاده از دساتاوردهای فرهنگی و تمدنیمصار  

کرد. اماا رویاارویی و میهاای بااشااکوه و آثاار هنری عاالی تبلور پیادا  کاه در قاالاه منمااری

و موجوداتی تخیلی مثل حاکمان آن آثار هنری و حضااور در آن بناها در انحصااار  لم 

  اصاواً پرشامار و عظیمی مانند اهرام که  های  گذشاته از آرامگاهو ارواح فراعنه بود. خدایان  

ین  نداشاتند. ا  ی عادی را نیز به منبدهاحق ورود  ورود کسای به آنها ممکن نبود، مردم حتا 

ی ساایاساای و فرهنگی اختصاااص یافته بود. در واقع ی نخبهفضاااها نیز تنها به همان طبقه
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کنند، از   دیدار میشامار گردشاگرانی که در دوران ما طی ی  روز از منابدی مانند کارنَ

 شدند بیشتر است. در دوران باستان به این منبد وارد میای  ههزارکل کسانی که طی 

های  پدید آوردند، اما در سااایر حوزه  گیرچشااممصااریان با آن که منماری و هنری 

انتزاعی و های  یشااه، اند یصااننتهای فرهنگی چندان بارور نبودند. اقتصاااد پولی، نوآوری

صاننتی جهان باساتان یننی  های  مو  مشاابه اینها در مصار هرگز تکامل نیافت. مصاریان تمام

وام  زمینایرانرا از  ی جنگی و اسااه و گردونهدار  پرهچرخ و فناوری مفرغ و برنز و آهن  

و باقی ماند  دشواریاب و پیچیده و ناکارآمد   نگارِاندیشهنوعی  شان تا پایان کار گرفتند. خز

 . این دین البتاهابتادایی بود پرسااتیطبیناتزماان مرگ این تمادن شااکلی از  شاااان تاا  دین

ی ی  نظام فکری یا دسااتگاهی  کرد، اما هرگز به مرتبهیباایی تولید میهنری زهای  بازنمود

 ی جهان برکشیده نشد.  برای اندیشیدن عقالنی درباره

شاان به شاکلی باورنکردنی یکنواخت و ایساتا بود و مصاریان و هنر و دین  ساب  زندگی

ثابت باقی ماند. شاهرنشاینی هم تازه در قرن دوازدهم طی ساه هزاره   انتهاکمابیش از ابتدا تا 

با در ابنادی نزدی  به ایران در مصار شاکل گرفت. این مقطع مصاادف بود  پیش از میالد  

ی مرکزی عامل اصالی مهار کنندهدولت مقتدر  . از این ممکن اساتفروپاشای عصار برنز 

دولت، ساسات شادن چنگال ی شاهرهای مصاری بوده باشاد. چون پ  از فروپاشای و توسانه

از دو شاان مشاابهند که  دشاهرهایی پدید آورتدریه شادند، به   جمنیت روساتایی رهاوقتی 

 وجود داشت.  زمینایراندر  ترهزار سال پیش

و   گیی اینها مصار تمدنی شاکوهمند و وی ه اسات که به خصاوص به خاطر دیرینبا همه

، پ.م  1600تا   ۳400های  ساالی در فاصالهمیت دارد.  بر خز سایر تمدن اروپایی اه  شتأثیر

سایاسای دولتی را های  ساط  زمین بودند و تنها ساازماندهیی هاتمدنو مصار تنها   زمینایران

 دادند.  نیز در خود جای می

کم  های  ر قبیلهکه ب اش  یسالساله مراته نظم سایاسای بند از گذار از شاکل باساتان

ی دولتشهری برکشیده  ی سوم پ.م به مرتبهدر ابتدای هزاره (،متکی بودجمنیت خویشاوند  

اطرافش  ی دری نفوهواحدی سایاسای بود که مرکزش شاهری بود و دایرهدولتشاهر   .شاد 

شاهر گرفت. را در بر می  ایقبیلههای ها و قلمرواز روساتاها و شاهر   ایمجموعهداشات که  

ای صااننتگران و دبیران و شااد و طبقهبا مکیدن مازاد منابع این قلمرو پیرامونی بزرگ می

کرد، و همچنین ارتشای چند هزار نفره که اساتیالی شاهر مرکزی بر کاهنان را پشاتیبانی می



133      ی های انسان بخش سوم: تنوع تمدن  

 

 

باید به این نکته توجه داشاات که منظور ما از   کردند.اش را تضاامین میی پیرامونیحوزه

یسات. دولتشاهر سایساتمی عمومی و جهانی اسات که ساطحی از یونانی ن  1«پولی »دولتشاهر، 

و محلی   اینمونهپولی  یونانی    .دهد یافتگی سایاسای در جوامع باساتانی را نشاان میتوسانه

تحول یافت. پولی  یونانی نه  یونانی  های و در میان جمنیتاز آن اسات که در بالکان  وی ه  

تحول دولتشاهرها کلی دولتشاهر اسات، و نه در سایر تاریخی   لشاکِترین  و پیچیدهترین مترقی

هایی به نسابت بدوی، ساازمان نایافته، ناپایدار و شاکننده ها نمونهاهمیتی داشاته اسات. پولی 

دار را گیرند و اقتصاادی بردهاز دولتشاهرها هساتند که بر محور اتحاد چند قبیله شاکل می

از نظر مسااحت،   ی یونانیهاپولی در سالساله مراته پیچیدگی دولتشاهرها، آورند. پدید می

جای جایگاهی به نسابت فروپایه جمنیت، ساط  نویساایی و قدرت نوآوری فنی و هنری در  

انگارانه و یونانی هم ساادههای پولی ه  دولتشاهر بفرو کاساتنِ مفهوم از این رو    .گیرند می

 و هم اروپامدارانه و ایدئولوژی . ،نادرست است

  صااد هزار نفر چند هزار تا چند مراکزی جمنیتی بودند با  دولتشااهرها اساای مرکز ساای

کاه هویات  ناد،  شااتخادایی برجسااتاه دا  کاه اغلاه دینی وی ه باا منبادی بزرگ وسااااکن،  

شااکلی از نویسااایی و متون دیوانی و گاه  کرد. این شااهرها شااان را تضاامین میمشااتر 

 شدند.  از پادشاهان اداره مییی  هادودمانند و زیر فرمان دپروراساطیری را در خود می

ی دوم پ.م چناد ده هزار نفر  ی هزارهزمین در میااناهبساایااری از دولتشااهرهاای ایران

 رسید. ی چند صد هزار نفر هم میشان به مرتبهیت برخیجمنیت داشتند و جمن

شااان بیساات تا پنجاه هزار نفر  یونانی در مقابل کوچ  بودند و بزرگترینهای پولی 

شاان  مقیم داد. از نظر سایاسای هم ناپایدار بودند و رهبران قبایلجمنیت را در خود جای می

یننی دودمانی پایدار و نظم سایاسای دیرپایی را پدید  دند  ربومدام قدرت را از دسات هم می

ی تاری  ایرانی و مصاری خیلی دیر بر صاحنههای  نسابت به دولتشاهرها آوردند. پولی نمی

آتن در  مثالًی قرن نهم تا شاشام پ.م( و بسایار دیرتر نویساا شادند  پدیدار شادند  در فاصاله

 نویسا نشدند  مثل استارت(.  اصواًپ.م(، و یا  400حدود سال 

 
1.  Polis 



134       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

  بر سار منابع مشاترکشاان کنند و با هم رقابت می  ی همساایهدولتشاهرهاقاعده آن اسات که 

های  واحد کند و ها بر بقیه غلبه می، یکی از آندر شاارایز مساااعد  .جنگناد با هم میمدام 

فت  های  دولتشاهر  قلمروکل  آورد که از ی  شاهر مرکزی و میسایاسای بزرگتری را پدید  

نامیم و تمایز مهمی  می «پادشاهی». این سط  تازه از نظم سیاسی را شاده استشاده تشاکیل 

ی کاهن  بینیم آن اسات که نقش شااه از کاهن تفکی  شاده، بی آن که مداخلهکه در آن می

 در سیاست یا کارکرد آیینی و دینی شاه مخدوش شده باشد. 

شکل گرفتند مصر و ایران  پ.م نخساتین دولتشاهرها در   ۳400در حدود چنان که گفتیم،  

شاان در دسات ی تاری روشانی دربارههای  و چون هنوز فاقد خز و نویساایی بودند، داده

ی این دولتشاهرها نویساا شادند و به این ترتیه  پ.م بدنه 2800-۳100ی نیسات. در فاصاله

 است.  امروز برای ما روشنشان و نام و نشان فرمانروایانشان  تگذشسر

ه شاکلی طبینی و ضاروری خز و با این همه باید این را در نظر داشات که دولتشاهرها ب

 هاقرنتا ایم که  داشاتهگاه بزرگ   یهای دولتشاهردر ساراسار جهان  .کنند نویساایی تولید نمی

ی شاارقی  نیمههای دولتشااهراش  نمونهاند.  دهبونویسااا  همچنان ناشااان  گیریپ  از شااکل

ی  هاراپا و موهنجودارو و شاهرساوخته و حتا ری، که در هزاره و مرو و بل یننی  زمین ایران

کلمه نویساا نبودند و متنی با روایت دینی یا تاریخی پدید    ساوم و دوم پ.م به مننای دقیق

شااان شااهرهایی بزرگ و پیشاارفته بودند و گرانیگاهی برای تولید نیاوردند؛ هرچند هرکدام

هایی در ضاارباهنگ تحول ناهمزمانیپ     شاادند.فرهنگ و هنر و فناوری محسااوب می

، و با این حال دیر یا  که به ی  ساط  پیچیدگی تنلق دارند توان دید  می سایاسایهای  واحد 

 شوند.ی تاری  وارد میکنند و به صحنهزود به نویسایی دست پیدا می

ناهمزمانی دیگری که شاایان اهمیت اسات، تحول ساریع نظم دولتشاهری به نظم پادشاهی  

در مصار باساتان اسات. مصاریان به خاطر آن که مسایر ترابری آساان و سارینی مانند نیل را در 

ی شاان هم در درهی جمنیت سارزمینو همهشاان داشاتند،  ی مراکز جمنیتی مهمی همهمیانه

چنین جهشای به  جهش کردند. پادشااهی خیلی ساریع به نظم سایاسای  نیل تمرکز یافته بود،

ن که خودِ شاهر در این سارزمین هنوز تحول پیدا نکرده بود، بسایار جاله با توجه به ای وی ه  

 .  دهد و الگویی وی ه را نشان می توجه است
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 ی تمدن چینی ی جغرافیایی حوزه قلمرو خاوری: پهنه 

 
 دوم: چین

 
در بودناد،    هااتمادنتااز میادان  دو تمادن ایرانی و مصااری کاه برای یا  و نیم هزاره یکاه

 با رقیبانی نوآمده روبرو شدند.  تدریهبهپ.م  1200تا  1600های  ی سالفاصله
مهمتر از .  ند شااد   تأساای ی تمدنی  های نیز حوزهو اروپا و آمریکا  در چین  در این فاصااله  

 .که در قلمرو خاوری جای داشت بودچین ی اینها، همه
در    پامیر-هندوکش  هایکه با رشااته کوه  سااتی شاارقی اوراساایانیمه قلمرو خاوری

ی غربی اوراسایا جدا  تاکالماکان  در شامال( از نیمه-صاحراهای برهوت سایبری و  (جنوب
بندی اوراسایا به دو بخش تقسایم 1ام،دیگری نشاان دادهشاود. چنان که در نوشاتارهای می

هایی اروپامدارانه و داشاتشاناساانه و پیشاروپا و آسایا نادرسات اسات و از نگاهی شارق

 
 (. ۱۳۹۴نخستین بار در کتاب »فرگشت انسان« )وکیلی،  . 1
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های انساانی، و بافت اساتنماری ناشای شاده اسات. اگر به بافت جمنیتی، ترکیه هاپلوگروه
مرو کمابیش یابیم که این منطقه به دو قلشااناسااانه و اقلیمی اوراساایا بنگریم، در میبوم
 شوند.  تاکالماکان از هم جدا می-پامیر و سیبری-شود که با هندوکشاندازه تقسیم میهم

نام میانی هم از شااوند.  رو خاوری و میانی خوانده میمان قلماین دو در دسااتگاه نظری

قلمرو اصلی سه ی ی غربی اوراسیا  که سیستمی یکتارچه است( در میانهنیمهآنجا آمده که  

ایسات بزرگ با حدود ده قلمرو خاوری پهنه اند. خاوری، آفریقا، آمریکا( جای گرفتهدیگر  

هاای از برخورد آریااییدارد و فرهنگش    دورگاه  متر مربع وساانات، کاه تمادنیمیلیون کیلو

ی نهایی  تمدن مساتقر در این منطقه را به خاطر غلبه. اسات های شارقی برآمدهغربی و هان

نباایاد باه غفلات از میرا    گاذاریناامیم. باا این حاال این ناامتمادن چینی« میعنصاار هاان، »

قلمرو خااوری غربی  -ه شااماالیقطا در  هاا در این قلمرو بینجااماد.  ی آریااییکننادهتنیین

از ابتدای کار کیانگ چین تبدیل شاده(  که امروز به اساتان ساینو ختای و ختن   ترکساتان 

ساغد و خوارزم در های  مرو و شاهر - که با زیرسایساتم بل ند  اهاقامت داشاتقبایل آریایی  

 ند.  اهشد ی آن محسوب میدنبالهاز نظر فرهنگی  و   هتما  بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی کشور امروزین چین ی تمدن چینی، بر نقشه فرهنگی حوزه -دوقطبی جمعیتی

لمرو آریاییق  
هانلمرو ق  
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به  قوم در کنار صااحرای قرهمرو خاوری تاریم در شاامال غربی قلتاکالماکان و بیابان 

تجاری  هم مسیرهایی   هادر اطراف آن رند.رونوشتی کوچ  از کویر مرکزی ایران شباهت دا

مرکزی در تما  بوده و کم کم    ایرانهای راه-با شاهرکه   هو شاهرهایی بازرگان شاکل گرفت

 . ه استم را پدید آوردراه ابریش بندیاستخوان

قوم که  داریم  را  متمایز  جمنیتی   ،وریقلمرو خا شارقی -قطه جنوبیدر  از ساوی دیگر  

ای هرچند شابکه  ؛اند ند و اینها در تاری  به اسام »چینی« مشاهور شادهاهر آن غلبه داشاتهان د

ند. لنگرگاه اصالی این  اهبا ایشاان همساایه و درآمیخته بودزردپوسات  بسایار متنوع از اقوام  

ی دوم پ.م از هزارهو    هقرار داشااتا هو  و هواناگتساااه  یااناگهاای  در اطراف رودجمنیات  

 . آورده استپدید  مراکزی کشاورزانه را   تدریهبه

. بینیمرا مییاابی جوامع  متماایز از ساااامااندو الگوی  تمادن چینی،  در قلمرو  بناابراین  

 رند در جنوب و شرق قرار دا  ،شدند ها به هم متصل میرودخانهجریان آب و  مراکزی که با 

و شاامال  در غرب  زمینی مساایر ترابری ند. در حالی که  اهکرداش میهای هان ادارهو چینی

ند. این دو از نظر سااختاری تا اهآفرینندگانش بودخاری و ساکا  تُهای  آریاییو    هقرار داشات

شاباهت دارند. با این تفاوت که  شاان گذشات(   که بح ایرانی  -حدودی به دوقطبی مصاری

ناد و در یا  اقلیم اهبر خالف آن، در دو حریم جغرافیاایی متماایز و جاداگااناه قرار ناداشااتا 

  ند و تداخل و کشاامکش اهکردرخورد می. در نتیجه با هم باند مسااتقر بوده درهم پیوسااته

 شان عاملی کلیدی است که سراسر تاری  چین را تنیین کرده است. میان

های رایه از ساایر تحول کشااور چین و جوامع قلمرو خاوری از این رو ابتر و خوانش

مورد توجه قرار انگارانه است، که این دو سیستم مجزای فرهنگی و اجتماعی در آن سطحی

 نگرفته و به شکلی سیستمی تحلیل نشده است.

را پادیاد آورد و خود  هاای  نخسااتین شااهری دوم پ.م  ی دوم هزارهنیماهچین در  

. ایان شاد شاان نمنویساایی نیز در برخیهای  دولتشاهرهایی اولیه ایجاد کرد و نخساتین نشاانه

ا در و آغازگاهش ر  خوانند امروز این دوران را با تکیه بر اسااطیر چینی »دودمان شاانگ« می

اری در این دوران وجود نداشاته و پاید ی سالساله. اما هیچ دهند پ.م قرار می  1600حدود 

 ، که نظمی فراتر از دولتشهرهای اولیه را نشان دهد. دولتی پادشاهی هم شکل نگرفته بوده

محدود بوده،   اهدولتشااهری اول پ.م پیچیدگی جوامع چینی به در عمل تا اوایل هزاره

یننی اساتفاده از نام . ایمداشاتهایران و مصار   که مشاابهش را از ی  و نیم هزاره پیشاتر در
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گ برای این دوره نادرسات اسات و مانند آن اسات که عصار آهن را در تمدن دودمان شاان

به  که مانند شااانگ   ،انیمبخویا عصاار برنز را »دودمان کیومر « ایرانی »دودمان جمشااید« 

. جوامع چینی دوران شااانگ در واقع از بساایاری کند اشاااره مینامی تخیلی و اساااطیری  

اند. به عنوان مثال تفکی  میان شاان بودهتر از جوامع ایرانی دو هزار ساال پیشا بدویهجنبه

کارهایی اسات که پیچیده شادن تقسایمترین و کهنترین  یکی از ابتدایی ،نقش کاهن و شااه

دهد. در میانرودان و ایالم قدیم از ابتدای نظام اجتماعی و ظهور شااهرنشااینی را نشااان می

بل جامه و ی این هزاره در ایالم تقابینیم و در میانهی سااوم پ.م چنین تمایزی را میهزاره

ی ساوم پ.م تمایز نقش اجتماعی این  زارهی هتا نیمه .شاکل ظاهری شااه و کاهن را داریم

سایاسای میان اورکاگینه   یدر ساومر کشامکشا پ.م    2۳80در ساال که  دو چندان نمایان بوده 

 که قدرت را غصه کرده بود. درگرفت و کاهنی به اسم لوگان آندا    اگاششاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی جغرافیایی تمدن چینی )هان( در عصر نوسنگی )راست( و دوران شانگ )چپ(. محدوده 

 

 

ها  راسات( و تحول آن به نظم سایاسای دولتشاهری ظهور عصار نوسانگی در قلمرو هان

نشاین  آریایی  ،های مرساوم قلمرودر دوران شاانگ  چ (. توجه داشاته باشاید که در نقشاه

 دهند.نشان نمی  اصواًوارد عصر کشاورزی شده را ها زودتر از هانغربی که -شمالی
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پ.م هنوز این    256که در ساراسار دوران شاانگ و ژو، یننی تا ساال سات  ادر حالی  این  

اند و دو نقش در چین از هم جدا نشااده بود و شاااهان نقش کاهنان را هم بر عهده داشااته

دین ترین که کهن 1شاده اسات،در قالبی خانوادگی و برای پرساتش نیاکان برگزار می هاآیین

قش  یننی تمایز نجوامع گردآورنده و شااکارچی برابر اساات  های اساات و کمابیش با باور

کاهن و شااه به شاکلی بسایار ابتدایی، حدود هزار و پانصاد ساال دیرتر از ایران در چین 

 ،یتیکه به لحاظ ن ادی و جمن ساتدر اینجا هاتمدنبا ساایر  چین تفاوت اصالی  نمودار شاد.

  ی شاارقی و غربی بین دو نیمه ی جغرافیایی تمدن چینی. پهنهو دوقطبی بوده اساات دورگه

دو ن اد و سااکنانش  که    هشاد تقسایم می یا اگر دقیقتر بگوییم: جنوب شارقی و شامال غربی(  

 ند.  اهکرداقتصادی گوناگون را نمایندگی میسیاسی و زبان متفاوت و دو نظم  

رزانه ش بر سب  زندگی کشاوتأکید که دولت مرکزی چین و   هشاید به همین خاطر بود

هاا باا تکیاه بر دولتی فراگیر و مقتادر  . چرا کاه چینیه اساااتموقنیتی چنین کلیادی پیادا کرد

کردناد، کاه کوچگرد بودناد و ساابا  می  تاأمینمهااجمی  هاای  قبیلاهامنیات خود را در برابر  

 شمردند. ها را خوار میزندگی رعیتی چینی

و این امری اسات که اغله   هی تاریخی صاورت گرفتت چینی در این زمینهتنریف هوی 

قدسی  های ی منناشدن همه  شود. یننی محور قرار گرفتن دولت و متراکمنادیده انگاشته می

در نهاد سایاسای و برکشایده شادن کیش کنفوسایو  که در اصال آیینی دیوانسااارانه اسات، 

ی  که نقطه هی چینی در برابر قطه متضاادِ کوچگردان آریایی بودنههمگی پیامد تحول جام

 .اند هکردمی  بندیصورتی این عناصر را در فرهنگ و هویت خویش  مقابل همه

در سایاسای امروز این سایساتم   .این فرایند دیرپای تاریخی اساتحاصال  چینی  دولت 

کشاور   ،اش قرار دارد. یننی در هیچ تاریخی پیش از اینی تاریخیحد توسانهترین  بزرگ 

چین امروزین حدود ده میلیون کیلومتر مربع وسانت نبوده اسات.  چین چنین مقتدر و پهناور  

ی تااری  خود کمتر میلیاارد نفر جمنیات دارد. اماا تمادن چین برای بخش عماده  4/1دارد و  

 جمنیت را داشته است. و ی  دهم این  قلمرو حدود نیمی از این  از 

 

 
1. Feng, 2013: 112-162. 
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 هاهای تخیلی هان قلمرو »چو« یکی دیگر از سلسله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها به نظم پادشاهی قلمرو دودمان »چین« و گذار هان 

 

ی مرکزی تمدن  شکل گسترش تمدن چینی هم در گذر تاری  دگرگون شده است. هسته

ی  زیساتند و در هزارههان تشاکیل یافته که در جنوب شارقی قلمرو خاوری مین اد  چینی از  
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از کشااورزی و زندگی روساتایی را در اطراف رود زرد و یانگ   زاددروندوم پ.م شاکلی  

تسااه پدید آوردند. گرانیگاه جمنیتی تمدن چینی تا هزار سااال بند همواره در همان بخش 

اش بیشتر در جهت جنوبی بود تا غربی. یننی به سمت ویتنام و ژاپن  قرار داشت و گسترش

نیرومند ی هادولتحضااور قبایل و  ی غربی به خاطریافت و در جبههو کره گسااترش می

 .  ماند از پیشروی باز میآریایی  

ها زد و خیزش مقدماتی چینیپ.م در وضانیت دولتشاهری در جا می  206ساال  تا  چین 

ای پرهزینه و با پیروزی ،پ.م انجام پذیرفت  221ی  نظام پادشاااهی که در    تأساای برای 

  تأساای پ.م  کمی پ  از    206خونین و انقراضاای سااریع همراه بود. دولت هان که در 

دولت اشاکانی( شاکل گرفت، اولین پادشااهی پایدار در این قلمرو بود و سایساتمی اجتماعی  

قدیمی  های  کرد که از نظر پیچیدگی با پادشااهی مصار باساتان یا پادشااهیرا راهبری می

میلیون   5/6.م   100اش در حدود ساال آشاور و ایالم همتا بود. این دولت در او  گساترش

رو سایاسای پهناور و این قلمراند. میلیون نفر فرمان می 57کیلومتر مربع وسانت داشات و بر 

آمد،  قدیمی خار  بود و نوعی امتراتوری به حسااب میهای پرجمنیت از مقیا  پادشااهی

 نیز در حال تکوین بود.که مشابهش همزمان در روم 

 

 

 

 

 

 

 
 شود.دوران هان، که به نادرست دولتی و دودمانی یگانه پنداشته می
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موازی باا تمادن اروپاایی کماابیش  دولات چینی از آن هنگاام تاا باه امروز دوام آورده و  

ی شاش اش در دامنه. مسااحت تمدن چینی در ساراسار تاری  دو هزار ساالهه اساتتحول یافت

و بین پنجاه تا صااد و پنجاه میلیون نفر را در بر   هکردمیتا ده میلیون کیلومتر مربع نوسااان  

بوده، و جمنیتش با اروپا  برابر با ایران زمین و اروپا   تقریباًیننی مسااحتش .  ه اساتگرفتمی

تمرکز سیاسی  به خصوص در او  های  در دورانبرابر و حدود پنه برابر ایران بوده اسات.  

نزدی  نیمی از این مساااحت و جمنیت زیر پرچم ی   ی تانگ و مینگ( شااکوه ساالسااله

 آمدند.  دولت مقتدر گرد می

از این نظر تمدن چینی با تمدن اروپایی شااباهت دارد، یننی پیش از دوران مدرن هیچ  

اش نبوده اسااات. این دو از این نظر باا  دولات یکتاایی قاادر باه کنترل کال قلمرو تمادنی

بر سااراساار  دورانهایی طوانی  طی  متمرکز ایرانی  ی هادولتتفاوت دارند چون   زمینایران

تمادن  ترین  اناد. تمادن چینی از نظر جمنیتی بزرگ رانادهفرماان می  زمینایرانقلمرو تمادنی  

ی داشااته اساات. این تمدن در برخی از گیرچشاامهای  ی زمین بوده و دسااتاوردتاری  کره

  گیر چشامهایی دیگر به درخشاشای  ، و در ساویههها بسایار ابتدایی و بدوی باقی ماند جنبه

اهمیت این تمدن گاه باع  شاده تا نویساندگان مناصار این درخشاش را . ه اساتدسات یافت

 ربطی تنمیم دهند. به چیزهایی بی

داند،  می  هاتمدنین را در تاری  فناوری انرژی برجساته و متمایز از باقی چ ،اسامیل مثالً

ساانگ در ساااخت فواد و در اثبات این دیدگاه به مواردی مثل فناوری اسااتفاده از هغال

غربی این قلمرو و سکاها و ی  هانیست و به بخش هان(   ن ادچینی  اصواًکه   1کند اشااره می

 شود. بوط میایرانی تبار مرهای تخاری

ی هان بوده اسات، در ها ابداع سالسالهکند این فناوریدیگر بگذریم از آن که گمان می

بوده و در زمانی که در ابتدای ایران شتر در شمال شرقی حالی که آغازگاهشان هزار سال پی

در آن منطقه هم روا  پیدا کرد،   کمکمدوران اشااکانی از راه ابریشاام به چین راه یافت و  

 شد. ی تمدن ایرانی محسوب میمرسومی در حوزه کامالًفناوری جا افتاده و 

 
1. Smil, 2017: 393. 
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باید فقز و فقز به    ،دهند که هنگام ارزیابی ی  تمدنهایی از این دسات نشاان میمثال

را با هم سانجید و به   هاتمدنای  هها و شاواهد تاریخی نگریسات و به شاکلی مقایسا داده

 ها توجه کرد. تاریخی فنون و نوآوریهای ها و خاستگاهانتقال منشهای  مسیر

یی مثل چین با دقت و شاافافیت هاتمدنگی اگر چنین کنیم نقاط برجسااتگی یا فروپای 

تا دوران   چین سااخت اجتماعیتوان دریافت که  خواهد شاد. با این شایوه میبیشاتری نمایان 

وضاانیتی جنینی  این اقلیم همواره از و شااهرنشااینی در  ه  ماند باقی مدرن بساایار ابتدایی  

و  هر آن شااکل نگرفتدبومی  ی تاجر  طبقهتا شااش هفت قرن پیش   ه اسااتبرخوردار بود

 . بوده استتباران سغدی  ایرانیدر دست ش اتاری ی  در بدنهسازوکارهای بازرگانی 

این  نویساایی در همچنین ابتدایی بودن خز چینی جای توجه دارد و همین باع  شاده  

 .  ماند بکوچ  از نخبگان دیوانی محدود ای  هبه طبق  قلمرو

مردم جهان  وزیساتی مصاری بیش از آن که با زندگی روزمرهاین خز مانند هیروگلیف 

 . ه است، ماهیتی آیینی و دیوانی داشتبرقرار کند ارتباط 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 شانجغرافیاییدولت سونگ در اوج گسترش 
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 شانتانگ در اوج گسترش جغرافیاییدولت 

 

نگار ابتدایی خود را تا عصاار مدرن حفظ همان ساااختار اندیشااه خز چینی   به همین خاطر 

های  که آیین به شااکلی از زایش دین و فلساافه باز ماند.  ادبیات گسااترده و غنی چینی  کرد، و  

هردو شاد و  این شامنی  آیین تائویی( و عرف اجتماعی  آیین کنفوسایوسای( در آن جایگزین  

در   مهم ی  پیچیاده ارتقاا پیادا نکرد. ادیاان    ، بینیم ه در دین و فلساافاه می کا ی انتزاعی  هرگز باه مرتباه 

 اند. به آن سامان انتقال یافته   زمین ایران  آیین بودایی، مانوی و اسالم( همگی از    این قلمرو 

 

 

 

 

 



145      ی های انسان بخش سوم: تنوع تمدن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 یوآن   ی گسترش جغرافیایی دولت بیشینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مینگ  ی گسترش جغرافیایی دولت بیشینه 
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هنری و فنی بساایار بارور و نیرومند های  ها، تمدن چینی در زمینهدر مقابل این کاسااتی

و در سااط  جهانی   گیرچشاامی خود را پدید آوردند که  ها هنر وی ه. چینیه اسااتبود

گسااترده و پیچیده پدید آوردند که موقنیت زبان چینی را در اثرگذار بوده اساات. ادبیاتی  

بشاار  بزرگ متون ادبی  هاای  مهم جهاان تثبیات کرد و آن را باه یکی از خزاناهی  هاازباانمیاان  

ها خالق و کارساااز بودند و صااننت چاپ، فناوری  ی فناوری هم چینیبدل کرد. در زمینه

پیما که ساه عنصار اصالی جهش اروپا به دوران  سااخت باروت و سااخت کشاتی اقیانو 

دو تای اولی از   کمدساتوند، پیشاتر از باختر در چین تحول یافتند و شا مدرن محساوب می

 اند. چین به اروپا منتقل شده

گنجاند، اما از نظر سااخت تمدن چینی هرچند مسااحت و جمنیتی بزرگ را در خود می

نخسااتین دولت فراگیر چینی هان نامیده  چنان که گفتیم ساایاساای شااکننده و ناپایدار بود.  

.م( بر 220 -پ.م  206چهار قرن   ی هان«»سالسالهتاری  آمده که  های در کتاب  .شاودمی

یا  دولات یکتاا و دودماانی یگااناه در طی این دوران . اماا در واقع  این ساارزمین فرماان راناد 

را هاایی گونااگون  سااه دودماان متفااوت باا پاایتخات در واقع «دوران هاان»کاار نبوده اساات. 

شاان با ی  نام نادرسات شادند و نامیدنبر این قلمرو حاکم میدر پی پی که  شاود  شاامل می

ی هان« تنریف شاده، در ایران دوازده قرنِ میان کوروش بزرگ  با منطقی که »سالسالهاسات. 

ها درسات  تراشایی  از این سالسالهی پارسای« نامید. اما هیچو پیامبر اساالم را باید »سالساله

ف  هایی مشخص با روابز خونی صری  تنری های پیشامدرن بر مبنای دودماننیستند و دولت

 شوند.  می

رقیه  های  ی سایاسای و رقابت پادشااهیساال تجزیه  ۳60پ  از انقراض دولت هان تا 

ه دولت تانگ بخش شاامالی و جنوبی چین شاارقی را با هم متحد .م ک618تا   ،بینیمرا می

میلیون    80-50میلیون کیلومتر مسااحت و  4/5اش  ی توسانهکند. دولت تانگ در بیشاینهمی

.م دوام آورد. بند از آن باز پنجاه ساال آشاوب داریم و 907نفر جمنیت داشات و تا ساال 

.م( دوام آورد و زیر 12۳5-960پ  از آن دولت ساونگ شاکل گرفت که آن هم ساه قرن  

اش دو میلیون کیلومتر مربع وسنت ی مغول تجزیه شد. این دولت در او  رونقفشاار حمله

 میلیون نفر جمنیت داشته است.  110و بیش از 

بند  پ  از آن مغوان در قاله دولت یوآن کمتر از صاد ساال بر چین فرمان راندند و  

–چین سنتی .م( باقی بود. آخرین دولت  1644-1۳68سال    276دولت مینگ پدید آمد که  
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تا   1644ی  در فاصاله کردند و  تأسای را مانچوها که قومی تاتار بودند    -ی چینگسالساله

.م بر این سارزمین فرمان راندند. پ  از آن باز چهار دهه آشاوب داریم و پ  از آن 1912

رساید که تا به امروز نزدی  به  شاود و حزب کمونیسات به قدرت میدوران مدرن آغاز می

 هفت دهه دوام آورده است.

پ.م( ساه و   1600خز در آن  های  به این ترتیه تمدن چینی از آغازگاه نخساتین نشاانه

مفهوم دولت چینی در آن وجود  اشنیم هزاره قدمت دارد که طی دو هزار و دویسات ساال

دولت طی این مدت  اسات. با این همه کرده  می بندیصاورترا داشاته و ملیت متمایز چینی 

ساال در آن برپا بوده اسات و تا پیش از دوران مدرن در   1700چینی متمرکز تنها کمتر از 

 گرفته است. حالت حدود نیمی از این قلمرو را زیر فرمان میترین  گسترده

نساابات باه آنچاه در   اشی تمادنیاش در حوزهو فراگیریدولات چینی  هرچناد پاایاداری  

رقیبی ندارد. به همین خاطر هم در   هاتمدنبینیم بسایار کم اسات، اما در میان ساایر ایران می

تنها ملیت چینی است که همچون عنصر هویتی    -گذشته از هویت ایرانی–دوران پیشامدرن 

نظم سایاسای حاکم بر چین شاباهتی   متمایز و مساتقلی مو  مدرنیته را از سار گذرانده اسات.

ی رعیت به اروپا دارد و این هردو به مصار شبیه هستند. این نظام بر تمایز دو طبقه  گیرمچشا 

هساتند و دومی از دیوانساااران و جنگاوران   و اشاراف مبتنی اسات که اولی کمابیش برده

شااود. قدرت متمرکز در ی  پایتخت، غارت منابع پیرامونی توسااز مرکز، و تشااکیل می

هاسات. به  تفکی  نشادنِ قدرت سایاسای و نظامی و دینی وی گی مشاتر  هردوی این تمدن

های  باهتنامند. این برچساه اگر شا همین خاطر اغله نظام سایاسای چین را امتراتوری می

کند. از این  دهد، اما از تمایزهای مهمی غفلت میمیان این دو ساختار سیاسی را پوشش می

رو بهتر است اگر ساختار سیاسی چین را چنان که از قدیم مرسوم بوده، »فغفوری« بنامیم و 

 امتراتور اروپایی را از فغفور چینی متمایز بدانیم.  
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 دریای مدیترانه گرداگرد ی شمال آفریقا، اش در برابر حاشیه موقعیت جغرافیایی اروپا و جایگیری

 
 

 سوم: اروپا
 

ی اساات که  لمرو میانق یکی از سااه زیرساایسااتم تحول یافته دری تمدن اروپایی  حوزه

دریاای   .گیردرا در بر میآن    یغربی  مربع وساانات دارد و نیماهحادود ده میلیون کیلومتر  

نی هساتند که غرب و ی قلمرو میای جغرافیایی برساازندهمدیترانه و فالت ایران دو هساته

هایی اجتماعی  تمدن اروپایی و مصاری در اصال ساامانهدهند. شارق این اقلیم را تشاکیل می

هسااتند که در شاامال و جنوب دریای مدیترانه و در پیوند با هم شااکل گرفته و تکامل  

 اند.یافته

ن ایرانی متصاال اساات و از جنوب با  های زمینی به تمد از شاارق با راهتمدن اروپایی 

 کند. ی این سه را مهار نمیای مراودههای آبی به تمدن مصر، و هیچ حد و مرز طبینیراه

هنوز تمادنی    ، اروپاای دوم پیش از میالدی هزارهتاا نیماههمین خااطر بوده کاه    شااایاد باه

پیشاروی دو تمدن ایرانی و مصاری در نواحی  شاد و چیزی بیش از مساتقل محساوب نمی
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ی مرکزی این وامگیری در بالکان قرار داشاات که از بود. هسااتهندریای مدیترانه  شاامالی  

ی ساوم پ.م یکجانشاینی و کشااورزی را از سااکنان آناتولی وام گرفته بود و ی هزارهمیانه

ندان مردم قدیم آسااورسااتان  و خویشاااوجمنیت ساااکن در آن به احتمال زیاد قفقازی 

 اند. بودهوآناتولی  

نخساتین دولتشاهرها در بالکان و   ،شاد ی پدیدار میچینکه تمدن  ن دورانی ادر هم تقریباً

که از ساویی  بود و بالکان  ی کرت  تحول جزیرهپیشاتازِ این  ند. گرفتمیاروپای شارقی شاکل  

قرار   زمینایراننظم ساایاساای مصاار و از سااوی دیگر متاثر از فرهنگ و فناوری    تأثیرزیر 

انجام  آسااورسااتان و آناتولیی داشاات. ارتباط بالکان با ایران زمین بیشااتر با واسااطه

شاان فاصاله تر از پیوندهایش با مصار بود که دریایی میانتر و فشاردهپذیرفت، و سارراساتمی

 .  انداختمی

هیتی و میتاانی باه  هاای  در حادود قرن شاااانزدهم و هفادهم پ.م همزماان باا کوچ آریاایی

هند و اروپایی ساب  زندگی کشااورزانه را های ی بزرگی از جمنیتشااخه ،زمینایرانغرب  

بالکان که  و مرکزی وارد کردند. پ  از آن تا هزار ساال از شامال و شارق به اروپای شارقی 

محساوب  هوری -و هیتیکننانی -از فرهنگ فنیقیای هدنبالی اروپا بود،  ترین ناحیهپیشارفته

قلمروی که بندتر به یونان بدل شاد،  سا ، و سااخت سایاسای نویساایی، اسااطیر و منا  .شاد می

 . در این دوران شکل گرفت

از   تر بودناد. این مردماز هماه مهمهاا  فنیقیهاا،  دهنادگاان باه یوناانیدر میاان وام یکی 

ی  اواخر هزاره  در  که   اساتان آساورساتانِ بندی( بودند،ی تمدن ایرانی  ی حوزههامزیرسایسات

سااازی و دریانوردی کشااتیدر شاارق مدیترانه کانون فناوری    شااانهای بندرگاهدوم پ.م 

یابی  های بزرگ و مسلز شدن بر فنون جهتها پ  از ساخت کشتیشاد. فنیقیمحساوب می

ای از زنجیرهنه پراکنده شاادند و  در سااراساار سااواحل جنوبی و غربی مدیترابا سااتارگان، 

جنوب تا اش از شامال ایتالیا ی شامالیتشاکیل دادند که شااخه  نشایندولتشاهرهای کوچ

الطارق  از لیبی تا جبلشامال آفریقا  اش در  ی جنوبیگرفت، و شااخهرا زیر پوشاش اساتانیا  

 پیشروی کرد. 

های پرشامارِ انتشاار تنها یکی از مو  ،های شامالی و جنوبیِ کوچ فنیقیاین دو شااخه

های متمدن و کشاورز قلمرو ایران زمین به سمت غرب بود. با این حال این پویایی  منیتج

متکی بر دریاانوردی مثال جریاانی کاه ساااه هزار ساااال بناد در ایبریاا رخ داد، برای تمادن  
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سایاسای و فرهنگی  . چون دو قلمرو  از آب درآمد سااز و تنیین کننده اروپایی سارنوشات

را در شاامال و جنوب مدیترانه پدید آورد، که بندتر در کشاامکش با کارتاژ  اتروساا  و 

ی امتراتوری روم  ا شاالودهشاان را از دسات دادند، امهای بومی ایتالیا قدرت سایاسایجمنیت

 را شکل دادند. 

پ.م نظم دولتشااهری در بالکان و   550تا   1200های  ی سااالدر فاصاالهبه این ترتیه  

ی یونان  ه جزیرهی دوم این دوران تا شاباروپای شارقی توسانه یافت و به خصاوص در نیمه

ی مرکزی تمادن اروپاایی در این دوران همچناان در . هسااتاهپیادا کردو ایتاالیاا گسااترش  

تر از چین بود  به لحاظ سایاسای توسانه نایافتهیننی  . قرار داشاتی ابتدایی دولتشاهری مرحله

ی گذار به مرتبهیا و بالکان  در ایتالبود که  و تازه پ  از فروپاشای شااهنشااهی هخامنشای 

 . پادشاهی را تجربه کرد

اروپا قلمرو  در  ییابی تمدنهای ساامانکانونی دوم و اول پ.م ی هزارهدر بخش عمده

، رهار سااختار دولتشاه. به همین خاطدند کرمی تأسای   زمینایرانمهاجرانی برخاساته از را 

بینیم شاان با آنچه که نزد اقوام کننانی، هیتی و هوری میاجتماعینظم و  ، هنرخز، اسااطیر

سایاسات و تا حدودی دین مصاری   تأثیردر ضامن تحت ها  اما این کانون همساان بوده اسات.

ی  خهشاود که در قاله ساه شاادر یونانیان بیشاتر دیده می  وی هبه  تأثیرهم قرار داشاتند. این 

پ.م و در جریان فروپاشای نظم عصار    1200در حدود ساال  ائولی و ایونی و دُری جمنیتی 

در قرن هشااتم و   ،تاری  طوانی چهار قرنی یبرنز به بالکان کوچیدند و پ  از ی  دوره

و بند به   پدید آوردند ی دریای اژه دو کرانهخود را در  های نهم پ.م نخسااتین دولتشااهر

 . کردند  تأسی هایی در جنوب ایتالیا و فرانسه و شمال آفریقا  ها مهاجرنشینپیروی از فنیقی

و دولتشاهرهای ی اروپا  های توسانه یافتهپ  از ظهور دولت هخامنشای عمالً تمام بخش

الگو تا ی دولت پارسای ادغام شاد و یا در مدار نفوه آن قرار گرفت. این  در بدنهاش  عمده

سارکشای  زمینه را برای تا آن که افزایش جمنیت بالکان  ،بود  پایان عصار هخامنشایان برقرار

شااهنشااهی  ای  حاشایههای تا آن زمان یکی از اساتان  هاهموار سااخت. مقدونیهایی  مقدونی

ومی هند و اروپایی ولی غیریونانی بودند که از ساویی  این مردم قشادند.  محساوب میپار  

ها پیوند داشاتند. وامگیری زبان و فرهنگ ها و ساکاها و از ساوی دیگر با ایلوریبا فریگی

یوناانی در این قلمرو بساایاار دیگر و در اواخر دوران هخاامنشاای انجاام پاذیرفات. این قوم 

نخساات یونان را فت  کردند و جمنیت شااناور بزرگش را به  با رهبری اسااکندر بودند که  
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زمین تاختند و دسات به کشاتار و غارت گشاودند. اساکندر به  انبه ایرخدمت گرفتند، و بند  

دهه در چندین  جانشاینانش تا  .درگذشاتساازش  ماجراجویی سارنوشاتسارعت پ  از این  

کن  هایی که گشاوده بودند، ریشاه، و به سارعت در سارزمینبودند   یکدیگرحال جنگیدن با 

شادند. تنها دو دولت مقدونی در مصار و بالکان تا دو ساه قرن بند دوام آورد، که ضانیف و 

 ها قرار گرفت. طلبی رومیی توسنهناتوان بود و به سادگی طنمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
داشته باشید که هرگز »امپراتوری سلوکی«ای در این ابعاد ظهور قدرت سیاسی روم در شمال مدیترانه، توجه 

زمین در این تاریخ شش دولت بزرگ )سلوکی، ماد، ایالم، پارت، بلخ، مائوری( و چندین  ایم و ایراننداشته
 دولت محلی کوچکتر داشته است. 

 

ی دولتشاهری گذر  نخساتین واحد سایاسای مساتقل اروپایی که از مرتبهبا این حسااب  

، دولت مقدونیه بود که در ابتدای کار اسااتانی از ه و به سااط  پادشاااهی دساات یافتکرد

شد، اما بر نظم پارسی برآشوبید و آن را ویران ساخت و خود قلمرو هخامنشی محسوب می

ها ولی مانند مغوان و مقدونیاش اساتقرار یافت. در کناره همچون دولتی شاکننده و خشان

بااقی اقوام بادوی مهااجم، جز این ویرانگری زودگاذر نقش دیگری در تااری  ایفاا نکردناد.  

، یا دین و خز و سانت زبان و فرهنگ مقدونییا چیزی به اسام دولت مقدونی،  هرگز  یننی  

 مقدونی شکل نگرفت. 

اساکندر البته به خاطر ویران کردن دولت شاکوهمند هخامنشای نقشای مهم  و شاوم( در 

تاری  ایفا کرد، اما باید توجه داشاات که نه هویتی یونانی داشاات و نه توانساات نظمی  
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م اساتقالل تمدن اروپایی از تمدن ایرانی را به درسات از این رو اعالجایگزین پدید آورَد.  

دهند، اما آنچه در جریان این روند رخ داد را اغله زیر پوشااش به اسااکندر نساابت می

ی فرهنگ یونانی یا مقاومت آزادی غرب در برابر اسااتبداد شاارقی، به  مفاهیمی مثل منجزه

 کنند. کل نادرست و تحریف شده روایت می

دوم و ساوم های طی قرن -و نه قبل از او-پ  از اساکندر هویت یونانی و »هلنیسام« 

  و به همین منطقه شاکل گرفت  مقدونی بر سار بالکان  امیران پیش از میالد در جریان رقابت  

که به »تمدن هلنی« نسبت داده ای  نامساتند و تخیلی  و گساترشِقدمت د. یننی آن مانمحدود 

  بندی صاورتی  توان آن را همچون نخساتین نمونه. اما میه اساتشاود را هرگز نداشاتمی

 هویت مستقل اروپاییان در نظر گرفت. 

این سااخت دولتی و هویت وابساته به آن البته به سارعت فرو پاشاید و جای خود را به  

دولت روم و هویت اتینی داد که در یکی دو قرن منتهی به عصار مسایحی شاکل گرفت و 

در تقابل    هادر گرداگرد دریای مدیترانه توساانه یافت. به همان ترتیبی که هویت چینی هان

هاا هم باه مثااباه شاااد، هویات اروپاایی رومیکوچگرد ترکسااتاان تنریف میهاای  باا آریاایی

 شد.   بندیصورتای در برابر ایرانیان بندیجبهه

انجاامیاد.   زمینایرانانقراض دولات هخاامنشاای باه ظهور چناد دولات بزرگ در گرداگرد  

دولت اولین    .اینها دولت روم و کارتاژ در جنوب و شاامال دریای مدیترانه بودند ترین مهم

چه بسااا از این فروپاشاای و بازسااازی   ،هم که همزمان شااکل گرفت هان( چین  متمرکز  

ها با دولت ایران مسااتقیم نبود و پذیرفته باشااد. هرچند همسااایگی چینیی  تأثیر زمینایران

 .اش بودند سکا و تُخاری مقیم ختای و ختن واسطهقبایل آریایی  

دولت روم که از قرن سوم پیش از میالد قدرتی پیدا کرده بود، تا سیصد سال بند موفق  

جنوبی و در ساااحل یی از آناتولی را تسااخیر کند و هابخششااد کارتاژ، مصاار، بالکان و 

. ظهور دولت روم  اساتیال یابد  یونانی و فنیقیهای  نشاینکوچقلمرو قدیمی  بر مدیترانه  غربی  

تمدن اروپایی از ایران و مصار بود. تمدنی که رومیان بنا سایاسای تقالل  به مننای اعالم اسا 

مسایحی، مانوی(، و   سایاسای  سانا، امتراتور، ارتش منظم(، دین  میترایی،های  نهادند نماد

وامگیری کرده بود. اما   زمینایران( را از ، اسااهپایه  کشاااورزی عمیق، آهنهای  فناوری

آساورساتان و زیرسایساتم ی دو  با واساطهو بود ها غیرمساتقیم  ی مرکزی این وامگیریهساته

به روم انتقال   عبرانی-و کننانیی فرهنگ یونانی  و اغله با واساطه ،گرفتمیآناتولی انجام 
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ی خز و اسااااطیر یوناانی، و نظاام یاافات. رومیاان خز و اسااااطیر فنیقی را باا واسااطاهمی

ها دریافت اژیها و کارتی اتروسا دولتشاهری و مجل  سانا و فنون کشااورزی را با واساطه

های ظاهری ارتش  شاکلساازمان و کم و کاسات از شاان هم تقلیدی بیکردند. سااخت نظامی

شاد، بی آن که برخی از عناصار  آشاوری بود، که با فناوری نظامی هخامنشایان ترکیه می

از جانوران   ی درساتکه رومیان اساتفادهاش آن  نمونهی ایشاان را جذب کرده باشاد. پیچیده

نظام بومی نیرومندی پدید نیاوردند و  اسااه، شااتر، فیل( را فرا نگرفتند و سااوارهجنگی  

بر نیروی  تأکید نظام ساانگین اساالحه بود. پیاده هایهایشااان به سااب  آشااوری ارتشبدنه

روم و کاارتااژ در ایتاالیاا تحول هاای  در جریاان جناگ  وی هباهدریاایی هم میراثی فنیقی بود کاه  

 یافت.

تمدن مصاری بودند، که در زمان ظهور ایشاان    تأثیرساخت زیر  از ساوی دیگر  رومیان  

ی نیل منقرض شد. روم ساخت ی ایشان بر درهکشید و در زمان سیطرهآخر را میهای  نف 

ایدئولوژی ساایاساای خود و پیکربندی هویت جمنی خود را از مصااریان وام  ت خود،دول

 . روا  یافتگرفت و برخی از ادیان مصری  مثل آیین ایزی  و اوزیری ( نیز در روم 

در مقام سااختاری سایاسای چندان کامیاب نبود. از  ،ای که رومیان بنیان نهادند امتراتوری

رومی را برای بازساازی دوران باساتان های نویساان طی دو قرن گذشاته متنآنجا که تاری 

اند، طبینی اساات که دولت روم در این میان برجسااتگی بیشااتری پیدا کرده و مبنا گرفته

ان و چین قلماداد شاااده اسااات. اماا زماانی کاه تراز باا ایرچون نیرویی بزرگ و همهم

  (مثل توانایی نظامی و ساخت سیاسی و پویایی اقتصاد پذیر هایی روشان و سنجششااخص

محساوب  و فقیر شاکننده   ،یابیم که روم دولتی ناپایداردرمی  ،را در این قلمروها تحلیل کنیم

چندان نتایید  به همین خاطر   .بوده است  شده که مدام با تجزیه و آشوب دست به گریبانمی

پ  از تجزیاه در عمال باه  در اواخر قرن چهاارم میالدی  و بخش پاایادارش  روم شاارقی(  

 شد. گذار ایران فرو کاسته خرا 

تداوم تاریخی    اسات.ی چین هم صاورت گرفته  ان که گفتیم اغراق مشاابهی دربارهچن

اساات. اما  بوده  ایران  تر از  دولت چین هم فروپایهجغرافیایی    شگسااتری ها و دامنهدودمان

در واقع دودمان به مننای واقنی کلمه  ،تر اسات. در رومدر روم اوضااع از چین هم آشافته

 یاا  حکمرانی کاه از پادر باه پساار  هاای  زنجیرهترین  وجود ناداشااتاه اسااات. یننی طوانی
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یافته و آن هم  دسات باا ساه تا پنه نسال ادامه می  ،رسایدهبه ار  میخویشااوندان دیگر(  

 استثنایی نادر بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سیر گسترش قلمرو دولت روم و وحدت سیاسی ایتالیا 
 

 

دودمان بنیانگذار امتراتوری روم، یننی خاندان یولیو ااا کلودیان، پنه امتراتور را در بر  

دودمانی در کار نبوده و این عنوان    اصااواً، یننی  ی  فرزند دیگری نبودند که هیچ  یردگمی

تاسیانو   ی خونی بین وسا در خاندان فالویان تنها رابطهپ  از آن .  ی مورخان اساتآفریده

 شود. و دو پسرش تیتو  و دومیتیان دیده می
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ی خونی باه کومودو  و پادرش ماارکو  اورلیو  در خاانادان آنتونینی تنهاا رابطاه

ران هم تنها ساتتیمو  ساورو  و دو پسارش کاراکاا و گِتا با وِحصار اسات. در خاندان ساِ من

بنادی گوردیاان اول و دوم را داریم کاه پادر و هاای  اناد. در دورانهم ارتبااط خونی داشااتاه

پسار هساتند، و گالینو  که پسار والریانو  اسات. در دوران آشاوب بند از آن دو جفت  

شاود  کشاد و نمیشاان به ی  ساال نمیبرادر و ی  پدر و پسار را داریم، که عمر زمامداری

 شان داد.سیاسی جایهای ی جانشینیدر زنجیره

ی حاکم و دسات به دسات شادن قدرت در میان هادودماندر شارایطی که جایگزینی  

ی مخالفان نیاز داشات، این  ها به کشاتارهای پردامنه و سارکوب گساتردهو قبیله  هاخاندان

آمیز بودن سااختار دولت بود، ناپایداری دودمانی به مننای هر  و مر  سایاسای و خشاونت

 بینیم. در جنگهای داخلی خونین و پیاپی نیز نمودهایش را می  همچنان که

بینیم، باه خاانادان  یی دودماانی مننااداری کاه در کال امتراتوری روم مدر واقع، تنهاا رابطاه

از برادران و فرزندان و پسارعموها جانشاین  ایزنجیرهشاود که در آن کنساتانتین مربوط می

 شوند.یکدیگر می

بسایار تنها  های  ها و وقفهاما دوران حکومت این زنجیره نیز کوتاه اسات و با گساسات

پاایاد. در خاانادان والنتینی هم الگوی مشااابهی داریم و م.( می ۳6۳تاا  ۳05سااال  بین  58

داری  رسااند. اما دوران زمامبینیم که به قدرت میوالنتینو  و برادرش و دو پساارش را می

 کشد. م.( به درازا می ۳92ا  ۳64سال   28کل این دودمان تنها 

طی چند  ریف کنیم که  خویشااوند تن  هاییروی هم رفته اگر دودمان را بر اساا  شااه

 بینیم که در روم مفهوم دودمان غایه بوده است. رسند، میوقفه به قدرت مینسل بی

ر مبنای روابز امتراتوران رومی امری قراردادی و تفسیری است که ب  در هادودماناغله  

ابداع    ،اند زیساتهها بند مینویساانی که قرنتوساز تاری   منمواًپسارخواندگی یا دامادی، 

 . استشده  

گذشاته از گساساتگی روابز خویشااوندی میان امتراتوران روم و تشاکیل نشادنِ دودمانی  

شان بنگریم  پایدار و پیوسته، کافی است به شمار امتراتوران روم و میانگین دوران زمامداری

 تا ناپایداری این نهاد سیاسی روشن شود. 
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 ی قرن اول پ.مسرداران رومی مدعی سلطنت و بستر جنگ داخلی در میانه قلمرو 

 

طی   پ.م. تشاکیل دادند و تا پایان عصار اشاکانی    27رومیان نظام سالطنتی خود را در 

قراردادی را های چهار تا از این »دودمان«  (اشاکانیدوران ی دوم  نیمهموازی با   ،ساال  262

سال نخست   64 اما  نفر در مقام امتراتور روم قرار گرفتند.  26از سر گذراندند. در این مدت  

هشات تن از   شاود.آن تنها به دو امتراتور بنیانگذار اول  آگوساتو  و تیبریو ( مربوط می

این امتراتوران، یننی نزدی  به ی  ساوم کل کساانی که بر اورنگ سالطنت روم تکیه زدند، 

 کمتر از دو سال قدرت را در دست داشتند. 

 زمیننایراکشاد و در ساراسارش ی  دودمان بر  که نیم هزاره به درازا میعصار سااساانی  

مفهوم دودمان را به سااب    . تازه اگرشااودبا هفت دودمان رومی همتا میراندند،  فرمان می

  بخواه و کمابیش مستقل از روابز خویشاوندی در مننایی دل  پرست،نویسان مدرنِ رومتاری 

 در نظر بگیریم.  

م. هفتااد و پنه تن بر تخات امتراتوری روم تکیاه زدناد کاه   650تاا    2۳5ی  در فااصاالاه

ساال بود. در این میان سای و سه تن، یننی نزدی  به نیمی از   5/5نتشاان  میانگین دوران سالط

 داشتند. وتخت را در اختیار کل امتراتوران روم، کمتر از دو سال تا 
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انداز کالن تاریخی، قلمرو تمدن اروپایی که امروز در او   با این حسااب در ی  چشام

گیرد، در بیش از دو هزار ساالی که تاری  بر می  اش حدود ده میلیون کیلومتر را درتوسانه

اندوخته، تنها ی  دولت فراگیر به نام روم داشااته که روی هم رفته از زمان فت  مقدونیه و 

حدود .م(  ۳95ناپذیر روم غربی و شارقی  در پ.م( تا گساسات برگشات  140ی بالکان  دهه

های نهاد  تأسای پانصاد ساال دولت فراگیر داشاته، که آن هم چنان که دیدیم در عمل از 

 است. درمانده  واقنی های سیاسی پایدار و دودمان

.م( پنه میلیون کیلومتر مربع و بیش از پنجاه 117ی خود  در  دولت روم در او  توسانه

راناد، ارتشااهاایی  و آن نهاادی کاه بر این قلمرو فرماان می میلیون نفر را زیر فرماان داشااات

 . متحر  بود و نه دیوانسااری دولتی مستقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .م۱۱۷اش در سال ی اقتدار و گسترشی بیشینه قلمرو امپراتوری روم در لحظه 
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 مریکای آدو تمدن اصلی شکل گرفته در مرکز و جنوب قاره 
 

 

 چهارم و پنجم: آمریکای مرکزی و جنوبی

 

یابی پادشاااهی در قلمرو چین و اروپا و هویتی هادولتنخسااتین    تأساای همزمان با 

شااماالی آمریکاای جنوبی هم تمادن هاای  در آمریکاای مرکزی و بخشهاا،  هاا و رومیهاان

از ای  شابکه  شاود، و آن نیز در اصالدیگری زاده شاد که اغله با نام اولم  شاناخته می

ران  ی تمدنی کهن ای پ.م دو حوزه  1200کوچ  بوده است. به این ترتیه در  های  دولتشهر

ی تمدنی جوان چین، اروپا و ایم، و سااه حوزهداشااتهقدمت هزار سااال  با دوو مصاار را 
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ی دولتشااهری قرار در مرتباهتاازه باه میادان آماده بودناد و    ی مرکزی و جنوبی کاهآمریکاا

پادشااهی محلی ی هانظامآمریکا نیز  در پ.م   1000-1200های  ساالی  فاصالهداشاتند. در 

. بومیان فراهم آمد   زاددرونتمدنی مساتقل و شاکل گرفت و به این ترتیه زمینه برای ظهور 

ی جمنیت سااکن در قلمرو خاوری بودند که در پایان عصار یخبندان آمریکا در واقع ادامه

گذشاتند و به این قاره وارد شادند. از این رو از نظر جمنیتی خویشااوند    1ی برینگاز تنگه

 شدند.  ها و بومیان سیبری محسوب میچینی

پ.م( در مقطنی زماانی کاه باه ناام    11000-11500پیش از میالد    ی دوازدهمدر هزاره

شااد و گیر جایا  ی آمریکشااهرت یافته، این جمنیت نوآمده در شاامال قاره 2مرز کلووی 

به شااکلی پ.م این مردم   1500در کل این قاره گسااترش یافت. تا حدود سااال    تدریهبه

کردند و این نساابت به ایران و مصاار دو هزار سااال تجربه  ی را انقالب کشاااورزمسااتقل  

 دیرآیندتر بود. 

ابتدایی از   ایمرتبهدر آمریکای شامالی عناصار تمدنی از این هم دیرتر نمایان شاد و در 

ی پاایین درهدر  بااسااتاانی    یهاای پ.م تتاه  2800-۳500ی  پیچیادگی در جاا زد. در فااصاالاه

دگردیسی یافت که   3ی فقرپ.م به فرهنگ نقطه  700-2200پی شکل گرفت و در سیمیسی

ی نوسنگی قرار داشتند و همچنان در مرتبه . این مراکز استقراریساز بودتتهاش  مانند نیاکان

پ.م نیاکان سارختوساتان پوئبلو    1000در حدود ساال  4.بودبسایار ابتدایی    شاانهنر و صاننت

هم در آمریکای شامالی شاکل گرفتند که به همین ترتیه    «درختزاری»و فرهنگ موساوم به  

 نان در مرز عصر نوسنگی قرار داشتند. همچ

ی قبایل گردآورنده و شاکارچی فراتر نرفتند آمریکای شامالی هرگز از مرتبههای فرهنگ

شاد. یننی به  شاان به شاکلی ابتدایی از دولتشاهرها منحصار مینظم ،حالتترین  و در پیچیده

و استرالیا و کمربند گرداگرد قطه در اوراسیا خار  از همان ترتیبی که آفریقای زیر صحرا 

 بود.آمریکای جنوبی نیز چنین    یشارقی  پهنهقرار داشات، آمریکای شامالی و   ی تمدندایره

 
1.  bering strait 
2 .Clovis 
3. Poverty Point culture 

پی شکوفا بود و نخستین  سیی میسیپ.م در دره  ۱۳۵۰تا    ۱۷۵۰ی  ست( در فاصلهی فقر )نام جاییفرهنگ نقطه  . 4
 شود. ای را شامل میشود که حدود صد مرکز استقراری تپهفرهنگ مستقر آمریکای شمالی محسوب می
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و  رفتمیمحلی کوچ  فراتر نهای ی دولتشااهراز مرتباهدر این منااطق    سااط  پیچیادگی

 .  سازی در آن پدیدار نگشتشهرهای بزرگ و راه

فرهنگ ترین ی آمریکا در آمریکای مرکزی قرار داشات. کهنکانون تحول تمدن در قاره

امروزین شااکل   یی مکزیکو و در سااان لورنزودر درهتنوچتیتالن  یننی  شااهری این منطقه  

پ.م در این   1600-1500یکجانشاینی اساتقرار یافته در حدود  های  گرفت. نخساتین نشاانه

ی پ.م در اوِنتا به مرتبه  1200گذاری کالسای  در حدود منطقه نمایان شاد و بنا به تاری 

پ.م   2600در حدود آن موازی با اد کرد. شاهرنشاینی دسات یافت و تمدنی مساتقل را ایج

ی کوئلو  بلیز امروزین( گذار به  در منطقه  ،هایی که بندتر به مایاها تبدیل شادند اولین گروه

  1800در  در آمریکا تازه  پایدارهای نخسااتین روسااتا  1.زندگی یکجانشااینی را آغاز کردند 

. در شدند   تأسی پ.م در ناکبِه   750تا   1000ی د و نخستین شهرها در فاصلهمپ.م پدید آ

در یکجانشااینی های  پ.م اولین نشااانه  1000-1500آمریکای جنوبی کمی دیرتر در حدود 

پ.م در این منطقاه و چااوین باه   900-1000ی  کومبِاه ماایو شااکال گرفات و در فااصاالاه

 . دگردیسی یافتشهرنشینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها و مراکز فرهنگی تمدن آمریکای مرکزی زیرسیستم

 
1. Hammond et al. 1976: 579–581. 
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پسات آمریکای مرکزی و تمدن کوهساتانی آمریکای جنوبی  های تمدن جنگلی سارزمین

کاه طی دو   ،ی آمریکاا پادیاد آوردناد ر قاارهرا دسااااماان اجتمااعی  ی متفااوت از  دو جلوه

ارتگران  زماان ورود غا   تااو    ناد ی کاارائیاه و آنتیال گسااترش یاافتی بنادی در منطقاههزاره

 . ند ودآزت  و اینکا را ایجاد کرده بی  هادولتاستانیایی 

مسااحتی    ،.م( منقرض شاد 15۳۳هجری خورشایدی    912دولت اینکا زمانی که در ساال  

جمنیتی در حادود ده میلیون تن را زیر پوشااش خود باالغ بر دو میلیون کیلومتر مربع و  

میلیون تن را زیر  28تا   20ها که دوازده سااال زودتر فرو پاشاایدند هم بین داشاات. آزت 

 د.  وشآمریکایی محسوب میی  هاتمدننهایی رشد حد ی خود داشتند و این  سیطره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آزتک در آمریکای مرکزی و جنوبی، در قرن پانزدهم میالدی ی گسترش دولتبیشینه

ها پ  از ورود سااتیدپوسااتان طی مدت کوتاهی در اثر کشااتار و تمدنهردوی این  

توان نزدیا  باه  هاای واگیردار منقرض شااادناد. عمر هریا  از این دو تمادن را میبیمااری

توان آنها را با مصار مقایساه کرد که در زمان نابودی به  . بر این مبنا میساال دانسات  2500

  آمریکایی های  تمدن دساات مهاجمان اروپایی، نزدی  به سااه هزار سااال عمر داشاات.
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های عظیم آیینی، و شاکلی از تمرکز  کشااورزی پیشارفته، شاهرنشاینی توسانه یافته با محور بنا

 ای شکل گرفته بود. بیلههای ققدرت سیاسی را پدید آوردند که بر محور اتحاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های اینکا در آمریکای مرکزی و جنوبی، در قرن پانزدهم میالدی ی گسترش دولتبیشینه

 

ی خود را پادیاد آوردناد، خز و تقویم و ساارختوسااتاان در این دو تمادن هنر وی ه

گیاهشااناساای خاص خود را پروردند، و با این همه از نظر سااط  پیچیدگی اجتماعی و 

ی انور باارکش  جز نموناهفنااوری در سااط  نوساانگی در جاا زدناد. در حادی کاه حتاا جا 

 شان بر مبنای نیروی عضالت انسان شکل گرفته بود. استثنایی اما( نداشتند و کل تمدن

افزارهایشاان در حد عصار  نگار، و جنگشاان اندیشاهفناوری فلزشاان بسایار ابتدایی، خز

گیری مداوم و بر برده بود وبسایار خشان و خونبار   شاان همسایاساینظام    .قی ماند نوسانگی با

های آمریکایی بسیار وی ه،  تمدنجمنیت انسانی مبتنی بود. از  گیرچشمبخشی  قربانی کردن  

اما حقیقت آن اسات   .اند م بودهجذاب، رازآمیز و  در برخورد با اروپاییان( ساتمدیده و مظلو

پرورش گیاهان  به  های انساانی به نسابت اند  بوده و تمدن  یهایشاان به خزانهکه افزوده

 است.شده  محدود میاهلی خوراکی 
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 ی آمریکا، پیش از ورود سفیدپوستانهای قومی سرخپوستان در قاره گروه 
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 پ.م ۵۲۳قلمرو شاهنشاهی هخامنشی  

 

 ششم: ایران
 

 

آمریکایی و مصر کمابیش همسان بود و عمر و ی هاتمدنساط  پیچیدگی جوامع انسانی در 
. با این حال ساط  دیگری از پیچیدگی شاباهتی با هم داشاتشاان هم  رش جغرافیاییگسات
از شااش تمدن از آن گذر   نیمیکه تنها   سااتای مرتبهو این   اسااتپذیر  امکان  هاتمدنبرای 
تکامل یافت ی قرن شاشام پیش از میالد  در میانهنخساتین بار  از پیچیدگی مرتبه ند. این اهکرد

برای  مسااتقیم با ملیت و هویت ایرانی پیوند خورده اساات. در این هنگام بود که و به طور 
پادشاااهی در هم ادغام شاادند و ی  دولت فراگیر جهانی پدید  ی هادولتنخسااتین بار 
ی  سایساتم انساانی کرهترین ی تمدن ایرانی پیشاروتردید حوزهبیقرن شاشام پ.م آوردند. تا 

، رام  فنون فلزکاریگری، شاهرساازی،  اجتماعی  کوزههای  ی نوآوریهمه تقریباًبود و زمین  
، دین  ی جنگیگردونهشااتر، ، سااوارکاری با اسااه و اصاالیهان و جانوران کردن گیا

 ( در آن ابداع شده بود. دستگاه فلسفیو مدار، یکتاپرست اخالق
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اجتماعی  ی  هانظم در ساامانهگام بندی ارتقای چندان غافلگیر کننده نبود که   ،با این مقدمه
 پدیدار گردد.  جافراگیر ملی در آندولت ستین ، و نخدوپیموده ش زمینایرانهم در 

شاد و به  ی  نظم سایاسای فراگیر خالصاه نمی  تأسای تنها به  پیچیدگی  یاین ساط  تازه
 اجتماعی بود.ی هانظاممننای دقیق کلمه جهشی در پیچیدگی 

دولتی چند قومیتی و چند زبانه    تأسای توان چنین برشامرد: این جهش را میهای  نمود
دارای های کل ساارزمین تقریبااًگسااترده بود و  بساایاار پهنااوری  که در قلمرو جغرافیاایی  

کشااورزی تازه مثل شاخم  های  داد، باب شادن فناوریکشااورزی یکجانشاین را پوشاش می
تجاری،  های امنیت کاروان  تأمین  ،هاراه  ی دولتیِعمیق خا  و آبرسااانی با قنات، توساانه

ی بر تشاخص فردی، و ظهور ادیانی  حقوق و قوانین و هنر مبتن  تأسای ظهور اقتصااد پولی،  
 بودایی، یهودی، افالطونی( که ماهیتی فلساافی داشااتند و هدفشااان رسااتگاری فرد و 

ای یکتای اخالقی بود و همه از آیین زرتشاات در ایران شاارقی  شااان وجود خد فرضپیش
 .  شدند آن محسوب می ی برنقد  به آن وو اغله واکنشی    سرچشمه گرفته بودند 

داد که در آن هویت ملی انگیزی را نشان میی او  شگفتنظم سایاسای هخامنشیان نقطه
 . گسترشی جهانی یافت همتوشانی پیدا کرد و ی نفوه سیاسی ی  دولتبا گستره
تمادنی را در اختیاار  ی پهناهیا  دولات یگااناه سااراساار یا   بود کاه  نخسااتین باار  این  

هاای موقنیاتکرد کاه مسااتقال از زباان و ن اد و  تولیاد می  ایوی ه  و هویات جمنیگرفات  می
 داد. شد و ت  ت  افراد را مخاطه قرار میتنریف میمحلی 

ممکن  یننی    سایساتم اجتماعیترین مقیا در قرن شاشام پ.م برای نخساتین بار کالن
 همراه بود.  یتبر فرد تأکید تکامل یافت، و جاله آن که ظهورش با  تمدن(-ی  دولت
نظم  اولین  هم نخسااتین پیکربنادی هویات ملی را پادیاد آورد و هم  هخاامنشاای  دولات  
  شد.محسوب میجهانی 

طی ساه  کشاور جهان ترین  بزرگ انگیز اسات و نیاز به توضای  دارد، که  این نکته شاگفت
کرد و تماایز و هاا تکیاه می»من«بر    بود کاه  آسااااغول  ینهاادی نخسااات تااری ،  هزاره

شرط  1ام،بح  کرده  دیگر یی هاکتابچنان که در  شمرد.شان را به رسمیت میخودمختاری

 
بحثی درباره 1.  به »کوروش رهاییبرای  بنگرید  این نظم سیاسی نوظهور  بخش ی چگونگی پیکربندی و ظهور 

نو از سوژه و ظهور منِ پارسی بنگرید به  [« و برای فهم چگونگی صورتبندی و ظهور شکلی  ، الف۱۳۹۲]وکیلی،  
 [«.۱۳۹۰»داریوش دادگر ]وکیلی، 
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عاام و فراگیر و پیکربنادی مفااهیمی انتزاعی  ای  هامکاان ظهور چنین نظمی دسااتیاابی باه نظریا 
ها و مردن »من«بود که اخالق و سایاسات را به شاکلی یکساره نو و بر مبنای به رسامیت شا 

شااان تنریف کند، و این شاارطی بود که در همان حدود فردیهای و انتخاب ارادهآزادی 
  برآورده شدعصار برنز در ایران شرقی های  پ.م و همزمان با بحران فروپاشای فرهنگ  1200
 آن است. ردپای مستند زرتشت نخستین   «گاهانِ»و متن 

دولات هخاامنشاای حادود دو و نیم قرن دوام آورد و بناد باا باه جنبش در آمادن جمنیات 
در قلمرو باساتانی  ، فرو پاشاید. متراکم بالکان که به تازگی شاهرنشاین و متمدن شاده بود

ماد و آساورساتان شاکل گرفت. قلمرو   ،میانرودان ، هند،پارت ،دولت بل  شاش،  ایرانی تمدن
ها قرار قدیم تمدن مصاری به صاورت دولت بطلمیوسای بازتنریف شاد و زیر فرمان مقدونی

 .ی دولت مقدونی شد بازماندهگرفت، و آناتولی و بالکان نصیه 
ی زیر ضارب حملهزمین را بار دیگر متحد کردند، بالکان و مصار ایرانها  اشاکانیوقتی 

اما نظم  .  در حال انقراض بودند ساارداران مقدونی  ها قرار داشاات و واپسااین بقایای  یروم
قبایل تخاری و ساکا  جذب  با و   پ  از نیم قرن به سارعت خود را بازساازی کردایرانشاهری  

پ  را مقادونی و بند رومی توانساات مهااجماان کوچیادند،  به ایران زمین میاز شاارق که  
 ، و آندگردیسی یافتنیرومند   انگیز وی  ساخت سیاسی شگفت. نظم پارسی کهن به براند 
گزید،  زمین را برمیایرانکه شااهنشااه    . خاندان اشاکانیبود  کوشاانی-دوقلوی اشاکانیدولت 

هایی خرد کننده پ  های پیاپی و بزرگ رومیان را با شاکساتمقدونیان را پ  راند و حمله
شاد،  محساوب می مساتقل کوشاانی که زیردسات و تابع اشاکانیان. در مقابل خاندان نیمهزد

شاان کرد و پیشارویرا جذب آمدند  میاز ترکساتان   یی کهها و ساکاهاتخاریخروشاان مو   
گیری دولت اشاکانی که جانشاین و وار  همزمان با شاکل.  ساامان دادهند  شامال در  را 

، که برای نخسااتین بار برای  پدید آمد ر و باختر در خاودو دولت دیگر  هخامنشاایان بود،  
چین و -ها . هردوی این دولتی ایران گرانیگاهی ساایاساای ایجاد کردهای همسااایهتمدن
قواعاد و مبناای کردناد. اماا بر  هاای دولات پاارساای را تقلیاد میبرخی از نماادهاا و نمود  -روم
 افزارشان با تمدن ایرانی تفاوت داشت. شده بودند و نرم تأسی های متفاوتی داشتپیش

ی ایرانی پ  از عصاار اشااکانی برای نخسااتین بار با »دیگری«هایی در دولت یکتارچه
ی تمادنی بیرونی بودناد. این تمادن از ابتادای بیرون از مرزهاای خود روبرو شااد کاه نماایناده

شااناخت که مصاار بود. اما مصاار نساابت به ایران  اش تنها ی  »دیگری« را میگیریشااکل
های فرهنگی و فناورانه،  گیریهای جمنیتی، واممهاجرتوضانیتی کمابیش فروپایه داشات.  
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جویانه همواره از سامت ایران به مصار بوده و نه در جهت های نظامی سالطهاندازیو دسات
شاده و نه هماوردی های محلی ایران غربی قلمداد میمنکو . مصار در واقع همتای دولت

های های بابل( یا درگیریبا کاساای  مثالً  برای کلیات تمادن ایرانی. البته ارتباطهای درباری
در فنیقیاه و   مثالً   هاای ساایااساای و فرهنگیباا شااااهاان هیتی( یاا اعماال نفوه مثالً   نظاامی

اند و ای محدود و دوامی اند  داشاتهآساورساتان( در کار بوده اسات. اما اینها همیشاه دامنه
 اند. ی تمدن ایرانی اثرگذار نبودههرگز در پهنه

ی ایران شاکل گرفت، در فراساوی مرزهایش  در عصار هخامنشای که کشاور یکتارچه
گفتند، »بوم پار « در »این  اش حضاور نداشات. همانطور که شااهنشااهان میپایهدولتی هم

ای در پیرامون های دیگر را به حاشاایهی ساارزمینزمین دور و دراز گسااترده« بود و همه
ساخت. این تنها دورانی در سراسر تاری  بود که نظم جوامع انسانی مرکزی  می خویش بدل

 یگانه پیدا کرد و بند از آن هرگز چنین وضنیتی تکرار نشد.
هایی  اما پ  از دوران اشااکانی، دولت روم و چین نمایندگانی ساایاساای برای تمدن

هایی سار و کار پیدا کردند که خودشاان بیرونی بودند و ایرانیان برای نخساتین بار با دیگری
دولتی مساتقل و گاه مهاجم داشاتند. به این ترتیه هویت ایرانی در عصار اشاکانی بازتنریف 

سات، تا سااساانی-یابیم، بیشاتر این تنریف اشاکانیای »ملیت ایرانی« درمیشاد و آنچه در منن
ای را فراساوی خود به  هویت پارسایِ عصار هخامنشای که ماهیتی جهانی داشات و دیگری

 شناخت. رسمیت نمی
ساسانی و   -پ  از فروپاشای دولت جهانی هخامنشایان، چه در عصر اشکانیبا این همه  

رو هسااتیم. پایداریِ این  روبه یپ  از آن با ساااخت ساایاساای بساایار پایدار و مقتدرچه 
ثبات پذیر مثل شاود که آن را با متغیرهایی عینی و رسایدگیسااختار سایاسای وقتی روشان می

کنیم قادرت در یا  دودماان و میاانگین زماان ساالطنات، محا  بزنیم و وقتی چنین می
 شود. ی تمدنی چین و روم نمایان میدوام بودن ساخت دولت در حوزهشکنندگی و بی

ی  زمین اسات. یننی  ترین واحد سایاسای تاردولت اشاکانی پایدارها،  بر اساا  این سانجه
های زمامداری اش ضاارب کنیم، دولت اگر مساااحت زیر فرمان ی  دودمان را در سااال

ی کمی  آورد. به فاصالهی نخسات را در کل تاری  زمین به دسات میاشاکانی اسات که رتبه
برای  پایند که گیرد و این دو روی هم رفته هزار ساال میپ  از آن دولت سااساانی قرار می

های بزرگ ایرانی در دوران اسااالمی نیز باورنکردنی اساات. دولتتنها دو دودمان، دوامی 
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در های عباسای، دیلمی، سالجوقی، و صافوی  دمانهمچنان بر صاحنه حاضار بودند و دو
 .راندند فرمان میی زمین های سیاسی کرهترین واحد بزرگ دوران خود بر 

اگر به کل تاری  زمین بنگریم، کانون سااامان یافتگی ساایاساای و روشاان اساات که  
ناه تنهاا  زمین ایران  نااپاذیر در ایران خواهیم یاافات.یادگی نهااد قادرت را باه شااکلی رقااباتپیچ

ها را ابداع  تمدنبه کلی متمایز از ساایر نخساتین دولت جهانی را پدید آورد، که سااختی 
انگیز  د و کلید پایداری و دوام شاگفتوشا شااهنشااهی نامیده می . این نظم سایاسایکرد

کلی باا سااااختاار  هاای تولیاد و توزیع قادرت در ایران باههاای ایرانی بود. ساااازوکااردولات
ان  امتراتوری کشاورداری با شایوهو  شاتدا تفاوت  یو آمریکای   یگیر مصاربرده هاییپادشااه

 . بیگانه بود یچین  رومی و فغفوران
 

 گفتار دوم: تمایزهای ساختاری میان ایران و انیران
 

در ساالساالاه مراتبی بودنِ افراطی   ،زمیندیگر و ایرانی  هاتمادنوجه تماایز میاان  ترین  مهم

  ها تمدنی این . در واقع همهاساتشاان نهفته دارانهشاان و نظام اقتصاادی بردهسااخت سایاسای

و با داشاتند  با مصار باساتان  ی همساان  سااختار  -ییآمریکا  دیرآیندترِاز جمله دو تمدن -

 .  ی ایرانی بیگانه بودند جامنهی بندی پویا و پیچیدهایه

هرگز دوقطبی اشاراف و رعیت به شاکلی اساتوار و مساتحکم تثبیت نشاد و   زمینایراندر 

موازی شاکل گرفت که ایل و طایفه و ی هانظامبندی جامنه بر اساا  ترکیبی بغرنه از ایه

هایی  خاندان را از سااویی و جایگیری مکانی زیسااتگاه و زادگاه را از سااوی دیگر با متغیر

 کرد. تر مثل دین و صنف ترکیه میانتخابی

پدید  ای میانه  حضااور شااهرها و موقنیت اسااتوار بازرگانان و صااننتگران و دبیران، طبقه

دوخت و از تبدیل شادن کاهنان را به هم می-داران و جنگاورانرمه-آورد که کشااورزانمی

 کرد. اولی به برده و دومی به ارباب جلوگیری می

ایم که بخشی در حدود ی   و ایستایی را داشته  گیرچشم  دوقطبی  هاتمدندر مقابل در باقی 

ران اشارافی و بقیه  ی ساروسااخته و اولی را به مرتبهی مردم جدا میدهم جمنیت را از بدنه

 کاسته است. را به موقنیت بردگان کشاورز فرو می

ن خاندان فرعون و اشاراف  بینیم که در آنخساتین ظهور چنین نظمی را در مصار باساتان می

خیت( و رعیت کشااورز  موروثی  پآت( را از بردگانی که به اسایری گرفته شاده بودند  رِ
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اعضااای خاندان به  ی باای اجتماع البته  طبقه  ٪10ی آن بدنه 1ساااخت. ( متمایز میِد نِ

که به این  گرفت  را هم در بر میو جنگاوران یا دیوانساااارانی  شااد  منحصاار نمیفرعون  

که به مننای   شادند،ی مردم متمایز شامرده میاز بدنهاین اشاراف   .کردند خدمت میخاندان  

هم با آن که هیچ تما  تمدنی با مصاار  چین   زیسااتند.دقیق کلمه در موقنیت بردگان می

طله گیر و توسانهی  دولت فرانداشات، در سایر تکامل خود به همین سااختار رساید. چین 

آریایی به سااوی غرب پیشااروی های  کشاااورز بود که در کشاامکش با سااکاها و تخاری

گرایی متمرکز و سالساله مراتبی اساتوار شاده  ی فرهنگ چینی بر نوعی دولتشاالودهکرد. می

( و کاارگران اجبااری  民 :مینیاا    人رِن: یننی رعیات کشااااورز  -بود کاه بین مردم عاادی  

ی باا از خویشاااوندان امتراتور  این طبقه  2شااد.و اشااراف تمایز قایل می  -(衆:  ژونگ

( 主 چو: ای  قبیلهو اشاراف (  臣: ( و خدمتگزاران ایشاان  چِن王یا وانگ:  上شاانگ:  

دارانه که مشاابهش را هم در مصر باستان و هم در روم و اروپای  شاد. نظامی بردهتشاکیل می

افزار فرهنگیِ  در آن بود که نرم  هاتمدنی  بینیم. تمایز اصاالی چین با بقیهقرون وسااطا می

داشات، که در   تأکید بر نوعی تقدی  دیوانساااری و نهاد   ،غاله بر این سااخت اجتماعی

 شد.می  بندیصورتقاله آیین کنفوسیوسی  

تر از چین و مصار بود، اما از همان قواعد  تر و ساساتسااختار اجتماعی اروپا شاکننده

دولتی به نسابت کرد. روم که مهمترین واحد سایاسای این قلمرو بود، سااختاری پیروی می

دریایی بود که در ساواحل دریای مدیترانه تشاکیل شاده بود و ی هاراه  متکی بهناپایدار و 

یننی تمدن اروپایی در شاد.  ی مساتقیم سایاسات مصاری محساوب میاش ادامهدساتگاه نظری

ی تمدن ایرانی اساات که با تمدن مصااری در آمیخته باشااد. اروپا به تنبیری،  اصاال ادامه

گسااترش یافتن نیل در مدیترانه  به خاطر  امای اساات که به باختر پیشااروی کرده،  زمینایران

 باشد.  شدهمس   

دار بودناد، تجاارت و شااهرنشااینی را خوار گرا و بردهقبیلاه  چین و روم  دو دولات  هر

کردند، و شامردند و از همان الگوی مصاری »شاهر به مثابه مرکز دیوانساااری« پیروی میمی

 ،هردوبر سااط  فرهنگی  نه »شااهر همچون گرانیگاه بازرگانی« که در ایران روا  داشاات. 

 
1. Baines, 1995: 133. 
2. Vandermeersch, 1980: 18. 
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شامرد و خاندان  داشات که فرد را به رسامیت نمیسایطره نظامی دینی مننایی و هایی  دساتگاه

داد و هنر و حقوق و اسااااطیری هم کاه تولیاد  و قبیلاه را مبناای پردازش اجتمااعی قرار می

  کرد بر همین اسا  مبتنی بود.می

( که در ابتدای کار در ایتالیا 2( و رعیت  پلِبین1ی اشااراف  پارتیساایندر روم دو طبقه

. هرچند در ی جنگاور دگردیسای یافتدارانهبه سامت ی  نظام برده  کمکموجود داشات، 

جنگهاای پیااپی باا قلمروهاای  این دو هماان فرادسااتاان و فرودسااتاان بودناد، اماا  ابتادای کاار

تمایز  اقوام بیرونی، گیری گسااترده از کم در اثر بردهکمشااان کرد و بیرونی به هم نزدی 

اشاراف و دیوانساااران و ی ها هم به مرتبهپلبین در نهایت . تا آن کههش یافتشاان کامیان

ی اربابان برای  این حال چنین تحولی به مننای گسااترش طبقه با دساات یافتند.جنگاوران  

نه. در ساراسار تاری  دادگرا نظمیای بزرگتر از بردگان بود، نه دساتیابی به  اساتیال بر پهنه

  ٪90حدود بر  کردند که امتراتوری روم این گروه دورگه همچون اشارافی ساتمگر عمل می

 .شد محسوب می برده و رعیت کشاورزکه  راندند،  حکم میجمنیت امتراتوری 

تا  ی اشاراف موروثیی مکزیکو طبقهی آمریکا هم همین روند طی شاد. در درهدر قاره

شد و اینان کسانی بودند که تبار خود نامیده می  3تینها باقی بود و پیتیلزمان ورود اروپایی

این طبقه در رسااندند.  کوآتل میوان و ایزدی به اسام کوئتزالرا به اشاراف شاهر باساتانی ت

در  شااد.  گرفات کاه اغلاه باا بردگاان جمع بسااتاه میقرار می  4تین(هوآلبرابر رعیات  مااچِاه

ی مردم تمایزی روشاان وجود داشاات. هرچند و بقیه 5فرهنگ مایا هم میان اشااراف  آهاو(

آمریکایی در دساات داریم به خاطر ویرانگری مبلغان مساایحی ی  هاتمدنتصااویری که از 

نماید که این روند تفکی  جامنه به دو میاما چنین   آلود اسات،اروپایی بسایار ناقص و مه

جز ایران   هاتمدنی  قطه سروران و بندگان الگویی جهانی بوده و به شکلی مستقل در همه

طی شااده باشااد. بر همین مبناساات که پرسااش از ساایر تاریخی تمدن ایرانی و دلیل وی ه  

 
1.  patricians 
2 . Plebeians 
3.  Pipiltin 
4.  macehualtin 
5.Ajaw / Ahau 
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کند. چون همانند اسااتثنایی بزرگ و مرکزی اساات که  پیدا می  گیرچشااماهمیتی   ،اشبودن

 سازد.  پذیر و فهمیدنی میتر را تحلیلرایجتر اما نوپاتر و سادههای  سایر الگو

و کشااورز و بر اساا  همین دوقطبی عمومی تنیین شاده   دارِبردهی هاتمدنسایر تحول 

هایی که بر اساا  اساتثمار نیروی چون دولتاسات. جا برخاساته شاان هم از همینشاکنندگی

اند، با تلفات باا و بازدهی پایین ماده و انرژی و اطالعات را در کار بردگان سااازمان یافته

برایشاان نوعی   های پیرامونیاندازند و از این رو مکیدن منابع و جمنیتخود به چرخش می

اش  اساتانیمصار را فرو بلنید و تمدن بتا عصار مسایحی  روم  همین خاطر   ضارورت اسات. به

به ساوی باختر پیشاروی کرد و نیمی از تا پایان عصار سااساانی  را از میان برد، و چین هم  

قلمروی که از نظر ها را از دساتشاان بیرون کشاید. ی ساکاها و تخاریقلمرو زیر سایطره

ی چینیِ هان بود، اما جمنیتی تر از جامنهشاهرنشاینی، نویساایی، بازرگانی و فناوری پیشارفته

شامالی و جنوبی که به ترتیه    های آمریکایدر همین مدت تمدنتر داشات. کمتر و پراکنده

شادند، ساریع به حد  شاناساانه محصاور میو در مرزی بومنشاین بودند  نشاین و کوهجنگل

 یحملهو سااده منجمد ماندند، تا وقتی که با   شاان دسات یافتند و در وضانیت بدویتوسانه

 .  اروپایی منقرض شوند غارتگران 

جنوبی  آفریقای زیر صااحرای بزرگ، اسااترالیا، های در سااراساار این دوران بخش

هاای ی جنوبی آمریکاای جنوبی( و نواحی شااماالی  ساایبری و اسااتا یماههنادوچین، ن

مانده باقی ماندند و در عقه  یپیرامونش، آمریکای شاامالی( از نظر سااط  پیچیدگی جوامن

ی جمنیت . بخش عمدههایی ناپایدار ایجاد کردند یا پادشااهیحالت دولتشاهرهایی  بهترین

از قرن ساوم تا شاشام میالدی که    .ماند  بند پایشاکارچی -ی گردآورندهاین نواحی به شایوه

دولتشااهرها حد پیچیدگی در حد  در این نواحی روا  یافت، همچنان   تدریهبهکشاااورزی 

اند و انساانی همه با هم همزمان نبودهی  هاتمدنباید به این نکته توجه داشات که .  باقی ماند 

پ.م تنها دو   1600داده اسات. تا حدود ارتباطهایشاان با هم نیز نظامی جهانی تشاکیل نمی

ی آمریکا تنها  میالدی قاره  500ایم و پ  از آن تا حدود تمدن ایرانی و مصااری را داشااته

تا پانصاد از آن ساو  مصاری نیز نابود شاده بود. ی  تمدن داشات و در همین فاصاله تمدن

و یننی دنیای نو    دو تمدن آمریکایی و ساه تمدن اوراسایایی  (.م1490 ی دههساال پیش 

خبر بودند. تنها پ  از آن تاری  بود  با هم ارتباطی نداشاتند و از وجود هم بی  (هان قدیمج

اتصاال میان هر پنه تمدن ممکن شاد، که آن هم    ،پیما در اروپاکشاتی اقیانو سااخت  با   که
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باه انقراض سااریع دو تمادن آمریکاایی انجاامیاد. یننی در کلیات تااری ، در هر برش زماانی  

 اند.تایشان از هم باخبر بوده، که تنها سههتنها پنه تا از شش تمدن وجود داشت  منمواً

دسات یابیم، باید از ساویی   هاتمدنی این  دربارهای  هاگر بخواهیم به تصاویری مقایسا 

برآمده از آن را ارزیابی کنیم و از سااوی دیگر بر ی  هانظماندازه و پیوسااتگی و پایداری 

  شان داوری نماییم.درباره»قلبم«   اسا  دستاوردها و کارکردهایشان برای تولید و توزیع

توان بر اسااا  چنین متغیرهاایی ارزیاابی  تواناایی یا  تمادن برای مادیریات »قلبم« را می

 کرد: 

تندرسااتی و میانگین عمر مردمان، پایداری محیز زیساات، تنوع جانوران و الف( بقا: 

 ؛  گیاهان اهلی شده

ی برجستگی و گستردگی و تنوع راهبردهای تولید شادمانی و رضایت، درجه  ب( لذت:

 ؛ی آزادی عمل شخصیت و خوشی در جامنه، دامنهمشروعیت لذ 

تفکی   های اقتدار و ی تخصاصای شادن مقامپیچیدگی نظام سایاسای، درجه پ( قدرت:

 ؛ و هادودمانو  هادولتمندی نظامی، پایداری قوای اجتماعی، توان

شامار و تنوع ادیان رایه، توانایی جامنه  ی نویساایی جامنه،  تنوع زبانی، درجه ت( مننا:

های  ی فناوریگسااتره ،علومی دقت پیچیدگی نظامهای نظری، درجهبرای زایش ادیان نو، 

 ی فرهنگی.ی نخبههنرهای، و بزرگی و تخصص یافتگی طبقهپیچیدگی و تنوع کارآمد، 

ی انساان خردمند تکامل یافته، آن که زودتر از در میان شاش تمدنی که در تاری  گونه

، مصر بود. مصر از دوشمحسوب میهمه منقرض شد و یکی از دو تمدن بزرگ آغازین هم  

پ.م   ۳۳2بر جغرافیای آفریقا نمایان شاد و تا   یکتارچه یپ.م به صاورت تمدن  ۳150حدود 

تداوم تاریخی داشات. پ  از آن مقدونیان کمر به غارت و   ،که به دسات اساکندر فت  شاد 

با بودند  بودی مصار بساتند و پ  از ساه قرن جای خود را به رومیانی دادند که جانشاینانی نا

ی جانشاینان به این ترتیه تمدن مصاری طی دوران سایطرها.  هو همان سایاسات هاروشهمان  

اش زبان و خز و دین خود ی جمنیتآغازین منقرض شاد یننی بدنههای  اساکندر و سازار

شان را برای را از دسات دادند و نسابت به تاری  پیشاین خود بیگانه شادند و اساتقالل سایاسای

که بار دیگر همچون واحدی سایاسای سارزمین خود هم  پ  از آن   .از دسات دادند ای  ههزار

را بازساازی کردند دیگر بخشای از تمدن ایرانی بودند که در قاله اساالم به شامال آفریقا  

 بسز یافته بود. 
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ی  آمریکایی مقایساه کرد. همهی  هاتمدنکنی  توان با ریشاهانقراض تمدن مصاری را می

پادشاااهی متمرکز، خشاان و ی هادولتانسااانی سااه هزاره دوام آوردند و ی هانظاماین  

به نسابت های سایاسای نظامسانگی پدید آوردند. هرساه بزرگ کالنهای  با ساازهای هگساترد

ی تمدن ی غارتگرانههی فراتر نرفت، و هرساه با حملهسااده پدید آوردند که از ساط  پادشاا

 اروپایی منقرض شدند.

سااه تمدن مصاار و آمریکای مرکزی و جنوبی که منقرض شاادند، سااه تمدن  در مقابل  

موقنیتی شااماالی    هاتمادنی این اند. هرسااهوردهدیگر داریم که تا به امروز دوام آی  زنده

ی  هاتمدنافیایی این موقنیت جغرجیرد دایموند در کتاب »میکروب، فواد، اسالحه«  .دارند 

شااناختی و جغرافیایی  را به متغیرهایی بومجنوبی  ی هاتمدنکامیاب را و ساارنوشاات تل  

این سااه تمدن شاامالی ی   نماید.  ی بح  او پذیرفتنی میو بخش عمده 1مربوط دانسااته،

هاای  رناد و مرزیگاختی همریخات را در بر میشاانا ی جغرافیاایی گسااترده و از نظر بومپهناه

های فنی و جهشهای نوآوریدر طول تاری   د. به همین خاطر  انهطوانی و تراوا با هم داشت

و الگویی از تشادید و تثبیت    هشاد و وامگیری می  هیافتفرهنگی به ساادگی در آن جریان می

بین این    سات.هاتمدن، که خود پشاتوانه و ضاامن بقای  هسااختفرهنگی را ممکن میهای منش

کمی   احتمااًبوده که همزمان با مصار و  زمینایرانشاان  و اثرگذارترینترین دیرپا ،ساه تمدن

زودتر از آن شاکل گرفت و تا به امروز بی گساسات تداوم یافته اسات. دو تمدن دیگر با ی   

. در میاان دو تمادنی کاه در خااور و بااختر پادیاد آمادناد و نیم هزاره تااخیر نساابات باه آن  

ی توسانه  روم در واقع دنباله  .ساتیمساتقر بودند، چین تمدن بزرگتر و متمایزتر زمینایران

که به لحاظ سایاسای اساتقالل یافته، اما تا چهار قرن   ساتگرای تمدن ایرانینایافته و نظامی

محسااوب    فرهناگ و اقتصااااد و فنااوری رقیاه یاا همتاای تمادن ایرانیهاای پیش در زمیناه

ی  آزمایش فکری جذاب آن اسات که فرض کنیم دولت هخامنشای زیر شاده اسات. نمی

محتمل های  اندازچشامیافت، و در آن حالت به پاشاید و تداوم میفشاار مقدونیان فرو نمی

ماند،  تمدنی بیندیشاایم. به احتمال زیاد اگر دولت هخامنشاای باقی میی  هانظامبرای تحول 

اش گساترش  شارقی و غربیهمزمان با گساترش شاهرنشاینی و نویساایی در هر دو محور  

 
1. Diamond, 1997. 
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اتروسااکی و کارتاژی که از فنیقیه به شاامال و جنوب های یافت. از غرب مهاجرنشااینمی

  توان شادند و میهایی از اقوام ایرانی محساوب میدر عمل شااخهمدیترانه کوچیده بودند  

نشاینی اقوام ساامی دانسات که بندتر در قاله تحر  قوم آنها را پیشاگام الگویی از کوچ

نشاین پهناوری وجود داشات که  یهود در راه ابریشام تبلور یافت. در شارق هم قلمرو آریایی

 پیوست. در دراز مدت با آن در می احتمااًفرهنگ سیاسی پارسیان بود، و  تأثیرآشکارا زیر  

چینی و اروپایی هم زیر  ی هاتمدن احتمااًصاورت تداوم دولت جهانگیر هخامنشای  در 

شادند، به همان ترتیبی که  گرفتند و با آن یکی میی پارسای قرار میی ی  نظام سایاسا سایطره

 تمدن ایرانی و مصری با هم ادغام شدند.  

بساایار نامحتمل اساات. در آن دوران با سااط  فناوری و با این حال چنین فرضاای  

نیز   گیری واحد سایاسای پهناوری مثل دولت هخامنشایشاکلحتا  ارتباطاتی که ساراغ داریم،  

رساد. دولت هخامنشای از همان ابتدای کار در حد  بسایار دور از ههن و نامحتمل به نظر می

انگیزش عالوه بر پایداری شاگفت احتمااًشات و اش قرار دای گساترش جغرافیاییبیشاینه

، به  (کردرا ترویه می  برنده-برندههای که بازی ی ایرانشاهری  ساابقهسایاسات نوظهور و بی

اش گشات که هیچ واحد سایاسای نیرومند دیگری در بیرون از پهنهاین حقیقت هم باز می

پارساایان برای این توانسااتند بیش از دو قرن بر قلمروی چنین  وجود نداشااته اساات. یننی  

عظیم فرمان برانند، که هنوز کشاوری دیگر در بیرون از مرزهایشاان شاکل نگرفته بود. عصار  

گویا  و  هخامنشای به همین خاطر دورانی بسایار وی ه در تاری  جهان اسات که برای اولین  

ی صاری  و پایدار پیدا ی زمین ی  گرانیگاه سایاسای و ی  مرکز یگانهکل کره (آخرین بار

هایی دورتر و دورتر به احتمالی دلکش  کند. گسترش نامحدود این مرکز و ادغام پیرامونمی

 ماند. اما امکان عملیاتی نداشته است. و جذاب می

انجامید که بسایار از »بوم یی  هادولتفروپاشای دولت هخامنشای به ظهور در هر حال 

اش ی تااری هرچناد خودِ کشااور ایران بااقی مااناد و در بخش عمادهکوچکتر بودناد.  پاار «

سایاسای فروپاشای کوشاید تا بار دیگر حد و مرزهای این آغازگاه پرعظمت را احیا کند.  

، و به بازتنریف پیرامون دامن زددر  ی  به ظهور واحدهایی سایاسا ایران هخامنشای در ضامن  

 . انجامید   ی محلیهافرهنگهای ملی و هویت

فروپاشای نظم پارسای که در دوران هخامنشای مقیاسای جهانی پیدا کرده بود، به ظهور 

خو را جایگزین مراکز  هایی رقیه و دشامنچندین کانون رقیه سایاسای میدان داد، و هویت
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ه زیر چتر سایاسات ایرانشاهری  ای کبرنده-های سایاسای برندهی پیشاین کرد. بازیبافتهدرهم

کرد،  ای ظریف از روابز تجاری و فرهنگی دوساتانه را ایجاد میشاکل گرفته بود و شابکه

کننده در نویسااایی و فناوری و سااامان یافتگی  پیش از آن که فرو بتاشااد جهشاای خیره

 اجتماعی را رقم زد. 

اما پ  از فروپاشاای در قلمروهای پیرامونی به واحدهای جمنیتی هماورد و ویرانگری  

ی  بازنده تمرکز داشاتند. نکته-های برندهختم شاد که مانند عصار پیشااکوروشای بر بازی

زمین توانسات از این توفان و آشاوب بر کنار سات که ایرانانگیز در این میان آن اشاگفت

بماند و نظم ایرانشاهری را بارها و بارها پ  از دورانهای فروشاکساتن و آشافتگی بازساازی  

کند. این که چگونه تداوم تمدنی ایران حفظ شاد، نیازمند تبیینی سایساتمی اسات. همچنان 

شاق ایرانی پیروی کنند و به جای آن به  های دیگر نتوانساتند از سارمکه باید دید چرا تمدن

 اش به مصرباستان شباهت داشت، و نه ایران.نظمی بازگشتند که پیکربندی

 

 شانو مفهوم محوری هاتمدنوم: سگفتار 
 

باا متغیرهاایی مثال حاد و مرز   (باایاد و می توان  را می  هااتمادندر گفتاار پیش دیادیم کاه  

عالوه بر این  اماا  شاااان از هم تفکیا  کرد.  تااریخی  شاااان و پاایاداری و دوامجغرافیاایی

ی  کننده تنیینمتغیرهای ، سااازدکه ظرف زمانی و مکانی تمدن را مشااخص می هاشاااخص

و   ،اقلیمشاناسای  مینشاناختی و زبافت بوممثل هایی  هم در کار هساتند. شااخص  یدیگر

. ی اصالیدهو جانوران و گیاهان اهلی شا  روساتاها و شاهرها،ی  رساازندهانساانی بهای  ن اد

ی عینی و ملمو  نهادهای اجتماعی هسااتند، که در ی پیکرهها تشااکیل دهندهی اینهمه

 یابند.شان دست مییافتگیترین مقیا ِ سازمانالنشوند و به کقاله تمدن یکتارچه می

مادی  های  ها و ساااختارو بدن هاافزاری« که به اقلیم»سااختهای گذشااته از این متغیر

توان ساط  فرهنگی و روانی را نیز کاوید و نقاط تمایزی را جساتجو کرد کنند، میاشااره می

ساازد. این نقاط تمایز در سط  فرهنگی در افزاری از هم جدا مینرمبه لحاظ را  هاتمدنکه  

هاا در واقع این کنناد.پیادا میتبلور هاای دینی  هاای علمی و جریاانهاا، نظاامهاا، خززباانقاالاه  

همچون  دورانی طوانی در روند پردازش اطالعات طی می هستند که  بسترهای جذبی سیست

پ  دهند. خود سااامان میدر پیوند با  ا  تمدن ر  کنند و رمزگان مننادارِعمل میگرانیگاهی  
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زاری و افپردازش اطالعات هم مانند ساط  ساختدر افق افزاری و چه بساا در ساط  نرم

ی  تشااخیص داد. در ایاه   هااتمادنمیاان  حاد و مرزهاایی  ماادی و انرژیاایی، بتوان  سااااحات  

ایسات  کلیدیمفاهیم  و   ها، منناپردازینمادهارمزگان، از جن  تمایز   محورروانی -فرهنگی

جهان را سااامان کند و زیسااتپیوند برقرار می مرگ و مهر و نظم(  بنیادین  های که با تنش

ارین بدل  دساتی و آشانا با منانی هنجرا به اموری دم  «جهان»و   «دیگری»و   »من« دهد ومی

 سازد. می

،  هزده شاده در بساتر جامنبر اساا  فرهنگ و منناهای  هاتمدناین ایده، یننی تفکی   

در دوران مدرن نمایندگان و هواداران نیرومندی داشااته اساات. دورکیم که آغازگر بح  

سات، هر تمدن را همچون دساتگاهی از مفاهیم  هاتمدنی شاناساانه دربارهعلمی و جامنه

 ساازمان یافتهگرداگرد چند کانون مرکزی   ،دید که در پیوند با چند مننای اسااسایمجزا می

داشات و هر    تأکید . مرلوپونتی که نگاهی پدیدارشاناساانه داشات، بیشاتر بر فرایندها  اسات

کرد. شاناساانه قلمداد میو وضانیتی هساتی  «امر انساانی»بندی  تمدن را روشای برای مفصال

دهد و این  جهان پیوند میاش در دانساات که انسااان را با وضاانیتیننی تمدن را متنی می

آیزنشاتات هر تمدن را صااحه ی   ی این سانت بود که در ادامهساازد. ارتباط را مننادار می

 1گرفت.مجزا و مستقل در نظر  «شناسی فرهنگیهستی»

پذیری از تأثیرتا حدودی با  2ی کتاب مهم »پدیدارشاناسای ادرا «مرلوپونتی در مقدمه

گوید که هر تمدن ناگزیر اساات تا »ایده«ی مرکزی خود را ابداع کند. این مفهوم  هگل می

زا و کند که رویارویی با مسااائلی تنشرفتاری عمل می  ایقاعدهمرکزی از دید او همچون  

ی  سااازد. از دیاد مرلوپونتی این ایادهرا ممکن می  -مثال مرگ و زماان و طبینات-ناه  منمااگو

گونه و منطقی و شاافاف نیساات. بلکه بیشااتر به نوعی  ریاضاای  ایقاعده  ،مرکزی تمدنی

برداری از جهان رونوشات  یننی روشای برای  .ی مواجهه شاباهت داردگیری و شایوهجهت

 کند.دن را در قاله تاری  تثبیت میآن تمهای است که دستاورد

 
 . ۳۲۲: ۱۳۹۷آرناسون،  .1

2. Merleau-Ponty, 1962. 
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نامید. از می  1ساوالد اشاتنگلر هم به چنین مفهومی اشااره کرده بود و آن را »نماد دیرین«اُ

اش  مکان بیرونی-با زمانرا  کند تا ارتباط خود  تکیه میمرکزی  دید او هر تمدنی بر مفهومی 

.  اش ی همساایهیگانهبهای قلمرو ی تمدن اسات و مکانآیندهبه شاکلی که زمان  ؛تنظیم کند 

اش  این نوآوری مفهومی اشااتنگلر بر دوش دسااتگاه نظری کانت و مفهوم مقوات پیشااینی

ی مند اشااتنگلر جهت اما .گرفتدر گرانیگاه آن قرار می شااود که زمان و مکانسااوار می

و فراتر اسات آن به سامت بیرون   ساوگیریو پافشااری داشات که   ای برایش تنریف کردتازه

جوامع   3و نگاه فائوسااتی  ،ی نزدی کهن به آیندهی  هاتمدناو بین نگاه ساانتی   2از خویش.

این  و دومی را امری دیرآیند قلمداد کرده اساات.    ی دور تفکی  قایل شاادهمدرن به آینده

ی دور، در شاکل  آیندهاز نگاه به صاورتبندی . چون نخساتین  اساتالبته نادرسات   برداشات

و در اساااطیر  زمینایراندر حدود سااه هزار سااال پیش  افراطیِ تنریف کردن آخرالزمان، 

قیامت زرتشاتی که  اروپا نیسات. ی دوران مدرن یا  آخرالزمانی زرتشاتی شاکل گرفته و وی ه

ی دوردساات در افق زمان گیرد، آخرین نقطهدر پایان دورانی دوازده هزار ساااله قرار می

 شود.است و جایی که در آن ضرباهنگ زمان مرسوم منتفی می

  4یکی از اندیشاامندانی که در این مورد آرای جاله توجهی دارد، یاروسااالو کریچی 

ی او آن اسات که پدرش له دربارهی جابین. نکتهاصایل و ناز   ساتپردازی اسات که نظریه

فرماندار چکسالواکی در زمان اشاغال این کشاور   -که او هم یاروساالو کریچی نام داشات–

اش ولی به جنبش  ی هوادار هیتلر. پسارِ همنامدوآتشاههای ها بود و از نازیازیبه دسات ن

ها در مقاومت چ  پیوسات و عضاو حزب ساوسایال دموکرات شاد و پ  از شاکسات آلمانی

اش کرده بود، جساورانه ها که شاوروی ساازماندهیجنگ جهانی دوم و کودتای کمونیسات

ها با ادغام حزب ساوسایال دموکرات در حزب کمونیسات مخالفت کرد و به این خاطر ساال

مدرن های  هایی متفاوت و متنارض از ایدئولوژیزندانی شاد. کریچی که به این ترتیه ایه

 
1. Ursymbol 
2 .Spengler, 1972: 223-224. 

 ی ذهنی قهرمان داستان است. ی اشپنگلر به داستان فائوست گوته بوده که در آن »ساختن آینده« وسوسهاشاره . 3
4. Jaroslav Krejčí 
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  ، هاتمدنم محوری در  ومفهی  ایده  بندیصاورتاش لم  کرده، هنگام ی زیساتهرا در تجربه

 کرد.رجوع میاندوخته  به این 

دسااتی مردماان  زنادگی دمرمزگاذاری  کریچی بر همین مبناا فرهناگ را نظاامی برای  

کل هساتی. یننی بر مننای  از مفاهیم انتزاعی برای سااماندهی به ای هدانسات، و نه شاالودمی

کوشید  داشت و بر همین مبنا می  د تأکیی فرهنگ بیشتر  خصلت نزدی  و عملیاتی و روزمره

بزرگ را از هم تفکیا  کناد. باا این حاال او نیز مثال دیگران باه ی  هااتمادن  یپاایاههاای  محور

ها و سااطوح پیچیدگی ا یابهام و اغتشاااشاای در تنریف تمدن دچار بود و چیزهایی با مق 

نزد او  هاتمدنی  ساایاهه  مثالًپنداشاات. داد و همه را تمدن میمتفاوت را کنار هم قرار می

و ساطوح متفاوت    هامقیا د که جوامنی با وشا ساومر و هند و یونان و چین را شاامل می

 کنند. ارن و همسان برقرار نمیپیچیدگی هستند و با مفهوم تمدن ارتباطی متق 

نویسای از و اندیشامندان گوناگون هنگام سایاهه او در ارتکاب این خطا البته تنها نیسات

ناهمگون را کلی  به  اجتماعیی هاسایساتمانگیز از  هایی رنگارنگ و شاگفت، فهرساتهادنتم

در این مساایر چندان پیش   -تا حدودی در پیروی از آرای اشااتنگلر-بی نتوی .  اند برشاامرده

رفت که وجود نوعی »تمدن ساریانی« مساتقل را فرض گرفت که مدتی دراز نهفته مانده و 

 1دین قرار گرفته است.این در زمان ظهور اسالم بار دیگر رونق پیدا کرده و مبنای ظهور 

نیز  کند  را از هم تفکی  می هاتمدنی آن گرانیگااه منناایی که  برداشاات کریچی درباره

، چون  اساتساودمند   برای بح  ما. با این حال مرورش اساتانگارانه  ادهساردساتی و سا 

دهد. از دید او مفهوم  پردازان مناصار نشاان میا نزد نظریهی پرداختن به این موضاوع رشایوه

را در  «مرگ »بود، در حالی که مصاریان مفهوم    «خداوند »محوری در تمدن ساومری تصاویر 

مفهوم تمدن خود ترین را مهم «دولت»ها مرکز توجه خود داشاتند، به همان ترتیبی که چینی

جسااتند و یونانیان در جسااتجوی را می «رهایی از دنیا»دانسااتند. از آن سااو هندیان  می

  2بودند.  «خودتحققی انسان»

 
 . ۱۸۵: ۱۳۹۷آرناسون، . 1

2. Krejčí, 1993: 10-19. 
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تصاویر    وی هبهبخواه و تا حدودی تخیلی اسات. این فهرسات از مفاهیم محوری البته دل

اسااتنمار این قلمرو شااکل   یرتأثبیشااتر زیر   ،ه اروپاییان از هند در ههن دارند کای  هزاهدان

شاناساان به آثار  . همچنین خطای رایه میان شارقگرفته و با محتوای دین هندو بیگانه اسات

دین بودایی هرگز در ه یافته و هندیان را بودایی پنداشاته اسات. در حالی که  کریچی هم را

ی وابساته به تمدن ی هند روا  و گساترشای پیدا نکرد و همواره در همان حاشایهقارهشابه

که   ساایر تکاامل خود را طی کردگَنادارَه بل  و هرات و و در ایرانی در شااماال باقی ماند  

ها بیش از دیگران  یونانی به همین ترتیه این که. هایی در ایران شارقی بودند همگی اساتان

بود یونان  داشاتند، بحثی نامساتند و تخیلی اسات. اگر چنین می تأکید بر خودتحققی انساان  

ی خود را در این راسااتا پدید آورد، و نه آن که دین مساایحی را از ن وی هبایساات دی می

 دارد. تأکید عبرانیان وامگیری کند، که آن هم بر طرد خویشتن و کشتن نف  

شاناسای تاریخی  ی ارزشامند در بح  کریچی نهفته که به کارِ جامنهابا این حال نکته

بایسات به  ساازد که میآید. آن هم این که تمدن در نهایت سارمشاقی کالن بر میمی  هاتمدن

پاساا  دهد. این  را  تکرار شااونده   هایی بنیادین وتنش بتردازد و مفاهیمی پایه و جهانگیر

ی بیشاتر اندیشامندان،  بر خالف برداشات روشانفکرانهبرخاساته از آن، های مفاهیم و تنش

ی  ی روزمره ی زیساتهچندان انتزاعی و فلسافی و پیچیده نیسات و بیش از هرچیز به تجربه

بیشااتر بر اساااا    هااتمادندهاد. یننی پیکربنادی مفهوم مرگ در  عاادی ارجااع میهاای آدم

پر های هبردای رویارویی با سااوگ اسااتوار شااده و بر مدیریت امور بازماندگان و رشاایوه

دارد، و نه بر  تأکید ی روابز خانوادگی و نهادی کردن جای خالی فرد درگذشاته در شابکه

ی پارساایانههای  ی سارنوشات روح و شایوهمتافیزیکی دربارهی هاپرساشمفهوم غایی مرگ و 

افزار فرهنگی ی  تمدن باید برآورده کند، مدیریت و کارکردی که نرمترین رساتگاری. مهم

ارتباطی با   لزوماًاسات. این کارکرد »قلبم«   جمنی برای دساتیابی بههای سااماندهی راهبرد

تاری  نشاان  . حتا سایرکند فردی خودبنیادشاان پیدا نمیهای خابی آزاد مردمان و انتاراده

های تر به تنشاگر این متغیر مبهم و تنظیم ناشادنی را به حالت تنلیق درآورد، ساادهداده که  

و به   و تکراری اسات  ها البته سااده و نهادمدار و جبارانهدهد. این پاسا بنیادین پاسا  می

دهد و به همین خاطر اغله دستی و آسان را به دست میحل دم. اما ی  راهانجامد گریز می

کنند. بی آن که ضرورتی و حل می  بندیصورتدر همین چارچوب مسائل خود را    هاتمدن

 ی آزاد انسانی پیدا کنند. بر اراده تأکید و نیازی به تأمل فلسفی و 
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اما نکته در اینجاسات که وقتی چنین تاملی انجام شاد و خواسات خودبنیاد انساانی به  

چون آزادی  .ترساامیت شاامرده شااد و نهادینه گشاات، دیگر نقض کردن آن ممکن نیساا 

های  ی  طرفه اسات. به همین خاطر اسات که تمدن ایرانی چنین سارساختانه مو ای هجاد

مهاجم مقدونی و تر  و مغول و عرب را از ساار   یهاقبیلهترِ  سااادههای  پیاپی از فرهنگ

درپیوساته با آن را حفظ کرده   گراییِارادهخوداندیشای و ی مرکزی  انده و همچنان هساتهگذر

ی مفهوم انسااان آزاد و خودمختار  و در تمدن ایرانی که نخسااتین آفرینندهاز این ر اساات.

است، مفاهیمی مثل حق، آرمان، فرهمندی و انتخاب که خویشاوند و متصل با این گرانیگاه  

اند  آوردهمفهومی پدید میای  هاند و در پیوند با هم منظوممننایی هساتند، برجساتگی داشاته

م مربوط ساااخته و تکامل یافته در بسااتر این تمدن را با هی  هاگفتمانی از که بخش مهم

 سازد.شان را تفسیرپذیر میپیدایش

اش در تمادن ایرانی زماانی روشاان و برجسااتگی»منِ خودمختاار«  وی ه بودن مفهوم  

فرهنگی متفاوت  های  دیگر یا حوزهی هاتمدنشاود که به مفاهیم محوری تکامل یافته در می

که پیرو ماک    1. اشتفان برویرهایی که در این زمینه رخ داده را مرور کنیم، یا اشتباهبنگریم

یروی از همکارانش به اشاتباه تمدن چینی را وبر اسات و متخصاص در شارح آرای وی، به پ

تراز فرض کرده، و کوشایده تا ساط  و همی فرهنگی هندی  که تمدن نیسات( همبا حوزه

 مفهوم محوری را در این دو قلمرو تشخیص دهد.

انگار بومی چین و هند و ادیان توحیدی قایل است. از دید  او تمایزی میان ادیان طبینت

ریخت حاکم بر هندی و چینی دنیامدار هسااتند و به همین خاطر نظم انسااانی  هاتمدناو 

به تصاویری یکتارچه و غیرشاخصای از  دهند وجوامع انساانی را به کلیت کیهان تنمیم می

ی  عرصاه دو گیرد که به  یابند. این در مقابل ادیان توحیدی قرار میقوانین طبینت دسات می

   گیتی و مینو، ماده و مننا، مُل  و ملکوت، ناساوت و اهوت(  ی متفاوتشاناساانههساتی

  صاادور فرمان از سااوی مرکز تقد  و کند و ارتباط میان این دو را از جناشاااره می

 دانند.ی مادی میاطاعت و رعایت از طرف ایه

 
1. Stefan Breuer 
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ی  تر از تاری  تکامل اندیشه شود در بافتی گستردهاز این تمایز را البته میبرداشت برویر  

برویر در ادیاان توحیادی تشااخیص داده و باه صااورت »ارتبااط  آنچاه  فلساافی جاای داد. 

صال به نوآوری فلسافی مهم در ا 1اش کرده،اختیاری« میان دو ساط  از واقنیت توصایف

شاناساانه تنریف  شاود که گیتی و مینو را همچون دو سااحت متمایز هساتیزرتشات مربوط می

رخدادها را در چیزها و دو افق متفاوت از  . بلکهکرد. با این حال این دو با هم ضاد نبودند 

شاااان خلوص یاا آمیختگی اخالقی بود. یننی مینو وی گیترین  کاه مهم  ،گنجاانادناد خود می

 ت.گرفراسات یا دروغ( در آن جای می، و خیر یا شار هایی یکتارچه  پدیدارجایی بود که 

از اصارار زرتشات بر اخالقی بود و   ،گیتی در مقابل ساتهر امور آمیخته بود. دلیل این تفکی 

واقنیت اصارار    بودنِ دوقطبیبر  بیش از آن که  شاد. این نگرش  گزینش کردار نی  ناشای می

ی رویارویی مفهوم شر را توضی  دهد و شیوهتا  ایجاد دستگاهی مفهومی بود  در پی  ،  بورزد

 با آن را ساماندهی کند. 

آنچه برویر در این میان نادیده انگاشااته، آن اساات که زرتشاات به همراه این دو قطبی 

شناختی که از اخالق برخاسته بود، ی  فرض بسیار مهم دیگر را هم مطرح کرده بود  هستی

در پرتو این فرض بود که   اصااواًها بود. »من«ر آزاد  و آن خودمختار بودن انسااان و اختیا

کرد. از این رو ارتباط میان شاد و آن دوقطبی در هساتی ضارورت پیدا میاخالق ممکن می

 ، وتر از چیزی اسات که برویر فرض کردهبسایار پیچیده  ،دو ساط  گیتی و مینو از واقنیت

 شناسانه.محور آن هم اخالقی است و نه هستی

نگریسات. به همین ی ادیان رایه در اروپا میبرویر کل این داساتان را تنها در محدوده

ط  خاساتگاهی یونانی دارد، و ارتبا  «جهان به مثابه کلیتی قانونمند »ی  کرد ایدهخاطر فکر می

پناداشااات. در حاالی کاه هردوی این  ی دو سااط  واقنیات را هم یهودی میگزاراناهفرماان

شود بر  را میاروپا به   «ی قانونمند ان یکتارچهجه»ی  ها نادرسات اسات. سیر ورود ایدهگزاره

چنان که در کتاب »تاری  خرد  .مبنای منابع کهن یونانی به روشاانی و دقت بازسااازی کرد

دهند که این ایده در عصاار به صااراحت نشااان میاسااناد تاریخی   2ام،ایونی« نشااان داده

 
1. Breuer, 1998: 101.  

 .۱۳۹۵وکیلی، . 2
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به شاکلی خام و نار  در میان یونانیان وامگیری شاده  از بساتر دین زرتشاتی  هخامنشای  

روشانی داریم  های  قوم یهود و ارتباطش با جهان مادی، داده  یی تصاویر خدااسات. درباره

جن  پیوند خدایان  که در اصال متن عهد عتیق این ارتباط بسایار سااده و سارراسات و از 

هایی مثل شایطان و مینو و خیر اخالقی افزوده  .طبینی بوده اساتهای باساتانی کننانی با نیرو

ی  ندیشاه هایی پراکنده و کمابیش ساطحی از اساتانیهمگی دیرآیندتر هساتند و آنها هم وام

متنی به خاساتگاه زرتشاتی  درونهای در این مورد هم ارجاع  شاوند.زرتشاتی محساوب می

 فراوان است و قاطع.

ط  متفاوت از تر اساات که میان دو ساا کند، تمایزی عمیقآنچه برویر بدان اشاااره می

طبینات نگرشاای  بادوی  ادیاان  دارد. در  قادساای وجود  امر  راهبردی پیچیادگی  و  گرا 

ی  ویا شااکل پایه و جهانیِ پیکربندی دین در همهداریم و این گ  و شاامنی  انهگرای مناساا 

جوامع کشااورز اولیه بوده باشاد. در این میان انقالب زرتشاتی رخدادی وی ه و یکتا بوده که  

و فلسافی برکشایده اسات و این تنها با   نیی موضاوعی اندیشاید مفهوم امر قدسای را به مرتبه

 ی اخالقی تحقق یافته است. ای آزاد انسانی و زیر فشار دغدغهفرض اراده

ساازی مثل خدا/ شایطان و گیتی/مینو و بهشات/دوزخ بر  مهم و سارنوشاتهای دوقطبی

نوظهور از تنریف امر  کلی به  اند و چارچوبیمبنای این پرساش مرکزی اخالقی شاکل گرفته

ارتباط میان   ،ی مهم آن اساات که در این نگرش انقالبیاند. نکتهدهدابه دساات قدساای را 

و سارشاتی همساان دارند و انساان و خداوند صامیمانه و مهرآمیز اسات، چرا که هردو هات  

کنند. شاوند و از خرد و عقالنیتی یکساان پیروی میتحت قواعد اخالقی همساانی تنریف می

ی پیامی و دستگاهی مفهومی ممکن  در این چارچوب است که مفهوم پیامبر همچون آورنده

، چرا که انساان  شاودمی  بندیصاورتشاود و ااهیات عشاق بر مبنای ارتباط انساان و خدا می

اسااات و آزاداناه کردارهاای خود را   مناد نیز ماانناد خاداوناد کنشااگری خودمختاار و اراده

ر همین ساارزمین نهاادیناه  رخ داده و تنهاا د زمینایراناین نوآوری بنیاادین در   1.گزیناد برمی

آن در چین و اروپا در بافت تمدن میزبان دساتخوش  ی  شاده وامگیریهای  نساخهشاده اسات. 

 
ی آزاد برای نخستین بار در این  ام که مفهوم ارادههای زرتشت نشان دادهدر کتاب »زند گاهان« با تحلیل سروده . 1

 ۱۳۹۲ام. برای بیشتر دانستن در این مورد بنگرید به: وکیلی، اش را هم شرح دادهمتن پدید آمده و مسیر صورتبندی
 )ب(.
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ی مرکزی  هساتهکه را نتیجه داده دگردیسای شاده و رونوشاتی ک دیساه و به نسابت ساطحی 

. این  گیردنادیده میی خاطر اخالقی را ی آزاد انساانی و دغدغهارادهبینش زرتشاتی، یننی  

ی باا آیین اطااعات از ارادها  ی آزاد انساااانی و لزوم اخالقیِ گزینش کردار رتمادنهاا اراده

. به این ترتیه  که به ترکیبی از فرعون و امتراتور شاباهت دارداند  کردهخداوندی جایگزین  

صاورتبندی اخالقی  که باید در قاله دساتگاهی    تنش بنیادین و مهم برخاساته از »دیگری«

 . است  اش شدهجایگزینی دنیا و طرد زاهدانه آمیز مناس شود، دچار گریز شده و آدابی  

ی  هاتمادنهایی جامد و هاتی در کناد، نه پیکربنادیبرویر توصاایف می  آنچاه از این رو 

ای هی فلسافی اسات که شاناسانامی پیچیدهبومی وامگیری از ی  ایدههای متمایز، که شایوه

همساایه راه یافته اسات. ی  هاتمدنمساتند دارد و از ایران به   شافاف وای هروشان و تبارنام

از ی تمدن ایرانی به نابینایی دچار اساات،  دربارهشااناسااانه  ساانتی شاارقبرویر چون طبق 

یی تمدن اروپاانتقال آن به  های واساطهها غفلت کرده و به جای آن بر خاساتگاه این اندیشاه

هایی در  که زیرسایساتمگمان کرده دو قوم یهود و یونانی  خیره مانده اسات. بر همین مبنا  

شاان هم  ، و هرکداماند به طور مساتقل این آرا را ابداع کردهتمدن ایرانی و اروپایی هساتند( 

 .آیند تمدنی مستقل به شمار می

دهد پرسااش از مفهوم  برداشاات برویر از این زاویه اهمیت دارد، چرا که نشااان مینقد  

ی شامار و یی نادرسات دربارههاداشاتپیشاگر بدون توجه به شاواهد و با    هاتمدنمحوری 

ی مفاهیمی  گویانه دربارههایی ساطحی و پراکندههمراه باشاد، به برداشات  هاتمدنی محدوده

شاان را شاان و تبارنامهانجامد، که با کمی دقت و جساتجو روابز خویشااوندیمحوری می

ی تمادن ایرانی و خطاای دیاد عمادی در ابیناایی درباارهتوان ترساایم کرد. در این منناا نا می

تشاخیص هرآنچه پارسای اسات، بیماری دانشاگاهیِ مدرنی اسات که ابتال به آن راه را بر فهم 

 سازد.شان در سط  فرهنگ را ناممکن میبندد و در  مرزبندیمی  هاتمدن

دسات به گریبان  از این اختالل شاناختی متفاوت شاکلی  با که    نامداری دیگری  اندیشامند 

»گرمسایریان اندوهگین« آرای   اشخواندنیشااهکار  اسات. او در    1لوی اساترو  ،اسات

دورکیم را به شاکلی کمابیش رمانتی  بازساازی کرده و جوامع بدوی را به خاطر ساازگاری 

 
1 .Claude Lévi-Strauss 
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ی گساترش دامنه  ،از جوامع مدرن برتر شامرده اسات. در این نگرش  ،بیشاترشاان با طبینت

گویی پیشااتر  شااود کاه  دانش باه جاادوزدایی از طبینات و غلباه باه جهاانی طبینی منتهی می

  1ناگزیر به سکوت شده است.سخنگو بوده و حاا 

نامد، به عدم توازنی ی تمدن« میاین چیرگی ویرانگرانه که لوی اساترو  آن را »ناسازه

شاود. در نتیجه نظمی گساترش  گردد که از رشاد همزمان قدرت و نابرابری ناشای میبر می

گیرد که در ضامن به خاطر انباشات دانش و قدرت جذاب هم  یابنده و ویرانگر شاکل می

باساتان به یونان   ی این روند رالوی اساترو  مثل باقی نویساندگان اروپایی تبارنامه 2هسات.

نابینایی عجیبی به ی تمدن ایرانی  گرداند و به رساام مرسااوم هنگام برخورد با حوزهباز می

ی  هاتمدنی اساکندر و هلنیسام فرصتی طالیی برای  گوید حمله. چنان که میشاودگرفتار می

اماا این    3آمیختن تمادن یوناانی و تمادن هنادی را فراهم آورد،زمین بود، چون امکاان درهم

 امکان با ظهور دین اسالم و مرزبندی مجدد این دو از دست رفت. 

های  فرهنگ ترین آمیختگیاز طرفی انگار خبر ندارد که پردامنهدان منناسات که او این ب

باساتانی که بسایار هم بارآور بود، طی دوران هخامنشای رخ داد. اتفاقا در جریان آن فرهنگ 

نی هند و یونان و مصر  که هری  استانی در کشور پار  ی او، ینهمین مناطق مورد عالقه

ی فرهنگ پدید  هایی شکوفا و نوآورانه در حوزهشدند( درهم آمیخت و دورگهمحسوب می

های مقدونیان نیازی باشاد. از طرف دیگر  آن که به جنگ و خونریزی و ویرانگری  آورد، بی

را ی هخامنشای(   اساتان ایونیه یا مقدونیهای هسایساتم اجتماعی توسانه نیافته و حاشایی   او 

از این رو زا پنداشاته اسات. اش مجاسات و آن را از بساتر تاریخیفرض کرده   ی مجزاتمدن

چیزی به اسام فرهنگ   اصاواًتوان به این نگرش گرفت آن اسات که  نخساتین ایرادی که می

هلنی وجود نداشاته که بخواهد در مسایر شارق پیشاروی کند. هلنیسام ی  جریان سایاسای 

اساات کاه در قرن سااوم و دوم پ.م در جریاان کشاامکش میاان دولات مقادونیاه و دولات 

سیاسی هستند و یکسره  هایش هم  دالت  .آید بطلمیوسی مصر بر سر تصرف بالکان پدید می

و   هااپیش و پ  از این درگیریهاای  توان این کلماه را باه دورانموقات، و نمیمحلی و  

 
1 .Levi-Strauss, 1997: 477-479. 

2 .Levi-Strauss, 1997: 383-385. 

3 .Levi-Strauss, 1997: 482-507. 
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نگر در میان اندیشامندان جدی و ژرف ها البتهنادرساتی این برداشاتتنمیم داد.  مناطق دیگر  

به درساتی به این نکته اشااره کرده که   1یان آسامان مثالًامری آشاکار و شاناخته شاده اسات. 

عصار های  ها و یونانینادرسات اسات و مقدونی  کامالًی هلنیسام به این شاکل کاربرد کلمه

این پرساش هم مطرح   2اند.شادهی فرهنگی ایران محساوب میهخامنشای بخشای از پیکره

چه مننایی دارد، زمانی که   (گستر و اثرگذاردر مقام فرهنگی جهان هلنیسم    اصواً است که

ی پهنهدر  گفتند، هیچ عنصار فرهنگی مساتقلی  شاان بدان ساخن مییونانیان جز زبانی که قوم

و  هایرا از زرتشات  فلسافهها و ها و کننانییر را از هیتیاسااطو پدید نیاوردند  شاانفرهنگ

 ند؟وام ستاند  هافنیقیرا از و خز ها  را از عبرانیدین 

ی میان یونان و هند را از ساوی دیگر این که چطور لوی اساترو  موفق شاده فاصاله

توان از آرناساون برهوت فرض کند، پرساشای مهم و کلیدی اسات. پرساشای مشاابه را می

ای همال زیاد، ارتباط متقابل تنیین کنند رسد، به احتگوید: »... به نظر میپرسید، وقتی که می

در قرون نخسااتین دوران تااریخی ماا وجود ای  هنا دینی هنادی و خااورمیااهاای  میاان فرهناگ

 3ناممکن است.«  عمالًاثرگذاری آنها بر هم  های داشته است، اما بازسازی مسیر

نماید،  اندرکنش از دید آرناسااون »غیرممکن« میهای این که چرا بازسااازی این مساایر

شااناسااانه اساات. چون به محض آن که به تمدن ایرانی در مرکز این دو منمایی شااناخت

شاود. آن »خاور میانه«ای که آرناسون از حاشایه بنگریم، این مسایر با شافافیت تمام نمایان می

آباد و ناکجای مگوی لوی اساترو  اسات.  گوید برچسابی جدید برای آن غیابمی آن ساخن

برچسابی تهی از مننا که ابداع شاده تا به نام رسامی و تاریخی سرزمینی که این میانه بوده و 

ی دانش بحثی شاود، اشااره نکنند. این پرهیز البته برای کسای که در حوزهایران خوانده می

دولت تاری  باساتان و ترین  که بزرگ   وی هبهبسایار غیرعادی اسات.   کند،عقالنی را طرح می

در همین فاصاله  دقیقاً، پول و...( هم  زادگاه تمدن  کشااورزی، شاهرنشاینی، خزترین مهم

قلمروی صاحه اسم و رسم  ترین  و بادوامترین  ین منطقه در ضامن کهناجای داشاته اسات.  

و عنوان هم هساات و همواره در طی بیساات و شااش قرن گذشااته ایران یا پار  خوانده  

 
1. Jan Assmann 

2. Assmann, 2000: 277. 

 . ۲۸۰: ۱۳۹۷آرناسون، .  3
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این دولت یننی کشور پار  شده است و برای بیست قرن کشوری یکتارچه بوده است. می

ی همان هلنیسام مورد نظر او هم  که کوروش بزرگ بنیاد نهاد، در ضامن فضاای پروراننده

هسات. نادیده گرفتن بساتری چنین اثرگذار و برچیدن جزئی در این میان و بسایز و مساتقل  

چرا که اتفاقا همین  اش، اگر خطایی عمدی نباشااد، اشااتباهی فاحش اساات.فرض کردن

ی ساراسار تاری  بوده و مساتندترین تبارنامه مندترین جامنهدارترین و دولتمنطقه شاناسانامه

ای برهوت با تاری  نامنلوم زمین خاورمیانهو نام و نشاان را داراسات. اگر قرار شاود ایران

  قاعدتاً شاود و اینها باید  لیف چین و روم و یونان خود به خود منلوم میشامرده شاود، تک

وند. کوریِ انتخابی با نابینایی شا مناطقی به کلی ظلمانی و ناشاناخته قلمداد شاوند، که نمی

 ی فریه است، نه بیماری.کند و نشانهفرق می

توحیادی هم ناممکن گردد. های  همین کوری عمادی باع  شااده که در  ماهیات دین

ی گذار این دو لوی اساترو  بین ادیان بدوی و جدید تمایزی قایل اسات، بی آن که نقطه

کند. از دید او دین کهن و بدوی فاقد ه  و بدان اشااربنگرد را  (ی زرتشاتیپیدایش اندیشاه 

گرفته که  از مناساا  جادویی را در بر می  ایمجموعهمفهوم امر قدساای بوده و در اصاال  

   1اند.آمدهفنونی برای غلبه بر طبینتی خشن و بدطینت به شمار می

نیساات. چون شااواهدی فراوان داریم که دین در جوامع  اما این برداشاات درساات 

  اصاواً   .ی مرکزی خود داردگردآورنده و شاکارچی هم مضامون امر قدسای را در هساته

توان دینی نامیاد که در پیوند با این مفهوم مرکزی تنریف شااوند. آنچاه او هایی را میمنش

، زایش مفهوم مینو در برابر گیتی اسات که ابداعی فلسافی اسات و منظور دارددر این میان 

شاود،  ی مفهوم امر قدسای منتهی میشاناساانهزرتشات بنیانگذارش اسات و به بازتنریف هساتی

ی دین با کند. نادیده انگاشاتن این نکات باع  شاده دیدگاه او دربارهاما آن را اختراع نمی

د بازمانده از تاری  ادیان همخوانی نداشاته باشاد و نادرسات بنماید. شاواهد تاریخی و اسانا

گردد  یننی او تمایز اصلی در تاری  ادیان که به محور اندیشیدن فلسفی به امر قدسی باز می

آن را های  را درنیافته و اننکا  (کند پساازرتشاتی تفکی  می را ازو ادیان پیشاازرتشاتی   

 همچون محورهایی مستقل فرض کرده است.

 
1. Levi-Strauss, 1997: 449. 
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م را همچون اختاللی در راه تکامل  شاود که دین اساالآنجا حاد می  وی هبهاین خطای او 

چنین    گیرد.ی دنیوی و امر قادساای در نظر میادیاان و باه مثااباه  در هم آمیختگی سااویاه

توجهی به کل تاری  تحول دین همراه اسات. چون از ابتدای کار که زرتشات  با بیبرداشاتی 

مفهوم گیتی و مینو را اباداع کرد و سااااحات دنیاای ماادی را از سااتهر امر مننوی و ههنی 

ی گیتی قرار داشااتند و مینو برآمده و زاییده واراماند تفکی  کرد، این دو با هم در ارتباطی 

 شد. همچنان که گیتی هم پیامد نبرد دو نیروی خیر و شر در ساحت مینو بود. پنداشته می

کلی  به  شان در مقام دو امر مقابل هم ودر واقع قطع کردن ارتباط این دو و فرض گرفتن

متمایز ابداعی افالطونی بود که از بدفهمی عمدی نگرش زرتشااتی ناشاای شااده بود، و بر 

ی  افالطون برای طرد ایده 1ایدئولوژی  اسااتوار بود.ساایاساای و هایی  ها و خواسااتانگیزه

 (یننی اعتبار »من« در مقام موجودی خداگونه و صاااحه اختیار و اراده مرکزی زرتشاات  

نهادینه شااد و اصاارار بر غربی  مساایحیت  قاله چنین فرضاای کرد و این همان بود که در 

کنی ادیان رقیه را به دنبال داشات. یننی آنچه لوی اساترو  خار  و ریشاهانحصاار مذهبی  

مغانه  ی  ای ساطحی و انحرافی در اندیشاهکند، وامگیریاش بدان اشااره میاز بافت تاریخی

داد، و بندتر تاری  فرهنگ در ساراسار  رخ میزمین  ایرانغربی    ایحاشایهبود که در مناطق 

 رانگر تنیین کرد. ی تمدن اروپایی را با پیامدهایی وی حوزه

پیشانهادهایی که برای مفهوم محوری  امر قدسای، ساایر  بندیصاورتی  گذشاته از قضایه

هایی مشااابه دساات به  و آشاافتگی هاابهامگاه با گه نیز بزرگ باسااتانی شااده  ی هاتمدندر 

مفهوم بنیادین در تمدن زدنی در مصارشاناسای دارد،  اند. یان آسامان که تبحری مثالگریبان

ی  یافته و بر هر دو عرصاهمی  تجلی  2داند که در قاله ایزدبانوی مآتمصاری را عدالت می

با این حال این درجه از انتزاع در متون مصری غایه  3خدایان و آدمیان سیطره داشته است.

ی حاکم بر هساتی را ناشادهی عام و تأملو مآت در این فرهنگ بیشاتر نظم و قاعده  اسات

قدری  (که مفهومی سایاسای و اخالقی اسات تفسایر کردن آن به مثابه عدالت    .رسااند می

 به گذشته ناشی شده باشد. مفاهیم امروزین اننکا   جای چون و چرا دارد و چه بسا که از 

 
 .۱۳۹۵ای فلسفی«، نشر ثالث، در این مورد بنگرید به کتاب نگارنده: »افالطون، واسازی افسانه.  1

2 .Maat 
3 .Assmann, 1990. 
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ا متفااوت ری  هااتمادناین نکتاه البتاه باه جاای خود بااقی اسااات کاه بساایااری از مفااهیم در  

را   همسااانیی بنیادین هاتنش  هایی مشااابه بهتوان به هم ترجمه کرد، چرا که پاساا می

کلی های  انگاریشااتابزده و همسااانهای کنند. با این حال باید از تنمیممی  بندیصااورت

ناد کاه در تمادنی دیگر کلیادی و بنیاادین  اپرهیز کرد. چرا کاه گااه در تمادنی مفااهیمی غاایاه

چنان که مارسال گرانت به درساتی    مثالًنماید.  و حضاورشاان بدیهی میشاوند  محساوب می

 «خدا»و   «قانون»،  «دولت»دقیقی برای کلمات های در فرهنگ چینی برابرنهاداشاااره کرده، 

دانی و خاداوناد باا قاانون طبینی همتاا در این تمادن قاانون باا آداب  . چرا کاهوجود نادارد

شااود. بی آن که اولی به نظامی اخالقی و دومی به نگرشاای متافیزیکی ارجاع انگاشااته می

منناایی در  هاای ین میادان مثاالی سااودمناد اسااات کاه تکاامال واگرای باافاتدر اچین  1دهاد.

ساار و کار داریم  الگویی  با  ر فرهنگ چینی  دهد. دمتفاوت را به خوبی نشااان میی  هاتمدن

نامیده شاده و لئون واندرمیرش آن را به کوتاهی و دقت به این صاورت    گراییکه مناسا 

در آیین کنفوسیو     وی هبهه این وضنیت ک 2ی تشریفات بر غایتها.تنریف کرده است: غلبه

افراطی بر مناسا  جادوگرانه بازتاب  تأکید برجساتگی دارد، در کیش تائویی هم در قاله 

 یافته است. 

فاصاله همچون »و  «ی ریخت بر محتواغلبه»توان به صاورت  گرایی چینی را میمناسا 

تنریف    «شاانگیری قصاد شادههنجارین و رسامی از مننا و جهتهای اری کردگرفتن زنجیره

از کردارهاساات که    ایزنجیرهکرد. یننی در این حالت اجرای درساات ی  آیین و اجرای  

راهبردی عملیاتی برای  ،آغاز کاری یاد شده در شاود، در حالی که زنجیرهارزش قلمداد می

 دستیابی به کارکردی ملمو  بوده است. 

ها البته الگویی جهانی دارد و به تثبیت و نهادینه شادن  زده شادنِ آییناین روند مناسا 

شاود. روشای قدرت مربوط میهای  اش در مداراجرایی و صاله و مومیایی شادنهای روند 

را به شاکلی  »قلبم«   که روزگاری برای دساتیابی به هدفی عینی و مشاخص کارکرد داشاته و

اجتماعی به صاورت روندی تکراری های  در تار و پود نهاد  کمکمداده، میمند افزایش  نیت

پیوساته با های  قنیتی که برای ایفا کنندگان نقشآید و به خاطر شاأن و مودر می نو هنجاری 

 
1 .Granet, 1968: 20-23. 

2. Vandermeersch, 1980: 267. 
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شااود. باه این ترتیاه هادف غاایی آن قلماداد می مناد کناد، خود باه خود ارزشاا آن فراهم می

کند.  برجساتگی بیشاتری پیدا میاش از دلیلاش  شاود و روند اجرا کردنکمرنگ می  تدریهبه

شاود و تنها خود مناسا  اسات که  منتفی میکلی  به به دسات آمده از آن»قلبم«   در نهایت

کند. این روند در واقع عبارت است از گیر افتادن ی  زنجیره از مننادار و مرکزی جلوه می

قادرتی کاه از یا  یاا چناد نهااد اجتمااعی ترشاا  هاای  ی مادارجمنی، در میااناههاای  کنش

اش هم آن اساات که بارگذاری قدرت بر این زنجیره به خودی خود برای  شااوند. نتیجهمی

ساازد و اش تهی میکند و آن را از محتوای غایی اولیهاش کفایت میتثبیت و تکرار شادن

ی هارساانگوهمچون  کناد،  نهاادی حفظش میهاای  و انگلی بر کاارکردای  ههمچون افزود

آمریکایی هم زیاد ی  هاتمدنرا در مصر و ای  هگرایانچنین الگوی مناسا   کارکردی قدیمی.

بینیم. اما چین در این میان وضاانیتی وی ه دارد و فرهنگ غالبش به تبلوری از مناساا  می

که  گرایی  مناسا شاکل مدرنِ ی جاله توجه آن اسات که درهم تنیده شابیه شاده اسات. نکته

این  ساازد. در چین ظاهر میدهایش را  نموترین برجساتههم باز بازتولید شاده  ی ما در زمانه

که در آن دگردیساای ی  دین مدرن به    شااود،با مرور تاری  دوران مائو نمایان می  وی هبه

از ای  شابکه بینیم که بهلنینیسام( را می-طله  یننی مارکسایسامگرا و فرصاتشادت غایت

گرا، گذشاته از مناسا ی هانظامی  ود. وجه مشاتر  همهشا بی مننا تبدیل می تقریباًمناسا   

ی آزاد و خالقیت فردی شااان با ارادهکنند، ضاادیتکه با عقالنیت ابزاری پیدا میای  هزاوی 

 نهادی.های شان بر تکراری بودن روندها و رعایت هنجاراست، و پافشاری جبرانگارانه

ن شاکلی از توان همچون تهی شادن کنش از اندیشاه تنریف کرد. ای گرایی را میمناسا 

کند و ی جبرهای نهادی بروز میمننازدایی از کردارهای شااخصاای اساات، که زیر سااایه

ها از ابتدای »من«چون  زمینایراندر های انساانی اسات. هرچند ی تمدنالگویی عام در همه

میان کنش و اندیشاه شاکل گرفته که با تأمل ی اهشادند، چرخرسامیت شامرده می  کار به

 شود. همراه است و به سط  روانشناختی مربوط می

ی شاناسانده، انتخابگر و کنشاگر  ی روانشاناختی ساه زیرسایساتم پایهدر دیدگاه زُروان ایه

پیوند میان اند.  ی آزاد اسات و میل و خواسات در آن مساتقر شادهدارد که دومی جایگاه اراده

ر ساط  شاناسانده و کنشاگر د هایکنش و اندیشاه در اصال همان اتصاال میان زیرسایساتم

. رسامیت یافتن و پذیردی زیرسایساتم انتخابگر انجام می، که همیشاه با واساطهروانی اسات

ساتن به پیوندشاان همان عاملی اسات که دساتگاه  اساتقالل این دو زیرسایساتم و خیره نگری 



190       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

یننی  ی آزاد، ارادهی کارکرد دو شایوهبه این ترتیه اسات که   .ساازدانتخابگر را آشاکار می

های  شود و انتخابخودآگاهانه نگریسته میمنطقی -مستدل  هیجانی و خواستِ  -عاطفی  میلِ

 .  گردند بدل می به موضوع پرسشرفتاری 

های خودارجاع فرهنگی مثل هر سایساتم تکاملی دیگری در هنجارهای نهادی و چرخه

کنند و همچون همانندساازی مساتقل عمل  جهت بیشاینه کردن متغیر مرکزی خویش رفتار می

اسات. به همین خاطر دساتگاه کنشاگر اغله محابای خود کنند که تنها در پی تکثیر بیمی

شاود و دساتگاه شاناسانده با گفتگوی درونی تخدیر شاده  های هنجارین بلنیده میتوساز نظم

شاود. زیرسایساتم انتخابگر در این شارایز دچار اختالل  و به ناظری منفنل فروکاساته می

کنشاگر را از ی مدارهای شاناسانده و مسایرهای اش در میانهشاود و نقش تنیین کنندهمی

ترین و هاای بااایی »فراز« باا این حیلاه منِ خودآگااه  کاه ساارکشدهاد. ایاهدسااات می

ی ی آزاد یا منقبض شادن دامنهکنند. فله شادن ارادهترین سایساتم اسات( را مهار میپیچیده

های کردار ها و غیرارادی شادن زنجیرهمننایی گزینهعملکردش به تکراری شادن رفتار، بی

گرایی نمودی از این روند اسات که به طور خاص در پیوند با نهادهای مد. مناسا انجامی

 یابد.دینی نمود می

های شاناسانده و منش بر »من« و گساساتگی زیرسایساتم-نماید که اساتیالی نهادچنین می

ای عمومی در جوامع انساانی باشاد. چون شاواهد نشاان  کنشاگر و فله دساتگاه انتخابگر قاعده

ی عمرشااان بر ی مردمان، در بخش عمدهی کردارهای بخش عمدهدهد که بخش عمادهمی

اسات که دساتگاه کنشاگر  اساا  انتخابی ارادی و آزادانه برگزیده نشاده و منلول روندهایی  

در تمدن ایرانی بود که  برای نخساتین بار  کنند. را رام، یا دساتگاه شاناسانده را تخدیر می

ها از قید اجبارهای بیرونی صاورتی رسامی به خود گرفت و در درون  رهایی این زیرسایساتم

اش را کشید، به  اشهی اخالقی زرتشت مروند که دغدغهاین خودِ نهادها به کرسای نشاست. 

ی من در این شاارایز ممکن  بود. طرح پرسااش دربارهآشااکارسااازی سااط  روانی مننای 

دانسات   ها و پیشانهادهاپاسا ای از توان زنجیرهرانی را میی ای شاود، و سایر تاری  اندیشاهمی

که  اساات مفهوم مهر  ها،پاساا ی همگرایی این  نقطه ه اساات.در این زمینه ارائه شااد که  

 گیرد.ی و تقاطنی در هردو مسیر میل هیجانی و انتخاب عقالنی جای میهمچون اوج

زا و پرتالطم اندیشایدن و انجام اط مسائلهدیگر ارتبی  هاتمدناین در حالی اسات که در  

ها این  دادن، یننی واگرایی دو سایساتم شاناسانده و کنشاگر در مرکز توجه قرار نگرفت. چینی
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کردناد و فرد را ادغاام می»نهااد«    را در  »من«  دو را یکی گرفتناد و این بادان خااطر بود کاه

تصااویر    (مثل خانواده یا دولت جمنی هایی  همچون عضااوی جزئی و حل شااده در کل

ارتباط میان این دو قطع بود و دو عامل ضد هم پنداشته   اصواًکردند. در تمدن اروپایی می

شاناختی و تاریخی روبرو هساتیم که  جامنه  ایزمینهشادند. در اینجا هم مثل مورد چین با می

 دهد. یابد و آن را موضوع پرسش قرار نمیارتباط میان این دو زیرسیستم را در نمی

   ضاد هم ربزِبه دو رفتار مقابل و بی «انجام دادن»و   «اندیشایدن»در ساتهر تمدن اروپایی 

نهاد در نتیجه اجتماعی رام و مقید شاود. های بایسات جدا جدا توساز نهادتبدیل شاد که می

این دوقطبی به همان    .کردزد و دولت کردارها را کنترل میکلیسااا اندیشاایدن را لگام می

هم در اجتماعی شاد، در ساط  ربز قلمداد میترتیبی که در ساط  روانشاناختی جدا و بی

یافت. همین ضاادیت بود که  میتبلور  رقیه  قاله دو ساااختار دینی و ساایاساای متمایز و 

باا تحوات ساایااساای اروپاا پیش برد و  و ناه همبسااتاه(  پیرایی را موازی  جریاان دین

با تحول دین مسایحیت مربوط   واراندامسایاسای عصار اساتنمار را به شاکلی  های  دگردیسای

ی دکارتی تقابل ساوژه و اب هگیری  بساتری برای شاکله بساا همین بافت پرتضااد نسااخت. چ

ی  . همین زمینه را در قلمرو اروپا رقم زده اسات  اشگساتردهعاملی که پذیرش  و بوده باشاد،  

در چین اطاعت و تر  در جریان پیکربندی تمدنیِ عواطف و هیجانات،  مننایی اساات که  

ه  برا داریم که تمدن ایرانی  در برابر اینها   ه اسات.را و در اروپا سالطه و آز را برجساته سااخت

 را با هم متحد سااخته و روانشاناختیی آزاد ساه زیرسایساتم به رسامیت شامردن ارادهخاطر 

نه تنریف کرده و تنبیری جنگاورااندیشااه و کردار  گاهی برایپیوند همچون مفهوم مهر را 

 . از کردار ارادی به دست داده است
 

 در تمدن اروپایی م: مفهوم محوریچهارگفتار 
 

در دل علوم انسااانی  ای  هرشااتمیانای هشاااخ  ،هاتمدنی  بح  علمی دربارهی ما در زمانه

را   -اروپا-اش  و تمدن زایندهاسات درن اسات. به همین خاطر موضاوع اصالی آن مدرنیته م

شااناساای نیز علم جامنهموضااوع  به همان شااکلی که    . درسااتدر کانون توجه خود دارد

جاله توجه تمدن اروپایی در عصار  های  مدرنیته اسات. یکی از وی گیاجتماعی    هایساویه

مدرن، وساوا  فکری و تمرکز مساتمر بر مفهوم انقراض اسات. روندی که به زایش طیفی  
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و ها هایی بسایار گوناگون دامن زده اسات. از داساتانزایی منشو شااخه  هاگفتمانوسایع از 

پ  از آن را هاای  و انهادام تمادن و ویرانشااهرقیاامات  ای کاه  تخیلیهاای  هاا و روایاتفیلم

کره و انقراض عمومی  ی شااکنندگی زیسااتعلمی دربارههای  کنند، تا بح تصااویر می

ی  در نسااخاه  وی هباه-جاانوران و گیااهاان، همگی بر تبااهی و ناابودی زودهنگاام تمادن  

در آثار اساوالد    وی هبهپافشااری دارند. بازتاب این گرایش را در علوم انساانی   -اشاروپایی

هم    هااتمادنی  پردازان مادرن درباارهبینیم، کاه در ضاامن یکی از اولین نظریاهاشااتنگلر می

ی او که تباهی و انقراض تمدن غربی اسات، چندان مهم و بانفوه اسات محور اندیشاههسات.  

شااگردان  از  که  اسات    1نیلویلیام م اش  شاود. نمونهکه حتا در آثار مخالفانش هم دیده می

کتااب مهمش »فراز آمادنِ بااختر« را در برابر »افول بااختر« اسااوالاد  و  و پیروان توینبی بود،  

به مخالفت با او ای هاش روشان اسات که از چه زاوی اشاتنگلر نوشات و از انتخاب عنوان

 ردازد. پمی

را   هاتمدنبودن مسایر تحول ای هاو نسابت به اشاتنگلر گامی به پیش برداشاته و هم چرخ

ی خودفروبسااته درباره-ی مرکزی وی  داشااتی متافیزیکی رد کرده، و هم ایدهبه مثابه پیش

نیل اندرکنش از دید م  2را نقد کرده اساات.  -یکدیگرشااان از و اسااتقالل  هاتمدنبودن 

های  و داد و سااتد  های بیناتمدنیارتباطنی  ین .کند ساات که ساایر تاری  را تنیین میهاتمدن

 نماید.مهم میزاد  درونخودمدارِهای فرهنگی همان اندازه اهمیت دارد که روند 

و کم  بگیرد  چارچوبی تکاملی و سایساتمی  »فراز آمدنِ باختر« ازنیل کوشایده در م 

ی تقدم غرب را رها کرده اسات. با این  اش دربارهمرساوم زمانهی  هاداشاتپیشبسایاری از 

بر سااایر  اروپا   تأثیری  ای دانساات دربارهنامهکتااب او را سااتاایشتوان  حال همچناان می

با  ،اش در ساراسار زمینمدرنیته و پراکنده شادنبا کامیابی  ی اوبینانهبرخورد خوش .هاتمدن

-انگلیسای-ار هلندیاساتنم ، غفلت ازهاپرتغالی-عصار غارتگری اساتانیایی ننادیده انگاشات

ر چین و روسایه همراه  بتوجهی به اساتیالی خونین و ویرانگر کمونیسام  ، و بیهافرانساوی

د . خوشاوداروپایی محساوب میغیربه قلمروهای  مدرنیته اسات، که الگوی اصالی صادور 

نیال هم در پاایاان عمر این نقاد را پاذیرفات و گفات کاه آن کتااب را در حاال و هوای ما 

 
1. William McNeill 
2. McNeill, 1963. 
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شتار او نوهایی از همه بخشبا این   1امتریالیستیِ پ  از جنگ دوم جهانی نوشته بوده است.

به گامی پیشین های نسبت به نظریهدر این زمینه ست و شفاف و گاه دقیقیهای  بینشحاوی 

 شود.  پیش محسوب می

ی مفهوم تمادن در این کتااب هم تکرار مادرن درباارههاای  ایراد عاام تماام نظریاهدو  

ی شااود، و آن کوشااش برای نادیده انگاشااتن تمدن ایرانی اساات و نامنلوم بودن دامنهمی

نیل در دوران هخامنشاای که دولت فراگیر ایرانی  مفهوم تمدن. همین باع  شااده که م 

شافافی پیدا کرده، تمدن مرکزی را »خاور    بندیصاورتشاده و هویت ملی ایرانیان   تأسای 

اش را به صاورت یونانی و هندی و اساالمی و چینی ی« پیرامونیهاتمدنمیانه« بنامد و بند »

کند  ه ادیان اشااره میمغشاوش و غیرعلمی اسات و گاه بای  هکه سایاه  2و مغولی فهرسات کند 

 سیاسی.های  جغرافیایی و ایدئولوژیهای  و گاه حوزه هاتمدنو گاه  اقوام و گاه به  

خواندنی اسات که از چیزی به اسام »تمدن اروپایی«  ای هدفاعینیل  کتاب م با این حال 

ی نیرومندی نادیده انگاشاتن تمدن همساایههواداری به بهای کند. هرچند این میجانبداری 

سااازد. این  که حضااورش دعوی برتری فرهنگی اروپا را مخدوش می ایران( تمام شااده،  

رود. ی مفهوم دقیق اروپا نیز کلنجار میدرباره  یدر ضاامن با اغتشاااشاا   ی اروپامداردفاعیه

های شاود، بی آن که منیاراروپا در این پ وهش مدام دساتخوش قبض و بساز میحد و مرز 

حاکم بر آن شاناساایی و روشان گردد. این اشاکال تا حدودی از آنجا برخاساته که هر تمدنی  

فرهنگی کناری شاناخته  های  مساتقل همساایه یا قلمروی هاتمدناش با  بر اساا  مرزبندی

روشان اسات و  کامالًی اروپا این مرزها ساازند. دربارهشاود که تمدنی مساتقل را بر نمیمی

شاود، و گرایش به  ی ایران در شارق و مصار در جنوب تنریف میبر مبنای دو تمدن دیرینه

آلودی منتهی خواهد  نادیده گرفتن ایران و ادغام مصار و اروپا، خواه ناخواه به چنین نگاه مه

ی ظهور این  ، نگریسااتن به تبارنامهتمدن اروپاییتنریف حد و مرز ی هاراه از  ییک شااد.

توان روند ظهور تمدن اسات. چنان که گفتیم، با وارسای منابع و اسناد تاریخی به روشنی می

هاای  جغرافیاایی باا وامگیریای  هازساااازی کرد و دریاافات کاه چطور پهنا تمادن اروپاایی را با 

 
1. McNeill, 1990: 1–21. 
2 .McNeill, 1963: 247-253. 
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تا هزار  و   شاد  یکجانشاین و کشااورزی دوم پ.م در هزاره  تدریهبهپیاپی از ایران و مصار  

  .ایی دست یافتنویسبه  سال بند  

صاری  و در این پهنه ها دولتنخساتین ی ظهور و تحول اساناد تاریخی دربارههمچنین  

دیرآیند بودن ساامان سایاسای اروپا به صاراحت در اساناد یونانی و رومی . شافاف هساتند 

یی  هادولتبود که اروپا  هخامنشاای  دانیم که تازه در پایان دوران  قدیمی ثبت شااده و می

بدل گشات. با این حال اغله ای همساتقل پدید آورد و به واحد تمدنی مساتقل و خودبساند 

و ی تمدن اروپایی، این ساایر تاریخی نادیده انگاشااته شااده  جاری دربارههای در بح 

تا خار  از حد  ی تمدن اروپایی را در حد امکان  یا حشااود تا پیشااینهگرایشاای دیده می

 .امکان!( عقه ببرند 

ی تمادن اروپاایی آثااری ی دوم قرن بیسااتم درباارهکاه در نیماه  مهم دیگری  پ وهشااگر

برای ما اهمیت دارد، چون در   وی هبهبود. نگرش او   بانفوه منتشاار کرد، تالکوت پارسااونز 

و ای هرشااتکوشااید نگرشاای میانت و مینگریساا چارچوبی ساایسااتمی به موضااوع می

دو ی تمدن اروپایی از شاالودهای روشان داشاته باشاد. پارساونز منتقد بود شاناسایروش

هرچند . بودحق  برتا حدودی نگرش  و در این   1سارچشامه گرفته،خاساتگاه یونانی و یهودی  

گرفت که سایاسات مصاری عنصاری کلیدی در تحول تمدن اروپایی بوده و این را نادیده می

سااات کاه  دار و جنگااور در این قلمرو وامی تااریخیهاای بردهپیکربنادی اجتمااعی دولات

 اند.اروپاییان از مصریان ستانده

گیری تمدن اروپایی درسات اسات و با  با این حال، اهمیت یونانیان و عبرانیان در شاکل

، ی ظهور این دو فرهنگبر زمانه پارساونز  تأکید نشایند. هرچند شاواهدی بسایار به کرسای می

هایی  ها پیامد نظم هخامنشای و زیرسایساتمبا غفلت از این حقیقت همراه بود که این فرهنگ

یونانی و عبرانی بدون اشااره به این که  بر عصار ظهور فرهنگ   تأکید .  اند در اندرون آن بوده

که   کننده. شابیه به آن  اسات و گمراهآمیز  اشاتباهگوییم،  ی دوران هخامنشای ساخن میدرباره

اهمیت تمدن هاوایی ساخن بگوییم، و ی کنونی از درخشاش فرهنگ تگزاسای و در زمانه

 ی هردوی اینهاست و آمریکا نام دارد. اشاره نکنیم که ابرقدرتی دربرگیرنده

 
1. Parsons, 1966: 102-106. 
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پارسااونز هم مانند بیشااتر پ وهشااگران همتای خود اطالع دقیقی از بافت تاریخی  البته 

ی ساایاساای و فرهنگی محاط بر این دو را یونانی و یهودی نداشاات و زمینهظهور فرهنگ 

ن و یهودیه در دوران مورد نظرش  در نیافت که یونا اصواًکرد. به همین خاطر او  در  نمی

او   آنچه و ند،  اهو توسانه نیافته از دولت عظیم هخامنشای بود ایحاشایهبه نسابت  هایی  اساتان

ی  هایی از ی  بدنهو رونوشات  هاروایتشامرد، سااز میانگیز و تاری نوآورانه و شاگفت

پیش از زمان مورد نظرش در   هاقرنتر بوده که  تر و بساایاار پیچیادههنگی بساایاار دیریناهفر

 است. تمدن ایرانی وجود داشته 

لی نادیده انگاشاته بود و های داخلی تمدن ایرانی را به کاو همچنین پویایی زیرسایساتم

هاای  ای و پیاامادی از جریاانهاای عبرانی و یوناانی اداماهیاافات کاه روایاتاین را در نمی

 ی درون تمدن ایرانی هستند.فرهنگی بسیار دیرینه و بسیار پرشاخه

و عبرانی  فرهناگ    ی ظهورگیری باافات و زمیناههمین خطاای مهلا  و مهم، یننی ناادیاده

یونانی، باع  شاده تا پارساونز این دو را »تمدن« مساتقلی به حسااب بیاورد. در حالی که  

تولید  ایپیچیدهو   زاددرونچ  که هرگز نظام سایاسای ی جغرافیایی بسایار کواین دو پهنه

ها و  یونانیان از فنیقیوام گرفتند ایران غربی  اقوام  شاان را هم از نکردند و خز و نویساایی

ی تمدن را اند. مگر آن که بخواهیم کلمهمسااتقل نبوده  یتمدن  قاعدتاًها(، ودیان از آرامییه

در این حالت ولی .  به کار بگیریم  گروهی از مردمان به شکلی عام و مبهم برای اشاره به هر

و تمدن اتروساا  و ساالت  تمدن  منتفی خواهد شااد و به جایش نیز مفهوم تمدن اروپایی 

. نویساندگانی  مننا و مهمل اساتبیخواهیم داشات که  کریمه  های ارتمدن بلغار و تمدن تات

هایی  اش به بخشکه شااور و شااوقی برای نادیده انگاشااتن تمدن ایرانی و تجزیه کردن

برای تحریف   شاناساانهیابند که خطایشاان ی  راهبرد روشنامربوط دارند، این را در نمی

  ای پرغوغاتر در همهمه  شااان را همآوای اروپای محبوبتاری  اساات، که اگر تنمیم یابد  

 .خواهد کردمحو  

، برداشات  به کنار  یونانی  -عبرانیفرهنگ    ِجغرافیایی -غفلت پارساونز از ظرف تاریخی

ضامنِ نادیده گرفتن ایران و   ،بسایاری دیگرمانند  . چون ردی  خطای بزرگ دیگر هم دااو 

پرهیز از اشااااره باه دولات جهاانی پاارساایاان، در ههن خویش تااری  را از زماان باه قادرت 

که  اسات . این در حالی  ردانگاپیشاین را نادیده میهای د و دوراننکرسایدن ایشاان آغاز می

و   رددگاز قرن شااشاام و پنجم پ.م بااز میباه پیش  گیری تمادن اروپاایی  شااکالتااری   
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اتروسااکی و هنر سااکا و فناوری آهن همگی  -. الفبای فنیقیاردمهمتری دهای خاسااتگاه

ی  که دولت یگانه بود  پیش از آن و این دریافت کرد،    زمینایرانکه اروپا از  هستند هایی وام

ارکان تمدن و فرهنگ در قلمرو تمدن ایرانی  شاود.   تأسای ایرانی به دسات کوروش بزرگ  

ی تاری  ی ایرانی در میانهگیری دولت یکتارچهو شکلاین حرفهاست  تر از  بسیار دیرینههم 

 گیرد و نه در آغازگاهش.قرار می زمینایران

- وارد اسات: نخسات آن دوقطبی یهودیپارساونز بنابراین ساه ایراد اصالی بر نگرش  

بخشاای از در آن دوران شااکوفایی اثرگذارشااان،   ه و نه اروپایی. اینهاغربی بودنه   ،انییون

ساتانی اروپا از براین ما با وامبنا  اند.هشاد محساوب میسایاسای ایرانِ عصار هخامنشای  قلمرو  

در خا  اروپا. دوم   مستقلدو کانون خودمختار و   تأسی تمدن ایران سر و کار داریم و نه 

به دوران  ی تمدنی نو،  شااالوده  ریزیهای همسااایه و پیاروپا از تمدنسااتانی آن که وام

د و پیش از آن وشا  یننی عصار هخامنشای( محدود نمیعبرانی  شاکوفایی فرهنگ یونانی و 

ساتانی حتا در دوران هخامنشای  . ساومین نکته آن که این وامجریان داشاته اساتهم با شادت  

در ابتدای کار کشااورزی و دامداری و .  ه اساتیهودی منحصار نبود  -هم به دوقطبی یونانی

ساوارکاری، و  نظام اقتصااد پولی، فناوری کشااورزی عمیق با گاوآهن،فناوری فلز، و بندتر 

دین  نخساات آرای مغانه و زرتشااتی و بندتر مساایحیت و کیش مهر و مانویت( همگی از 

 نبودند. عبرانی  ی  یونانی یا  و هیچ ،ند اهبه قلمرو اروپا وارد شد  زمینایران

  زاددرونا روندی نادیده انگاشتن این سه نکته، تاری  تمدن اروپایی ربه خاطر پارسونز 

و خودبنیاد دانسااته که در نوسااان میان دو قطه یونانی و یهودی شااکل گرفته اساات.  

ی یهودی و یونانی، از جمله پایین بودن سط  شهرنشینی، ابتدایی  بنیادین جامنههای کاستی

هایی  بودن سااخت سایاسای و غیاب دولت پایدار و بزرگ در این چارچوب همچون وی گی

ن که پارساونز و برخی دیگر  از جمله یوهان  اند. چنادرخشاان و خاص و زاینده تفسایر شاده

ی ماا( این موارد را باه آزادگی یوناانی یاا مقااومات شاارع یهود در برابر آرنااسااون در زمااناه

ی قبایل تر  نوآمده  اند. در حالی که عین همین ماجرا را دربارهقدرت سایاسای حمل کرده

 بینیم. میبه بل  در عصر ساسانی یا قبایل عرب پیش از ظهور اسالم هم 

نشینی جغرافیایی نسبت به مرکزی تمدنی  اشیهدر تمام این موارد مشتر  است، ح  آنچه 

سایاسای و اقتصاادی و فرهنگی، که خود را به صاورت  های  اسات، و ابتدایی بودن سااختار

دهد. در تمام این  سایاسای نشاان میمندِ قانوننوعی تنصاه دینیِ درآمیخته با غیاب اقتدار 
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اند، اما  ی مرکزی تمدن ایرانی مشااغولیی را داریم که به تغذیه از هسااتههافرهنگموارد 

بومی خویش را از های  کنند و نساخهرا از آن وامگیری می هاروایتترین و عامترین  سااده

ی هجری، آورناد. این کاه در میاان دنیاای رنگاارناگ ادیاان ایرانی در قرون اولیاهد میآن پادیا 

نی را قبول کردند، یا این که چرا خزرها به  چرا اساالم و آن هم مذهه حنبلی و شاافترکان 

یهودیت روی آوردند، یا این که یونانیان چرا چنین وفادارانه مساایحی شاادند، تنها زمانی  

تحقق  های  احتمال  وگرنه ایننشاینی فرهنگی توجه کنیم. شاود که به این حاشایهپذیر میفهم

شادند و نیافته همچنان به جای خود باقی اسات و اندیشایدنی که چه بساا ترکان زرتشاتی می

شااان راه را بر وامگیری ینیان مانوی، اگر که سااادگی نظام اجتماعییونانیان مساالمان و چ

-ای در اندرون فرهنگیهای  در تمام این موارد قلمرو  بسات.تر دین نمیپیچیدههای  نساخه

دولات مرکزی ایران قرار نفوه  اناد کاه زیر  تمادن ایرانی وجود داشااتاه  -یاماا در حااشاایاه

، و در غیاب  ند اهآوردپدید نمی  ایپیچیدهمحلی مساتقل و ی هادولتاند و از این رو  داشاته

و    ایبافت قبیله. در این جوامع اند گرفتهها جای میی راهافته، در کنارهشاهرنشاینی توسانه ی 

ایرانی ساازگارتر  های از آیین مدارهایی سااده و تمرکزگرا و مناسا با نساخهبدوی نهادها، 

اند  ها و منناهایی را وام ساتانده و درونی کردهمنش نشاین،نقاط حاشایهبوده اسات. یننی این 

تری را به دسات شاان ساازگاری بیشاتری داشاته و انساجام جمنی سارراساتادهسا که با سااختار  

 داده است. می

و   پیشااوایاندینی   ساارسااختی به ترکیه دو نیروی خطرنا   وامگیری اغله روند این  

 ،ی ترکانظهور اسااالم یا ساایطرهدر مواردی مثل که    هشااد منتهی میقبایل( نیروی نظامی  

. در قلمرو اروپایی ه اساتایران به بار آوردبرای تمدن  سااز  و سارنوشات  گیرچشامپیامدهایی  

، که بخشای  هیری دولت مسایحی بیزان  را ممکن سااختگکه شاکل  ههم همین ماجرا بود

. بخشای که با میدان شاودمحساوب مینشاین اساتقالل یافته از همان فرهنگ یونانی حاشایه

 ی مرز و اندرون تمدن اروپایی مکیده شد.میانهدر گرانش دولت روم، به جایی 
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که    ههایی بودمنشمنمولِ  و سارنوشات  شاود  نمیتمدن اروپایی منحصار  این نکته البته به  

ای  اصلی 1ند. شش جماهیافتتر انتقال میادهاز تمدن ایرانی به قلمروهایی با بافت فرهنگی س

هایی واگرا پیدا تمدنی گوناگون سارنوشاتهای  ها و بساتر، در زمینهابداع کردکه زرتشات  

بینی مساایحی و ساارمشااق  ی جهانی افالطونی به شااالودهکرد. تمایز گیتی و مینو در نگره

آیین   وی هبهجهان اروپایی تبدیل شاد. تقابل خیر و شار در دین زرتشاتی و زیساتدر  اله  غ

نهادینه گشاات.   زمینایراناخالق و کردار قرار گرفت و در   بندیصااورتمزدکی گرانیگاه  

داد، میسارشاتی و تداخل را نشاان  اش نوعی همزرتشاتی دوقطبی خدا و انساان که در اصالِ

سامی  جهت دهنده به ااهیات های در دین یهودی به تقابلی واگرا تبدیل شد و یکی از نیرو

در مقاابال همتوشاااانی و تاداخال این دو .  و تااری  دین اروپاا را تنیین کرد  از آب در آماد 

 ی ایرانی گشت.زمین باقی ماند و مبنای تحول عرفان مغانهمفهوم در ایران

امر  بود که شااکلی تشااخص یافته و فرارونده از تمایز خدا و شاایطان چهارمین »جم«، 

در نگرش گنوسای گساترش یافت   بود. این یکیضادمقد   و نه نامقد (    در برابرمقد   

ثری جهانگیر در هر سااه تمدن ایرانی و چینی و اروپایی و به ظهور دین مانی انجامید که ا

»جم« دیگر،  کرد.   بندیصاورترا زاهدانه   عرفانی پیکرهبه جا گذاشات و بخش مهمی از 

در دین بودایی محور بود کاه  تفکیا  راسااات از دروغ در قاالاه رویاارویی حقیقات و وهم  

. در نهایت جدایی  تبدیل شااد انگاری افراطی و طرد دنیا توجه قرار گرفت و به نوعی خیال

انجاامیاد. این »جم«  زایش مفهوم تااری  و آخرالزماان    هکاه با را داریم  زماان کرانمناد و بیکراناه  

یت  دین مساایح درقرار گرفات. اماا   مبناای امیاد باه خیزشاای غاایی و »قیاامات«زمین در ایران

 .را پدید آورداندیشی بدبینانه و منفی نوعی تاری اروپایی 

به خاطر آن  ( خدا، تقد ، دروغ، زمان  گانه  مینو، شاار،آفرینِ شااشمفاهیم دغدغهاین  

از تمدنی به تمدنی  به راحتی   شاادند،می  بندیصااورتهایی مفهومی  دوقطبیدر قاله که  

بومی گوناگون جایگیر شاوند. این در حالی بود  های توانساتند در بافتو میکردند  نشات می

آمدند  مثل مهر، بر می هایا از آنو   ی آنها بودند تری که پشاتوانهکه مفاهیم نوآورانه و عمیق

 
سرواژه. 1 »جم«  زروان  نظری  دستگاه  »جفت  در  به  که  میایست  اشاره  معنایی«  متضاد جفت  کند.متضاد  های 

را می)جم اصلی در دستگاه نظری زرتشت  به )وکیلی،  های(  بنگرید  این مورد  در  از گاهان استخراج کرد.  توان 
۱۳۹۲.) 
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ی تمدن ی حوزه( ترجمه ناشااده باقی ماندند و در دایرهحق، اکنون، و کمالی آزاد،  اراده

 ایرانی محصور شدند.

ی زرتشااتی ماهیتی فلساافی و انتزاعی داشاات و تمایز میان گیتی و مینو که در اندیشااه

به   ایحاشاایههای ی آزاد و دسااتگاهی اخالقی، در قلمروضاارورتی بود برای تنریف اراده

تفسایر شاد.    شاناساانهی هساتیو تقابل  ی وجودیشاکلی دیگر تنبیر شاد و همچون گساسات

یهود و نگرش افالطونی و مذهه  فرض مشااتر  میان گساایختگی میان گیتی و مینو پیش

. در دین  مینو ختم شاده اساتتقدی   و   به طرد گیتی  و در هر ساه   اسات،ی بودایی  اندیشاه

حفظ کرده، این گساسات  تر  را محکمخود با سایاسات ایرانشاهری  تاریخی یهود که بند ناف 

یافت و به صاورت واگذار کردن سایاسات به شااهان بروز تنها در ساتهری سایاسای تجلی می

ضارب  زیر  هاقرنبود که    ساوریه و فلساطین قلمرو مرزیمقیم  کرد. دین یهود در ضامن می

هاا قرار داشااات. باه همین خااطر هم دچاار نوعی از جاا هاا و رومیهجوم ویرانگر مقادونی

ی  کندگی شاده و بخشای از آن به درون ساتهر تمدن اروپایی مکیده شاده اسات. این شااخه

گساسات یاد شاده را تشادید کرد و آن را به زمان و مکان هم    ،برکنده شاده از اقلیم بومی

تماایز    هاای یهودیاانی کاه باه اروپاا هجرت کرده بودناد،در روایاتتنمیم داد. باه این ترتیاه  

قد   مبا آخرالزمان   شاانسارزمین موعود و تفاوت بین زمان حیات با  شاانمیان زیساتگاه

در مقابل دین یهود که شارینت    گرفت.قرار   تأکید آمیز مورد  و به شاکلی اغراقه شاد  شامرد

شاناختی  در افقی هساتیی مرکزی زرتشات را  طون و بودا ایدهافالکرد،  را مهمتر قلمداد می

تنریف  گیتی و مینو را همچون دو ساااحت رقیه    . هردو اندیشاامند بسااز دادند و فلساافی  

ی ههنی را برتر سااویههم  هر دو همتایشااان انگاشااتند.  ههنی  /عینیکردند و با دوقطبی 

 رش. پیااماد این نگکردناد را تجویز  و طرد قلمرو ماادی دنیاا  از عینیات  ناد و بیزاری  شاامرد

ویی از لذت  جو انکار تن و کنارهبود زهدانگاری  پیامدش   ی وجودی بود کهگساساتتقدی   

اریخی پ  از وامگیری در تمدنهای خاوری  به این شاکل افکار بودا و افالطون ت .و قدرت

را پدید آوردند که بر محور ساتایش خواری و مسایحیت غربی  چینی  دین بودایی  و باختری 

 یافتند.و بزرگداشت رنه سامان می

گیری نخساتین زیربنای شاکلکه  در سااحت شاناخت  به این ترتیه انقالب زرتشاتی  

تمدن این  جهشاای خیره کننده در سااط  پیچیدگی ی ایرانی قرار گرفت و دولت یکتارچه
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گره خورد و به نوعی آیین  1«نشاینینشاانگان حاشایه»با های همساایه  تمدنایجاد کرد، در  

به ساب  ایرانی را در پی نداشات، که  »قلبم«   تقدی  گساسات انجامید که نه تنها انباشات

به انکار امر    ،ن سامت را مسادود کرد. چرا که این تقدی  گساساتحرکت به ای های  مسایر

 انجامید.مستقر در مینو می  حاضر در گیتی و بزرگداشت امر غایهِ فرضیِ

«های زرتشتی را های پیرامونی بخشی از مفاهیم کلیدیِ درپیوسته با »جمهری  از حوزه

ی زمان، به تفکی  ازل مشاغولی نگرش زرتشاتی دربارهکردند. دلنادیده انگاشاته یا طرد می

از ابد و زمان کرانمند از بیکرانه منتهی شااد و اولین چارچوب مفهومی برای تنریف زمان 

مند را به دساات داد. اما در کنار آن مفهوم اکنون  دم، وقت، حال( را خطی و تاری  جهت

ای که  در فرهنگ یهودیهای بیرونی نادیده انگاشاته شاد. ساتانیهم تنریف کرد، که در وام

زمان های گرفت و رخداداکنون و زمان حاضار مورد حمله قرار می به اروپا مهاجرت کرد،

باه همین بااخات.  رناگ مینهفتاه در آن ی بااشااکوه  واقناهآخرالزماانی آرماانی و در برابر  حاال 

ترتیه در آیین زرتشااتی تفکی  گیتی و مینو با قصااد دسااتیابی به خلوص اخالقی انجام 

 گرفت و با بزرگداشت »قلبم«ِ تحقق یافته در »اینجا« مالزم بود. می

  انجاامیاد. چنادان کاه مکاان  باه طرد  در فرهناگ یوناانی  گیری این »جم«  در حاالی کاه وام

شاان در پشاتیبانهای  تا ایده  ،شادند موهوم و نامهم پنداشاته می «اینجا»مساتقر در های چیز 

ی قتال توطئاه»زماان حاال باه  هاای  د. باه این ترتیاه انکاار رخادادنا دنیاای مُثُال برجسااتاه گرد

منتهی شاد و این غفلت   «ی قتل اینجاتوطئه»پیشاارو به   کانِمهای گیری چیز و نادیده «اکنون

  2ی تمدن اروپایی را برساخت.اکنون شالوده-از اینجا

 
نشین و فقیری  های حاشیهدر دستگاه نظری زروان، عبارت است از پیکربندی خاصی از فرهنگ که در قلمرو  . 1

که در همسایگی یک مرکز قدرت پررونق قرار دارند، و به ستایش رنج و پوچی و مرگ و ناتوانی  کند  ظهور می
ی  ، فلسفه ی بوداییهای بارز آن را در اندیشهکند. نمونهیابد و آن را در قالب اخالقی زاهدانه تبلیغ میگرایش می

 بینیم. و مسیحیت اروپایی می  افالطونی
ناساز و    »قلبم« واگرایی چهار متغیربنیادین  ی ناسی دیدگاه سیستمی زُروان دربارهشآنچه گذشت بخشی از آسیب. 2

اکنون برکنده -ی انسانی )شبنم( از اینجاهای چهارگانهسیستمعلت اصلی این عارضه آن است که    .است  شانشدن
ی قتل  توطئه»مکان است که    ای از رمزگذاری افراطی زمان وه، شیوکنداختالل را ایجاد میشوند. روندی که این  می

 شود. خوانده می «اکنون-اینجا
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ی این  اش زایندهباید توجه داشاات که خودِ فرهنگ یهودی و یونانی در بسااتر تاریخی

شاد  کرد بخشای از قلمرو سایاسای ایران محساوب میتفسایرها بود، اما در زمانی که چنین می

ی تقدی   ایرانی در آن دست باا را داشت. یننی نگرش افالطونی که شالودههای و روایت

در   .ی یونانی  قرار داشااتی جامنهسااازد، در عصاار هخامنشاای در حاشاایهل را بر میثُمُ

دولتشاهرهای یونانیِ دوران هخامنشای و زمان زندگی افالطون و ساقراط نمایندگان فرهنگ 

ی امور را به دسات داشاتند و سارآمد نخبگان به حسااب  ساررشاتهها  ساوفیساتنی، یننی  ایرا

. در قلمرو یهودیاه هم این نگرش افراطی آخرالزماانی هرگز رونق چنادانی پیادا آمادناد می

ی یهودیان بودند که در اساکندریه و اروپا به  کوچنده و دور از خانههای  نکرد و این شااخه

 روی آوردند.  ایزاهدانه هایچنین برداشت

در آن  عبرانی  این بدان منناساات که بر خالف تصااور عمومی، خودِ فرهنگ یونانی و 

یی از تمدن باساتانی هاسایساتمی این منانی بودند، در مقام زیرهنگام که زاینده و آفریننده

های  د. مهاجرت این دساتگاهگشاتنمغلوب ن  هاروایتنشادند و توساز این  ایران، در آن غرقه

اکنون را از میدان به در -بود که اینجابا هم   شاننظری به قلمرو اروپایی و تداخل و ترکیه

ترین  کاه در جادیاد فرهنگی  افزاری  ی تمادن اروپاایی را برسااااخات. نرمکرد و شاااالوده

باا واگرا  و آورد اینجاا و اکنون را باه حاالات تنلیق در مینیز همچناان  (مادرنیتاه  اشپیکربنادی

ی زیر سلطهها را  »من«خودمختار  های  کردارساختن چهار متغیر قدرت و لذت و بقا و مننا، 

 .دهد ر مینهادها قرا

های  نسااخهگذشااته از  ،نجا و اکنوناین تقدی  غیاب و تمرکز بر نادیده انگاشااتن ای 

هم دارد و آن تمدن مصاری اسات. در مصار بود که   ترکهنی  خاساتگاه عبرانی  یونانی و 

برای نخسااتین باار غیااب بر حضااور غلباه یاافات و مرگ همچون گرانیگااهی ارجمنادتر از 

ها اعتبار یافت. این محصاور کردنِ زندگی با مرگ، همان  زندگی برای تنظیم مناسا  و آیین

یی دیگر در دوران مدرن به  هاشااکلبود که در کلیسااای مساایحی غربی نهادینه شااد و به  

سااازی مرگ نمود یافت. در این مننا شاااید بتوان تمدن ایرانی را زادگاه صااورت صااننتی

دانساات، و در مقابلش تمدن اروپایی را کمینگاه تقدی   »قلبم«  و  «حضااور»بزرگداشاات  

ای  هتقاابال این دو در انگاار  .در نظر گرفاتمرگ(    -نااتوانی -رنه  -و »پرنم«  پوچی  «غیااب»

تفاوت اهورامزدا و اهریمن در آن گوید  میکه  ماند  میتصااویری از بندهش اساااطیری به  

 نیستی. و دومی با تراشیدنِ  ،آفریند هستی می است که اولی با خلقِ



202       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

بینیم تنهاا ارجااع باه  پردازان تمادنی منااصاار میباا این شاارح، آنچاه در آثاار نظریاه

شاان نیسات، که در ضامن مشاروعیت بخشایدن به نشاین و مرجع پنداشاتنحاشایههای فرهنگ

ی مهم  هسات. نکته  هم  شاانیهای منناهای  و کتمان سارچشامهتحریف شاده  های  این نساخه

کند که  ین خاطر پذیرفتنی جلوه مید نشاین بی حاشایههافرهنگاین  اسات که بزرگداشات جآن

بر مبنای همین   اند.یساتهتاریخی نگرهای انداز اکنون به رخداداز چشامزان پردااغله نظریه

انگارانه اسات، ناقص و ساادهحالت  بهترینکه در حاصال آمده  هایی  ارزیابی  1پریشایزمان

 . نباشد بر آن حاکم  های ایدئولوژی   های سودجویانه و تنصهاگر که سوگیری

هاای  ساایااساای و منشهاای  انتااریخی و جریا هاای  برای ارزیاابی وزن و اهمیات رخاداد

رخدادهای به شکل همزمان  بتواند هم ه کدر کار باشد منیاری عینی و روشن   باید  ،فرهنگی

  ی جایگزین و رخدادها  ی چیزهاتاریخی شابکههای  در برش  ا هم بسانجد و همهمنشاین را ب

به وی ه هنگامی که ساخن از کارآمد  شاان تصاویری دقیق به دسات دهد.  را بنگرد و درباره

تنها منیارِ عینی شاان ساخن در میان اسات، بودن یا نبودن ی  تمدن و »واا« و »پسات« بودن

ی نی  و بد  تصاور ما دربارهو علمی غایتهای درونی خود سایساتم اسات، و نه آنچه که از 

که  ،اسااتچنین منیاری مننا(  -بقا-لذت- قدرت»قلبم«   در دسااتگاه نظری ماخیزد. برمی

 را تشاخیص دادتاریخی اصالی و مهم  های  شاود بر مبنایش جریانعینیتی و دقتی دارد و می

 . رکز و حاشیه را در جغرافیا از هم تفکی  کردو م

ی یابیم که بساایاری از چیزهایی که از پنجرهبا این ساانجه به تاری  بنگریم، در می  اگر

شااان اهمیت چندانی  ید، در زمان وقوعنماساااز و کلیدی میمهم و ساارنوشاات ینامروز

نتاییده و اند، اما بودهمهم و تنیین کننده که روزگاری    یهای جریانبسا و برعک     ؛اند نداشته

 توان مثال زد. فراوانی در این مورد میهای  اند. نمونهمنقرض شده

هزار سال  صد و شصتکه ی انساان خردمند گونهوابساته به  ی  هآن گروه چهل پنجاه نفر

 کامالًآفریقای شارقی سارگردان بود، در زمانِ خودش عنصاری جزئی و های پیش در دشات

شااد. این که تمام آدمیان امروزین شااناختی زمین محسااوب میی بوماهمیت در زمینهبی

برای ما مهم و ی آغازین هساتند، البته جاله توجه اسات و ایشاان را امروز  نوادگان این قبیله

 
1 . anachronism 
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پ  از هزاران ساال   این جمنیت بنیانگذار ساازد. اما نباید از یاد برد که اهمیتبرجساته می

کره و ویرانی  تدر دگردیسای زیسا ی کوچ   نوادگان آن قبیلهی که  ثیرتأنمایان شاده اسات. 

ردپای   .پذیر نیساتبه گذشاته تنمیمالبته مهم و چشامگیر اسات، اما اند،  اقلیمها به جا گذاشاته

. یننی جمنیات نماایاان نبوده اساااتآغاازینِ دیریناه  هاای  پردامناه در آن گاامهاای  این پیااماد 

چند ده نفره بود، به هیچ   ایقبیلهانساانی امروزین، در آن هنگام که  ی  هاتمدنبنیانگذار کل 

شاد. در آن موجودی شاکوهمند و اثرگذار محساوب نمی  ، یاعنوان پرچمدار خرد و فرهنگ

 . مغِز سرگردان بودپستانداران درشت ی کوچ  ازی  دساته  ی نیاکان ماقبیله  ،برش از زمان

کاه ممکن بود هر لحظاه از پرتگااه انقراض فرو بغلتاد و در اقلیمی خطرخیز    واحادی نااچیز 

سرگردان از های ش  انبوهی از این دستههیچ ردپایی از خود به جا نگذارد. همچنان که بی

ماندند  اند، و چه بسااا که اگر باقی میاین مغا  جان سااالم به در نبرده و منقرض شااده

ی پدید  تر را برای جانداران زمینشاان و زمینی آبادانسارنوشاتی شاکوهمندتر را برای گونه

 آوردند.می

بینیم. ی باساتان یا یونان قدیم میی یهودیهپریشای را دربارهاز این زمانمشاابهی  ی  نمونه

اند.  ی مناطق پرشاامار دیگر بودهی خود مناطقی گم و گور در میانهقلمروهایی که در زمانه

مساتقر بودند و هنوز پراکنده  زمینایرانیهودیان همچنان تا اواخر دوران سااساانی در قلمرو  

ر  ی عصا ی غربی راه ابریشام را آغاز نکرده بودند. با این حال تا میانهشاان در شااخهشادن

پشاتیبانان درباری را هم داشاتند و یکی از بانوانشاان مادر شااهی  ترین  سااساانی که بزرگ 

همسااان با  ایمرتبهدر میان ادیان دیگر بودند و  مقتدر مثل بهرام گور شااد، همچنان دینی

شا  گروهی دیرینه و ارجمند بوده و هساتند، اما در دوران  داشاتند. یهودیان بیها  مندایی

شاان در پیوند با سایاسات پارسایان تدوین شاد و قوام یافت، قومی  هخامنشای که تازه شارینت

آسااا اقامت گزیده بودند. تا ای دور افتاده از قلمروی غولکم جمنیت بودند که در گوشااه

شان اثرگذار. ی فرهنگیشان چشمگیر بود و نه اندوختهساسانی هم نه جمنیت   پایان دوران

ماذهاه ماانی  باه وی ه وقتی باا ادیاان پیچیاده و بزرگی مثال کیش زرتشااتی و آیین بودایی و  

 .مقایسه شوند 

  گیر چشامی  تأثیرکه یهودیت در دراز مدت بر پیدایش دین مسای  و اساالم صاد البته 

و به وی ه قرون نهم تا هفدهم میالدی  ، اما گساترش این ادیان به اواخر عصار سااساانی هداشات

یهودیت از ابتدای تدوین تورات در عصار هخامنشای تا هزار ساال بند در  .شاودمربوط می
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ر مسیحی شدن  ، و خطاست اگر به خاطنشین بودکنارهنسبت ینی به ی دوران ساسانی دمیانه

ی  درباره . شاان ترسایم شاوداروپاییان طی قرنهای بندی، تصاویری تخیلی و متفاوت درباره

همین شااکل اساات، با این تفاوت که در آنجا دیگر زیربنای   فرهنگ یونانی هم داسااتان به

 ی عبرانی را هم نداریم.مدارانههویتی منسجم و شرینت

باز کالن بشاری  پریشای، به جایگاه تمدن اروپایی در تاری  ی دیگری از این زماننمونه

این تمادن در دو قرن اخیر ارزیاابی هاای  گردد. این جاایگااه اغلاه بر اساااا  کاامیاابیمی

ی  هااتمادنترین  دیرآیناد   (باه همراه آمریکاای مرکزی و جنوبی . در حاالی کاه اروپاا  شااودمی

و اهمیت بوده  بیکلی  به در تاری  تحول مننااروپا تا قرن شااانزدهم میالدی . زمین هسااتند 

اثری ویرانگر در ساط  جمنیتی و اجتماعی به   ،اش به اطرافنظامیهای تنها به خاطر حمله

ی ساوم پیش از میالد که خز و نویساایی آغاز شاد  . یننی از ابتدای هزارهآورده اساتبار می

تا چهارصاد ساال پیش، نه اختراع و ابداع مهمی در تمدن اروپایی  ،و تمدن شاکل گرفت

پدید آمده و نه این منطقه در منادات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان جایگاهی داشته 

سااال، تنها    5000سااال از   4600تاری  جهان، یننی برای   ٪90اساات. اروپا در بیش از 

هرگز جانوران . نداشات هاتمدننشاین بود و چیزی برای عرضاه به ساایر  حاشایهای  هگیرند 

مننایی  ی هانظاماهلی و گیاهان زراعی، دین، خز، ساختار سیاسی، شهرنشینی، فلزکاری، و 

د. حتا طی چهارصاد ساال گذشاته هم که اروپا نقشای  مپدید نیادر اروپا    یزاددرونوی ه و 

ها در یل شده، نوآوریی زمین تبد تمدن کرهترین و مقتدرترین مرکزی ایفا کرده و به بزرگ 

محلی از باقی جاها  های ها اند  بوده و بیشاتر از جن  وامگیری و ترکیه سانتاین حوزه

در تمدن ایرانی و مصاری و چینی آنچه  ش امری اصایل و خودبنیاد مانند بوده اسات، تا زای 

 تجربه شده است.

ی مرکزی خود  در هسااتاههاا  در طول هزاره  (مادن ایرانیبر خالف ت تمادن اروپاایی  

مصااری و چینی و ی  هاتمادنرا پدید نیااورده و بر خالف  های پایدار  ای از شااهرشاابکاه

چند شاهر مرکزی مهاجم که قلمروی بزرگ را فت  کنند را هم نداشاته اسات. در   آمریکایی

باسااتانی را بر ی  هاتمدنی جغرافیایی پایداری بوده که  واقع تمدن اروپایی فاقد آن هسااته

 اند.  کردهاش را ساماندهی میمکانی خاص مستقر ساخته و گسترش

ها بر محور مکان همین ماجرا بوده اسات. چون  اروپایی  گیرچشامیکی از دایل پویایی  

از تمدن مصری را در خود  ایحاشیهکه بوده  گسترش یابنده از تمدن ایرانی    ایشاخهاروپا  
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. کوشااش  سااتاانتشااار یافته مکانی به نساابت دور افتاده ی  پهنهجذب کرده و در ی   

از هجوم اسااکندر گرفته تا  –زمین اروپاییان برای بازگشاات به شاارق و فت  قلمرو ایران

تا   -صاالیبی و در نهایت تا عصاار اسااتنمارهای  ایران و روم و از آنجا تا جنگهای جنگ

در تاری  عمومی    ساتای قاعدهگنجد، که  حدودی در چارچوب شاورش حاشایه بر متن می

 بزرگ. ی  هاتمدن

های روشان و صاری  را نادیده بگیرد و بکوشاد اروپا که اگر کسای این داده  بدیهی اسات

ای علمی نااکاام خواهاد را از ابتادای کاار مهم و مرکزی و اثرگاذار بتنادارد، در تادوین نظریاه

ای عمومی و عام اسات، و شاان البته قاعدهی تمدنیپردازان به حوزهماند. دلبساتگی نظریه

های مسااتند گاهی با شااواهد و دادهسااوگیری  وجه داشاات که این  ایرادی ندارد. اما باید ت

زمین که نقش ایران  ای تمدنیساازگاری دارد، و گاه ندارد. همچنین اسات نسابت میان نظریه

 .جایگزین آن سازد نقش اروپا راکوشد  میداند، یا  را در تاری  محوری می

اند به اهمیت و داریم که کوشیده  گیرچشامهایی  پردازان مناصار نمونهدر میان نظریهالبته 

سااخنگویان این  ترین ه باشااند. یکی از مشااهورگرا داشااتمیرا  تمدن اروپایی نگاهی واقع

.م در مقام تمدنی    1500گوید اروپا تا ساال آندره گونتر فران  اسات که می ،ی نظریجبهه

 1گنجیده اسات.میو در اندرون ساتهر تمدن کالن و بزرگِ اوراسایایی   همجزا اساتقاللی نداشات

برداشات او متکی بر شاواهد روشان  .  اساتترکیه ایران و چین منظورش از اوراسایا هم  

وامگیری از   اروپابود که  در حدود زمانی کشاف آمریکا  تازه  دانیم که  تاریخی اسات و می

را آغاز کرد و رونقی که از این راه حاصل آمده بود فرهنگی و اجتماعی شرق های اندوخته

 . به کار انداختشرق طلبانه برای ویرانی  فرصترا 

ه  را خود باه تنهاایی پادیاد نیااورد   -از جملاه مادرنیتاه  –از دیاد فرانا  اروپاا هیچ چیزی  

گوید خاساتگاه اصالی مدرنیته در قرن دهم و یازدهم  مور هم چنین نظری دارد و می 2اسات.

اروپا  اسات. در ژاپن قرار داشاته   (در قرن شاانزدهم در چینِ دوران ساونگ و بندتر میالدی  

 
1. Frank, 1998: 340. 
2 .Frank, 1998: 259. 
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هاا بوده کاه  و باا وامگیری این نوآوری  ،اوراساایاایی« بودهای  هتاا این هنگاام همچناان »پادیاد 

  1بدل شود. ایتازهتوانسته به آغازگاه اقتدار جهانی 

انگیزش طی دو قرن گذشاته موضاوعی  خیزش اروپا در پنه قرن پیش و کامیابی شاگفت

لیل شاود. لوی  اسات که باید در این زمینه مورد پرساش قرار گیرد و با رویکردی تمدنی تح

  «دیگربودگی »اسااترو  به این نکته اشاااره کرده که فراز آمدن تمدن غربی با کشااف دو 

بود و باه باازیاابی میرا  رومی و یوناانی انجاامیاد و   زاددرونکاه    ،همراه بود. یکی در زماان

مالزم بود و  که با عصر اکتشاف و غارتگری  ،نوزایی را به دنبال داشات، و دیگری در مکان

 2بیرونی را در پی داشت و به عصر استنمار منتهی شد.های  رویارویی با دیگری

ن اروپایی و امکانِ  درونی تمد های اگر به مرزبندی  وی هبهنماید،  این نگرش درسات می

زاد  به شاکلی درونچفت شادن این دو روند در اندرون این پهنه توجه کنیم. عصار اساتنمار 

قرن پانزدهم و شااانزدهم میالدی آغاز شااد، و این زمانی بود که اروپای غربی    یدر اروپا

در  ،در ابتدای کارشاروع به اساتنمار اروپای شارقی کرد. به شاکلی که به تنبیری جهان ساوم  

اساتنمار    3اقتصاادی بدل شاد. ایحاشایهبه  و  ی این قاره ظهور کرداروپا و در میانه خودِ

اروپای   ،اروپا. در این منناهای خار  از مرزبه    پیشااپیش موجود اسات،خرو  همین رونِد

اش قرار اش در مرکز جغرافیاییی اقتصاادی و سایاسایمدرن تنها تمدنی اسات که حاشایه

آمیز مدرن را در اندرون خود تجربه داشاته و بر این مبنا نخساتین شاکل از گساترش خشاونت

 کرده است.

ی  شاالوده  «سایاسات ژاکوبنی»پیاپی و های  آیزنشاتات به این نکته اشااره کرده که انقالب

دایمی را های پیاپی و چرخشهای  او این گساسات  4ساازند.تحول تاریخی غرب را بر می

و برآیناد   اناد ی حضااور پنه جریاان واگرا و متضااااد دانسااتاه کاه باا هم درگیر بودهنتیجاه

 شان سیر تکامل اروپا را تنیین کرده است. کشمکش

 
1 .Moore, 1997. 
2 .Levi-Struss, 1976: 271-274. 

 . ۷۰-۶۵: ۱۳۹۵استاوریانوس، . 3
4. Eisenstadt, 1999. 
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خواهی عصاار نوزایی منتهی از دولتشااهر یونانی که به جمهوری  اند عبارتاین عوامل  

ی یونانی  گو باشااد، ایدهی قانون که قدرت ساایاساای باید به آن پاساا ی آلمانشااد، ایده

انتخابی های  اش نمود یافته، نهادعرفی شادههای  خودآیینی فردی که در مسایحیت و شاکل

هایی دینی که در سایاسای و مدنی که از دید او خاساتگاهی اروپایی دارد، و منادشاناسای

کند. فهرستی که آیزنشتات از  سایاسی باز میهای اش راه را برای آرمانشاهرشاکل عرفی شاده

 و جاله توجه است.   گیرچشمروپایی به دست داده ی تمدن ابرسازندههای  جریان

حاصال  دار  ای جهتسارشاماریدانسات که از هرچند باید آن را بیشاتر فهرساتی ناکامل  

اشااتنِ این نکته که در حال برشاامردن الگوهایی جدا جدا و تحلیل  با در یاد د. آمده اساات

بسایه نیروی »  مثالًتوان به فهرسات آیزنشاتات چیزهای مهم دیگری افزود. ناشاده هساتیم، می

حاکم بر های  یکی از الگو  «دینیهای  همسااایه با انگیزههای انسااانی برای غارت ساارزمین

های  روم به قلمرو ایران آغاز شااده و با گذر از جناگهای  از حملاه  ؛ کهتاری  اروپاساات

 شود. صلیبی به عصر استنمار منتهی می

های  از وی گی یاریاش بزنیم، بسا ی او بنگریم و با شاواهد تاریخی مح اگر به سایاهه

اش  خوریم. نمونهآیند و به جایش به الگوهایی تازه بر میاش نامنتبر از آب در میپیشنهادی

بر خالف دیدگاه آیزنشااتات، در ی اتصااال »من« و »نهاد« در تمدن اروپایی اساات.  شاایوه

نادیده انگاشااته  ها »من«ی آزاد و ارادهشااده    تأکید »نهاد«  ساانتی اروپایی بر اهمیت فرهنگ

  یا صانفی  سالساله مراته  انتخابی مدنی  مثل های گیری نهادشاکلوی گی هم  این  شاود.  می

دینی و ی  هااچاارچوبباه زایش  شااهرهاا( را در اروپاا باه تنویق اناداختاه و هم  ی  هااکالنتر

مسیحیت که در اصل   اند.ی آزاد انسانی بودهای دامن زده که دشامن سارساخت ارادهعقیدتی

ای ضاادرومی از یهودیت بود و یکسااره با فرهنگ و ساایاساات دولت اشااکانی پیوند فرقه

ی  ساتیزترین نظام فرهنگی کرهداشات، وقتی به اروپا نقل مکان کرد سارکوبگرترین و عقل

ه اقتادارش برای هزار ساااال تاداوم یاافات. طی دو قرن گاذشااتاه هم  زمین را پادیاد آورد کا 

سااتیزی و مثل کمونیساام و فاشاایساام( همان اراده  برخاسااته از اروپا مدرنهای  دین

اینها البته اند. کردهامتراتوری را در فضاایی مدرن و حزبی بازتولید   -طلبی کلیسااییاطاعت

کارل اشاامیت و کارل لویت  در اوایل قرن بیسااتم سااابقه نیساات، و سااخنانی ناگفته و بی

روشاانگری  های نظری مدرن، اشااارهی هانظامی بودن ساارمشااق عمومی  ی مساایحدرباره
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حق  آیزنشاتات در این نکته که سایاسات ژاکوبنی بر تاری  اروپا حاکم بوده بر 1.اند داشاته

ی بنیادگرا و انقالبی این چارچوب را نیز به خوبی تحلیل کرده اساات. اما  اساات و تبارنامه

برآمده از آن را تنها با توجه به همین انکار های  نکته در آنجاست که این سیاست و گسست

اجتماعی و سایاسای  های پایین بودن ساط  پیچیدگی نهاد  .  دادیتوان توضا ی آزاد میاراده

یی را ایجاد کرده است. وگرنه در تمدن ایرانی شماری بسیار هاگساساتچنین  بوده که  اروپا  

از شکافها و تضادها وجود داشته، اما در عینِ  ترعمیقتر و هایی بسایار گستردهبیشاتر و دامنه

سایاساتی ژاکوبنی پدید نیاورده و به    ، هرگز ی انقالبی در ساراسار تاری  ایرانحضاور روحیه

بینیم، منتهی نشاده اسات. حتا در شارایطی  در اروپا می  یی تاریخی از آن نوعی کههاگساسات

حملاه آوردناد و باه   زمینایرانهاا باه  هاا و مقادونیمثال مغولای  هکاه اقوام مهااجم بیگاانا 

هم باز پیوساتگی تمدن ایرانی حفظ شاده و پ  از   ،و ویرانگری دسات گشاودند کشای  نسال

اند. دلیل این ماجرا پیشاین به شاکلی خود را ترمیم کردههای ی نهادی  قرن بار دیگر همه

ی  و ناممکن بودن فت  و تساخیر یکباره زمینایرانجغرافیای  گیرچشاماز ساویی پیچیدگی  

ی آزاد انساانی که کنشاگران منفرد را ساراسار آن اسات، و از ساوی دیگر اهمیت و ار  اراده

ایرانشاهری  بازساازی نظم سایاسای و اجتماعی  کند که پرچمدار یل میتبد به جنگجویانی  

 . هستند 

اروپا به  بینیم که  ، میزمینایران  گیرچشامسایاسای   به همین خاطر در مقابل یکتارچگی

ی اساتثنایی چهار  پردهلحاظ سایاسای اغله پراکنده و واگرا بوده و امتراتوری روم ی  میان

در اروپا  ساتهر دینی  بینیم کهاز آن ساو میی آن ساامان اسات. قرنی در تاری  ساه هزار سااله

اسات. در حالی که    اش  چه پاگانی و چه مسایحی( یکتارچه و یکدسات بودهساراسار تاری 

تکثر و واگرایی بوده و زایندگی ادیان جهانگیر   انباشته از  ی دینهمواره حوزه  زمینایراندر  

 . خیزدبر می جاهمیناز در آن هم  

، با ناممکن شاادن  (اش در ایرانو پیچیدگی به بیان دیگر فقر سااط  فرهنگی در اروپا  

پیوند داشاته   شاهری(ایران سایاساتو حضاور   ییدولت فراگیر اروپاغیاب  انساجام سایاسای و 

شاان و وامگیریساازمان یافته در اروپا  های نبودن دین  زاددرونشااید این الگو از اسات.  

 
1.  Schmitt, 1922. 
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در این خأل  احتمااً.  انجامد های افراطی میسااازیبرآمده باشااد، که خواه ناخواه به ساااده

شااود و تا اش توانسااته متورم  سااتیزانهقدرت بوده که سااازمان دین با پیام جبارانه و اراده

عااملی  زاد و دولات فراگیر  حادودی جاایگزین دولات قلماداد شااود. همین غیاابِ دین درون

ی  هانظمجایگزین   ،ی ی  نظام دینی جبارانه در این سااامانکه باع  شااده ساایطرهبوده  

 .سیاسی پایدار گردد

 
 هاتمدنم: نقاط عطف تاریخی در تکامل پنجگفتار 

 
بیسات کتاب پرمخاطه و اثرگذار به زبان پارسای نوشاته شاده که   کمدساتطی قرن گذشاته  

. در میان این  1»چرا ایران عقه ماند و غرب پیش رفت؟«اش چنین اساات:  پرسااش مرکزی

یی  هاپ وهش  (به ندرت توان یافت و هم  متونی عامیانه و سااطحی می  (اغله هم    هاکتاب

توان به این متون ای که میشااناسااانه یا علمیروشهای  جدی و دانشااورانه. جدای از نقد 

وارد آورد، اصل داستان یننی توجه اندیشمندان و نویسندگان ایرانی به این موضوع و اقبال  

های  طی نسالخوانندگان نشاانگر آن اسات که چالشای فکری در این زمینه وجود دارد و 

اندیشاایده  می  هاتمدنسااایر در برابر اش  ی خود و موقنیتی ایرانی دربارهجامنهگذشااته  

ی »انحطاط تمدنی« اسات که در ساتهر همان ایده  هاکتابگفتمان غاله حاکم بر این   .اسات

هاای  راوردههاا و فچناان کاه گفتیم، نظریاه  .فرهناگ مادرن اروپاایی هم مرکز توجاه اسااات

ی شاناساانهخطاهای روش  منمواًکه تولید شاده  طی قرن گذشاته بر این مبنا  فرهنگی فراوانی 

 . کنند مزمنی را تکرار می

فرض گرفتاه  پیش  هااتمادنهاایی از رشااد و سااالخوردگی  چرخاهانحطااط«  گفتماان  »در 

  بندی صاورتشاان  مانده« بودنشاود و فراز و فرود جوامع بر مبنای »پیشارفته« یا »عقهمی

اند، شاود. مساتقل از دساتگاه نظری و خز فکری اندیشامندانی که در این مورد قلم زدهمی

 کناد. این منیاارِشااود کاه این پیش و پ  بودن را تنیین میمنیااری یگااناه فرض گرفتاه می

در دو قرن گذشااته    وی هبهن  ی اروپایی اساات و موقنیتی که اروپاییامدرنیته ،فراگیر و عام

 
 نام کتابی است خواندنی در همین زمینه به قلم دکتر کاظم علمداری.  . 1
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ی  راند و مقایسه فرمان میها این کتابمهم و کلیدی است که بر کل ای هاند. این سنجداشته

 کند.  شان را ممکن میی سرگذشت و سرنوشتبا هم و قضاوت درباره  هاتمدن

  اصاواً با هم، و   هاتمدنی  این نکته البته به لحاظ عقالنی آشاکار اسات که برای مقایساه

تمی، باید متغیرهایی مساتقل از هردو را در نظر داشات و خطاسات برای مقایساه هر دو سایسا 

ها بگیریم. از این رو بخش ی دو یا چند چیز، منیار قیا  را یکی از هماناگر هنگام مقایسه

شاان  فرض ضامنی یا صاری اند، به خاطر پیشی متونی که در این زمینه نوشاته شادهعمده

تنیین کننده های  کننده و فرض  گمراههای  سااوگیریی مبنا گرفتن تمدن اروپایی، به درباره

 اند.  نشده آغشته تأیید اما 

برای مقایساه   ایهتواند همچون سانجاسات و می تأکید ها مورد آنچه در بیشاتر این نظریه

هایی خاص از تاری  و سااودمند باشااند، مفهوم »نقاط عطف تمدنی« اساات. یننی لحظه

یا    ،یابد ساااز وقوع میهایی وی ه از جغرافیا که در آن رخدادی کلیدی و ساارنوشااتبرش

شااود. روشاان اساات که اگر تمدن اروپایی و ساایر ه و تنیین کننده پدیدار میالگویی وی  

مدرنیته را منیار غایی ارزیابی و مقایساه قرار دهیم، نقاط عطف را هم در اندرون این بافت 

ای  هخواهیم کرد. اماا از زاویا   بنادیصااورتچیز را بر این منوال    و هماهجُسااات  خواهیم  

حاکم اسات و   هاتمدنی  تقارنی تجربی بر همه  (،که ضارورت نگاه علمی اسات گرا عینیت

های رد رخدادی در یکی مهمتر از بقیاه باشااد، مگر آن که اهمیتش بر مبنای متغیردلیلی ندا

 ه این یا آن تمدن. ای تشخیص داده شود، مستقل از تنلقش بروشن و عینی

شاان، به متغیرهایی سایساتمی و عمومی نیاز برای برکندن این نقاط عطف از بساتر تمدنی

و   هااتمادن  ی کالنِپاذیر برای مقاایساااهاری دقیق و رساایادگیداریم کاه بتواناد همچون منیا 

به کار گرفته شود. در دستگاه نظری زُروان که پیشنهادمان است، این متغیرها انسانی  جوامع  

و پ    شاود. یننی پیشمشاخص می»قلبم«    تکاملی یننیی هاسایساتمی  با غایت درونی همه

افتاده بودن جوامع مننایی ندارد، و این کلمات تفساایرهایی عامیانه اساات که به سااط  

»قلبم«    منادی ی  نظاام اجتمااعی برای تولیاد ا توانبا   وی هبهدهد و پیچیادگی جوامع ارجاع می

 پیوستگی دارد.
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تنریف کرد. اینها به بیان سایساتمی  تواند بازنقاط عطف تمدنی را هم بر این اساا  می

تمدنی  ی  هاسایساتمکه   2ایجذب عمومیهای  یا بساتر  1غریههای  کنندهاز جذب  اند عبارت

باه کنناد.  را تجرباه می  3هااییکنناد و گاذار حاالاتدر آن مساایر تکااملی خود را انتخااب می

شاان به شاکلی مننادار ندروندر ا»قلبم«   شاکلی که در نهایت مقدار کلی تولید و مصارف

 افزایش یا کاهش پیدا کند.

زندگی   به عنوان مثال توافقی در این مورد وجود دارد که انقالب کشااورزی و گذار از

بنیادین و مهم در تکامل    نقطه عطفشاکارچی به ساب  زندگی کشااورزانه ی   -گردآورنده

 در این جا رخ داده که به تغییر شاکل بنیادینِ جوامع انساانی بوده اسات. یننی گذار حالتی

و بقاا و منناای تولیاد انجاامیاده و حجم کلی قدرت و لذت  »قلبم«   تولیاد و توزیع  هایمساایر

 شده در جوامع انسانی را تغییر داده است.

  ی هاای ساانجاهباا   (مثال گاذار باه زنادگی کشااااورزاناه برخی از نقااط عطف مهم تااریخی 

بساا رخداد که مورخان و   .اما برخی دیگر چنین وضانیتی ندارند   ،شاوند می تأیید  سایساتمی

همچون رخدادی  ،شااودارزیابی    تردقیقوقتی  سااازد؛ اما  ی خود مینویسااندگان را شاایفته

توافقی بین در این مورد کناد و ناه گاذاری ساایسااتمی. باه عنوان مثاال موضاانی جلوه می

ی در تااری  نقطاه عطف مورخاان وجود دارد کاه ناابودی امتراتوری روم در قرن پنجم میالدی  

ی  هاانظمجهاان بوده اسااات. باا این حاال در این برش تااریخی هیچ پیکربنادی نوینی در  

نمایان نشااده اساات. چرا که  »قلبم«    اجتماعی بروز نکرده و جهشاای یا افتی در میزان کلی

امتراتوری روم از آغاز ی  سااخت سایاسای شاکننده و ناپایدار بوده و نظام جنگاورانه و 

ای که جایگزینش شاد تفاوت بنیادینی نداشاته اسات. پ  از اش با سااخت فئودالیدارانهبرده

مدعیان تا  و میان های جنگ  ،ه بردگان به رعیت و سارف تبدیل شادند این فروپاشای البت

 قه پیدا کرد. سابافزون گشت و نظام کلیسایی اقتداری بیتخت 

 
1. Strange attractors 

2. General attractors 

3. Phase transitions 
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ت سامبه اروپاییان ای دوره هایهجومهمچنین پ  از فروپاشای امتراتوری روم بود که 

اش  جایگزینسایاسای کوچ  و همساایه  های  دایمی واحد های جنگخار  از بین رفت و 

 به این دلیل بروز نکرد. »قلبم«  در میزان  یا افتی مهل  گیرچشم. با این حال افزایشی  شد 

های اگر با منیار-به همین خاطر این مقطع تاریخی که نقطه عطفی مهم پنداشااته شااده  

تنها رخدادی مهم و تنیین کننده در اندرون تمدن اروپایی بوده، و   -سایساتمی نگریساته شاود

هی مننادار و مهم در ساط  تاری  جهانی. با این منیارها چه بساا برداشات گلِن نه گرانیگا

صالی در قرن نهم میالدی قرار داشاته تر بنماید که منتقد اسات نقطه عطف ادرسات  زا باوِر

دولات کاارولن ی و خالفات اسااالمی انقراض همزماان  دورانی   ،و این دوره باه خااطر 

در دو تمدن ایرانی و اروپایی اهمیت فقز هرچند این هم   1بوده اسات.سااز و مهم  سارنوشات

 اش در سط  جهانی جای چون و چرا دارد.دارد و برکشیدن

و کاارکرد  مجادد  هاای  تحلیال این نقااط عطف از این رو اهمیات دارد کاه پیکربنادی

دهد، و این زیربنایی اسات نشاان میهای کوتاه در برههرا  هاسایساتمسااختاری  های  نوآرایی

عمیق و   دگرگونیوقتی  کند.  کل را ایجاب می»قلبم«   در گیرچشاامکه افزایش یا کاهشاای  

  ، رسااد میبه ساارانجام در زمانی کوتاه  و  شااودنمایان می در ساااختار و کارکرد ایپردامنه

در نهایت اما میزان »قلبم«  .  داشته باشیم»قلبم«    در مقدار  یبزرگهای افت و خیز ممکن است 

اش  ایسات که به ی  تمدن خاص و بساتر تکاملی وی هاسات که اهمیت دارد. این سانجه

 ها به کار گرفته شااود.تمدنی  تواند همچون منیاری عام برای مقایسااهبسااتگی ندارد و می

توان به آرای اندیشامندان در  حال با در اختیار داشاتن این تنریف روشان از نقطه عطف، می 

شاان کرد. یکی از پ وهشاگرانی که فهرساتی از  این زمینه نگریسات و با نگاهی انتقادی ارزیابی 

دسات داده، یاروساالو کریچی اسات که شاش »دوران نوزایی« را در  نقاط عطف تمدنی به 

زرتشاتی،  - از ایرانی   اند عبارت انساانی تشاخیص داده اسات. اینها از دید او ی  ها تمدن ساراسار  

 کنفوسیوسی، اروپایی و اسالمی. - بودایی، چینی - برهمایی، پالی - سانسکریت 

 
1. Bowersock, Brown and Graber, 1999. 
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های  همان بازخوانی و احیای سانت ،منظور او از نوزایی اروپاییاشااره کردیم که   پیشاتر

های  ی کشااوراحیای اسااالمی را هم به مقاومت ساارسااختانه.  اسااتیونانی و رومی کهن 

   1.د دانسالمی در برابر ه مونی مدرن در دوران مناصر مربوط میا

توان نوعی  را بی ما جو در زمانهی این که خیزش ساایاساای اسااالم سااتیزهدربارهالبته 

جاای چون و چرا هسااات و اختالف نظر زیاادی در این زمیناه وجود کرد،  نوزایی قلماداد  

ی  درباره نماید(،  گذشاته از مدرنیته  که بدیهی فرض شاده( و اساالم  که مشاکو  میدارد.  

اختالف نظرهاا باه اهمیات و شااود.  دیاده میپردازان میاان نظریاهضاامنی  شااان توافقی  بقیاه

پوا    مثالً.  نهایشااا، و نه شاامار و برچسااهشااودمحدود می  این نقاط عطف بندیرتبه

شاهر ساانساکریت قایل  قلمداد کرده و به نوعی جهاناز باقی  تر  فرهنگ برهمایی را برجساته

  2کند.جنوبی چین پیشروی میهای شده که تا هندوچین و بخش

نقاط عطف را به دو ارد، شااممشااابهی را بر میکمابیش آیزنشااتات هم که نقاط عطف 

ها اصالی هساتند و سارنوشات کلی تاری  را تنیین  ی اولیه و ثانویه تقسایم کرده که اولیرده

ثانویه« بوده و بر این باور اسات که نوزایی زرتشاتی و کنفوسایوسای و بودایی »اند. او کرده

عصر به دو   ،برخی از نویساندگان مثل والرشاتیناز آن ساو  . ند ای بقیه اهمیت نداشاتهبه اندازه

در قرن شااانزدهم و با پویایی دریایی آغاز شااده و   اشخیزش اروپایی باور دارند که یکی

 و همراه است با انقالب صننتی. گیرد دومی در پایان قرن هجدهم قرار می

تمدنی    نقطه عطفی این پ وهشاگران هنگام توصایف  این نکته جای توجه دارد که همه

  ها تمدنبندی  ههنگامی که به دورکنند. مورد نظرشاان از تنبیر نوزایی  رنساان ( اساتفاده می

نوزایی و نقااط عطف تااریخی کال هاای  موضااوع مهمی مثال تشااخیص دوره  وی هباهو  

 کند. رسیم، برخورد علمی و عینی با موضوع ضرورتی بیشتر پیدا میبشری میی  هاتمدن

نگرناد و چرا کاه نویساانادگاان اغلاه از درون باافات تمادنی خویش باه موضااوع می

در نیز فرهنگی خویش را های  برخاسااته از وفاداری  های  شااخصاای و انگیزههای تنصااه

هایی دارند و این به  ی پ وهشاگران هم چنین ساوگیریکنند. همهوارد می شاانمحاسابات

 
1. Krejčí, 1993: 2-91. 

2. Pollock, 1998: 10. 
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شااود که  شااناسااانه تبدیل میخودی خود ایرادی ندارد، و تنها زمانی به ی  نقص روش

اش پنهانکاری  انکار شااود و دربارهناپذیر عمل کند و یا فریبکارانه ناخودآگاه و رساایدگی

 . رخ دهد 

شاان بدیهی و طبینی اسات. اما زمانی  ساوگیری پ وهشاگران نسابت به موضاوع کنجکاوی

غیرصااری  و نامشااخص و در نتیجه نقد  ی  هاراه  ازشااود که  به ی  خطای منرفتی بدل می

  ِمن  که نمباید تصااری  ک جاهمینبه همین خاطر  بگاذارد.    تأثیرها گیریناشاادنی بر نتیجاه

ی  هاتمدنو از این زاویه به تاری  تکامل   اماز درون تمدن ایرانی برخاسااتههم که    نگارنده

  .ای به جانه این قلمرو تاریخی دارمسوگیری،  منگرانسانی می

یی  هاشااخصبه دنبال  کنم و آن را تصاری  می  ،اما به جای پنهان کردن این دلبساتگی

در این زمینه به ی  نگرشی عقالنبه شکلی مستدل و مستند   د که بتوانگردم میعینی و جهانی  

در نقاط واگرایی میان  دسات دهد و دلبساتگی به ایران را با ارادت به حقیقت ترکیه کند.

ی تاریخی ها ترجی  داده شااود، و تجربهت که باید به دلبسااتگیاین دو، البته حقیقت اساا 

شاکند، و از این رو موضاوع دلبساتگی نیز نشاان داده که راسات در نهایت دروغ را در هم می

 اگر با تیغ حقیقت تراشیده و سب  شود، باز سود خواهد کرد و دوامی بیشتر خواهد یافت.

های آیزنشاتات و خودآگاهی انتقادی  فرضتوان با فاصاله گرفتن از پیشبر این مبنا می

که تنبیر  اسات نخساتین نکته آن  های خویش، آرای او را واساازی کرد. فرضنسابت به پیش

از آنجا برخاساته که در قرن »نوزایی« در اینجا مننای درسات و دقیقی ندارد. این کلیدواژه 

کردناد پویاایی ساایااساای و تکااپوی  میالدی مورخاان اروپاایی گماان میهجادهم و نوزدهم  

کاه عصاار  ای فرهنگی بوده  ی بیاداریانزدهم و شاااانزدهم، نتیجاهفرهنگی اروپاا در قرن پا 

های  . این نکته البته روشاان اساات که شااهررا احیا کرده اسااتباسااتان درخشااان و زرین 

دادناد. اماا  هاایی میشاااان ارجااعباه میرا  رومی و یوناانی کهناین دوران  ایتاالیاایی در  

تخیلی ماذهبی، و میرا  فرهنگی  هاای  هاایی مشاااباه را باه ساانات کلیسااایی، تااری ارجااع

منابنی که به تحول و تکاپوی اروپا در عصار اند. یننی اگر  و مسالمانان هم داشاته زمینایران

ی آنها ربطی به یونان و روم ندارند و بینیم بخش عمدهنوزایی منتهی شاد را مرور کنیم، می

 اند. دیگر برخاستههای از جا

رومی وجود داشاته و برای هزار  -از این رو این تصاور که ی  تمدن درخشاان یونانی

و »از نو زاده شاده«، جای چون  ته برخاسا ساال فرو خفته و بند ناگهان در عصار رنساان  باز 
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توانیم  بتذیریم، نمیچنین مفهومی را  ی اروپا هم و چرا دارد. بدیهی است که حتا اگر درباره

ی دقیق و منااساابی برای  کلیادواژه»نوزایی«  دیگر تنمیم دهیم. بناابراین  ی  هااتمادنآن را باه  

در بسایاری از موارد ارتقای ی  خز سایر ممتد قدیمی   توصایف نقاط عطف تمدنی نیسات.

 این دومی است. ای ازرا داریم و گاهی زایشی از نو را، که انگار »نوزایی« اروپایی نمونه

  بارها آنچه مان بنگریم.  توانیم با دقتی بیشاتر به موضاوع بررسایبا طرد مفهوم نوزایی، می

و پایدار بازتولید واخت  و یکنکنیم، آن اسات که سایر منمول  مشااهده می هاتمدندر تاری  

 دهد.  شود و تحولی در آن رخ میشان هر از چندی گسیخته میدرونی

ی هااتمادنمهااجم خاارجی یاا در اثر تماا  باا  هاای  این تحول اغلاه زیر فشاااار نیرو

کنند، با نگرش  در این شارایز تجربه می هاتمدن  آنچه شاود. وصاف دقیق تر آغاز مییچیدهپ

توان آن را نوعی گساسات، جهش یا گذار سایساتمی در پیچیده ممکن اسات و میی  هاسایساتم

ن گذار یا نقطه  نظر گرفت. بناابراین بهتر اساات به جای عبارت نوزایی، از همان تنبیر دورا

درونی تمدن ی  هاسایساتمعطف تمدنی اساتفاده کنیم، که به گساسات، واساازی و نوساازی زیر

 کند.اشاره می

هایی مشاخص و عینی انجام پذیرد. برخی از با داده  تشاخیص این نقاط عطف طبنا باید 

ظهور  توان به این ترتیه فهرسات کرد:شاوند را میمتغیرهایی که در این شارایز نمودار می

مننایی و ظهور ادیان نو یا  ی هانظامسااز، پیکربندی مجدد هایی اثرگذار و تاری شاخصایت

های  پویایی  مقتدر و بزرگ،ی هادولتگیری  سابقه، شکلختی و علمی بیشانای هاچارچوب

های  کننده، و دگردیساایساااز و تنیینی ساارنوشااتفناورانههای  ، ابداعگیرچشاامجمنیتی 

ی و شایوه اسااطیریهای سااختهنری، های ، سالیقهماندگار و اثرگذار در ساب  زندگی

 ن.جهان مردماسازماندهی زیست

انساانی به نمودهایی تجربی و مساتند برگردانیم و ی  هاتمدناین متغیرها را اگر در تاری  

با این روش  مثالًیابیم.  م، به نقاط عطف روشان و نمایانی دسات مینمودهایش را برشاماری 

 توان به این ترتیه فهرست کرد:شود که نقاط عطف تمدنی را میمشخص می

ی و کمی بند مصاری: کشااورزی، ی چهارم پ.م، در تمدن ایراننخسات: اواخر هزاره

بزرگ  های گیری نخساتین شاهرها و دولتشاهرها و بناداری و یکجانشاینی، به همراه شاکلرمه

گری و اساتفاده از چرخ که در همین هنگام هایی مثل کوزه، تثبیت فناوریآیینی و سایاسای

 شوند. مصر وارد می اند و قدری دیرتر بهسه هزاره قدمت داشته زمینایراندر 
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ی  دار و گردونهدوم: قرن هفدهم پ.م: در تمدن ایرانی: رام شدن اسه، اختراع چرخ پره

درباری،  های پادشااهی بزرگ و سایاسات مبتنی بر ازدوا ی هادولتگیری  جنگی، شاکل

های در هنر گیرچشااماز امنیت کاروانها، تحول  هادولتتجاری و پشااتیبانی  ی هاراه رونق

-تزئینی، نخسااتین پیکربندی مفاهیم انتزاعی در اساااطیر آریایی  اوسااتایی، ودایی، هیتی

تر آن به باختر و انتقال تدریجیی این عناصار به تمدن مصاری  ، و صادور ساریع همهمیتانی(

 . های اروپایی و چینی نقشی تنیین کننده ایفا کردگیری تمدنو خاور که در شکل

پیادایش فنون سااوارکااری و پیادایش سااوم: قرن دوازدهم پ.م: در تمادن ایرانی:  

داری کوچگرد که با داری پیاده به رمهتحول رمهکه مالزم بود با نظام در لشااکرها،  سااواره

ی  گیری نخساتین دین یکتاپرساتانهشاکل  :تشاتیانقالب زرمدیریت ساوارکاران همراه اسات، 

شارقی و پیکربندی نجوم در ایران ،عقالنی توضای  گیتیهای  ظهور اولین دساتگاه و  فلسافی

ی مرکه و اسااتفاده از سااالح و حساااب در ایران غربی، ابداع فناوری هوب آهن با کوره

تمادن اروپاایی  کرت و هاای  پیادایش نخسااتین نشااااناه  خیش آهنی، پیادایش خز الفباایی.

 بالکان( و چین  دوران شانگ و ژو( و آمریکاها. ظهور نظام شش تمدنی

چهارم: قرن ششم پ.م: در تمدن ایرانی: انقالب کوروشی، پیدایش اولین دولت فراگیر، 

چاارچوب فلساافاه و اخالق زرتشااتی،  ظهور اولین نظاام پیکربنادی هویات ملی بر مبناای  

های  پیدایش پول، تثبیت خز الفبایی و نویسا شدن اقوام گوناگون، پیکربندی ادیان و اندیشه

فکری زرتشااتی نو، مهرآیینی، یهودی، ی  هااچاارچوبپیادایش    ،ناد در قاالاه متونمنظاام

پیدایش حساابداری تجاری  و   ،افالطونی. گساترش بازرگانی دوربُرد-بودایی، و پوتاگوراسای

 و بان .

فراگیر در تمدن چین ی هادولتپنجم: قرن ساوم پ.م تا اول میالدی: پیدایش نخساتین 

 هاان( و اروپاا  روم(، همزماان باا پیکربنادی مجادد قلمرو ایرانی در قاالاه دولات اشااکاانی،  

مدار  کنفوساایوساای، هندویی، و بندتر مساایحیت غربی( و ظهور دولتهای  پیدایش دین

مسایحی و بندتر مانوی(، نابودی تمدن مصار به دسات تمدن گر  بودایی،  تبلیغهای کلیساا

 ی ایران.تمدنی بیرون از حوزه هایاروپایی. فراگیر شدن نویسایی در قلمرو

ششم: قرن سوم و چهارم هجری خورشیدی در ایران و با دو قرن وقفه در چین و اروپا:  

ان علمی باسااتانی در قالبی نو، فراگیر شاادن زبی هانظامپیکربندی مجدد ادیان و هنرها و 

گرای رازورز، گساترش  ، بازساازی راه ابریشام، روا  ادیان عقلو اتین پارسای دری و چینی
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 ی آفریقا و خاور قلمرو چینفناوری ترابری دریایی در مدیترانه، مسالمان شادن شامال قاره

 .ی اروپاو مسیحی شدن بدنه

 قرن هفدهم تا نوزدهم میالدی(: عصار   یتم: قرن یازدهم و دوازدهم هجری خورشاید هف 

ری دریایی به اساتنمار سایاسای، خرد و انقالب صاننتی در اروپا، دگردیسای دوران غارتگ

هاای  ی علم تجربی و فنااوریبر جهاان، جهش خیره کنناده  اروپااییی  هاادولاتاسااتیالی  

مدرن، فروپاشی و فرسودگی  ی  هادولتگیری نظام بازار جهانی مدرن، تکامل صننتی. شکل

 آمریکایی.ی  هاتمدننهایی  نقراض  ایرانی و چینی و ای  هاتمدن

آخر قرن بیساتم: در تمدن اروپایی: عصار انقالب الکترونیکی و انقالب  های  دهه هشاتم:

سایاسای جهان با -ام اقتصاادیها، تثبیت نظام نو اساتنماری و یکدسات شادن نظرساانه

عمومی  های گیری رساانهشاکلاصالی مساتقر در آمریکا و روسایه و اروپا و چین.  های قطه

 اجتماعی(.های  الکترونیکی و مشتقاتش  تلویزیون، سینما، ماهواره، اینترنت و شبکه

ی  یی که برشامردیم، نقاط عطف اصالی تمدنی به این هشات لحظههاشااخصبر مبنای 

تااریخی کاه هریا  از چناد دهاه تاا دو قرن باه درازا  هاای  برشگردد. در این  تااریخی بر می

شااوند و نابود  بنیادین می  هایشااوند، دسااتخوش دگرگونیزاده می هاتمدنکشااند،  می

اندازی نوزایی اروپا در قرن پانزدهم و شاانزدهم  بینیم در چنین چشامگردند. چنان که میمی

میالدی امری محلی و موضانی اسات که به طور عمده با وامگیری از تمدن ایرانی و تحول 

ی دنیا چندانی بر بقیه  تأثیردینی و سایاسای محلی همراه اسات و در آن دوران  های  ختارساا

 ندارد. 

تمدن چینی در قرن یازدهم تا ساایزدهم میالدی هم به همین ترتیه    گیرچشاامتحوات 

بازساازی نظم  ی مغول اسات، که مشاابهش را در  نوعی فروپاشای و نوساازی زیر فشاار حمله

بینیم. اماا این تحول باا آن کاه  کلیساااایی در اروپاا و رونق عرفاان اهوتی در ایران هم می

ی مغول را در محور خود دارد و خونین و ویرانگر اسات، اما گذار تکاملی خاصای را حمله

 کند و میدان ها در تمدن چینی و ایرانی را کند میبه دنبال ندارد و تنها ضرباهنگ دگرگونی

 گشاید.  را برای تمدن اروپایی که آسیبی از این بال ندیده بود، می
تواند در فهم که می  شااودبا وارساای این نقاط عطف دو الگوی کالن و مهم نمایان می

ماندگی«شاان کارگشاا باشاد. این دو الگو در ی »پیشارفت یا واپ و اساتناره هاتمدنارتباط  
و ساازگاری   به تنش اسات که با برچساه گریز  هاسایساتماصال صاورتی از پاسا  کالن 
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توان باه تنشاای فراگیر و در تااری  تمادن را می  نقطاه عطفاش کردیم. یننی هر  مشااخص
  . کند را تهدید می»قلبم«  بنیادین تولید و توزیعهای  ساازوکارسایساتمی مربوط دانسات که  

ی ساابق خود را کارانه خطراههکنند و محافظهانکارش مییا رویی با آن  هنگام رویا  هاتمدن
یابند و آن تنش را در خود منحل گزینند  گریز( و یا به پیچیدگی بیشااتری دساات میبر می
 سازند  سازگاری(.می

تمدنی را در نقاط عطف  های  توان رفتاربر مبنای این دو پاساا  عمومی اساات که می
هایی که با این نقاط عطف گره خورده و مقدمه یا  شاان با هم مقایساه کرد. نوآوریتاریخی

، ممکن اسات رفتارهایی همساان و هماهنگ و در هم  شاوند پیامد تنشای فراگیر محساوب می
همساایه پدید آورد، یا آن که باع  شاود یکی ساازگاری و دیگری  ی  هاتمدنرا در  پیوساته

گریز را برگزیناد و باه این ترتیاه مساایرهاایی واگرا پیموده گردد. جاالاه آنجااساات کاه بر 
در نقااط عطف رفتاارهاایی همساااان را در پیش    منمواً  هااتمادنخالف تصااور مرسااوم،  

تمدن در   کوشاند تا با تنش ساازگار شاوند. این البته طبینی اسات. چون هرگیرند و میمی
اش  همبساتههای نهایت ی  سایساتم تکاملی اسات و باید متغیر درونی خود  قدرت( و متغیر

ساازد و ساازگاری تنها راهبرد موفق در این راساتاسات. به   لذت و مننا و بقا( را بیشاینه  
اغله با قدری آزمون و خطا و کمی ناهمزمانی، مساایرهایی نزدی  به    هاتمدنهمین خاطر 

آنچه در کنار تحلیل  شااوند.  پیمایند، و یا دسااتخوش انقراض میهم را در نقاط عطف می
ی چفت شادن این دو به  اهمیت دارد، شایوه  نقطه عطفتمدنی در های سااختارها و کارکرد
یی متفاوت به شکلی همسان  هابافتی روندهایی موازی و همسان که در  هم است و مطالنه

از اندیشامندان   1کنند. این کمابیش همان مفهومی اسات که کامیل ارنسات ابرو بروز می
اش کرده و دکتر حیدری مالیری بندیصاورت  2آنال به صاورت »اقتران«نسال دوم مکته 

ده اسات. این اقتران در اساناد تاریخی کرپیشانهاد  همچون برابرنهادش  ایساتان« را  »همی واژه
  شااود که اگر ردگیری شااود، به به صااورت الگوهایی مشااابه از رفتار جمنی نمایان می

 شود.  هایی همگرا از سازگاری با آن محسوب میگردد و شیوهیی مشتر  باز میهاتنش

 
1. Camille-Ernest Labrousse 

2. conjuncture 
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منتهی به  های  شاوند. چرا که راهبردایساتان اغله به ساازگاری مربوط میهمهای  الگو

گیری همسااان و در نهاایات جهات  ،و گاذار از وضاانیات موجود باه مطلوب»قلبم«   افزایش

روند. در ساوگیری همراساتایی دارند و به سامت غایت درونی فراگیر و مشاترکی پیش می

شااود که  ریز واگرا و متنوع اساات. چون رفتارهایی متنوع را شااامل میگی هاروش  ،مقابل

یی که طرد وضاع مطلوب و هاروشکنند. برای نادیده انگاشاتن تنش اتخاهشاان می هاسایساتم

گونِ  چسابیدن به وضانیت موجود را به دنبال دارد و از وضانیت موجودِ ناهمساان و گونه

»قلبم«    و کامیابی در دساتیابی بهساازگاری با تنش   در  ایساتانیمهپ  خیزد. بر می هاسایساتم

قرار یارویی با تنش  رنگارنگ هنگام روهای  واگرایی در گریز و شاکسات  ل، در مقاب بیشاتر

ی لئو تولساتوی در آنا کارنینا دانسات که  توان مصاداقی از جملهرا میگیرد. این تمایز  می

ی بدبختی به ساب  شابیه همدیگرند، اما هر خانواده خوشابختهای  خانوادهی گفت »همهمی

 .خاص خود بدبخت است!«

توان دریافت که آنچه نویسااندگان گوناگون زیر عنوان »پیشاارفت« و ها میبا این بح 

به   هاتمدنگویی  متفاوت پاساا های کنند، در اصاال شاایوهاش میبندیماندگی« رده»عقه

شااان بنیادینهای با تنشها  در این برههنقاط عطف تاریخی اساات. یننی گویا جوامنی که  

در جا   غلتند،درمیگریز    یهراهبه کهآنهایی که   . چونکنند شاوند، پیشارفت میساازگار می

مانده بودن و پیشاارفته بودن در این مننا بین عقه. مانند می  و از ساایر تاری  عقه زنند می

اش  زاد اسات که به نسابت ی  تمدن و تاری ه رفتاری درونشاود، بلکها تنریف نمیتمدن

مانند. این تصاور  روند و یا از آن عقه میپای تاری  خود پیش میها همگردد. تمدنباز می

دهد و امری جغرافیایی اساات، تنمیمی شااان رخ میها بینابینکه جلو و عقه رفتن تمدن

شان ناشی شده است. ها با تاری یاد تمدننادرست و استناری است که از این ارتباط خودبن

توان باه این صااورت  مااناد و غرب پیش رفات« را می  »چرا ایران عقاهپ  این جملاه کاه  

تااریخی اخیرش راه گریز را   نقطاه عطفباازنویساای کرد کاه »چرا تمادن ایرانی در   ترقدقی

 پیمود و چرا تمدن اروپایی با آن تنش سازگار شد؟«

ی  پایههای تحلیل شارایز تاریخی و سااختار ،یی از این دساتهاپرساشبرای پاسا  به 

در جریان توضای  برآمدن مدرنیته و قیا    وی هبههایی ضارورت دارد. چنین تحلیل  هاتمدن

ها اغله با همان  زیاد انجام شااده اساات. اما این تحلیل هاتمدنتمدن اروپایی با سااایر  

همساایه  ی هاتمدنآشافتگی در تنریف مفهوم تمدن و بنابراین ابهام در تشاخیص حد و مرز 
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همراه بوده است. این آشفتگی چنان که دیدیم با اصراری غریه برای نادیده انگاشتن تمدن 

 . نشاند فرومیتحریف و ک فهمی  نشیهِ آن ابهام را گاه به   ، کههمراه استنیز  ایرانی  

بینیم، که در جایی از کتاب مهم خود  را در دیدگاه والرشاتین می هاابهاماز این    اینمونه

ی  اش نشاان دهندهبندیصاورتی کند. پرساشای که شایوهپرساشای کلیدی را مطرح می

پرساد که چرا اروپاییان پ  از دساتیابی به  سات. او میهاتمدنی  یش دربارههاداشاتپیش

هاایی کاه از آمریکاا غاارت کرده بودناد، آن را باه صااورت سااکاه در آوردناد و باه گنجیناه

دارانه شاادند، در حالی که خود ی شااکوفایی اقتصاااد ساارمایهچرخش انداختند و مایه

کند:  بند اضاافه میدادند؟  ها مورد اساتفاده قرار میها آن را تنها برای تزئین منبد سارختوسات

  1ساخت.انبار شده« مدفون و منجمد میهای  به صورت »گنهکه ثروت خود را  شبیه به آسیا  

توان وارد آورد آن اسات که در اینجا دو پرساش مهم را با هم  نقدی که بر والرشاتین می

که او با ای هاش کرده اساات. نتیجیی اروپامدارانه را وارد بح هاداشااتپیشدرآمیخته و 

اش هم هساات، آن اساات که اروپا  فرض ناگفتهخواهد بگیرد و پیشطرح این پرسااش می

چاا  و پویا و مبتکر بوده و به همین خاطر توانسااته ثروتی که از آمریکا غارت    اصااواً

پیوناد بزناد. در حاالی کاه  رشااادی پاایادار    تبادیال کناد و بااجریاانی شااکوفناده    هکرده را با 

ناپذیرشان از انجام ایستایی درمانها« با شان و »آسیاییسارختوساتان با دین خشن و وحشیانه

 اند.چنین کاری عاجز بوده

را با قدری اساتخوان  برداشات والرشاتاین البته به این صاراحت بیان نشاده، اما همین 

کند. این برداشات به چند دلیل نادرسات اسات و تر بیان میمؤدبانهای  هدر گوشاتروی  حاشایه

خطای نادیده گرفتن متغیر پیچیدگی. پرساش والرشاتین را اگر تجزیه کنیم، نخسات مبتال به  

رسایم که چرا سارختوساتان آمریکا خودشاان هرگز ساکه ضارب نکردند و به این منما می

دارد:  نتوانساتند اقتصااد پولی مبتنی بر فلز قیمتی پدید آورند؟ این ساؤال پاساخی روشان  

چون اقتصااد جوامع سانتی سارختوساتان هرگز از ساطحی از پیچیدگی فراتر نرفت، و به 

 ی رمزگذاری ارزش کااها با فلز قیمتی دست نیافت. مرتبه
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طوانی پادیادار شااد، و ناه  ی  هااراه  شاانااختی و جغرافیاایی ناهدر این قااره باه دایال بوم

مصری مراکزی  های  تمدن اینکا و آزت  مثل شهرهای شاهرنشاینی صاننتی شکل گرفت. شهر

بزرگ و پرجمنیت بودند که کارکردی آیینی و دیوانی داشاتند، و نه تجاری و صاننتی بدان  

ود. در نتیجه به همان شاکلی که در مصار هرگز پول تکامل  شاکلی که در ایران تکامل یافته ب

در   نکرد،  چرا ی  هاادولاتپیادا  این کاه  نیاافات. پ   تحقق  امری  چنین  هم  آمریکاایی 

ی تبادل کااهایشاان،  شاان، دامنهسارختوساتان پول نداشاتند، با تحلیل ساط  پیچیدگی جامنه

 شان پاسخی روشن دارد.یشان و ساختار شهرنشینیهاراه  یتراکم شبکه

ربز و بیکلی  باه  آساایاایی«هاای  ی والرشااتااین باه »خزاناهی گزنادهناایاهدر این میاان ک

ی در قیمتهاای  در ایران و تاا حادودی در چین، انبااشااات فلز   وی هباهنماایاد.  اناداز میغلز

برای چرخش ای هی شااهان یا سااختار منبدها کارکردی همتای بان  داشاته و پشاتوانخزانه

قیمتی به  های فلز در »شاارق« که تصااور شااده اساات. یننی در کل این پول محسااوب می

شاناساانه اسات که ربطی به  پرت و شارقتوهمی  ،  اند شادههایی راکد دفن میصاورت گنجینه

هاا، دادن  ی منبادهاا مادام در جریاان هادیاههو گنجینا  هاادولاتی  نادارد. خزاناهتااریخی  واقنیات  

شاده و ها و مشاابه اینها دسات به دسات میگذاریها، سارمایهها، غارت کردنگرفتن با 

و بسایار پیچیده با پول در گردش داشاته که هنوز به خوبی مورد پ وهش   واراندامارتباطی 

دانیم که در سااراساار تاری  تا قرن شااانزدهم  قرار نگرفته اساات. اما به هر روی این را می

ایم و هردوی اینها داشااتهمنظم میالدی، تنها در ایران و تا حدودی در چین اقتصاااد پولی  

نامد و گمان دارد که از فلز قیمتی درساات هایی هسااتند که والرشااتین آساایایی میهمان

 اند.کردهبرداری نمیبهره

پرساش اسات که چرا اروپا   ی دیگرش این. ایهی والرشاتین اما دو ایه داردطرح مسائله

ول سااخت؟ و چرا مانند سارختوساتان آن را غارت شاده از آمریکا ساکه زد و پهای  با گنه

برای آراسااتن کلیساااها اختصاااص نداد. پاساا  این نکته هم باز به سااط  پیچیدگی باز 

ی اروپایی از نظر ساط  پیچیدگی تفاوت چندانی با آمریکا نداشات. یننی  گردد. جامنهمی

وجود ای  هزمینی گساتردی هاراه  در آنجا هم در زمان کشاف آمریکا اقتصااد پولی غایه بود،

مانده و ابتدایی بود و شاهرنشاینی به  نداشات، وحدت سایاسای تجربه نشاده بود، صاننت عقه

 شد.  مراکز دینی و دیوانی محدود می
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ی  هاراه آبی دریای مدیترانه و از ساوی دیگر بای هاراه با این حال اروپا از ی  ساو با

در زمان کشافِ آمریکا  شاد، که  شامالی به قلمرو تمدن ایرانی مربوط میهای  زمینی اسات 

ساااده در   ایحاشاایهاقتصاااد پولی دنیا را داشاات. یننی اروپا  ترین  و گسااتردهترین کهن

تر بود، و تنها به خاطر فقر منابع بود که نتوانسااته بود در این  همسااایگی ی  مرکز پیچیده

ی ی مشاابه با اروپا در حاشایهی  نمونه کمدساتشاامدرن  در عصار پیپیچیدگی ساهیم شاود.  

ری از منادن طالی قلمرو تمدن ایرانی داریم، و آن آفریقای سیاه است که به خاطر برخوردا

ساهیم شاود و اقتصااد پولی شاکوفا  زمینایرانساودان توانسات در ساتهر فرهنگی و اقتصاادی  

ی به فرهنگی  پایدار ایجاد کند و بر اساا  پذیرش اساالم و ساب  زندگی ایرانی هادولتو 

 دست یابد.   یافته  توسنه

این که چرا تا پیش از کشاف آمریکا در غنا اقتصااد پولی برقرار بود و در اساکاندیناوی  

در جریان    آنچه گردد. باز میدر اروپا  فلزات قیمتی  کمبود بود، به غنای منادن آفریقایی و ن

ی این تمدن به  یکا رخ داد، مکیده شدن فلزات آمریکا به اروپا بود، و ورود شتابزدهفت  آمر

توان از پ  پرساش والرشاتین را میای که پیشااپیش وجود داشاته اسات. ساتهر روابز تجاری

کرد: »چرا اروپا که در قرن شااانزدهم میالدی از نظر نو با دقت بیشااتر چنین صااورتبندی 

سااط  پیچیادگی همتاای آمریکاا بود، بر خالف دنیاای نو فلزات قیمتی را در مراکز آیینی 

اش آورد؟«. پاسا  هم روشان اسات: چون  های تجاری به گردشانباشات نکرد و در چرخه

های ایرانی  همان تمدن اروپا وجود داشاته، و این  هایی پیشااپیش در همساایگیچنین چرخه

 اند.و چینی است که به غلز زیر عنوان »آسیایی« جمع بسته شده

تجااری اروپا را در اختیاار  ی  هاراه که گرانیگااه تجاارت جهاان بود و زمینایرانبر خالف 

بزرگ و دولتی متمرکز و ثروتی انباشات شاونده   ایپهنهداشات، و چین که جمنیتی عظیم و 

ی اقتصاادی آن ارزشامند در اختیار نداشات تا بتواند در شابکهمنبنی داشات، اروپا کاا یا  

آمریکا فرصاتی بود برای  های روز دنیا نقشای ایفا کند. چیرگی بر سارختوساتان و غارت گنه

 ای ممکن شود. گیریاین که چنین سهم

گر اروپا ی اروپاییان از شاارق بود. یننی اپیامد وامگیری گسااترده   این چیرگیاما خودِ

بود، باه احتماال زیااد ارتبااط باا ایران و مصاار و چین میجادا افتااده و بیای همثال آمریکاا قاار

ها دساات یافتند. چون  یافت که آزت دساات باا به همان سااط  از پیچیدگی دساات می

را از شارق بر سارختوساتان شاد  شاان یبرتر  یای که مایهاروپاییان تمام عناصار اصالی فناوری
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از یکتاپرساتانه اساه و فواد و دین  ی  نبودند. وامگیری کرده بودند و خودشاان خالق هیچ

به اروپا راه یافتند و همگرایی  از چین  پیما  کشتی اقیانو   احتمااًو  و چاپ ایران، و باروت  

تر جهان یننی آمریکا و آفریقا را غارت  بدویهای بخشمهیبی را پدید آوردند که توانسات  

 کند.

بنابراین اگر پرسش والرشتین را که در اصل دوقلویی به هم چسبیده است، تجزیه کنیم، 

شااناسااانه را کنار شاارقهای  فرضجان خواهند گرفت و اگر پیش هاپرسااشهری  از این  

اما بدون این تجزیه و در   پذیر منتهی خواهند شاد.هایی روشان و رسایدگیبگذاریم به پاسا 

هاا، مفهومی چنین روشاان و الگویی چناان آشااکاار باه منماایی  فرضتنگناای آن پیش

ی نبوغ اروپایی و اساتنداد هاتی د که در نهایت باید با افساانهانگیز بدل خواهد شا شاگفت

 تمدن اروپایی به پاسخی مبهم آراسته شود.
 

 م: ایران و داستان زوال چینشش گفتار 
 

شود، چین است مثال زده می هاتمدنی بین  ی محبوب دیگری که اغله هنگام مقایسهنمونه

 کند.  ماندگی نقشی کلیدی ایفا میمربوط به پیشرفت و عقههای که در بح 

فرنگ ی خیزش  والرشاتین منتقد اسات که چین و اروپا در قرن پانزدهم میالدی و در آساتانه

اند. از دید او تمایز میان ایدئولوژی  برای فت  جهان، تمایز سااختاری چندانی با هم نداشاته

 . است  شدهبرشمرده اغراق با  شاناجتماعیهای در ساختارتفاوت سیاسی چین و اروپا و 

ده از گاو برای کشات گندم در اروپا،  تمایز اصالی از دید او عبارت اسات از روا  اساتفا

. عاملی که باع   که به نیروی عضاالنی کشاورزان نیازمند است  کاریو تمرکز چین بر برنه

اروپاییان بتوانند بهتر از نیروی عضااالنی جانوران اسااتفاده کنند و در پی گسااترش    شااد 

ها با همان منابع خود برآیند. در  حالی که چینیهای کشاااورزی در بیرون از مرزهای زمین

تر پیدا وری بیشااتری از خورا  باکیفیتبهره  ،موجود و اسااتفاده از نیروی انسااانی بیشااتر

آورد. همین خرو  میبه بار کالری بیشاتری وزنش همکردند، چرا که برنه نسابت به گندم 
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اش و گسااترش در مکان اساات که از دید والرشااتین دو رکن جغرافیاییهای ز مرزاروپا ا

 1را پدید آورده است. -دیوانسااری محلیو کار جهانی تقسیم –داری جهانی سرمایه

ی  ها که از سااخت دیوانسااارانهکاری هاتی چینیبنابراین والرشاتین منتقد اسات محافظه

شاان بهره ببرند و پا به پای شاد، مانع شاد که از موقنیت مطلوب تاریخیشاان ناشای میتمدن

توافقی هم هسات  دوردسات اقدام کنند.  های اروپاییان به تساخیر دریاها و اساتنمار سارزمین

و   شااودعطف تااریخی در این زمیناه باه ابتادای قرن پاانزدهم میالدی مربوط می  نقطاهکاه  

این برداشات،   تردقیقارزیابی برای پ  .  شاوداینجاسات که واگرایی اروپا و چین آغاز می

بنگریم و پرسااشاای مشااابه طرح کنیم که »چرا چین عقه  را ی مهم تاریخی باید این دوره

 ماند و غرب پیش رفت؟«.

ناوگان چین  -ژِنگ هِه   -چینی دریاسااار نیرومند  قرن پانزدهم میالدی زمانی اسات که 

و ترین .م( پردامنه14۳۳-1405   812-784های ی سالرا از نو سازماندهی کرد و در فاصله

ناوگان او از چین تا آفریقای   2اکتشااف دریایی جهان قدیم را به انجام رسااند.ترین  پرهزینه

 سااحلی سار راهش برقرار کرد.های اقتدارآمیزی با سارزمینهای  شارقی پیش رفت و ارتباط

های  جلوی ساااخت کشااتیفغفور   ،با این حال بالفاصااله پ  از این شاااهکار دریانوردی

اکتشاافی دریایی ادامه پیدا کند. های  بزرگ را گرفت و دیوانساااری چین مانع شاد تا سافر

ها  شااان را مثل پرتغالیها در این برش از تاری  منابعتردیدی نیساات که اگر چینی تقریباً

ها  گرفتند، بر اروپاییکردند و راهبرد ژِنگ هِه را در پیش میدریایی بسیه میهای برای سفر

گی به اساتیالی آساان و ها به این ساادها و اساتانیاییگذاشاتند پرتغالییافتند و نمیبرتری می

ویرانگرشاان بر دریاها دسات یابند. پ  در اینجا با نقطه عطفی نمایان سار و کار داریم که  

اش  تمدن چینی در آن انتخابی اشاتباه کرده و به همین خاطر نسابت به تمدن رقیه اروپایی

 عقه مانده است. 

قطه عطف به همان خطاهایی مبتالساات که پیشااتر ی این نرایه دربارههای  اما تحلیل

دیدیم. اشاکال اصالی کار در اینجاسات که اصارار در نادیده گرفتن تمدن ایرانی گاه باع   

 
 .۱۲۲: ۱۳۹۵والرشتین، . 1
 . ۱۱۰-۱۰۷: ۱۳۹۵والرشتین، . 2
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شان ناممکن جلوه های اجراییسازوکارو  ی دیگرهاتمدنشود خیره نگریستن به اندرون می

رساایم، باایاد  یااد شاااده در تمادن چین می  نقطاه عطفکناد. بادیهی اسااات کاه وقتی باه  

کنیم و با نگریساتن به اساناد تاریخی چین آن را پیگیری کنیم، و   تردقیقیمان را  هاپرساش

هاا باه کااری چینی و چساابنادگی چینیانگااراناه مثال محاافظاهاتتنهاا اشااااره باه مفااهیمی ه

دهد. چون بااخره همین قلمرو تمدنی  شاالیزارهایشاان توضایحی قانع کننده به دسات نمی

ی زمین را سااخته و آن را ناوگان کرهترین  بوده که در این تاری  زیر فرمان ژِنگ هِه بزرگ 

 رهستار کرده است. نقاطترین به دور

ها از تنشِ اگر به منابع و اسااناد چینی بنگریم، به روشاانی پاساا  به دلیل گریز چینی

نقطه  ت. ی  علت مهم عقه ماندن تمدن چینی از اروپایی در این اکتشاف را درخواهیم یاف

شاود، که در ، به سااختار سافت و ساخت و ایساتای دیوانساااری چینی مربوط میعطف

ی ی مورد نظرمان دوپاره و نامنسااجم بوده اساات. این دوپارگی پیامد مسااتقیم حملهلحظه

ی    ،ی تاریخی مهمی اسات، از این نظر که برای نخساتین بار در تاری مغول بوده که لحظه

 سازد. نظام سیاسی یکسان را بر هردو قلمرو تمدنی ایران و چین مستولی می

ماندگی چین برسایم، باید نخسات  ی دلیل عقهاگر بخواهیم به پاساخی بسانده درباره

اش وارساای کنیم و پیونادهاا و ارتبااطهاایش باا موقنیات این تمادن را در باافات تااریخی

مان از موقنیت با پرساش مرکزی  وی هبههمساایه را تحلیل نماییم. چنین کنکاشای  ی  هاتمدن

اش، تااریخی  نقطاه عطفروی چین در  خورد. چون دلیال واپ و توان تمادن ایرانی گره می

 آن با تمدن ایرانی را درست دریافته باشیم.های  شود که پیوند تنها زمانی در  می

ی  تاریخی جریان های باید ریشهبرای آن که دلیل ناکام ماندن ژِنگ هِه را بفهمیم، نخست  

پیشتر  ی  و نیم قرن به    کهای  ه. پیشاینرا وارسای کنیم  وگان او منتهی شاد گیری ناکه به شاکل

یاابیم کاه چرا در می  -یوآندوران  یننی  -گردد. تنهاا باا مرور این بخش از تااری  چین  بااز می

 عصر اکتشاف دریایی در چین شروع ناشده پایان یافت.

.م( به  1۳68-1271هجری خورشاایدی    747تا   650ی یوآن در چین از  ساالساالهعمر  

.م( در ایران. آنچه  1۳۳5-1256:  714تا   6۳5درازا کشاید و همزمان بود با عصار ایلخانی  

اسی بودند  هایی از ی  نظام سیی این دو دولت اهمیت دارد آن است که هردو شاخهدرباره

کاه یا  خاانادان یکتاا بر سااراساار آن حااکم بود. تمادن چینی و ایرانی از دیربااز باا هم  

رسامیت اند، و این ارتباط از ابتدای عصار اشاکانی و فرهنگی و تجاری داشاتههای  ارتباط



226       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

تمدن چینی بافت در   تبارایرانیشاهروندان  حضاور با خاوری راه ابریشام،  های  شااخهیافتنِ 

هایی که ایرانی بودنِ خالص راه ابریشاام را نشااان  بوده اساات. یننی یکی از نشااانهمالزم  

ی تجاری برقرار بود، هرگز  که این شابکه  1دهد آن اسات که در ساراسار دو هزار ساالیمی

حضااوری نماایاان پیادا نکردناد و زباان و خز و   زمینایرانباازرگااناان چینی یاا اروپاایی در  

. در حالی که در ساراسار این مدت دو قوم نیافتفرهنگ چینی و اروپایی در ایران رواجی 

در اروپا( فنال بودند و خطها ها و ارمنیدر چین و یهودیان  و خوارزمیان  ایرانی  سااغدیان  

 کردند.  و ادیان ایرانی را در این قلمروها منتشر می هازبانو 

میان چین و ایران در ساراسار   ایدامنههرچند ارتباط بازرگانی و فرهنگی گساترده و پر

رفته هایی مقطنی فراتر نمیشاان از تما سایاسای و نظامیهای  شاان برقرار بوده، پیوند تاری 

اساات. تنهاا مقطنی از تااری  کاه در آن چین و ایران زیر چتر یا  نظاام ساایااساای واحاد 

د کاه مغوان بر هردو قلمرو غلباه داشااتناد. شااوگردآمادناد، باه حادود یا  قرنی مربوط می

توان  ی تمدن چینی بودند و اسااتیالیشااان بر ایران را میمغوان قومی برخاسااته از حوزه

همچون اساتیالی نظامی و سایاسای تمدن چین بر ایران تنبیر کرد. با این حال جاله اسات 

ایرانی در اندرون  که در همان زمانی که این حاکمیت برقرار بود، فرهنگ و سااخت سایاسی

ی عظیم به شادت ترویه شاد و جایگاهی مرکزی را اشاغال کرد. یننی  این دولت یکتارچه

یننی  –قومش  ترین  و خونریز ترین  در هماان زماانی کاه تمادن چینی باا کاارگزاری خشاان

کرد، دیوانساااااران و ادیباان و حاامالن فرهناگ ایرانی در کاار بر ایران غلباه می  -مغوان

 تسخیر قلمرو چین بودند.

انگیز میان دو تمدن به خاطر غیاب دسااتگاه نظری ساایسااتمی و این ارتباط شااگفت

توان با تکیه به مدل  میاندازی تمدنی همچنان پ وهش ناشااده باقی مانده اساات. اما چشاام

اش را ترسایم کرد. دولت مغوان در ایران زودتر از چین به  ارکان پایهمان نظری سایساتمی

تر  قدرت دسات یافت و کشاتاری که از ایرانیان کرد هم  نسابت به جمنیت( از چین مهیه

 
شک از اوایل دوران اشکانی راه موسوم به ابریشم احتماال در عصر هخامنشی برای نخستین بار شکل گرفته و بی.1

با پشتیبانی دربار ایران فعال بوده است. این راه تا اواخر قرن هجدهم میالدی  )قرن دوم پ.م( به شکلی رسمی 
های تجاری دریایی، به تدریج رو به افول  ن بر مسیری اروپاییاهمچنان فعال بود و در قرن نوزدهم به دنبال سیطره

 رفت. 
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بود کاه مراکز بزرگ شااهری در ایران    از آن رو وخیم  وی هباهی مغوان باه ایران  لطماه.  بود

را ویران کرد و بساایاری از اینها در آن هنگام  –مرو و نیشااابور و چاچ و بل  –شاارقی 

شادند. چین هرچند تلفات انساانی وحشاتناکی ی زمین محساوب میکرههای شاهرترین  بزرگ 

ی غیردیوانساااارانه  از شااهرنشااینی پیشاارفته  اصااواًحمل کرد، اما در جنگ با مغوان ت

تر و ماندگارتر از ران مهیهبرخوردار نبود و به همین خاطر ویرانگری فرهنگی مغوان در ای 

 آب در آمد.

شااتاابزده ی قادرت بااقی ماانادناد و  مغوان در ایران زماان کمتری بر اریکاه  ،باا این حاال

.م( هالکو  1256هجری خورشایدی    6۳5فرهنگ خود را وا نهادند و ایرانی شادند. در ساال 

کرد و این خاندان تا مرگ ابوساانید بهادر خان در   تأساای خان دودمان ایلخانی ایران را 

میلیون    75/۳ساااال بر ایران حکومات کرد. دولات ایلخاانی    79.م( باه مادت  1۳۳5   714

گرفت که ساااسااانیان و همان  قلمروی را در برمی تقریباًکیلومتر مربع وساانت داشاات و 

از همان ابتدای کار تا حدودی ایرانی شاده این واحد سایاسای  اشاکانیان در اختیار داشاتند.  

کرد، خواجاه  بود و هالکو زماانی کاه برای فت  ایران در این ساارزمین تااخات و تااز می

. زبان رساامی دربار  نصاایرالدین توساای را همچون وزیر و مرشاادی در کنار خود داشاات

نوشااتند و جاله آن که  ایلخانی پارساای بود و دیوانسااااران هم به همین زبان مطله می

، و نه به چینی در چین،  اند تاری  رسامی قوم مغول را هم ایرانیان به پارسای در ایران نوشاته

 .افیای زادگاه این مردم استکه جغر

چینی را هم شکست دادند  های  مغوان در قلمرو تمدنی خودشان دودماناز سوی دیگر  

کردند. این دولت که یوآن نامیده    تأسی و دولت عظیمی همتای ایلخانیان در آن سامان نیز 

ساال دوام  97.م( به مدت  1۳68   747شاد و تا    تأسای .م(  1271   650شاود، در ساال می

چینی باه هفات دهاه پیش از ی  هاادولاتی آغاازین چنگیز خاان باه قلمرو  آورد. هرچناد حملاه

شاد و اگر آن را هم در نظر بگیریم،  .م( مربوط می1206/  585رسامی این دولت    تأسای 

اش به  شاود، که نیم قرن آغازینساال بالغ می  160دوران اساتیالی مغوان بر چین به بیش از  

 .شودمربوط میدر شمال مهاجم مغول  دولت 

میلیون کیلومتر مربع را زیر فرمان داشات و  1۳اش بیش از دولت یوآن در او  گساترش

شااد. یننی در دوران خودش  یلیون نفر بالغ میجمنیت مسااتقر در آن به بیش از هشااتاد م

تا   12میلیون کیلومتر وساانت و   75/۳ی زمین بود. دولت ایلخانی با دولت کرهترین  بزرگ 
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اش در غرب شابیه بود، و ایلخانان ایران و ی آن و گساترشبه ادامه  ،میلیون نفر جمنیت  15

الی به طور اسامی و رسامی اعضاای ی  نظام سایاسای  رهبران اردوی زرین در مناطق شام

 ی یوآن در چین بود.شدند که گرانیگاهش سلسلهی مغول محسوب مییکتارچه

ان از این نظر اهمیت دارد که نخسااتین و یگانه موردِ یکتارچگی ساایاساای  عصاار مغو

ی توان پیچیدگی دو تمدن و درجهدهد و در این فضاا میتمدن ایرانی و چینی را نشاان می

نفوه فرهنگی هری  را ارزیابی کرد. چنان که گفتیم، مساااحت دولت ایلخانی کمتر از ی   

این دولت هم در سایاسای  یوآن بود، و گرانیگاه    ساوم و جمنیتش کمتر از ی  پنجم دولت

انگیز و عجیه ها هم بود. به این ترتیه بسایار شاگفتخاساتگاه مغولکه   ،چین قرار داشات

به جای چینی شادن ایران در عصار مغوان، چین بود که  اسات که بر مبنای اساناد فراوان، 

 ایرانی شد.  

ی یوآن، زبان رسامی  دهد که در دوران سالسالهن میتاریخی به روشانی نشااهای داده

اند و ایرانیان  نوشاتهگفته و میدربار چین پارسای بوده و دیوانساااران به این زبان ساخن می

در پایان دوران یوآن   1اند.داشاته  گیرچشامدر دساتگاه دیوانی چین موقنیتی فرازین و نفوهی  

.م( شامار کل اعضاای دیوانساااری  1۳۳۳/  712درت رسایدن توغان تیمور  و در زمان به ق

و این عددی   2یرچینی بودند،آنها غ  ٪۳0شاد که  دولت چین به سای و ساه هزار تن بالغ می

اساات. این کارگزاران خارجی به اقوام گوناگونی تنلق داشااتند و در هر ناحیه   گیرچشاام

ان منناساات که جمنیت این بد شاادند.  مردمی از قوم مسااتقر در آنجا به خدمت گرفته می

کال   ٪20تاا   10بین    احتماااًتبااران در دیوانساااااری یوآن باه نساابات اناد  بوده و  ایرانی

کرده اسات. با این حسااب جایگیری زبان پارسای در نظام دیوانی چین کارگزاران نوساان می

دهد.  این کارگزاران را نشااان می  گیرچشاامبساایار جای تأمل دارد و کارآمد بودن و نفوه  

باه یکی از چهاار زباان و خز رساامی دولات یوآن  امتراتوری یوآن  نی  تماام متون دیواچون  

، و (شاد با خز ایرانیِ ساغدی نوشاته میآن هم  که   شاد: چینی، پارسای، مغولی  نوشاته می

  3قومی دیگر درآمیختگی داشت.ی هازبانشکلی تحریف شده از چینی که با پارسی و 
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که در عصاار    کند می تأیید تخصااصاای بر متون دیوانی چینی این گزاره را های پ وهش

های  . مورگان که دادهشااده اسااتیوآن دیوانسااااری چینی به شااکلی افزاینده ایرانی می

ی شنی نشان داده که مهاجران وابسته به حوزهتاریخی در این زمینه را گردآوری کرده به رو

ناپذیر داشاته و متون دیوانی  تمدن ایرانی  به چینی: سِامو رِن( در دربار یوآن موقنیتی رقابت

شده هوئی زی/ هوئی وِن( نوشته می ؛خز مسلمانان :در این دوران به خز پارسی  به چینی

  1است.

شانا  چینی به نام اساتفن هاو به تازگی نقدهایی به این دیدگاه وارد آورده، و ی  گیاه

ترکی  ی هازبانادعا کرده که بخش مهمی از اعضاای این طبقه از اهالی ترکساتان بوده و به 

رایه های واژهی ترکی بودن برخی از وامهاو دربارههای برخی از اشااره  2اند.گفتهساخن می

بسایاری از این   احتمااًدر دیوانساااری یوآن درسات اسات، و این هم درسات اسات که  

تا به امروز که او در نیافته آن اسات که ترکساتان ای هاند. اما نکتتبار بودهدیوانساااران تر 

د و از ساه هزار ساال پیش و دوران  وشا بخشای از قلمرو فرهنگی چین محساوب نمیهم  

بوده  ی پیشاروی تمدن ایرانی به درون قلمرو خاوری  حاکمیت ساکاها در این منطقه، ادامه

گرفتند، ی تمدن ایرانی جای میدر دل حوزه کامالًها تر در عصاار یوآن    وی هبه. اساات

از ای هشااان آمیختشااان پارساای و فرهنگشااان اسااالم، زبان میانجی و دیوانی و خزدین

تاتاری در چارچوبی ایرانی بود. گذشاته از آن، هاو -کهن ساکا و عناصاری مغولیهای  ایه

اند  هنوز نویساا نبوده ترکی در زمان مورد نظرمانی هازباندانساته که  میظاهرا این نکته را ن

اند. اولین آثار ادبی نوشاته شاده به زبان ترکی دو و در ادبیات و امور دیوانی کاربرد نداشاته

قرن پ  از تاخت و تاز چنگیز در هرات و در دربار تیموریان پدیدار شااد و زبان ترکی تا 

 کشور ترکیه در صد سال پیش هرگز زبان دیوانی هیچ دولتی نبوده است.  تأسی پیش از 

گیرد، از آنجا ناشای شاده که متوجه  هایی که هاو بر مورگان میبنابراین بسایاری از خرده

هویت ملی ی هاسایساتمشاود و یکی از زیرمربوط مییت  ی قومنبوده هویت ترکی به ایه

آیاد، و ساایر تحول زباان و خز و آثاار ادبی و رساامی ترکی را نیز ایرانی باه شااماار می

 
1. Morgan, 2012:160–170. 

2. Haw, 2014: 5–32. 
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کند که  دانساته اسات. در زبان چینی »هوئی زی« و »هوئی ون« به نوشاتارهایی اشااره مینمی

 اند.  ی بودهاند، و این متون در قلمرو چین همگی پارسی یا عرببا الفبای پارسی نوشته شده

شده که میان مسلمانان روا  داشته متون عربی به قرآن و تفسایرها و احادی  محدود می

وانسااران دولت یوآن مسلمان بودند، اما دین رسمی چین  است. هرچند بخش بزرگی از دی 

شاده  در این هنگام همچنان آیین کنفوسایوسای بوده و متون دیوانی که به این خز نوشاته می

 اند.همگی غیر دینی و پارسی بوده

د که در و مهم بو گیرچشااماسااتقرار زبان و فرهنگ ایرانی در چینِ دوران یوآن چندان 

همچنین در قلاه    و-  غربیهاای  در اسااتاان  وی هباهاین دوران بخش بزرگی از اقوام چینی  

ی ایرانی  صااوفیانههای آیین  وی هبهبه دین اسااالم و   -اش، شاایانچین و پایتخت باسااتانی

بناد    هااقرنان تاا  گرویادناد. این نفوه فرهنگی پ  از بر افتاادن مغوان پاایاان نیاافات، و همچنا 

ی تأکید ی مینگ که جایگزین یوآن شاد و خود باقی بود. چنان که در دوران سالساه  قوتبه

دولتی زبان های هویت چینی داشات، همچنان مترجمان دیوانی در نهادبازساازی شادید بر 

ی هادولترساامی چین با  های  ی اصاالی برای ارتباطآموختند و زبان واسااطهپارساای می

  1اش، پارسی بود.ی مسلمانهمسایه

و ترین آمد و زبان پارساای در این دوران کهناین البته هنجاری عمومی به حساااب می

شااد که از چین تا اروپای شاارقی کاربردی رساامی زبان جهانی محسااوب میترین پایدار

زبان رسامی دولت مغولی چاگاتای که دویسات ساال پ  از فروپاشای  مثالًکه  داشات. چنان  

پارسای بود. بنیانگذار این دولت سالطان  2دولت یوآن در شامال غربی چین حکومت داشات،

( و پسار و جانشاینش عبدالرشاید خان پارسای زبان 15۳۳-1514/  914-89۳سانید خان  

ساارودند و دولت خود را به نام پارساای آن ساارزمین  ین زبان شاانر میبودند و هردو به ا

   3نامیدند.»یارکَند« می

های  ی اکتشاافشاناساانهچینی تاریخی از این رو اهمیت دارد، که بساتر جامنهاین زمینه

ی  توان این نکتهسااازد. تنها با در  این مقدمه اساات که میها را روشاان میدریایی چینی

 
1.  Ford, 2019. 
2. Kutlukov, 1990. 

3. Brophy, 2019: 176. 
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ینی، دریاایی چهاای  (، یننی منماار اکتشاااف鄭和بساایاار کلیادی را دریاافات کاه ژِناگ هِاه  

ژنگ هه در واقع نامی اسات که در دیوانساااری   1تبار بوده اسات.دریاساااری ایرانی  اصاواً

ایرانی بوده و در منابع چینی به صاورت   احتمااًاش  بر او نهاده شاد، و اسام اصالی چینی

غیرچینی اسات و شاکلی تحریف شاده از نامی بیگانه.   ( ثبت شاده اسات، که馬和هِه«  -»ما

 赛典دینگ: سایچی ژانالدین عمر بخاری  به چینی: ساایدیانی ساید اجل شام او نواده

丁赡思·赤 را ناان  ی یونمنطقاه  یاسااتاانادارمقاام  کاه در دوران یوآن  بود  ( از مردم خوارزم

های  ی ایرانی بودن این خاندان هیچ تردیدی در کار نیساات. چون پ وهش. دربارهداشاات

رانی  شاا  تبااری ای دهاد کاه بیباازماانادگاان این خاانادان نشااان می  Yژنتیکی بر کروموزوم 

هه   الدین بخاری و ژنگبین شام های  هویت ایرانی این خاندان هم طی نسال  2اند.داشاته

ی تأکید مسالمان بودن و غیرچینی بودن این خاندان  بر  دسات نخورده باقی بوده اسات. چون

   3.اند شدههست و پدربزرگ و پدر ژنگ هه با اسم »حاجی« شناخته می

ها ساتاندند و پدر نان را از مغول.م( یون1۳81   760شااهان دودمان مینگ در پاییز ساال  

ی این قلمرو بود در نبرد کشاته شاد و خود ژنگ هه اسایر بلندپایههای  هه که از مقام ژنگ

اش کردند. ژنگ هه ولی گویا مردی بسایار توانمند و بانفوه بوده باشاد،  ها اختهشاد و چینی

به رئی  کل    ،ه شادهبلندی دسات یافت و از موقنیت اسایری اختهای  به مقام  تدریهبهچون 

نیروی دریایی عظیم چین در دوران امتراتور   تأسای نیروی دریایی امتراتوری مینگ رساید.  

 ریزی او به انجام رسید. برنامهو یونگ لِه با نظارت 

باایاد باه این نکتاه توجاه داشااات کاه تمادن چینی تاا این لحظاه هرگز نیروی دریاایی  

دیگر توجه چندانی نشاان  های به جساتجو در سارزمین  اصاواًنیرومندی پدید نیاورده بود و 

به همان اندازه که با بافت   که ژنگ هه به اجرا در آورد، ایدامنهاکتشااف بلند داد. طرح  نمی

سانت چینی بیگانه اسات، با چارچوب فرهنگ ایرانی ساازگاری دارد. این در واقع تالشای 

ی جنوبی راه گساترده از بازرگانی دریایی که شااخهای شابکه  بود برای متصال کردن چین به

ی  همه تقریباًداد و از هندوچین تا شارق آفریقا گساترش یافته بود و  ابریشام را تشاکیل می

 
1. Dreyer, 2007: 22-23. 
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تنلق   (شاایرازی  وی هبهگجراتی، کشاامیری، بلوچ، عرب و ایرانی    یاقوامبه  کارگزارانش 

ای هکتشااف دریایی چین که در نگرش پ وهشاگرانی مثل والرشاتین همچون حادث. اداشاتند 

کند، اگر  جلوه میعجیه تصاادفی زودگذر و تنها در مقام شاود و ت  و منزوی نگریساته می

دار و برآمده از جریانی تاریخی، کوشاشای اسات ریشاه ،اش نگریساته شاوددر بافت تاریخی

که به ایرانی بودنِ راه ابریشم، نفوه دیوانسااران و نظامیان ایرانی در چین، و کوشش ایشان  

تمدن ایرانی مربوط   وقلمرهای بازرگانی چینی به باقی مسایرهای  مسایر برای متصال کردن

در واقع همان خز جنوبی و آبی راه ابریشام اسات که   ،ودهشاود. مسایری که ژنگ هه پیممی

اند و از برمه و دههایی قرار داشااته که ایرانیان در آن مسااتقر بوسااتون فقراتش در بندرگاه

تا امروز تبارش همچنان مالزی تا کنگو و موزامبی  امتداد داشااته و بقایای بازرگانان ایرانی

 شوند.  در آفریقا همچنان »شیرازی« نامیده می  وی هبهاند، که ق باقی ماندهدر این مناط

نادیده انگاشاته شاده، این اسات کلی به ماندگی چینبه عقه مربوطهای  آنچه در پ وهش

از دیوانساااران و ارتشایان ایرانی در چین به قدرت رسایدند  ای  هکه پ  از عصار مغول طبق 

ی  شادند. همین طبقهبه خدمت گرفته میشاده و بند  اخته نخسات شاان از تر  که بسایاری

 ی قرن پانزدهم میالدی عصار اکتشاافنیرویی بود که در میانه  ،نوظهور ماجراجو و جنگاور

چنان که از گزارش سافر  سافرهای دریایی  دریایی چین را همزمان با پرتغال آغاز کرد. این 

آیاد، ناه باه قصاااد تسااخیر و غاارت، کاه باا هادف ایجااد ارتبااط بلنادمادت و هاه بر می  ژناگ

ته و ژنگ هه در جریان آن به امیران محلی پذیرفمیدوساتانه و در عین حال مقتدرانه انجام 

سااتانده اساات. کوشااش او آن بوده که  داده و هدایایی از آنها میها هدایایی میو بندرگاه

دربار چین را به شاکلی سایاسای و اقتدارگرایانه بر بخشای از این مسایر مسالز ساازد. یننی  

اش  ، هرچند شایوهداشاته اساتدر چارچوب منافع دولت چین و تمدن چینی گام برمی کامالً

اش ایرانشاهری بود و از دو هزار ساال پیش در ایران زمین  توانهی سایاسای پشا ایرانی و نظریه

اما با این حساااب چرا امتراتور جلوی این ساافرها را گرفت و عصاار   .سااابقه داشاات

ی  و قاطنیت ختم شد؟ این پرسش با توجه به زمینه دریایی چین با این سرعت های اکتشاف

توان آن را به  که شاارحش گذشاات، پاسااخی ساااده و ساارراساات ندارد و نمی  ایپیچیده

در بافت سایاسای   قاعدتاًگرایی کنفوسایوسای فرو کاسات. ها یا سانتکاری هاتی چینیمحافظه

اناد و و اجتمااعی آن دوران نیروهاایی مخاالف باا ساافر دریاایی ژناگ هاه در کاار بوده

 هایی در کار بوده که برای فهم این موضوع باید به آنها نگریست.بندیجبهه
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د که در عصر مینگ دولت چین با دودستگی شومی  تاریخی روشنهای دادهبا ارجاع به 

ی در نظام دیوانی و سااخت سایاسای دسات به گریبان بوده اسات. به قدرت رسایدن گیرچشام

گیری گفتمانی ملی در چین مصااادف بود که  دودمان مینگ و بیرون راندن مغوان با شااکل

ساتود و در پی طرد و راندن روساتایی و زبان و ن اد هان را میهای آیین کنفوسایوسای، سانت

ی چینی چیره شااده  بود کاه در عصاار یوآن بر جاامناهای  هقومی و فرهنگی بیگاانا ای  ها نیرو

ی دیوانساااران چینی به قوم هان تنلق بودند. چنان که گفتیم، حتا در عصار یوآن هم بدنه

تبار بودند. ظهور دولت مینگ در واقع شاورش این سایساتم بر دودمان مغول  چینیداشاتند و 

ی چینی حکم  و کاارگزارانی دیوانی بود کاه فرهناگ و تبااری ایرانی داشااتناد و بر آن بادناه

 راندند.می

ی ساانتی دیوانسااااران قدرت قدیمی خود را به دساات آورد.  در عصاار مینگ طبقه

بودند و منابع مالی خود را از مالیات  بند پایکارگزاران این طبقه به کیش کنفوساایوساای  

کردند. به همین خاطر هم از رقابت دیوانسااران ماجراجو و ی زمین دریافت میکشااورزانه

ی  شاان بر راه ابریشام و طبقهبندی اقتصاادیتبار هراساان بودند، که اساتخوانسارداران ایرانی

چینی که خود را نگهبان هویت  فغفوری ها با روی کار آوردن شاد. چینییبازرگان ساوار م

بودند که نه تنها فرهنگ،   یطرد نظامیان و دیوانساااران گیرِکرد، در واقع پیچینی قلمداد می

 داشتند. یاقتصادی متفاوتو شناختی که زیربنای جامنه

سایاسای و های  انگارهترین توان دریافت چرا برخی از مشاهوردر این زمینه اسات که می

رزمی های در این دوران کوشاش شاد تا هنر مثالًگیرد. فرهنگی در چینِ این هنگام شاکل می

  - شااد اش بودند و امری بیگانه قلمداد میها نمایندهکه از عصاار اشااکانی به بند، ایرانی–

که همچنان در ی دین بودایی ممکن شاد،  هایی چینی پیدا کند و این کار با واساطهنساخه

 شد.  این دوران بیگانه و ایرانی  سغدی، خوارزمی، هندی( قلمداد می

ن دوران پدید آمد که دیوانسااارانی  ی اسااطیری مشاهوری در ای از ساوی دیگر انگاره

کردند. این دیوانسااران اخته شده  طله در آن نقشی منفی ایفا میتبهکار و خودخواه و جاه

خانوادگی و ملی های  خودمدار و فارغ از وفاداریبه قومی جز هان تنلق داشاتند، و بودند،  

   .بودند هم رزمی های استاد هنر شاناغله. جاله آن که  شدند فرض می

کنگ  ی اپرای چینی در سااینمای هنگتا به امروز با واسااطهاین طبقه همچنان   تصااویر

در حدی که شاخصایتی با تکثیر شاده اسات. از ضادقهرمانان ای  ههمچون انگارباقی مانده و 
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ها توان مشاهورترین ضادقهرمان فیلمی ساینمای چین میها را در تاری  صاد ساالهاین وی گی

شاوم و ای  هشامرد و آنان را طبق ای که بازرگانان را خوار میبرداشات کنفوسایوسایدانسات. 

کرد هم در همین زمان شاکل گرفت و با قدرت سایاسای تقویت شاد. این  مطرود قلمداد می

آشاکارا در شارایطی شاکل گرفتند که جنگ قدرتی میان  ،ساتیزانهفرهنگی بیگانههای  انگاره

 ر جریان بوده است.تبار عصر مغول دی ایرانیگرا و طبقات نخبهسنتهای چینی

دهد که  سایاسای عصار مینگ نشاان می-طرح نظامیترین حضاور ژنگ هه در رس  بزرگ 

بلنادی را در اختیاار  هاای  تبااران همچناان در این زماان واا بوده و مقاامموقنیات ایرانی

سااازمان یافته برای محدود کردن اقتدار ای هاند. با این حال دیوانسااااران هان برنامداشااته

 احتمااًهایی موفق که  بازرگانی را آغاز کرده بودند. کوشااشی هاراه تاجران و سااد کردن

  آماده انادازی راهی آبی، پااتکی مهلا  در برابرش باه حسااااب میتالش ژناگ هاه برای راه

ی میدان شاد و ژنگ هه با آن که در اسات. در نهایت اما دیوانساااری کنفوسایوسای برنده

سافرهایش فتحی خیره کننده به دسات آورده بود، از قدرت فرو افتاد. چه بسا همین کامیابی  

چرا که    .باشد رده همدل کاش  با دستگاه دیوانیدلیلی بوده که فغفور را ترسانده و درخشان  

و تخت  تا توانسات برای می تباراز دریاساااران ایرانی  ی مقتدر تازهگیری ی  طبقهشاکل

 هم تهدیدی محسوب شود. نوپای مینگ 

بینیم، چین را مینظام فغفوری  تجاری توساز ی هاراه  بافت اسات که مهار شادندر این 

گ  بزرهای  شاود و از سااخت کشاتیدریایی دوردسات صاادر میهای  و فرمان منع سافر

جنگ توجه به  بیشااان و ی تاریخیها اگر جدای از زمینهکنند. این تصاامیمجلوگیری می

ناپذیر نمایند و توضای انگیز میعادی و شاگفتقدرت پشات پرده نگریساته شاوند، امری غیر

ر تمدن ی تداخل تمدن ایرانی در ساتهی تمدنی و شایوهزمینهاین  شاوند. اما با وارسای می

. در این بسااتر مفهومی اساات که پیشاای گرفتن شااودچینی اساات که همه چیز مننادار می

از جناگ قادرتی در انادرون کناد کاه  جلوه میبادیهی  ای  هنتیجا هاا همچون  هاا بر چینیپرتغاالی

 . ناشی شده استدولت چین 

توان خودکشای تمدن چینی به حسااب  دریایی را میهای  برای منع سافرفغفور  تصامیم  

اش از ها، به جای ابراز احسااساات دربارهآورد. اما ازم اسات هنگام تماشاای خودکشای

دایل اجرای چنین کار مهلکی هم پرساش کنیم. تمدن چینی هرچند با این خودکشای خود 

ای که ساانت شااکوهمند محروم ساااخت، اما آن خلوص و یکدسااتیای  هرا از توساان
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ی چنین  ر اصال برسااختهکرد را به دسات آورد. هویت چینی امروز دکنفوسایوسای طله می

جریانی است. گفتمان »چینی« که پ  از آن غلبه کرد و تا امروز دوام آورد، از بازرگانان و 

کند و ایشاان را ساتهداران و دریاساااران نیرومند با برچساه تحقیرآمیز »خواجه« یاد می

ی پنهانی اکوشند و همبستگیداند که برای منافع خویش میطله و خطرنا  میافرادی جاه

ی بازرگان سااغدی و ای بین طبقهچنین همبسااتگی احتمااًند.  رآمیز بین خود داو دساایسااه

وجود داشاته اسات، هرچند بنید  به واقع  تبار خوارزمی و جنگاوران و دریاساااران ایرانی

 ی رهبران این جمنیت واقنا خواجه بوده باشند. است بدنه

به هر روی این تدبیرها باع  شااد بخش مهمی از کارآیی راه ابریشاام در چین از بین 

اش را تاا این لحظاه حفظ کرده بود، ی باازرگاان کاه زباان و فرهناگ ایرانیبرود و طبقاه

ی بازرگان بومی  ی چینی تحلیل برود. این البته ظهور ی  طبقهچروکیده شااود و در جامنه

ی دیوانساااران کنفوسایوسای هم به حسااب  بال داشات، که شااید هدف اولیهچینی را به دن

آمد. اما این جایگزینی قومی بازرگانان با انحطاط سایاسای، واپساروی فناورانه و انقباض  می

از مدیران و رهبران اقتصااادی و نظامی بساایار ایق را با ای  هطبق   . چونتجارت همراه بود

را  تباارانی ایرانیآن مهاارت و جوهرهتجرباه و نوآماده بودناد و بیبومیاانی جاایگزین کرد کاه  

، که دو هزار ساال تحول تاریخی را پسااپشات خود داشات. در جریان این انتقال نداشاتند 

قادرت قومی در چین بود کاه این تمادن از تنشِ ساالطاه بر دریااهاا گریز کرد و در نتیجاه از 

 .ماند   اروپای نوجوان عقه

توانسااات جاایگزین  تااریخی می  نقطاه عطفاین  چین در  باه این ترتیاه چاه بساااا کاه  

بستر اروپاییان شود و بر دریاها مسلز گردد. اما به خاطر رقابت دو سنت چینی و ایرانی در  

اش،  تمدنیهای  تمدن چنین امکانی تحقق نیافت. چرا که گساترش چین به فراساوی مرزاین  

گرفت که در نهایت توساز سارچشامه می یتبارنبود و از نیروی نخبگانی ایرانی  زاددرون

 ی چینی پ  زده شدند.جامنه
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 م: ایران و داستان فراز آمدن اروپاهفتگفتار 
 

غایی از آن   اینمونهاند،  پردازانی که از نقاط عطف تمدنی سااخن گفتهی نظریهبخش عمده

به   هاتمدنپاسا     منمواًیننی    اند که عبارت اسات از ظهور مدرنیته در اروپادر ههن داشاته

غایی و   اینمونههایی تفساایر شااده، چرا که  ها و کاسااتیبنیادی همچون ناکامیهای تنش

و آن هم ظهور فرهنگ مدرن و جهانگیر   ها وجود داشتهآرمانی از سازگاری با تنش در ههن

ی اثرگذاری  شادن اقتدار اروپاییان بوده اسات. با این حال پرساش از مننای مدرنیته و دامنه

فکری  های جبههاوت به آن متف های پاسا اسات و مطرح اش همچنان و خاساتگاه و تبارنامه

  گوناگونی را پدید آورده است.

متمایز  موضاع  برای مدرنیته قایل شاد، دو باید  عمق و اهمیتی که  ی  دربارهروی هم رفته  

تنیین کنناده و وجود دارد. گروهی مادرنیتاه را همچون رخادادی جهاانی، بی ساااابقاه، 

کند و تمدنی یگانه و می پیشاین را منتفیی هاتمدنکنند که کل  آفرین قلمداد میگساسات

ساااازد. نگرش هاانتینگتون کاه ظهور مادرنیتاه را امری  جهاانی و مترقی را جاایگزین آن می

 1گیرد.داناد، در این دسااتاه قرار میانقالبی و همتاای گاذار از جوامع بادوی باه متمادن می

دیگر به خاطر ی  هاتمدنهرچند او به اروپایی بودن مدرنیته نیز اهعان دارد و منتقد اساات 

از این    2پیشاین خود توانایی جذب کامل این تمدن نوظهور را ندارند.های سانگینی سانت

باه بسااتر   لزومااًی »تمادن« در منناای مفردش همین تمادن مادرن اسااات کاه  زاویاه کلماه

 ،اش منحصار یا وابساته نیسات و امری جهانی اسات که بنا به تصاادفهایی تاریخیاروپایی

 ، در اروپا ظهور کرده است. با تکیه به سنت درخشان تمدن باستانی یونان و رومابد  

نگرش دیگر آن اسات که مدرنیته رخدادی در اندرون تمدن اروپایی اسات که در ساایر  

ساابقه از تاری  پیشاین بوده و وامگیری شاده، اما گساساتی نهایی و بینقاط دنیا هم اثرگذار  

شاود. یننی این دو نگرش بر اساا  دو محور با هم تفاوت دارند: یکی  جهان محساوب نمی

و دیگری در  ها و میزان وابسااتگی و گنجیدن مدرنیته در بسااتر تمدن اروپاییدر آغازگاه

 
1. Huntington, 1996: 68. 

2. Huntington, 1996:72-70. 
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تمدنی  های رکردش برای نساا  و فساا  ساانتی جهانی بودن مدرنیته و کافرجام و درجه

 متکثر دیگر.

هایی  در واقع رخدادی فناورانه اساات و به شاایوه ،تنبیر کالن و جهانیآن  مدرنیته در  

وری اقتصااادی سااازد تاا از آن برای بهرهدارد کاه دانش تجربی و عینی را فرباه می تاأکیاد 

گذاری مجدد  وری را برای بیشااینه کردن نامحدودِ سااود، ساارمایهاسااتفاده کند، و این بهره

ی دانش از توسانه کند. یننی مدرنیته بدان شاکلی که جهانگیر شاده، بیشاتر ی  پیکرهمی

شاود و در قاله تولید صاننتی و فناورانه چفت و بسات میهای تجربی اسات که با روند 

افتد و انباشات نامحدود سارمایه و اضاطراری برای مصارف گساترده به چرخش میهای بازار

 را به دنبال دارد. 

بیه به ظهور خز و نویساایی یا پدید آمدن  شا اسات در این مننا پیدایش مدرنیته چیزی 

تولید و های  داری. یننی موجی فناورانه اساات که با دانش و فن و مدارکشاااورزی و رمه

ی زیساات اجتمااعی، پایههای  ارتبااط دارد و همگاام با متحول ساااختن شاایوه مصاارف

پایه و این که مدرنیته را همسااازد. اما یدگرگون منیز مردمان را شااخصاای جهان  زیساات

به  تجدد مو   های سااودهای پیشااین بدانیم، جای چون و چرا دارد.  وزن آن گسااسااتهم

. از این روسات که  نمایان و قاطع نیساتگذارهای پیشاین در پیچیدگی اجتماعی  ی  اندازه

از نیروی نظامی و قوای ای  هگسااترش و نهادینه شاادن همیشااه به پشااتوانمدرنیته برای 

ساااز دیگر  مثل های تمدندر اثبات تمایز مدرنیته با مو  از داشااته اساات.اسااتنمارگر نی

کشاورزی و فلزکاری و نویسایی( همین نکته ب  که فقز مدرنیته بوده که با زور سرنیزه و 

های تمدنی  ی مو اساات، و این واژگونه اشااغال نظامی در قلمروهای دیگر توساانه یافته

اش بر قلبم خود به خود و مشاتاقانه همه جا کارگشاای پیشاین اسات که به خاطر افزودن

 اند.  شدهوامگیری می

ی متماایز از آن را تفکیا  کنیم. گوییم، باایاد دو ایاهپ  وقتی از مادرنیتاه سااخن می

ای در اندرون تمدن اروپایی اساات. یننی  مدرنیته در مننای دقیق کلمه، موجی و پیکربندی

ی زمین شاکل  که در کل کرهای  شابکه نه تمدنی مساتقل و مجزاسات، و نه امری جهانگیر و

تمدن اروپایی اسات که به خیزشای های گرفته باشاد. مدرنیته ی  پیکربندی مجدد از نهاد

انساانی منتهی شاده اسات. این روند ی  هاسایساتمسااز در پیچیدگی و سارنوشات  گیرچشام

دیگر  مثل خیزش عصار هخامنشای در ایران و ی  هاتمدنمشاابه در  های  درسات مثل خیزش
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اسات که در بافت تمدن اروپایی رخ داده و   زاددرونخیزش عصار ساونگ در چین( امری  

 به همان محدود است.

ی اروپایی دو پیامد مهم تاریخی در ساط  جهانی داشاته اسات. یکی به  اما این مدرنیته

شااود که با عصاار  شااان مربوط میبسااز اقتدار اروپاییان به خار  از قلمرو جغرافیایی

دوران اساتنمار هلند و انگلساتان و با ،  آغاز شاد  غارتگران اساتانیایی و پرتغالی و هلندی

منتهی نواساتنماری روسایه و آمریکا و به تازگی چین  امروز به نظم  ، و تداوم یافت  فرانساه

اش  تاریخیهای اسات. یننی با ی  روند سارریز شادن تمدن اروپایی به خار  از مرزشاده  

اجباری    -1یا به قول فون او، »غربی شاادن« -ساار و کار داریم که با »اروپایی شاادن«  

 دیگر همراه بوده است. های و فرهنگ  اهتمدن

هایی  بازیاست که این روند به شکلی خودخواسته و داوطلبانه انجام نتذیرفته و آشکار 

برنده بر آن حاکم نبوده اسات. این روند اروپایی شادن پیامد ساه چهار قرن کشاتار،  -برنده

ی غارت، اساتیالی سایاسای، سارکوبگری فرهنگی و دینی و سایاسای، و تحریف ساازمان یافته

حتوای بومی بوده اسات. این روند به جهانگیر شادن قشاری ناز  از مهای  ها و روایتتاری 

اش همان پیوندگاه دانش و فناوری و صاننت و بازار  ی مرکزیمدرنیته منتهی شاده که هساته

ی  ساب  زندگی مدرن و ی  سایساتم طی دو قرن گذشاته در ساط  جهانی یننی   اسات. 

ی  جهاان مادرن پادیاد آماده، کاه باا آن مادرنیتاه   اجتمااعی مادرن در باافتی منناایی از زیسااات

اسااتیالگر نظامی و های از جن  نهاد ایواسااطهدارد.  ای هفاصاال ییاروپادرونزادِ اصاالی 

مدرنیته از  سایاسای و اقتصاادی میان این دو وجود دارد، که باع  شاده تنها قشاری ناز  از

این صافیِ استنماریِ سلطه عبور کند و در سط  جهانی اثرگذار و نهادینه شود. مدرنیته در 

توان با فنونی مثل نویسااایی یا کشاااورزی مقایسااه کرد. با این  اش را میاین مننای جهانی

تفاوت که آن روندها فارغ از اساتیالی نظامی و سایاسای به شاکلی داوطلبانه توساز جوامع  

اجباری   ،از مدرنیتهجهانگیر ی  شاادند، در حالی که گسااترش این ایهزبان وامگیری میمی

ی مدرنیته و این که بند ناف تمدنی خاصای دارد ی مقیا  و گساترهپ  درباره  اسات.بوده  

گیری کرد که مدرنیته بیشاتر موجی فرهنگی در درون ی   ه این ترتیه نتیجهتوان بیا نه، می

 
1. Von Laue, 1987. 
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اسات که به قول آیزنشاتات مانند ادیان بزرگ از ظرف این تمدن به بیرون  (اروپایی تمدن 

ای  هنشاات کرده و جهانگیر شااده اساات. اگر دین را در مفهوم وساایع کلمه همچون منظوم

، اخالق، مناسا  و سااخت قدرت بدانیم، مدرنیته نخساتین و تنها  بینیجام یافته از جهانانسا 

ت و از آنجا به دنیای بیرون انتشااار یافته اساات که در تمدن اروپایی پدید آمده اساا دینی  

  اگر والد بودن آن نیسات.  با این همه، اروپایی بودن مدرنیته به مننای خلوص یا ت اسات. 

تاریخی و با نگاهی سایساتمی به روند ظهور و انتشاار مدرنیته بنگریم، به ساه های  بنا به داده

ها و انتشاارها مدرنیته باید همچون موجی از وامگیریرسایم. نخسات آن که  ی کالن مینتیجه

و خودبنیاد و مساتقل. ارکان اصالی   زاددرونمطلقا  شاود، و نه به مثابه تحولی  بندیصاورت

اند و از دو تمدن چینی و ایرانی وامگیری در خودِ اروپا شااکل نگرفتهی مدرنیته برسااازنده

ی باشاند و خواه مثل فنعملیاتی و  ،پیما و باروت و چاپخواه مثل کشاتی اقیانو اند؛  شاده

 . مدار، مفهومی و منناشناختیو عقالنیت انسان  بازخوانی متون یونانی باستان و علوم تجربی

اند که یکساره  برساازنده به شاکلی با هم ترکیه شاده  دوم آن که با این حال، این عناصارِ

به شادت اروپایی ای  هاروپایی اسات. پارساونز هم به این نکته اشااره کرده که مدرنیته شاالود

یننی توضای  دادن محتوای فرهنگی و »مننا«ی آن بدون ارجاع به تاری    1و مسایحی دارد.

توان  سات. بنابراین مدرنیته را نمیی اروپا و سایر دین مسای  در تمدن اروپایی ناممکن اوی ه

  .ساده فروکاستسیاسی یا اقتصادی  بندیی  ریختبه  

ر اساات که  یی فرهنگی در کاهامنشنهادی با های پیوندی روشاان میان این ساااخت

ی مداری، اروپامداری، اعتقاد بر برتری ن اد سافید، تنصاه دینی مسیحی، و انکار ارادهیونان

کمونیساتی و فاشایساتی از مدرنیته( در های  در نساخه کمدساتآزاد فردی در تقابل با نهاد  

تر  نتر و روانآن برجسااتگی دارند. عناصاار فناورانه و علمی و هنری مدرنیته هرچند سااری 

با همین بافت   گیرچشامی مدرن پیوندی شاان در زمینهشاوند، اما تاری  تحولوامگیری می

 کند. اروپایی برقرار می-مسیحی

. اش جدا کرداروپایی و مسایحی فرهنگیهای  توان از رگ و ریشاهیننی مدرنیته را نمی

ی  هاتمدنی مدرنیته از  ی عناصر برسازندهاین اصل به جای خود باقی است که بخش عمده

 
1. Parsons, 1971: 29. 
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که طی دو قرن گذشاته    ایوی هحتوای اند، اما این پیکربندی خاص و مدیگر وامگیری شاده

 است که در تمدن اروپایی زاییده و پرورده شده است.شکل گرفته، چیزی 

و ساوم آن که مدرنیته در مقام ی  پیکربندی اجتماعی، تنها در پیوند با حضاور نظامی  

خار  از اروپا انتشار یافته و تثبیت شده است. از این زاویه های سیاسی اروپاییان در قلمرو

 ی تمدن اروپایی است. مدرنیته به مننای دقیق کلمه میوه

دیگر هم همواره با اساتنمار و اساتیالی نظامی  ی  هاتمدناساتقرار فرهنگ مدرن در بساتر 

بومی همراه بوده اسااات. بناابراین در اینجاا باا یا  فرایناد  هاای  ار و غاارت جمنیاتو کشااتا 

اجتماعی روبرو نیساتیم که به شاکلی روان و های طبینی بازساازی و پیکربندی مجدد نهاد

ی هادولتنظامی و های از جن  نیرو ایواسااطهساایال وامگیری شااود و نهادینه گردد. 

تجااری تحمیلی در کاار اسااات کاه هاای  راقتصاااادی و مادای  هااچاارچوباسااتنمااری و  

یننی پراکنده  د یابی آنها تحقق میبا واسطه  منمواًنهادی در راستای مدرنیته های  دگرگونی

نیرومند مثل ای  هامری انتخابی و گزین  ،شاادن فرهنگ مدرن و جهانگیر شاادن اقتدار اروپا

از راه تما  و وامگیری   تدریهبهفناوری فلز یا کشااورزی یا نویسایی نبود که خواه ناخواه  

 فراگیر گردد. 

توان به این ترتیه خالصاه کرد که مدرنیته از عناصاری با خاساتگاه  این ساه نکته را می

اند و با واگرا و غیراروپایی تشاکیل شاده که در بافت فرهنگی اروپایی ترکیه و تخمیر شاده

بودنِ   زاددروناند. برونزاد بودن عناصار،  نگیر پیدا کردهنیروی نظامی این تمدن شاکلی جها

را از سویی نسبت به   اند که آننیتهمدرمهم   وی گیسه  چارچوب، و زورمدارانه بودن تکثیر  

وامگیری عناصار تازه باز و گشاوده سااخته، و از ساوی دیگر شاکلی از مسا  و تحریف و 

 . ایجاب کرده استعناصر وامگیری شده را ای  هریشسازی  دگرگون

مهاجم و هنجارسااز شاباهت ی  هاگفتمانها و مدرنیته به ی  دساتگاه تکثیر و انتشاار منش

گون تشاکیل یافته اسات. سااخت و محتوای این عناصار  دارد، که از اجزائی متکثر و گونه

هاایی کناد و باه ساارچشااماهی جغرافیاای اروپاا گاذر میدیرپاا دارد کاه از میااناهای هتباارنااما 

ی به هم چساابیدن این عناصاار و گردد. اما شاایوهیی دیگر باز میهاتمدنتر در  دوردساات

 اش یکسره اروپایی است.الگوی پراکنده شدن

تمدن   ایحاشایهساتانده شاده، با توجه به موقنیت های ی واماین »اروپایی کردن« همه

ا هم هساات. سااازی منناهاروپایی در تاری  فرهنگ بشااری، در ضاامن به مننای سااطحی
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اند،  موفق و ماندگاری که در جریان انتشاار مدرنیته در گوشاه و کنار تثبیت شادههای  نساخه

هایی کارساازتر  پیشاامدرنِ موجود در همان مناطق زورآورتر و از جنبههای  نسابت به روایت

اساتنماری های گیری کلنیتاری  شاکل مثالًتر یا ساودمندتر نیساتند.  پیچیده لزوماًاند، اما  بوده

وجود داشااته، ی تجارت جهانی تمدن ایرانی که پیشاااپیش  اروپاییان بدون توجه به شاابکه

های بر خالف مهاجرنشاین-اروپایی های لنیمهم که ک  با این تفاوتِتوضای  ناپذیر اسات. 

د و نفوهی اجتماعی در جوامع میزبان گذاشااتنی فرهنگی به جا نمیتأثیر  -بازرگانی ایرانی

  1بردند.آوردند، بلکه به سادگی آنها را با غارت و کشتار از میان میبه دست نمی

ساااحلی غارتگران ایبریایی و مراکز آغازین اسااتنمارگران قرن هجدهم و های اردوگاه

 که به  ای ساطحی از ساتون فقرات مراکز تجاری ایرانیان  نوزدهم از نظر سااختار به وامگیری

شاباهت دارد. با این تفاوت که ساوداگری و بازرگانی در آن د(  شاونغلز عرب خوانده می

باازناده  -برنادههاای  برناده باه باازی–برناده  هاای  جاای خود را باه جناگ و غاارت داده و باازی

اند. حتا چارچوب مننایی و ساارمشااق مفهومی حاکم بر این جریان نیز دگردیساای یافته

از مساایحیتی بود که وامی سااطحی و پرتحریف از   اینسااخهایرانی داشاات و ای هتبارنام

اش که  لساافی افالطونیی فآمد، هم در مقام پشااتوانهبه حساااب میشاارقی های  یشااهاند 

اش که  برداشاتی ساطحی و سایاسای از خرد زرتشاتی بود، و هم در قاله دیانت مسایحی

 شد.  محسوب می زمینایرانرونوشتی ابتدایی از ادیان یکتاپرست زاده شده در قلمرو 

همین سااطحی بودنِ وامگیری تجاارت ایرانی در قلمرو اروپاایی بود کاه بااعا  شاااد  

گردان غارتگر اروپایی تا دیرزمانی به رقیبان بازرگانی ایرانیان تبدیل نشاوند. اروپاییان  جهان

ی اقتصااد جهانگیر در کناره ایحاشایهمیالدی    1500در عمل تا اواخر دوران صافوی و ساال 

شاادند. تا این تاری  جریان گردش طال سااه گرانیگاه عمده داشاات که  ایران محسااوب می

دهم میالدی  ی قرن هشتم تا پانز اش در چین قرار داشات. در فاصلهدوتایش در ایران و یکی

ی  اش را با واساطهمنبع اصالی طال در جهان قدیم غرب ساودان بود که فلز اساتخرا  شاده

جنوبی راه -زایی مسایر باختریی ارتباطی از شااخهکرد. این شابکهغنا به مدیترانه صاادر می

 
 . ۴۱۲: ۱۳۹۷آرناسون،  1.
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اش عناصار اصالی تمدن ایرانی در مناطقی که از ابریشام پدید آمده بود و همزمان با توسانه

 شد.  شدند، نهادینه میمند میبهرهآن 

بردند،  به این ترتیه در ساودان و غنا مردم بومی که از اساتخرا  و تبادل طال ساود می

که نیازی به لشاکرکشای باشاد یا زیر فشاار کشاتی توپداری قرار داشاته باشاند، به  بدون این  

ی دین نو  با واساطهشاهرنشاینی پیشاه کردند و سارعت مسالمان شادند، نظام پولی را پذیرفتند،  

را در پیش گرفتند. به دنبال این ارتقای سط  پیچیدگی اجتماعی کهن ایرانیان سب  زندگی 

تجااری قرار ای  شاابکاه  کاه اغلاه در  ناد یی محلی هم در این منااطق پادیاد آماد هاادولات

ی  هشاابکی     . به این شااکلند کردو با همسااایگان ارتباطی دوسااتانه برقرار می ند گرفتمی

ی  بود و همه  زمینایرانکه گرانیگاهش   هوجود داشااتپیشااامدرن  تجارت جهانی در دنیای  

ی هندی به اروپا  اش آن که صادور ادویهند. نمونهاهبردیش از ارتباط با هم ساود میهابخش

شاان با ی اقتصاادیریان چندان ساودآور بود که تا پایان قرن پانزدهم میالدی موازنهبرای مصا 

و  اروپا در ساراسار این دوران فاقد نظام ساازمان یافته 1داشات.اروپا را همواره مثبت نگه می

ی اقتصاادی بود و سایساتم پولی در قلمروش نهادینه نشاده بود. طالیی که از مدیترانه  پیچیده

ن یا آراساتن  شاد صارف سااخت اشایای تجملی برای درباریابه اروپای غربی صاادر می

گرایی اقتصااد اروپاییان تا پانصاد کرد. واپ شاد و کارکردی تبادلی پیدا نمیکلیسااها می

توان دریافت که جریانی مسااتمر و همیشااگی در کار بوده که  سااال پیش را از اینجا می

 زمینایرانی فلز قیمتی اروپای غربی را به صااورت شاامش به ایتالیا و از آنجا به  اندوخته

 کرده است. منتقل می

کوری مبتالسات،  والرشاتین که طبق رسام مرساوم نویساندگان مناصار به اختالل پار 

طالی اروپاییان از ایتالیا به »ساوریه«  های  هنگام ترسایم مسایر این فلز چنین آورده که شامش

ده که در این دوران دولت و این پرسااش برایش پیش نیام 2شااده اساات،و »هند« منتقل می

ی چه بوده؟ این دولت عبارت بوده از جفت درهم تنیده  ی طالی مکندهمستقر در این منطقه

به  ی هند را ی شاامالی و ایرانی شاادهند گورکانی که دومی تنها حاشاایهه -ایران صاافوی  

 
 .۱۴۶: ۱۳۹۵والرشتین،  1.
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نیروی رو به ظهور  زیر فرمان داشاات و اولی داشاات باهمراه بخشااهایی از ایران شاارقی  

پنجاه نرم می بود و عثماانی دسااات و  ایرانی  فرهنگی و هویتی  از نظر  کرد کاه آن هم 

کردند یا ساه شااهنشاهی  یننی در نهایت مقصاد طالهایی که اروپاییان غارت میزبان.  پارسای

ساای و هویات ایرانی  عثماانی، صاافوی، گورکاانی( بود، و یاا در جریاان عظیم باا زباان پاار

.م عصار  1500ن پ  از  اروپاییا رساید.اندرکنش تجاری این قلمرو با چین به آن ساامان می

ی تجارت ایرانیان  دریایی خود را آغاز کردند. اما همچنان در وامگیری شایوههای  اکتشااف

ن خاطر تا ساه قرن بند الگوی عام رفتارشاان حمله به مناطق سااحلی و ناکام ماندند. به همی

با راهبردی همسااان با   و به بردگی کشاااندن بومیان بود. یننیمردم غارت منابع و کشااتار  

کردناد. باه همین خااطر اروپاا تاا قرن نوزدهم  شااکاارچی قادیم رفتاار می-قباایال گردآورناده

چهار قرن اساتیالی تدریجی  ی تجاری خودبنیادی پدید آورد. یننی  نتوانسات شابکهمیالدی  

 ی غارتگرانه به ظهورجهان را داریم، بی آن که این سیطرههای  اروپاییان بر دریاها و ساحل

 نوظهور از بازرگانی منتهی شود. ای  شبکه

ها و ند. اما شاایوهاهکردالبته بدیهی اساات که اروپاییان در میان خود داد و سااتد می

و راه ابریشام برایشاان به ار  رسایده  زمینایراناز    ی همانی بود کهآن ادامه هایچارچوب

ی نوظهور در منااطق گونااگون  برناده-برنادههاای  بود، و باه پیونادهاایی نو باا بومیاان و باازی

اساتنمار با گساترش تجارت اروپایی به  یننی عصار غارتگران و عصار   جهان منتهی نشاد.

تجارتی جهانی را پدید نیاورد. بلکه   ،دیگر همراه نشاد و بر خالف تصاور مرساومهای قلمرو

را در سااراساار جهان گسااتراند.  ان میان خودشاااناروپاییداد و سااتد  تنها حبابی متورم از  

شاان را با بلکه منابعکردند،  ن و سارختوساتان تجارتی نمیفرنگیان با مردم آفریقا و هندوچی

هاا و جهاانی« پرتغاالی  سااوداگریآوردناد. آنچاه باه غلز »غاارت و کشااتاار باه دسااات می

به تبادل اموال غارت شاده  ها در این دوران قلمداد شاده،  ها و انگلیسایها و هلندیاساتانیایی

با این شارح، ظهور اقتصااد جهانی مدرن بیشاتر نوعی    .بوده اساتدر میان خودشاان محدود 

فرساودگی و دگردیسای در سااختاری پیشااپیش موجود بود، و نه خلق نظمی یکساره نو و 

بینیم، و در آن بدیع. این برخالف تصاور مرساومی اسات که نزد اندیشامندان اروپایی می

مارک  در   مثالًخورد. پیشاین نظم مدرن به چشام میهای کوشاشای برای نادیده گرفتن بساتر

  زاددرونداری جهانی دانسااته و آن را تحولی آثار خود اروپا را خاسااتگاه نظام ساارمایه

پنداشاته و آغازگاه ظهور این سایساتم را در قرن شاانزدهم میالدی قرار داده اسات. والرشاتین 
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با قبول کلیت این چارچوب مارکسایساتی به درساتی نشاان داده که در این تاری  اروپاییان  

گذار سایساتمی مهمی را تجربه کردند، اما حتا در اندرون اروپا هم ی  سااختار اقتصاادی  

  1شد. رچه نداشاتند و قلمروشاان در این قرن به چند زیرسایساتم مستقل و واگرا تقسیم مییکتا

اند آن است که در قرن دهم هجری و شانزدهم  آنچه هردوی این پ وهشگران نادیده انگاشته

ری  داتوان آن را سارمایهوجود داشاته که می ی منساجم و گساتردهی  ساامانهاز پیش  میالدی  

مدار کرد، تجارتبر مبنای اقتصااد پولی کار میگساترشای جهانی داشات، جهانی نامید. چون  

نه با تکیه بر مالکیت شاخصای برای بیشاینه کردن بود و بر اساا  قواعدی عقالنی و حساابگرا

ی سایساتم تجاری  این اقتصااد جهانی اما اروپایی یا مدرن نبود، بلکه ادامه  کوشاید.ساود می

هایی از آن تنها شااخهجهانگیر ایرانیان بود که در این هنگام دو هزار ساال پیشاینه داشات و 

 با اسم راه ابریشم شهرت یافته است.

جهانی پیشاینی را دلیل این که مارک  و دیگران از جمله والرشاتین این نظام اقتصااد  

اناد، آن اسااات کاه این نظاام خود قرار نادادههاای  اناد یاا آن را در محور بحا ناادیاده گرفتاه

ی این نظام تمدن ایرانی  یی بوده اسات. گرانیگاه و پدید آورندهاقتصاادی آشاکارا غیراروپا

در   ،نویساندگان اساتاین ساتایش ی مدرنی که موضاوع شاگفتی و دارانهبود. سااختار سارمایه

نظاام اقتصاااد    در حاالی کاه آن  .هاایش نماایاان اسااتو نااپاایاداریدارد   کال چهاار قرن عمر

توان تا قرن شاشام  هایش را میجهانی پیشاامدرن بسایار پایدار و کارسااز بود و سارچشامه

 کشور متحد ایران عقه برد.  تأسی پ.م و 

ی  نظام اقتصااد جهانی نبود،   تأسای در قرن شاانزدهم میالدی رخ داد،  آنچه  بنابراین 

اش. در این حادود زماانی بود  ی تمادنیبلکاه تغییر مرکز ثقال آن بود و دگردیساای در زمیناه

ی جمنیتی وخیمی که تازش این غارتگران ی مغول و لطمهناشاای از حملهی  هاکه ویرانی

وحشای ایجاد کرده بود، نمایان شاد و به رکود و انحطاط هردو تمدن ایرانی و چینی دامن 

داشاات، اما از تاخت و تاز مغوان  زد. همزمان اروپا هم وضاانیتی مساااعد و خوشااگوار ن

اش از شارق گشاوده شاده بود. به این شاکل اقتصااد  وامگیریی  هاراه مصاون مانده بود و

 
 .۱۸۲: ۱۳۹۵والرشتین،  . 1
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از  اشنادهدهباه ساامات غرب چرخش کرد و طی دو قرن مراکز سااازماان تادریهباهجهاانی  

 به اروپا انتقال یافت.  زمینایران

نظامی نوآورانه و   تأسای مننای برد، به  مارک  گمان می آنچه  این جابجایی بر خالف  

ساازی و مسا  ی  سایساتم ساابقه نبود. بلکه به ساادگی وامگیری و تا حدودی ساادهبی

ی هاراه . اقتصاد پولی،ه پیشینه داشتاقتصادی جهانگیر دیرینه بود که در آن هنگام دو هزار

محااساابااتی و هاای اعتبااری، فنااوریمرتبز باا هم، اساانااد ماالی و  هاای  تجااری، تجاارتخااناه

ی مراکز تجاری در فواصال دوردسات، و تقسایم کار جغرافیایی بین مدیریتی مربوط به اداره

یی بودند که پیشاااپیش وجود داشااتند و اروپاییان  هانظمنتی گوناگون همگی  مراکز صاان

 .شانشدند و نه خالقشان محسوب میوار 

 این تغییر گرانیگاه مکانی البته با »اروپایی شاادن« اقتصاااد جهانی همراه بود. ساااختار 

شاد و دینی دور نگه داشاته میهای  از نفوه مراکز سایاسای و نهادوساوا   ایرانی با بازرگانی 

اما نهاد در اروپا    .کرددر ضامنِ همکاری با این مراکز، اساتقالل کارکردی خود را حفظ می

دسااتگاهی برای تبلیغ مساایحیت تبدیل شااد و هم به   بهنوپای تجارت از همان ابتدا هم  

ذاران  این بدان مننا بود که بنیادگ  1نظامی برای غارت و اساتیالی سایاسای.سااختاری شابه

کردند و اقتصااد جهانی اروپایی بر خالف ایرانیان با مردم بومی ارتباط دوساتانه برقرار نمی

کردند. بلکه رفتاری همساان با غارتگران قدیمی را نهادینه به مننای دقیق کلمه تجارت نمی

ها طی دو هزار ساال ها و شایرازیارمنیو ها  ها و یهودیها و خوارزمییساغد سااختند.  می

ی پایدار با اقوام بومی بیگاانه ابداع کرده بودند،  برنده-روابز برنده  تأساای فنونی را برای  

ا ها ناآشانها و رو ها و فرانساویها و انگلیسایها و هلندیها و پرتغالیکه برای اساتانیایی

ای که پیشاااپیش در فرهنگ اروپایی ی غارتگرانهبازنده-های برندهنمود. از آن رو بازیمی

 استیال داشت، به سادگی جایگزین آن شد.

اند، ظهور ی  بازی انساانی نوظهور در ساط   آنچه مارک  و والرشاتین از آن یاد کرده

جهانی نبود، که به ساادگی فرساایش ی  سایساتم تاریخی کهنساال بود و تغییر جایگاهش از 

 
مالی و پیوندهای مورد بحث، بنگرید به کتاب »مدیچی و -ی تجاریگیری این شبکههای شکلی آغازگاهدرباره  . 1

 ب(.-۱۳۹۹مغ« که در آن ظهور فرهنگ نوزایی در فلورانس مورد وارسی قرار گرفته است )وکیلی، 
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اش همراه  داخلیهای  ساازوکار  گریِساازی و ویرانساازی، منساوخایران به اروپا، که با سااده

ساوداگری پایدار و ارتباط درازمدت با »دیگری«  بود. به این مننا که بازرگانی ایرانی که بر 

دیاد کاه  ، کاه »دیگری« را منبنی میرومی تبادیال کرد-مبتنی بود را باه غاارتگری مصااری

 . مدت »مصرف« شودبایست در کوتاهمی

مدن اروپایی  انساانی این نکته جای توجه دارد که تی  هاتمدنهنگام نگریساتن به تاری   

بوده و از میان شاش تمدن انساانی، نیمی از آنها توساز  هاتمدنترین  و ویرانگرترین مهاجم

نوعی او  پیچیدگی در تنوع ابتدای قرن شاانزدهم میالدی   اروپاییان از میان رفته اسات. در 

انسانی را داشتیم که سه تمدن دنیای قدیم و دو تمدن آمریکایی را در بر ی  هاتمدنو شمار  

ه بود، به آمریکا  تمدن اروپایی همچنان که پیشاتر مصار را از میان برد ،پ  از آنگرفت. می

جویی از منابع خام آمریکا و بندتر  کن کرد. بهرهحمله برد و دو تمدن آن ناحیه را نیز ریشاه

اروپا را تا سااه قرن بند به    ،کشاای از منابع انسااانی آفریقاو بهرهگسااترده داری آغاز برده

 یشی جسته بود. رقیه تبدیل کرد که از دو تمدن چینی و ایرانی پابرقدرتی بی

ی  توجه به این نکته ضرورت دارد که همه  هاتمدنهنگام بازخوانی تاری  اندرکنش این 

پیچیادگی در تمادن اروپاایی پیااماد حملاه باه تمادنی دیگر و غاارت و ناابود  هاای  جهش

اش بوده اسات. دولت روم تنها پ  از غارت منابع کشااورزی مصار و کارتاژ تثبیت  کردن

غارت منابع فلزی آمریکا و نابودی دو همچنان که  شاد و به ساراسار مدیترانه گساترش یافت. 

ن یعصار نوزایی را تثبیت کرد. به همهای  بود که دساتاورد ایزمینهتمدن مساتقر در این قاره  

ان  و منابع طبینی ایری هند  قارهشابهمنابع انساانی  ساتنمار  ، اکوچکتردر مقیاسای   و  ترتیه

همساان بود  گندم مصار برای رومیان  بساترسااز انقالب صاننتی و ظهور عصار مدرن بود. زمین  

ها، و این هردو همچون کارگران هندی و نفت ایرانی  طالی سارختوساتان برای اساتانیاییبا 

 ها.برای آنگلوساکسونبود 

در بود که طی دو قرن  ساه تحول درهم تنیدهی در واقع آغاز شادن دوران مدرن نتیجه

فرانساه و کبیر از انقالب صاننتی در انگلساتان، انقالب   ند بود تساه عباراروپا رخ داد. این 

. این  ند دوم قرن هجدهم میالدی انجام پذیرفتی  که همگی در نیمه  انقالب فلسافی در آلمان،

ی  رنااماه بکاه    ناد جهاانی فنااوراناه، پویاا، و مهااجم را ایجااد کردزیساااتی  شاااالوده  ساااه

در  «تمدن مدرنصاورتبندی و تبلیغ شاد. »وطنی  جهان  یساودای اش همچون  خوارانهجهان

ای اجتماعی  . پیکربندیساتقدیم نیی مساتقیم همان تمدن اروپایی ادامهاین بساتر چیزی جز  
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ی ارساطویی و طونی، سالساله مراته ساتمگرانهمذهبی افال-فلسافیی  هاداشاتپیش  که

ی تاریخی قبایل اروپایی قرون میانه را در بطن خود حفظ کرده اسات. عناصاری که  تجربه

داری و ن ادپرسااتی اروپامدارانه، و و سااتیز با فردیت، بردهمساایحی  به ترتیه زهدگرایی  

 گوناگون بازتولید کرده است. های  گرایی قرون وسطایی را به شکلخشونت و قبیله

سااه انقالب مدرنی که نام بردیم در دو قرن گذشااته سااه زیرساایسااتم متمایز در تمدن  

اند. محور در جریان اسااتنمار در سااطحی جهانی گسااترش یافتهاروپایی پدید آورده که  

وفادار    شاود. یننی ی  بخش جنوبیبه جنبش اصاالح دین مربوط می ،اصالی تمایز این ساه

به آیین کاتولی  قرون وسااطایی را داریم، با ی  بخش شاامالی که در مقابل تثبیت اقتدار 

ژرمنی  اساااطیر این نوع دیانت مقاومت ورزید و با تکیه بر ساانت ارتدوک  اسااالوی یا  

 هایی بدیل از مسیحیت را به دست داد. نسخه

انگلسااتاان داریم کاه باا  -هلناد ی  یا  کاانون سااااحلی غربی کوچا  هم در مجموعاه

سایاسای و بدیل پرشامار، زودگذر، های  نساخه ،ایهجویی از کشامکش این دو غول قاربهره

یکی  اروپا ساه پاره داشات: . به این شاکل  که بر نیروی دریایی متکی بود خود را پدید آورد

خیزش   .شاد ی تحوات مدرن محساوب میزیرسایساتم اتینی بود که تا حدودی موتور اولیه

دریایی اساتانیا و پرتغال(،  های  با امتراتوریجهان آغازین برای تساخیر و غارت ساایر نقاط  

( و سارآغاز سایاسای عصار مدرن  با انقالب  آغازگاه فرهنگی دوران نو  با نوزایی ایتالیایی

گرفت که به ساانت ساایاساای قرون وسااطایی و جای میی جنوبی اروپا نیمهدر فرانسااه(  

 کلیسای کاتولی  وفادار بود. 

و نظام    شارقی، روسیه و بالکان توسنه یافت  دیگری زیرسایساتم آلمانی بود که به اروپای

بخش مهمی از هنر مدرن،   .فلسافی، ابداعات صاننتی و چارچوب علم مدرن را پدید آورد

هایی مهم  خواه و همچنین شااخهها و مراکز آموزشای، ارتش مقتدر و دولتِ تمامیتدانشاگاه

ی مدرن( در این  ی فلساافهرن، بدنهاز بافت مفهومی مدرنیته  کیش پروتسااتان، فیزی  مد 

 ناحیه تکامل یافت. زیرسیستم آلمانی وضنیت جغرافیایی خاص داشت. 

مرز و مربوط بود و نزدیکترین زیرسایساتم اروپایی به  چون از ساویی با دولت عثمانی هم

ی جغرافیای اروپایی قرار داشات و شاد، و از ساوی دیگر در میانهزمین محساوب میایران

ها  به جریان اساتنمار نداشات. به همین خاطر آلمان  ی ارضای و پیوساتنامکانی برای توسانه

بیشاتر در پی فت  کل اروپا و گساتراندن اقتدار خود در خودِ قلمرو قاره بودند، و در بازی 
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اساتنمار جهان بسایار دیر و بسایار محدود شارکت کردند. در نهایت هم جنگهای جهانی اول 

ن اروپایی را چندان فرساود که  این زیرسایساتم بود، تمد  طلبیو دوم که محورش توسانه

 ها گشوده گشت و عصر استنمار پایان یافت. چنگالش بر مستنمره

شاد پروتساتان،  ها مربوط میها و هلندیآنگلوسااکساوناروپا به  زیرسایساتم   نساومی

 ،انقالب صااننتیهایی از هنر مدرن، بودند. شاااخهدریانورد، و فاقد نظام ساایاساای متمرکز  

بخشی از علوم تجربی، نظام پولی جدید و بزرگترین امتراتوری اروپایی در این بخش شکل  

به نسابت نوپا و ای  هدر گوشا آنگلوسااکساون  زیرسایساتم گرفت و گرانیگاهش انگلساتان بود. 

از تمدن اروپایی شاکل گرفت و به سارعت در ساط  جهانی خود را تکثیر کرد.   تأسای تازه

یی  هابخشبه شاکلی که در قرن نوزدهم آمریکای شامالی و اساترالیا و نیوزلند و هندوساتان 

ی آفریقای سیاه آمریکای جنوبی و بدنه ،شادند. همزمان زیرسایساتم اتینیاز آن محساوب می

در میان تنها زیرسایساتم ژرمنی بود که به خاطر محصاور شادن  و هندوچین را تساخیر کرد.

ی اروپا گسااترش یابد. این سااه جریان مهاجم و تا کوشااید در درون قارهها میخشااکی

حادودی همگرای فرهناگ مادرن همزماان باا تسااخیر قلمروهاا و مکیادن مناابع و ناابود کردن 

های  سااختگی از سارزمینای  هاجتماعی و فرهنگی بومی، تاریخی جنلی و انگارهای  سااختار

را   هاتمدنآورد و این همان اسات که تصاویر اساتنمارمدارانه از  اشاغال شاده را نیز پدید می

 نتیجه داده است. 

و زیرسایستم اتینی در قرن بیساتم زیرسایساتم ژرمنی و آنگلوسااکساون با هم درگیر شادند  

ها و بند به ژرمنها در میان این دو در دو جنگ جهانی نخسات با پیوساتن به آنگلوسااکساون

ها در عمل پیروز شاده بودند، اما ورود آمریکا  در هردو بار آلمان  قطه نیرومند نوساان کرد.

. پایان جنگ جهانی دوم در شاد شاان شاکساتی  مایهشاان را دگرگون کرد و به میدان طالع

اش به بخشای مطیع و واقع به مننای نابودی اقتدار زیرسایساتم آلمانی و فروکاساته شادن

روپا بود. به همان ترتیبی که زیرساایسااتم اتینی هم در جریان  ی اتجزیه شااده در دل قاره

. باه این ترتیاه بود کاه  گشاااتهاایش بین این دو قطاه دچاار فرساااایش و افول  چرخش

ی دوم قرن بیساتم ه مونی غاله را به دسات زیرسایساتم آنگلوسااکساون در عمل طی نیمه

 بقایای امتراتوری رو  هم چیره شد.  آورد و پ  از مقاومتی سرسختانه اما گذرا بر

ها بود که نخسات  سااز آنگلوسااکساونی این فرایند اساتیالی تدریجی گفتمان هویتنتیجه

توان گفات امروز تااری  رساامی و بناد بر کال جهاان غلباه یاافات. در حادی کاه میبر اروپاا  
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اش باه دنیاا ی دیاد امتراتوری بریتاانیاا و مسااتنمرات قادیمجهاان هماان اسااات کاه از زاویاه

  ی ی تمادنمحلی هنادوسااتاان باه مرتباههاای  برکشاایادن فرهناگ  ،گرانیگااه این روناد نگرد.  می

 .  اشی ایرانیاش از رگ و ریشهبوده، و جداسازیمصنوعی  و ساختگی  

و   هادولتی ادیان و ی عمدهبرساازندهی هند قارهشابهدر ساراسار تاری  تمدن ایرانی  

بوده اسات، بی آن که به ساطوح  این قلمرو  هنری و ادبی و فرهنگی و اجتماعی  های سااختار

ین ترتیه »جنل هند« و تراشیدن آن همچون  محلی آسایبی وارد کند. به اهای زیرین فرهنگ

تمدنی باساتانی در کنار تمدن چینی، ترفندی برای نادیده انگاشاتن تمدن ایرانی و پ  زدن 

درخشاان تمدن ایرانی  های  آن از آوردگاه تاری  بوده اسات. چرا که به این ترتیه دساتاورد

دوپاره شاده را به ی  مرز  زمینایرانهندی قلمداد کرد و   کمکمو   «هندوایرانی»شاود  را می

طرنا  و اسااالمی( و غربی مقاوم در برابر هجوم غربیان  و بنابراین خشاان و جنگاور و خ

قاره ادغام ی شابهنام و نشاان شارقی تجزیه کرد که دومی در بدنهشاکل و بیی بیی  گوشاته

   دهد.شود و روایتی کالن اما سست و نامستند به اسم تمدن کهن هندی را نتیجه میمی

را در پیوناد باا آن    هاای نونظمبنگریم و ظهور  هاا  تمادنبنادی تااریخی  اگر باه اسااتخوان

با دقتی بیشااتر و شااکلی را مدرنیته در تاری  بشاار   تأثیروارساای کنیم، اهمیت و عمق و 

. روبرو خواهیم شاد شاده هایی مهم و کتمانیم کرد و با پرساشخواه  بندیصاورتمتفاوت 

پ وهید و دید که مدرنیته چه نوع گساساتی در  به شاکلی مساتند ی تاریخی باید در این زمینه

با ی  شاکاف تاریخی ساهمگین راساتی  بهباید پرساید که آیا در اینجا  ه؛ وتاری  پدید آورد

ساابقه اسات، یا آن که گذاری در پیچیدگی را بیکلی  به و عبورناپذیر سار و کار داریم که

دیگر دیاده بودیم. برای آن کاه  ی  هااتمادنبینیم کاه مشاااابهش را پیشااتر هم در تااری   می

راه آن اساات که به کم    بهترینگرایانه از گذار مدرنیته پیدا کنیم،  تصااویری عینی و واقع

 و تفسیر کنیم.  بندیصورتدنیای مدرن و پیشامدرن را های  ی پیچیدگی تمایز نظریه

و جهانی در ساط  پیچیدگی    گیرچشامدر این نکته تردیدی نیسات که مدرنیته گساساتی  

و  فراز«»ی ساطوح پدید آورده اسات. با این حال گساسات یاد شاده به شاکلی متوازن در همه

زیساتی و روانی و اجتماعی و فرهنگی بروز نکرده اسات. ی هانظامی  هاتمسایسا ی زیرهمه

 در ساط  فرهنگی(  به پیوندگاه دانش و فناوری   -چنان که گفتیم-گساسات  این  ی تیز لبه

- صاننتی و نظامی-اقتصاادیی هاسایساتمشاان با  چفت شادنچگونگی  و ، شاودمربوط می

ساازی در گذار نمایان و سارنوشات هاسات کهنقطه. در این (در ساط  اجتماعی سایاسای  
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برآماده از مادرنیتاه را هاای  ی دگرگونینماایاد کاه بقیاهچیادگی رخ داده و چنین میسااط  پی

 ریف کرد.هایی بر این گرانیگاه مرکزی تنبشود همچون حاشیه

مشاابه در های  گذار یاد شاده البته مهم و تنیین کننده اسات، اما اگر آن را با گساسات

نظیر نبوده اساات. از نظر ارتقای یابیم که امری یگانه و بیتاری  بشاار مقایسااه کنیم، در می

ای هدو روند بساایار مهم تاریخی داریم که با فاصاال کمدسااتاجتماعی  ی هانظامپیچیدگی 

ی  هاانظاامپیچیادگی در پیکربنادی  رونادهاایی کاه    .گیرناد مادرنیتاه قرار میبر فراز  بزرگ  

 اند. دگرگون ساختهاز مدرنیته اجتماعی و فرهنگی و زیستی و روانی را بسیار بیشتر 

گذار از ساب  زندگی گردآوری و شاکار به یکجانشاینی و کشااورزی و  ،یکی از آنها

  .داری استرمه

و مصار تحقق یافت، و شاواهد   زمینایرانی چهارم پ.م در  که در اواخر هزارهروندی 

 آساورساتان، آناتولی، میانرودان، ایالم( اش ایران غربی  دهد که خاساتگاه آغازیننشاان می

در ساط  پیچیدگی  گیرچشامبوده اسات. دیگری ظهور دولت هخامنشای اسات که با گذاری  

بینی منساجم و جهانی هانظام، دولت فراگیر، گساتردههمراه بود و برای اولین بار نویساایی  

فنااوری مادیریات راه و آب را پادیاد آورد. این دو گاذار  و   ،ول، کشاااورزی عمیقعقالنی، پ

های  ی کلی جوامع انساانی را در هزارهتکاملی که هردو هم خاساتگاهی ایرانی دارند شاالوده

 اند.ند و آشکارا از مدرنیته اثرگذارتر بودهاهپ  از خود تنیین کرد

ن کَپردازان مدرن مهم و بنیانانداز نظریهیکی از دایلی که گذار به دنیای مدرن از چشم

انداز آشنای خویش در اندرون کند، آن است که این ناظران بیش از اندازه به چشمجلوه می

 اند.  تمدن اروپایی عادت کرده

 (از قرن شاانزدهم تا نوزدهم میالدی گیری این روند شاکی نیسات که در جریان شاکل

یی پیاپی در پیچیدگی نهادی را هاجهشیکسااره زیر و زبر شااد و   ی تمدن اروپاییحوزه

و جایگیر شادن   هاتمدنتجربه کرد. با این حال باید پرساید که انتشاار این تحول به ساایر 

 ، یا نه؟است  ین اندازه درخشان و زاینده بودهمدرنیته در خار  از اروپا هم به هم

ی  هاتمدنت در مناطقی مثل در گام نخساا   غربی«  نظم»صاادور قرن شااانزدهم میالدی 

از شااان آفریقایی و هندوچینی انجام پذیرفت که سااط  پیچیدگیهای  آمریکایی و فرهنگ

جوامع  ل به مننای فروپاشاای تر بود. این صاادور نظم در عممهاجم پایینی اروپایی جامنه

و   هااتمادنهاای محلی بود. یننی  زباانمرگ  هاا و  فرهناگناابودی    ،کشاای اقوامبومی، نسااال
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د،  کردنپیدا نمیو ارتقا در برخورد با اروپاییان دگردیساای  ی مسااتقل و خودبنیاد  هافرهنگ

  ی ان جمنیتی غارتگر و ویرانگرشاادند. نظم نوین اروپایی به سااادگی جری میمنقرض بلکه  

شان  هایی از خود را جایگزینبرد و رونوشتمیتر محلی را از بین سادههای که فرهنگبود 

  ساخت. می

ساااختاارشااکن و انقالبی و بدان خاطر اش  مقادماتیهای  از این زاویه، مدرنیتاه و مو 

اند. فرنان برودل با سااط  پیچیدگی اند  برخاسااتهای هکنند که از جامناثرگذار جلوه می

آن را نقد کرده، به این مضامون که »من به قرن ی مشاهوری دارد که والرشاتاین هم  جمله

شااره بندی و سااختار رخدادها در این قرن ااین تردید او به دوره  1شاانزدهم مشاکوکم!«.

توان در تصااویر رایه از قرن شاااانزدهم تردیاد روا ی دیگری هم میکناد، اماا از زاویاهمی

 مان کنیم. اجتماعی را وارد منادلهی هانظامداشت، و آن زمانی است که متغیر پیچیدگی 

بهره  قرن پانزدهم که آمریکا را کشاف کرد، در واقع از اقتصااد پولی واقنی بی اروپا در

. تحلیل  وجود نداشااتاروپا ی  قاره تا دو قرن بند همچنان دولت بزرگ و فراگیری در .بود

دهد که با سااختاری بسایار سااده و ابتدایی سار و ی اروپایی عصار نوزایی نشاان میجامنه

مثل نویسااایی  –همزمان ایرانی و چینی ی هاتمدنکار داریم و بساایاری از عناصاار بنیادین 

در اروپا    -، اقتصاااد پولی غیردولتی، دولت سااازمان یافته و...هافراگیر و غیردینی در شااهر

 وجود نداشته است. 

ن دهنده و آن را تکاو شاوند  از این رو ظهور عناصاری که پیامد مدرنیته محساوب می

ی این فرهنگ ی زایندهابتدایی بودن جامنه خاطربهسااازند، تا حدودی آفرین میگسااساات

دیگر در های در شاکلپیشااپیش  مدرنیته های  رند. بخش مهمی از دساتاوردداای هچنین جلو

مدرنیته با این  های وجود داشت و به همین خاطر نخستین برخوردایرانی و چینی  ی هاتمدن

 .  به جا نگذاشتخرد کننده یا ویرانگری  تأثیر  هاتمدن

افزار فرهنگی  در ایران، کاه باه لحااظ تااریخی خااسااتگااه بخش مهمی از نرم  وی هباه

هایی ارزشامند و ، عناصار مدرن از ابتدای ورود همچون بازخوانیساتی اروپابرساازنده

را هم نداشاات.  بدان ها نساابت  چینی   ِبیگانگیح  ن شااد و آساانت فهمیده میاز کارآمد 
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که مدعی مقابله با مدرنیته بودند،   ایسانتیی  هاسایساتمزیرپیامدش آن بود که در ایران حتا 

یکساره مدرنیته را در  -به محض دسات یافتن به قدرت سایاسایاغله -اولین فرصات  در

این جریان   کردند، بی آن که غرابتی درمیهایش را وامگیری ارساازوککشایدند و میآغوش  

ای ساازمان جرا را در مدرن شادن ساریع و ریشاهترین نمود این مابرجساته  .به چشام آید 

ی اثرگذاری و عمق گساساتی که  درجهاز این رو    بینیم.روحانیت شاینه طی نیم قرن اخیر می

. گرفتاهاش قرار میمورد حملاهگردد کاه  بااز میای  ه، تاا حادودی باه جاامنا همادرنیتاه ایجااد کرد

  گیر چشامنوآرایی  بنیادین بوده و خشای چرشا   بی  تأثیراین  ظهور مدرنیته اروپا  خودِ در 

محلی آفریقایی که  های آمریکایی و فرهنگی هاتمدندر  .اسااتبه دنبال داشااته را ها  نظم

ابتدایی بودن سااختار و   خاطربهچنین بوده اسات. اما تمام اینها نیز ویران و منقرض شادند  

چین مثل   ایباساتانی جا افتادهی  هاتمدنبوده اسات. اجتماعی  های ساادگی نسابی این بافت

هایشاان  ها و شاکافتگیدادند و گساساتتر بدان نشاان  پاساخی بسایار پیچیدهایران  و به وی ه  

 . منتشر و ایه ایه و گاه ناچیز بود

از مادرنیتاه در چشاامتوان گفات کاه  بنادی میدر مقاام جمع تااریخی یکی  انادازی 

کوروشای -تمدنی مهم اسات که در کنار انقالب کشااورزی و انقالب زرتشاتیهای نوآوری

دو تااری  جهاان باه  کال  تقساایم   . بر این مبنااگیردقرار می هاا(تر از آنفروپاایاه  ایمرتباهو در  

این تصاویر   بخشای از  نماید.آمیز میعصار پیشاامدرن و پساامدرن قدری شاتابزده و اغراق

بدان خاطر اسات که گفتمان مدرن همچون نقدی و نقضای بر سانت   ،اغراق شاده از مدرنیته

تاریخی خود های  به انکار ریشاه  اصاواًاز این رو  قرون وساطایی اروپایی تکوین یافت و 

 گرایش دارد. 

یی مثال ژاپن کاه هرگز ادعاایی اسااتنالیی و جهاانگیر را مطرح  هاافرهناگبرخالف  

این دعوی  البته   .داشااتادعایی  ند، مدرنیته از ابتدا با تکیه بر تقدی  عقالنیت چنین  اهنکرد

نظیر نبود و اننکاسای بود از همان دساتگاه فلسافی زرتشاتی که در آن هنگام نوآورانه یا بی

از ابتدا با طرد عقالنی باورهای دینی قدیمی  ساه هزار ساال پیشاینه داشات و   زمینایراندر 

در اصاال خاسااتگاهی ایرانی دارد و جهانگیر پیوند داشاات. ادعای دسااتیابی به حقیقتی 

اش، و هم در ی مسایحیِ اهوتیاروپاییان آن را از این سارچشامه وام ساتاندند. هم در نساخه

ی ادیاانی کاه در هماه.  مادرنیتاه بادل شاااد   اش کاه باه یکی از ارکاانروایات عقالنی مغااناه
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کوچیدند  مساایحیت و اسااالم و همسااایه  های تحول یافتند و از آنجا به قلمرو زمینایران

 داشتند.ای هنگری بلندپروازانچنین جهانگری(،  مانویت و بودایی

و بومی    زاددرونجهانگیر امری  حقیقت این ادعای    زمینایرانکه در  در آنجا بود  تفاوت  

بود که به دنبال ساه هزار ساال شاهرنشاینی و زندگی مدنی شاکل گرفته بود و از این رو 

رادیکاال و هاای  کرد. تنهاا نقاد اش ادغاام میپاذیرفات و در آینادهی خود را میگاذشااتاه

وها در دین زرتشتی(  ی اخالقی و نظری  مثل انکار دی بنیادی در ایران به حوزههای  گسست

 زمین ایراندر    هاگسست ،فکری بارآوری داشات. در ساایر مواردهای  شاد که پیامد مربوط می

گیری سایاسات حتا شاکل  ه اسات.گذشاته همراه بودهای همیشاه با انباشات و گنجاندن تجربه

ر فراگیر ایران که گساسات تاریخی بسایار مهمی بود، با جذب و ادغام ایرانشاهری و کشاو

پیامد سارراسات  .تحقق یافتسایاسای و اجتماعی و فرهنگی و هنری پیشاین های ی سانتهمه

اش بر محور رد و برنشااسااتنای از عقالنیت، یکتارچه بودن مفهوم خِبندیصااورتچنین  

 هایی است که به همین شکل مرکزدار و منسجم هستند. »من«

انادیشاامنادان اروپاایی از   نگری تمادن ایرانی در بااب عقالنیات،این یکتاارچاه  در مقاابال

 عقالنیات اش  اناد کاه یکیدیربااز دو شااااخاه از عقالنیات را در تقاابال باا هم تنریف کرده

برای جسااتجوی   (عقالنیات عملی آیاد و دیگری  تفساایری( برای تنیین اهاداف باه کاار می

دو زیرسیستم همان وسایل مناسه برای تحقق اهداف کاربرد دارد. این دو در واقع کارکرد 

اجتماعی پیدا کرده و در قالبی ای  هشااناساانده و انتخابگر در سااط  روانی هسااتند که جنب

 اند.   استنالیی تصویر شده

وارگی تنریف  گرایی و ریاضایاین دو شااخه در دانش مدرن به صاورت دو محور تجربه

 شناسی شناخت هم باشند. در عصه اند. دو محوری که انگار مسیرهایی پایهشده

کالن را ی  هانظم  بندیصاورتانتزاعی و های  از ی  ساو کوشاش برای اساتخرا  الگو

مناد بودن جهاان و امکاان  فرضِ قااعادهامری ههنی و اسااتادالی اساات و باه پیشکاه   ،داریم

ترِ ادرا   روش دیرینه  شاود. از ساوی دیگراش در قواعد ریاضای منتهی میبندیصاورت

ی چیزها و محیطی را داریم که به عینیت تجربی و مشاااهدههای حساای و دریافت محر 

 ،دساتیابی به حقیقتهای  این دو شایوه در مقام روش بندیصاورتکند.  رخدادها تکیه می

 . از ایران شرقی تحقق یافته باشد ی نخست پ.م در مناطقی  گویا برای نخساتین بار در هزاره
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این همان روندی اسات که به زایش دانش اخترشاناسای باساتان، ظهور دساتگاه خردگرای  

 ت انقالب علمی و فلسفی عصر هخامنشی دامن زد. زرتشتی و در نهای 

  ها توان به صاورت نوساان میان این دو قطه تفسایر کرد و نظریهساراسار تاری  علم را می

این دو مساایر اصاالی    تکامل علم را همچون روندهایی از همگرایی یا واگراییهای  و مو 

ن کاه باا ترکیاه این دو همراه بود، امری قلماداد کرد. باه این ترتیاه پیکربنادی علم مادر

روندی عام در نظام شاناختی انساان   نیسات. اینی تمدن اروپایی ساابقه و وی هنوظهور و بی

درخشاانی به بار آورده بود و تازه در قرن های  که پیشاتر در ایران و چین دساتاورداسات 

شااانزدهم و هفدهم به اروپا هم انتقال یافت و در قرن هجدهم و نوزدهم میالدی به انقالب  

 علمی و صننتی مدرن منتهی شد.

منتهی باه عقالنی  هاای  فرایناد مااک  وبر  کاه  بود  تااریخی  ی گاذار  ی همین نقطاهدر میااناه

را مورد پرساش قرار داد و طرح پ وهشای اصالی خود را بر مبنای آن شادن جهان اجتماعی 

  برای سازماندهی شناخت رسید:دو شیوه نیز در نهایت به همین و استوار ساخت. ا

یکی تسالز بر واقنیت به کم  مفاهیم انتزاعی و دقیق، و دیگری تنقیه نتایجی عملی  

  1یی مح  زدنی و با ابزارهایی مناسه.هاروشبا کم   

ی اصاالی  نمودند، در واقع همین دو شاااخهگرا میاین دو که از دید او منطقی و غایت

کنناد. پیوناد خوردن این دو باه هم و را نمااینادگی میمادار و تجرباهوار ی ریااضاایانادیشااه

ی مقاطع  ی دوران مدرن نیست و در همهشان هم وی هگسترش همزمانشان و  افزایی میانهم

به طور خاص در عصاار هخامنشاای، در دوران ساااسااانی و در عصاار  درخشااان تاریخی  

 بینیم. آشکارش را میهای  نمود (دیلمی در ایران-سامانی

ی خاصای از این پویایی شاناختی پردامنه است شااخه ،ظهور و تحول علوم انساانی مدرن

همچنین    ی عینیات رخادادهاا و چیزهاا، وو مشااااهاده  بر تجرباه  تاأکیاد کاه باه همین ترتیاه باا  

شاود.  گونه مشاخص میشاان در قاله مفاهیم انتزاعی و ریاضایبندیصاورتکوشاش برای 

از ای ی نگااه نظریاهزاویاه توان باه ترتیاه  کردناد را میمی  تاأکیاد ن دو  هاایی کاه بر یکی 

داشاتند، مثل   تأکید کارکردگرا و سااختارگرا دانسات. آنان که بر مشااهده و تجربه و عینیت  

 
1 .Weber, 1970: 293. 
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ی خود را از دل مالینوفساکی و لوی اساترو  اغله پ وهشاگرانی میدانی بودند که نظریه

یافتند و کشایدند و بر اساا  آن به سااختارهایی منظم دسات میپراکنده بیرون میهای داده

 کردند. را به این شکل با روشی علی تبیین می  هاتمدنتاری  

انتزاعی و ی هاچارچوبدر مقابل اندیشامندانی مثل پارساونز و آلتوسار را داریم که به  

اجتماعی برایشاان اهمیت های بندی روند داشاتند و منادله  تأکید منطقی بیشاتر های سااخت

را با فرض غایتی پر های تهی نقطهاندازشااان بیشااتری داشاات، و به همین خاطر در چشاام

گراها با رویکردی کارکردگرا و با مشااهده به سااختارهایی پویا و تجربه  اصاواًکردند.  می

شااان به هم روابطی علی را ابداع کنند. به  بند و ناگزیرند برای چسااباندنیاعینی دساات می

منطقی با نگرشای سااختارگرا ی هاچارچوبهواداران   ،همان شاکلی که از در اردوی دیگر

اجرایی و کاارکردهاا را در دل این سااااختاارهاا تشااخیص  هاای  نگرناد و روناد باه چیزهاا می

نند. این دو کاش ناگزیر غایتی و هدفی را در داستان وارد میدهند و برای توجیه و تبیینمی

ی تخیلی به موضاوع  ظری ضاروری و افزودهنوعی ابداع ن  -یننی علیت و غایت–مضامون 

 د.  نشوهستند که در دو سر این دوقطبی به ناگزیر ظاهر می

کالنی  های  مفهومی و پرهیز از چنین ابداعهای انه برای طرد این تهیاشاناسا حل روشراه

وار را با هم ترکیه  گرا و ریاضایی تجربهشااخهدو های  آن اسات که به شاکلی متوازن ترفند 

ی  پذیر را شاالودهرسایدگیهای پذیر و دادهبرسایم که هم عینیت مشااهدهای هکنیم و به منظوم

و اسااتخرا  قواعد و انتزاع مفاهیم را بر مبنای آن   هانظمداند و هم جسااتجوی پ وهش می

 .  کند تلقی میضروری 

به دساات  هاروشپیچیده بهتر از باقی ی  هاساایسااتمچنین ترکیبی به نظرم با رویکرد  

ایه بودن واقنیت تجربی و پویایی و چندپاره بودن که ایهای  هرشااتآید. رویکردی میانمی

شاناساد و از این رو دیگر نیازی قواعد منطقی حاکم بر چیزها و رخدادها را به رسامیت می

و   (در ساااختاار ای مثال علیات و غاایات نادارد. چرا کاه ارتبااط  باه مفااهیم مبهم و متاافیزیکی

 هایی نیرومندتر برایشان در آستین دارد.را همچون بدیل (در کارکرد هدفمندی  

شود، دلزدگی  .م( باب شد و امروز به »پساگرایی« تنبیر می1980   1۳60ی  آنچه در دهه

علمی  های از کشاامکش میان این دو قطه و ناکارآمد شاادن این دو رکن بنیادین پ وهش

مفهومی بود که همگی  ی هاچارچوبها و  اش هم زاده شدن طیفی وسیع از نظریهبود. نتیجه

قلمداد و ...(  صننتی شدن، استنمار، مدرنیته چیزی    « داشتند و خود را مابند -پیشوند »پسا
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تازه از نگریساتن به   ایشایوهکردند. این جریان کوشاید با دسات شاساتن از این دو رکن  می

تر از دیرینهو تاریخی   هپیشتر وجود داشت ایشیوهکند. غافل از آن که چنین    ی تأسامور را 

که در قاله ادبیات و هنر اسات  شاناساانه از جهان فهم اساطورههم  آن   دارد.نگرش علمی  

نفرت    خاطربهو ماند  باقی میناپذیر  گرایی رسیدگیطرد تجربه خاطربهد، اما وشبازنموده می

آورد کاه  هاایی پادیاد میهاا و تخیالمناد. باه همین خااطر هم ایادهغیرروش  ،وارگیاز ریااضاای

 ربز به حقیقت بیرونی. بخش، اما اغله نادرست و بیو گاه الهام  اند جاله توجه

گونه بودنِ امر عینی  بر خیال تأکید ارهایی که از این جریان پسااگرایی برآمد،  یکی از شان

امر »تیلور یا   «خیالیهای  جامنه»نامدارش را در بح  های  و علمی بود. نگرشاای که نمونه

نگرشاای که البته به تنبیری درساات اساات، چرا که هر    بینیم.کاسااتوریادی  می  «خیالین

 توان آن را خیالی دانست. ایست و بنابراین میی دستگاه عصبیشناختی آفریده

و   ار  و همساانگ نیسااتند. برخی خیال خام هسااتند ها با هم موازی و هماما این خیال

اناد و تقریبی  پختاهتخیلی مناد و نقااداناه نادارناد، و برخی باا شاانااخاتِ روش وارانادامارتبااطی 

گرایی و تجرباهاز  کناد،  کاه آن خاام را باه این پختاه تبادیال میای  هکور  .کاارآماد از حقیقات

منطقی و ی  هانظمانتزاعی    بندیصاورت در ترکیه با،  آید آزمایشاگاهی برمیی گیرساخت

 وار.ریاضی

عقالنیت عملی از نظری و واگرایی مسایر پردازش تجربی و انتزاعی باع  شاده    ییجدا

هاایی برای احیاای  هاا و شااکاافمفهوم عقال پادیاد آیاد و حفره  بنادیصااورتیی در هااابهاام

ی  شاناساانه ی سانت جامنهاسااطیری فراهم آورد. بنجامین نلساون در ادامههای  برداشات

فرانساوی که دورکیم و مو  بنیانگذارانش هساتند، به نوعی سایر تحول تاریخی عقالنیت 

ی تحول روشانگری در آرای اگوسات  که در عمل بازساازی همان ساه مرحله  اشااره کرده

ی تاری  جهان که ابداعی  دربارهای  هآن خود تناساخی اسات از نگرش ساه پل وکنت اسات،  

 اند.  تاندهشناسانه نزد زرتشتیان بوده و وامی که مسیحیان اروپایی از ایشان ساسطوره

ند که در آن فرد و جمع با هم ادغام  اهاز دید نلساون جوامع بدوی ههنیتی جادویی داشات

شاادند. بند از آن نوبت به ههنیت  شاادند و همچون کلیتی در دل طبینت تصااویر میمی

 ی جهاانشاامولی را باه خاداییمادار رساایاد کاه در ادیاان توحیادی تجلی یاافتاه و ارادهایماان

داند.  دهد و باور قلبی به حقانیت این تصاویر را مبنای رساتگاری میریخت نسابت میانساان

نگر. از دید نلساون هر  اسات و جهان  رساد که عقالنیدر نهایت نوبت به ساومین مرحله می
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گیرند و در جریان دورانی ی پیشاین شاکل میدرونی مرحلههای  مرحله در پاسا  به تناقض

هم نیسات و بیشاتر   زاددرونشاوند. این روند از کشامکش و ارتقای تاریخی جانشاین آن می

 یابد.ی تمدنی« تحقق میو بر بستری از »شبکه هاتمدندر جریان اندرکنش بین 

خودآگاهی« که نلساون پیشانهاد کرده، ایراد مشاترکی دارند و های هایی مانند »تی ایده

هاای یبناد پاایآن محادود ماانادن باه ساایر تحول تمادنی اروپااسااات، و این جادای از  

دایال  از  مکن اسااات  کاه م  -گااناهساااههاای  بر دوره  تاأکیاد مثال  -ایسااات  گرایااناهریخات

مسایحی ناشای شاده باشاد. نقص این  تثلی   های و یا از رساوببرخیزد شاناساانه  عصاه

تا  عمالًاساات و ترین  نوآمده ،زندهی  هاتمادناروپامداری در آن اساات که اروپا در میاان  

شاته  ی زمین نداافزار تمدنی کرهمهمی در هیچ بخشای از نرم  تأثیرپانصاد ساال پیش هیچ 

 است. 

برای ساراسار این   زمینایرانطی پنه هزار ساال گذشاته که تمدن بر زمین وجود داشاته،  

ازه طی  نو بوده، و اروپاا تا ی  هاانظمگرانیگااه زایش  ترین  دوران جز سااه قرن گاذشااتاه مهم

ای  هپانصاد ساال گذشاته به این جرگه پیوساته اسات. بدیهی اسات که اگر بخوانیم به نظری 

را در نظر بگیریم و در این    هاتمدنیابیم، راه درساات آن اساات که کل   برای تمدن دساات

ی تمدنی جهانی کل تاری  در »مرکز« این شاابکه  ٪90کنیم که    تأکید میان بر تمدن ایرانی  

اش به کل  تمدن اروپایی گذشاته و تنمیم دادنی  بر آنچه در حوزه  تأکید مساتقر بوده اسات. 

  ها تمدنآخرِ عمر   ٪10ساایر تحول جوامع انسااانی با توجه به این که این تمدن تازه طی  

 نماید.ونگرانه میهمچون نیرویی زاینده به میدان وارد شده، پرخطا و یکس

متفاوتی برای خودآگاهی و تکامل خرد کلی به بنگریم به سایر تحول  هاتمدناگر به کل  

خطی   ،ین مسایر تکاملیهم در کانون تاریخی آن مساتقر شاده اسات. ا زمینایرانرسایم که می

هایی از ماند که جزیرهمیآشاوب بندی شاده نیسات و بیشاتر به دریایی از و یکساویه و مرحله

هایی پهناور را در آن یابند و قارهشاوند و ناگهان بساز میمی  بندیصاورتپیچیدگی در آن 

ی  تر پیرامون خود را نابود کنند. شاکل پایهی ساادهزمینه  لزوماًساازند، بی آن که  میان بر می

هزار ساال پیش(    200-160ی انساان  در حدود گیری گونهخرد انساانی که از ابتدای شاکل

تا پنه هزار سااال پیش در همه جا غاله و فراگیر بوده، همان اساات که نلسااون جادویی  

سااودمناد و هاای  جاادوگراناه نیسااات و باا انبوهی از دانش  لزومااًنااماد. اماا این نگرش  می

سااخته را ممکن میهای خطرخیز زیساتگاهکارسااز گره خورده که زیساتن در  های  فناوری
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دو نخساتین و مصار پدیدار شاد و   زمینایراناسات. ساب  زندگی کشااورزانه که همزمان در 

را ایجاد کرد، به مننای ارتقای پیچیدگی در این سایساتم پایه بود و مناسا  و زمین تمدن 

  . یکجانشینانه و منبدها و ادیان نوظهوری را پدید آورد که به نویسایی مجهز بودند های آیین

کردند  هایی منمارانه تکیه میشدند و بر سازهبنابراین با انباشتی از دانش مستند پشتیبانی می

 ساانگیآیینی کالنهاای  باا جاایگااهکلی  باه  کاه مرکز گردآوری آثاار هنری و فنااوراناه بود و

پیشاین تفاوت داشات. این ساب  زندگی کشااورزانه از دو مرکز ایرانی و مصاری  های دوران

یی از چین و آفریقا انتشااار یافت و به شااکلی مسااتقل هم در هابخشدر قلمرو اروپا و 

 آمریکا تکامل یافت.   وی هبهیی از قلمرو خاوری و آفریقا و هابخش

اسات و سارساختانه در   گیرچشاممساتند و آشاکار و  کامالًی تحول مهم بندی که نقطه

مدرن نادیده انگاشاته شاده، انقالب زرتشاتی اسات که به زایش ناگهانی  های  اغله نظریه

مدارِ یکتاپرساتانه منتهی شاد. ظهور کیش زرتشاتی در فلسافه، دساتگاه اخالقی و دین عقل

همان روندی شابیه اسات که ساه هزار  آسامانیِ  ر مینویی و فرهنگی کمابیش به تکرار  ساته

در سااحت اقتصاادی و اجتماعی تجربه شاده بود. یننی دین از حالت روی زمین  ساال پیشاتر  

مدار ورزانه و کالماش خار  شاد و به موضاوعی اندیشاهآمیز و تکرار شاونده و مادیمناسا 

برای  ی اخالقی بود و نه مناسا  قربانی تنظیم شادههای اش کردارکه خروجیتبدیل شاد  

 خدایان.جله رضایت 

پیرامونی با واکنش روبرو شاد و تنها های واقع در ساراسار قلمروانقالب زرتشاتی در 

ان به کرسای  هایی ساطحی و سااده از آن وامگیری شاد. در عصار هخامنشای که دورپوساته

اش در قاله دولتی فراگیر و گفتمانی ملی اساات، دو نشااسااتن این نگرش و تثبیت شاادن

نشااینانه در خاور و باختر در برابرش شااکل گرفت که به بودا و افالطون واکنش حاشاایه

های چینی و سااکاهای آریایی  در همان دوران قدری دورتر در مرز تما  هان .مربوط بود

وضاوعی  ها شاکل گرفت و این مدر قله قلمرو چین، آیین دائو در واکنشای به این اندیشاه

 1است که یکسره ناپ وهیده باقی مانده است.

 
های »تاریخ خرد« به ترجمه و شرح »دائو ده جینگ« اختصاص یافته و آنجا این مجموعه کتابجلد پنجم از  .     1

ایرانشهری بوده است که در میان قبایل -ام که آیین دائویی در چین پادگفتمانی در برابر آرای زرتشتیرا نشان داده
 (.۱۴۰۰لی، آریایی سکا و تخاری مستقر در ترکستان و ختای و ختن رواج داشته است )وکی
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خاوری و باختری در قله در دو مساایر  بندی  های  طی هزارهآرای بودایی و افالطونی  

ی  همسااایه های اقلیمافزار بنیادی  و نرم ند گسااترش یافت چینی و اروپاییهای نوپای تمدن

  وی ه بهزدوده و عقل  ،خوردهواپ   یشاکلنشاینانه واکنش حاشایه. این  ند ایران را تنریف کرد

  . با این تفاوت که به جای ترکیه عقالنی ی زرتشااتی بودبینش اولیههمان   از سااتیزانهمن

 .جست، از اولی برای سرکوب دومی بهره میی آزاد انسانییکتاپرستی با بزرگداشت اراده

تر ایرانی  گری در چین با ریشه دواندن ادیان پیچیدهاستیالی مسیحیت در اروپا و بودایی

 یهودیت و کیش مهر در اروپا و اسااالم و مانویت در چین( همراه بود که مدیون حضااور 

مسایحی شاده از اساالم   تقریباً  اینساخهریشام بود. در نهایت  تبار در راه اببازرگانان ایرانی

هم غلباه کرد. بی آن که بتواند زیربناای  زمینایرانبناد از ورود ترکان بر  مذهه اشاانری( 

ا دساتکاری کند. مدرنیته هم در نهایت جوشاشای نو در اندرون همین فرهنگی تمدن ایرانی ر

پذیرفت و بر میی مسایحیت اروپایی بود که شاکلی ابزاری و فنی از عقالنیت کهن را نساخه

از این رو   شاد.میجهانگیر  اشاقتدار نظامی و صاننتیبا  کرد و به همین خاطر می تأکید آن 

. اروپا در داردتفاوت  ،با آنچه در اروپا تجربه شاد   ،ی تمدن ایرانیدار حوزهعقالنیت ریشاه

صالیبی و گشاوده شادن مسایر شارق پ  از اختراع های ی گساساته مثل جنگپی چند تجربه

 فلسافه و علم ایرانی و فناوری   پیما، به وامگیری شاتابزده از منابع شارقیکشاتی اقیانو 

فنااوراناه و اسااتیالجویااناه از این عقالنیات را باه شااکلی   ایایاهچینی( روی آورد و تنهاا  

 سطحی جذب کرد. 

بر    ،ینی روادار و تکثرگرا بودکاه از نظر د  زمینایرانعقالنیات ارتبااطی تکاامال یاافتاه در  

تجاری سوار شده بود، ی هاراه بازرگانی وهای مسیر بر ،داشت  تأکید برنده  -برندههای بازی

ی انباشاات. اروپا که از این تجربهمیتجاری را های  کرد و سااودفرهنگ و هنر صااادر می

تر از در سااطحی فروپاایاهی ساالطاه بر گیتی را  گرایااناهتمادنی برخوردار نبود، دعوی عقال

 به غارتگری صرف فروکاست. پیچیدگی 

هاا و هاا و برخورد هلنادیدر نتیجاه رویاارویی فااتحاان اسااتاانیاایی و پرتغاالی باا آمریکاایی

ی برخی از قبایل گردآورنده و شاکارچی ها کمابیش به کردار غارتگرانهها با هندیانگلیسای

کردند.  ویران می یش راخوزیساتگاه  بردند و شابیه بود، که منابع خود را به تارا  میبدوی  

ترین  عقالو کمترین  کردند، نابخردای که چنین میتفااوت در آن بود که آن قباایل باسااتاانی

 چندانی بر گیتی نداشتند.  تأثیرشدند و  ها بودند، و زود منقرض میشکارچی-هگردآورند 
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مجهز بودناد و فنااوری  ابزاری  باه سااالح عقال    ،کردناد اروپااییاانی کاه چنین میاماا  

شاتافتند و به اقلیمی دیگر می  ،به همین خاطر پ  از ویرانی ی  اقلیم  .داشاتند ای  هپیشارفت

 دادند. یدن منابع را مدام تغییر میغارت و مکهای روش

هجوم و غارتی که تمدن اروپایی در جریان گسااترش خود به کار گرفت،  های شاایوه

و یکتاارچاه و فراگیر  زاددرونمساال  باه فنون و راهبردهاایی عقالنی بود. اماا این عقالنیتی  

ی اروپاییان از خویشااتن، یافت. خودانگارهنبود، و تنها در سااط  عملیاتی و فنی تبلور می

البته با بزرگداشات عقل خویش و اعالم سارافرازی بابت خردی خودبنیاد درآمیخته بود. اما  

کند، یا به سااادگی از تصااویر را مح  زد و دید که حقیقتی تاریخی را بیان میباید این  

زدگی فرهنگی ابتدایی ناشای شاده که به تازگی عقالنیت را به شاکلی ساطحی وامگیری هوق

 کرده است؟

هاایی کاه سااطحی بودن این وامگیری و نهاادیناه نبودن عقال در تجادد یکی از رخناه

گردد. دیگر باز میهای ی تما  اروپاییان با فرهنگدهد، به همین شیوهاروپایی را نشان می

برنده  -حقوقی و اخالقی برای برندهی هاچارچوب  تأسای ی دیرپا و  روابز دوساتانهایجاد  

هم هسااات و   لمنقویا  انتخااب    (جادای از مالحظاات اخالقی باازی کردن باا دیگری  

ر این  بدهد. اروپاییان به وضوح  را سامان میقراردادهای اجتماعی پایدار  زیربنایی است که 

که در ساااخت توپ و کشااتی و تفنگ مهارتی  و تساالز نداشااتند  تار عقالنی  حوزه از رف

، «چیزها»گرفتند یننی عقل مسالز شاده بر  انساانی به کار نمیهای  را در میدان ارتباطداشاتند 

   .متصل نشد  «دیگری»به عقلی مکمل برای ارتباط با 

گرفت.  جهان را زیر پوشاش خود میای خاص از زیساتعقالنیت اروپایی تنها گساتره

یننی برای دسااتکااری و مادیریات چیزهاای »جهاان« تخصااص یاافتاه بود و از پرداختن باه  

کاساات و نتیجه »دیگری« و حتا »من« را به »جهان« فرو می در»دیگری« و »من« عاجز بود. 

کرد. آن از خود بیگاانگی و آن را همچون چیزی در میاان چیزهاای دیگر دسااتکااری می

های تولید اند، ارتباط چندانی به شایوهکرده ای که مارک  و دیگران بدان اشاارهچیزوارگی

ی اینها را بر دوش خود سااوار همه  یا مناساابات اقتصااادی نداشاات، بلکه زیربنایی بود که

از این روسات که تاری  گساترش تمدن شاد.  کرد و از ساادگی جوامع اروپایی ناشای میمی

کشی پیوند خورده، و گیری و نسلاروپایی طی پانصد سال گذشته با کشتار و غارت و برده

 سازی پایدار جوامع میزبان.نه توانمندسازی و آبادان
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بر خالف نمود این غیاب عقالنیت ارتباطی آن بود که عصاار اقتصاااد جهانی اروپاییان  

بندی اقتدار غرب بر . اساتخوانبازرگانی اساتوار نشاده بودهای ی نهادبر پایهباور مرساوم 

اش به  گذشاتهسایاسای -ی مذهبیدرهم تنیدهبافت  تداومی از نهایی اساتوار شاده بود که  

و   زاددرونماآب، تولیاد  باازرگاانهاای بر خالف راهبرد  بنادِ تمادنیآماد. این تختاهحساااب می

کرد و آن را تولیدی را به بیرون صاادر میهای کرد، بلکه روند نمیآبادانی محلی را تشاویق  

گذاشات.  میزبان به جا میسااخت و اثری ویرانگر بر جوامع  با نیروی کار بردگان مربوط می

هایی بودند که در برده-جمنیت فنال در اقتصااد جهانی اروپایی سارف  ٪95-90چنان که 

در اروپای غربی  کردند، و یا  آمریکا یا مزارع اروپای شارقی کار میهای  ها یا کشاتزارمندن

  1.ناچیز ی  نداری بودند با حقوق مد کشاورز اجارههای رعیت

در   ساتی ایبریامنطقه، در آن مح  زدتوان این بینش را هایی که مییکی از آزمایشاگاه

راه زمینی    زهاای اروپاایی  اتاأثیرای از  جنوب غربی اروپاا. این منطقاه از دیربااز باا آمیختاه

ها هم به ساه پیشاینه این تما ده اسات.  ( رویارو بوی( و ایرانی  با راه دریایی شارقیشامال

هایی پدید  نشاینآنجا کوچها  بود که فنیقیی اول پ.م  اوایل هزارهشاود. چون هزاره بالغ می

د. چندان بو دوسااتانهبرنده و-هم از ابتدای کار برندهبا بومیان اروپایی اطشااان . ارتبآوردند 

ها اغله با سرداران کارتاژی  که وقتی چند قرن بند جنگ کارتاژ و روم درگرفت، استانیایی

آان همراه با سااکا و  تبار بندتر هم قبایل ایرانیجنگیدند.  ا رومیان میشاادند و بمتحد می

در عصار اساالمی هم  اساتانیا  های ژرمن به آن منطقه وارد شادند و اقتداری پیدا کردند.  گُت

و بین این دو دسات به   به میدانی گشااده برای زورآزمایی تمدن اروپایی و ایرانی تبدیل شاد 

از ساویی مسالمانان اساتانیا را فت   در ی  مقطع تاریخی تقریباًجاله آن که  .  دسات شاد 

.  شادند یچیره مبخشاهایی از آناتولی و آساورساتان  بر ها یگر صالیبیکردند و از ساوی دمی

چون نشاان   2بی بسایار ارزشامند اسات.ساربازان صالی و  ی رفتار جنگاوران مسالمانمقایساه

های دوازدهم تا چهاردهم میالدی، دو نیروی نظامی وابساته به دو ی قرندهد در فاصالهمی

 
 .۱۹۶: ۱۳۹۵والرشتین،  . 1
ها را از  های جالب در این مورد کتاب امین معلوف است که جنگهای صلیبی و رفتار فرنگییکی از گزارش . 2

 (.۱۳۹۳کند )معلوف، ی مورخان عرب مقیم آسورستان روایت میزاویه
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پیشااروی می و اخالق جنگی و ارزشااهاای    ناد اهکردتمادن چگوناه در قلمرو همادیگر 

در همان زمانی که اروپاییان به ساوریه و آناتولی   تقریباً. شاان چگونه بوده اساتاجتماعی

کردند و با تنصه مذهبی وخیمی یادمانهای فرهنگی را تاخته و مردم را کشتار و غارت می

کردند و بدون آساایه رساااندن به  بردند، مساالمانان هم در اسااتانیا پیشااروی میاز بین می

آوردند که رواداری دینی  ید میمآب را پد شاهرنشاین، بازرگانجمنیت بومی، نظامی مرفه، 

 داد.کرد و به شکوفایی چشمگیر فرهنگ و هنر میدان میدرخشانی را رعایت می

نظر جاالاه اسااات کاه در نهاایات نیروهاایی اروپاایی در آن بر    اسااتاانیاا باه وی ه از این

ی اروپایی با تبار غلبه کردند. به این ترتیه تفاوت رفتار سایاسات و اندیشاههای ایرانیشااخه

که برای این قصد باید وارسی کنیم،  روندیتوان مقایسه کرد.  ایرانی را در ی  نقطه نیز می

جریان که به    ساات.ی مساایحیان اروپایی در اسااتانیاجایگیر شاادن تدریجی و زورمدارانه

 منتهی شد.   ی جنگاور کاستیل و تولدو بر مناطق جنوبی و فت  اندل استیالی طبقه

وقتی اروپاییان بر اندل  چیره شاادند، این منطقه بزرگترین و شااکوفاترین شااهرهای  

ای  قتصااااد پولی منظم، باازرگاانی درازدامناه و ایاهداد و اقلمرو اروپاا را در خود جاای می

در واقع عصار اکتشااف دریایی و تکاپوی مقتدر و خالق از نخبگان فرهنگی را پرورده بود. 

موجودِ  اپیشی پیششابکه ،ای داشات و آنزمینه  ،شااناروپاییان به بیرون از مرزهای سارزمینی

که به طور مسااتقیم به  بود    روند تسااخیر مجدد ایبریابود. یننی  ان اندل   بازرگانان مساالم

. اما چیرگی مجدد مسایحیان شامالی بر این  منتهی شاد  نورداناقیانو های اکتشاافعصار  

شااهرنشااینی، فروپاشاای نهادهای علمی و هنری، تاراندن اقوام مهاجری مثل منطقه با افول 

داد اروپاییان به  مینشاان  عربها و یهودیان، و سارکوب شادید مذهبی همراه بود. الگویی که 

ی بازرگانی از مسالمانان، منابع اعتباری و نمادین موجود در اندل  را جای یادگیری شایوه

را در مقیاساای بزرگتر تی خویش ی ساانغارتگرانههای  همان راهبردتا ند« نکمی»مصاارف 

ی اروپایی میرا  مسالمانان در شاد ساروران نوآمدهترین علتی که مانع میمهم  .بازتولید کنند 

ساازی  های ازم برای درونیشاان پیچیدگیاندل  را جذب کنند، آن بود که نظام اجتماعی

ی اروپااییاان در زماان فت  انادل  یا  جاامناه  آن رونادهاای تولیاد و توزیع قلبم را ناداشااات.

بهره بود و کشااورز کمابیش نانویساا و ابتدایی داشاتند که از وحدت سایاسای و تکثر دینی بی

کردناد. تولیاد در این  ی رعیات کشااااورز حکومات میای از جنگااوران در آن بر تودهطبقاه

کردناد. بر زنادگی می  جاامناه کاار رعیتی مطیع بود کاه اغلاه در وضاانیتی نزدیا  باه بردگی
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نخبگان سایاسای اروپا به غارت منابع و اساتیال بر روندهای تولیدی عادت  همین مبنا بود که  

 چنین روندهایی. تأسی داشتند، نه ایجاد چنان منابنی و 

تا حدودی از آنجا  که شاااخص اصاالی عصاار اسااتنمار اساات،  «سااتاری تولید برون»

تولیدی در اروپا همگی یا وامگیری شاده بودند و یا به  های  گرفت که روند سارچشامه می

به همین خاطر  .دار و پیشاینه درازی نداشاتند تمدنی ریشاهیننی پایگاه    شادند تازگی ابداع می

ریزی ها، با نوعی درونصاننتی و اقتصاادی به مساتنمرههای  ریزی روند همزمان با این بیرون

روبرو هسااتیم کاه تمادن نیز  افزاری از پیرامون باه مرکز  نرمهاای  عنااصاار فرهنگی و الگو

 سازد. سازد و هم آن را به نوعی اروپازدایی دچار میهم غنی میاروپایی را 

زارها تجربه کرد. در اروپا از قرن شاانزدهم میالدی به بند جهشای را در ابداع فنون و اب

ایران و چین ی  هااتمادنابتادای کاار و تاا پاایاان قرن هفادهم میالدی این جهش باه وامگیری از 

ی ابزارها و وساایل صاننتی به  ی خالقانهاما بند از آن نوساازی و توسانه  .شاد محدود می

. این در حالی  ریزی کردرا پیی مدرنیته  و شاالودهتبدیل شاد  تمدن اروپایی اصالی  وی گی  

 است که نظامی بسامان و پیچیده از اهداف پا به پای آن رشد نکرد.  

را طی کرد. در ایران وساایله و اروپا  ی  مساایری واژگونه تقریباًایرانی  تمدن از آن سااو  

ی حملهاما   .پا به پای هم تکامل یافته و توساانه پیدا کرده بودطی چهار هزار سااال  هدف  

با تمرکز بر مننی   اهداف  در نتیجه   .دکرساد را ی وساایل قوم وحشای مغول مسایر توسانه

فنی از های به شاکلی لگام گسایخته تورم پیدا کرد. در مقابل در اروپا وامگیری (انساان کامل

ی شااتابان فناوری و ابداع  ی ساایاساای به توساانهخودتشاادید کنندههای  شاارق و چرخه

دامن زد، در شاارایطی که اهداف و منناها هنوز خام و ناپخته بود و مدام از   نوهای وساایله

 ماند.ها عقه میوسیله

وسایله و هدف  آن اسات که  ی مدرنیته دربارهانگیز و جاله شاگفتهای  وی گییکی از 

اند. شرایز حاکم بر این نقطه عطف در آن از ابتدای کار چفت و بساتی اساتوار با هم نداشته

مسایر تکامل وساایل و اهداف از حدود قرن هجدهم و نوزدهم  ان بود که تمدن اروپایی چن

به سیستمی خودبسنده    «ابداع وسایل»ماشین  در قرن نوزدهم   وی هبه. شد میالدی از هم جدا 

شاود. البته بدیهی اسات که همچنان نقاط  کمابیش مساتقل از نیازها تبدیل میو فروبساته و 

و درهم   وارانادامارچگی  ی میاان این دو عرصاااه وجود دارد، اماا آن یکتا گیرچشاامتماا   

ی رود. نتیجهاز بین می تدریهبهدر اروپا    ،بینیمدیگر میی هاتمدنای که در  تنیدگی تاریخی
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این امر، جهشاای خیره کننده در فناوری اساات و اتصااال کوتاهی که میان دانش تجربی و 

فرهنگی دیگر در آن مداخله کنند و بدان  های شاود، بی آن که زیرسااختصاننت برقرار می

که اروپا را ممکن    اییهامننا و محتوا ببخشااند. به این ترتیه آن خاسااتگاه چندپاره و ایه

و خودبنیاد مسال  شاد که خونی تازه   زاددرونسااخت، طی چهار قرن گذشاته با روندهایی  

نو ایجااد کرد و   کلیباه  هااییساااازوکااراین قلمرو تمادنی جااری سااااخات و  هاای  در رگ 

 ناپذیر خلق کرد.بینیپیشهایی  قدرت

در همنشاین، ی موازی و ها و اهداف در دو شااخهدر کل قاعده بر آن اسات که وسایله

شاان با تکیه بر هم افزوده شاود. این بدان منناسات ارجاع به هم تکامل پیدا کنند و پیچیدگی

باه مطلوب برخورد هاا و منمااهاایی در گاذار از وضاانیات موجود  کاه اغلاه جوامع باا گره

راهبردها و دوشاادوش اهداف نو،  کمتر به بیشاتر،  »قلبم«   با  یای هکنند و برای گذار از نقطمی

ها شاود و به صاورت وسایلهدر آن جامنه نهادینه می تدریهبهکنند که  ابزارهایی را ابداع می

 شود.در شرایز مشابه به کار گرفته می ی عملیاتیو فنون پایه

 .بینیمیرانی میتاری  تکامل موازی وسیله و هدف را در تمدن اترین  و پیچیدهترین  دیرپا

ترین  تمدن و همچنین پیچیدهترین  این تا حدودی به این خاطر اساات که در اینجا با دیرینه

هایی بساایار مهم و ار اجتماعی پیشااامدرن ساار و کار داریم. دلیل این که فناوریساااخت

ی  داری، سافالگری، فلزکاری، چرخ، شاهرنشاینی، خز، گردونهجهانگیر  کشااورزی، رمه

پدیدار شاده، از ساویی قدمت و   زمینایرانساوارکاری، و پول( برای نخساتین بار در جنگی، 

دیرینگی این تمدن اسات و از ساوی دیگر پیچیدگی سااختاری جوامع مساتقر در این قلمرو.  

  بندی صورتها و  هایی مثل ضرورت ثبت دارایییننی تمدن ایرانی زودتر از دیگران با تنش

ی  هاتمدنانصااف در تبادل ساوداگرانه برخورد کرده و به همین خاطر ناگزیر شاده زودتر از 

 . مشخصدر پاس  به هدفی  منلوم هستند هایی را ابداع کند، که وسیله دیگر خز و پول

ساز جهانگیر و سرنوشتهای  ی وسیلهعمدهتمدن ایرانی گذشته از آن که آغازگاه بخش  

در تاری  بشار اسات، از این نظر هم اهمیت دارد که کاشاف اهدافی وی ه و بسایار مهم بوده  

از ابتدای دوران هخامنشای که مفهوم »پارسای« در مقام نوعی ابرانساان    کمدساتسات. ا

شاویم و آن آفرینش ژرف روبرو می شاود، ما با هدفی یکساره نو ودینی تنریف می-سایاسای

در  .خیزدی اولیه در این زمینه البته از نظام فلسافی زرتشاتی بر میانساان کامل اسات. ایده

اسا   که بر خوریم  برمیای  هخداگون انسانبرای نخستین بار به سیمای  «گاهان»های سروده
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ی اسااطیری کهن، از ی آزادش اهوراگونه اسات، و نه با شایوهخرد و سااخت اخالقی و اراده

 گیری انسان و خدایان یا زورمندی و شکل هیواوار بدن.  راه دورگه

شاد،    بندیصاورتی زرتشاتی این مفهوم فلسافی و اخالقی از انساان کامل که در اندیشاه

در دینی گساترش یابنده باقی بود، تا آن که پ  از   ایحاشایهای  هبه صاورت اید  هاقرنتا 

گیری دولت هخامنشای به محور ساازماندهی قدرت تبدیل شاد و در قاله مفاهیمی  شاکل

ی مرکزی سایاسات ایرانشاهری جای گرفت. با این حال مثل فرهمندی و دادگری در هساته

دیگری از آن های  هایش بود و به سارعت نساخهآن تنها یکی از مشاتق  پیکربندی سایاسای

ت اخالق مادنی  مهر پادیاد آماد کاه برخی در قاالاه دین  مردِ خادا( و برخی دیگر در باافا 

  بندی صاورتحکیم( مغ/  ( یا فلسافی  پارساا/ صاوفی( یا عرفان  جوانمرد/ پهلوان  /انساانی

و یکی از  زمینایراننظری تکامل یافته در  های  ها و دساتگاهشاد. بخش مهمی از وسایلهمی

. چون از ی مرکزی انساان کامل اساتدایل مهم پویایی و زایندگی تمدن ایرانی همین ایده

آورده و فرهنگی و مننایی وارد میهای ی سااختارتنشای دایمی و همیشاگی را بر همه  ساویی

است. این  کرده قام کنشگران خودمختار و آفرینشگر تثبیت میها را در م»من« از سوی دیگر

در تنریف انسااان کامل  ی اهزایی چاا  و پیاپی و خالقانبه شاااخههمان روندی بوده که  

 زده است. دامن می

ناپذیر اساات و به این ترتیه در تمدن ایرانی  دسااتیابی به انسااان کامل مأموریتی پایان

، با نوعی  اند یافتهتوسانه می  واراندامهرچند وساایل و اهداف با هم گره خورده و در کلیتی 

های سااازوکاری مغول و ویران شاادن  پ  از حمله  وی هبه .هدف روبرو هسااتیمپیشااتازیِ  

و به    شاودتشادید میاین جلو افتادنِ هدف از وسایله ها«ی نهادی، اجتماعیِ پشاتیبان »وسایله

. اهوتی شاادن بافت مننایی عرفان و گرددزا میکه گاه آساایه  انجامد می یو تورم فربهی

ننایی متصال به انساان کامل را باید در این بافت فهمید.  مهای  تخیلی شادن بخشای از لفافه

ها سار و کار یلهعملیاتی و کارکردمدارِ وسا ی  ایهدر اینجا ما با عقه ماندن و در جا زدن 

 اند.دادهزایی خود ادامه میداریم، در شرایطی که اهداف همچنان به توسنه و شاخه

. بینیمایرانی میی چیزی اساات که در تمادن  واژگونه کامالًاز این زاویه  اروپا موقنیات 

 تاأییاد بر  گواهی  نکرد.   تاأساای و بنیاادینی برای خود   زاددرونتمادن اروپاایی هرگز اهاداف  

در   -یابناد که در قاله دین نمود می-اسااتنالیی اهداف  های  آن که پیکربنادیسااخن این  

بساایاار ابتادایی    یاناد. ادیاان بااسااتاانی بومی اروپاا در سااطحتمادن اروپاایی برونزاد بوده
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زیر ناز  همچون رساوبی پاگانی  های باقی ماندند و به صاورت باور  (ایقبیلهچندخدایی   

شاود،  . اما نکته به تثبیت مسایحیت در اروپا خالصاه نمیجایگیر شادند دین مساتقر مسایحی  

 ده است. عام و فراگیر بو ایقاعدهی اروپاییان از ادیان خاوری که وامگیری مشتاقانه

این وامگیری از ابتدای ظهور تمدن اروپایی نمود داشات و امری دیرآیند نبود. وامگیری  

یا  روی این سااکاه بود و ورود کیش   1«زایش خادایاانهساایود از اسااااطیر فنیقی در »

ی پوتاگوراسی و کیش الئوسیسی، هایی رمزآلود مثل فرقهدیونوسو  به یونان و روا  آیین

ی این ادیان خاساتگاهی شارقی داشاتند و از قلمرو دولت هخامنشای به  روی دیگر آن. همه

 شدند.  بالکان وارد می

که اغلبشاان  مسایحیت،    ند،اینها پیشاتاز گساترش و نهادینه شادن ادیان بزرگ بندی بود

 کیش اوزیری  و   شاانیهودیت، مهرپرساتی، مانویت( خاساتگاهی ایرانی داشاتند و برخی

. تمدن اروپایی هرگز تا اواخر قرن آمدند می مصاراز فرعون(  -ایزی ، آیین پرساتش امتراتور

و پیچیاده را پادیاد نیااورده اسااات و آنچاه هم کاه پ  از این دوران    زاددروننوزدهم دینی  

اند. یننی یهودیت و مسایحیت یان قدیمی بودهیی مدرن شاده از همان ادهاشاکلبرسااخت، 

در ترکیه با کیش کمونیسام را برسااخت و پروتساتانیسام و   بند انقالب روسایه(  گراهزاره

دموکراسی -آیین لیبرال  (در جریان انقالب آمریکا و فرانسه شنارهای بازمانده از کیش مهر 

دیگر از   ایشااااخاهژرمنی هم    -در اروپاای مرکزی و قلمرو قادیمی اتینی  .را پادیاد آورد

فاشایسام را نتیجه داد.   ،پاگانی قدیمهای  گرا در اتصاال با آیینمسایحیت سالحشاورانه و هزاره

گذشاته از این سه دین مدرن که بسیار دیر پدید آمدند و تازه در قرن بیستم جهانگیر شدند،  

ی تنیین کنندههای  و سااازمان یافته از مننا  زاددروننظامی  اروپاییان هرگز دینی بومی یننی  

 اند.اهداف غایی را ایجاد نکرده

در بافت فرهنگ مدرن، نوعی ناپختگی و خامی در برخورد با    بر این اسااا  اساات که

سابکساری هنگام تنریف انساان آرمانی و بازتاب این امر را در  مایان اسات. نمفهوم انساان  

را باه   پهلواناانه  لوحی کا نوعی ساااده  یم.بینمی  لوحی در تصااویر کردن ابرانسااانساااده

 
1. Theogonia 
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کند، بی  وسااترن و پرماجرا تبدیل میهای فیلمهای مجالت کمی  یا قهرمانهای ابرقهرمان

 پدید آورد.  گیرچشمآن که عمقی و مننایی خودبنیاد و 

اسات، در واقع داریم به رشاد سارطانی  وقتی ساخن از واگرایی وسایله و هدف در میان 

کنیم. میاشاااره   (یننی تنریف انسااان کامل   ابزارها و فنون و نحیف و اغر ماندن غایت

گاه در قاله کارگری خساتگی ناپذیر  انساان طراز نوین ساوسایالیساتی(   ،انساان کامل مدرن

رون وسااطایی و همان گوساافند رام خداوند در ی قتصااویر شااده که همان رعیت و برده

نازیساتی   -گفتمانی کلیساایی اسات. گاهی هم این ابرانساان در قاله اصاالتی فاشایساتی

شاود، که در تصاویر می  (اما همچنان مثل جانوری اصایل از ی  ن اد برتر   اینمونههمچون  

 گردد.  شناختی و کالبدشناسانه از انسان متوقف میبرداشتی زیستهای مرز

سایاسای مدرن نیز به همین اندازه  های  دیگر انساان برتر در ایدئولوژیهای  بندیصاورت

ساازمان های  فاشایساتی و کمونیساتی که دینهای  خام و کودکانه هساتند. در برابر نگرش

آورند، در نگرش لیبرال با انفجاری ی مدرن هساتند و تصاویرهایی متمرکزتر پدید میافتهی 

مه به همین اندازه ساطحی و سااده هساتند و رنگارنگ سار و کار داریم که ههای  از تصاویر

توان با توان زیر برچساهِ »ماشاین مصرف« گنجاند. مدرنیته را در این مننا میشاان را میهمه

  دو کلمه توصیف کرد: شوقِ مصرف.

  عاملی بوده که وامگیری دایمی و به   ،سااطحی از انسااان کاملهای این تصااویرپردازی

ها ضاروری سااخته اسات. بیگانه را برای اروپاییهای  همان اندازه شاتابزده و ساطحی از آیین

گوناگون هندی و چینی و ایرانی و حتا سارختوساتی در بافت مدرن آن های علت روا  آیین

مزمن و اسااتسااقایی    ؛اساات که این نظام فرهنگی به نوعی عطش برای آرمان مبتالساات

فنااوری در غیااب اهاداف و   گیرچشاامزایی  ی رشااد و شاااخاهکاه نتیجاهنااشاادنی  درماان

ی بارور را در میانهای  هم و گوشاتالود را پدید آورده که هساتعظیای هغایتهاسات، و پوسات

 خود ندارد.

، بازساازی »من« اسات و نشاان دادن غایتی  هاتمدنی  بنیادین  همهی  هاپرساشیکی از 

هاست جهانی زیستگرانیگاه همه  »من«  برایش، به شکلی که مرگ را پ  بزند و رام سازد.

مننایی اسات. تنشای که تنها راه ساازگاری با اش پوچی و بیو تنش زیربنایی تهدید کننده

اسات که انسانی آرمانی پدید آورد و تصویری از کمال به دست   زاددرونریف غایتی  آن تن

 دهد.
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داریم: این چاالش یاا در   »من«  ی باازتنریفدو راهبرد کلی برای حال مساائلاهدر نهاایات  

ها پیشانهادهایی در این مورد به دسات »من«شاود و یا فردی. یننی یا  ساط  نهادی حل می

بخشاند، و یا نهادهایی اغله درپیوساته با قدرت سایاسای  دهند و خود آن را تحقق میمی

 زمینایرانکنناد.  گیرناد و باا قاالبی آمراناه آن را ترویه میسااکاان امور را باه دسااات می

ساینا و فردوسای و تاری  از الگوی نخسات را پدید آورده که ساهروردی و ابنترین  پربار

 »من«  ی اینها در شارایز بحرانی به بازتنریفهایش هساتند. یننی همهموانا و حافظ نمونه

 اند. آرمانی مشغول بوده

 اناد.مادار این روناد را در خود پروردهی نهاادهاانموناهاز آن سااو اروپاا و چین بهترین  

بحران فروپاشی   پاسخی بود به ،گیری انسان پرهیزگار کاتولی  در قرن چهارم میالدیشکل

. همچنان که انسااانِ هضاام شااده در خاندان و روسااتا  مین/ رِن( در چین امتراتوری روم

واکنشای بود به ظهور دولت متمرکز چینی در عصار هان و اساتقرار نظام سایاسای فغفوری. 

هایی  هایشاان، شاباهتبودنِ خاساتگاهشااید به این دلیل اسات که اروپا و چین در عینِ دورتر  

اند.  سااازند و در دوران مدرن هم به راهی همسااان رفتهچشاامگیر در این زمینه نمایان می

و حزب هوب شاده بود، هم در نظام  طراز نوین ساوسایالیساتی که در انضاباط کارخانهن  انساا

ی شامالی پذیرفته شاده و هم در روسایه و اروپای شارقی و و کامبو  و کرهچین کمونیساتی 

 گرای سراسر اروپا. احزاب چ 

از ایران    کهآنچه به  محدود بود در تمدن اروپایی برای دیرزمانی تصااویر انسااان کامل 

ی در حوزه.  نمودبساانده میرونوشااتی ساااده از آن   و بازتولید و تثبیتِ  ،شااد وامگیری می

البته در برابر شااهنشااه آرمانی پارسای ی  رقیه  سایاسات هم ماجرا به همین شاکل بود. 

در قاله تصااویر  وجود داشاات. این دومی همان بود که  -فرعون مصااری -تاریخی مهم  

. تصاویری که همچنان به دلیل خدای رومی وامگیری شاد -ی امتراتورانگارانهخشان و سااده

هایی  طرد »من« در این تمدن، تنها کارکردی ساایاساای داشاات و به امتراتور و شااخصاایت

ی بندهی مردم اروپا شاد. تودهتاریخی مثل اساکندر و سازار و ناپلئون و هیتلر منحصار می

در دوران مادرن باه کاارگران مطیع و کاه  شااادناد،  قلماداد میزاهاد و پرهیزگاار خاداوناد  

 مدار و اعضای منضبز احزاب دگردیسی یافتند.شهروندان قانون

در تمدن اروپایی ظهور کرد،  صاننتی برای تولید ای هخالقانهای  وران مدرن چرخهدر د

مهاجم   ،نیرومند  ،موفقی هانظمو شکوفایی را در پی داشت و   زاددرونکه دانش و فناوری  



269      ی های انسان بخش سوم: تنوع تمدن  

 

 

فرهنگ مدرن تصااویری  های  ی  از نسااخهدر هیچو پیروزمندی را ایجاد کرد. با این حال 

ی  ی گساترش یابندهعمیق و قانع کننده از انساان کامل شاکل نگرفت، چندان که با آن پوساته

 فناوری و علم سازگاری داشته باشد.

شود که نخست سه ابرروایت اصلی از مدرنیته پرداختن به این موضوع زمانی ممکن می

شاود،  پردازان تمدنی دیده میرا از یکدیگر تفکی  کنیم. خطای مشاترکی که در آرای نظریه

را با کلیت مدرنیته  (رویکرد لیبرال دموکراتی  آن اساات که ی  روایت خاص از مدرنیته 

را همچون   (یننی کمونیسام و فاشایسام رقیه این نگرش  های  انگارند و ساویههمساان می

کنند. در چنین نگرشای فرض بر آن اسات  هایی برای مدرنیته تفسایر میها یا بدیلواپساروی

کنار که مدرنیته ی  جریان یکتا و مساتقیم اسات که ی  جناح چ  و راسات افراطی را در  

خود دارد کاه باه رادیکاال کردن یاا محادود سااااختن جریاان اصاالی گرایش دارناد و باا آن 

 ورزند. مخالفت می

الملل این تصاویر چند ایراد بنیادین دارد. نخسات آن که موقنیت امروزین سایاسات بین

. یننی پیروزی لیبرال دموکراسای  دهد و به گذشاته تنمیم می  داند را امری بدیهی و طبینی می

ی جریانی اصاالی بر کناد و هم آن را همچون غلباهبر رقیباان دیگرش را هم قاطع فرض می

گیرد. این شاایوه از فهم مادرنیتاه، تاا حادودی در ساانات هاایی گمراهااناه در نظر میبادعات

تاریخی و فرهنگ مسایحی اروپا ریشاه دارد که به ی  خوانش و ی  روایت »درسات« و 

رقیه  های ی روایتهمهکند و می تأکید بیش از حد  (ایمان دینی  وی هبه »ساالم« از هرچیز  

 گیرد. هایی زودگذر در نظر میها و گمراهیرا همچون بدعت

مسایحیت که طی دو هزار ساال گذشاته پدیدار  های  هواقنیت اما آن اسات که تمام نساخ

  آمیز چارچوب مساتقر امروزین از میدان به در شادند، به شاده و اغله با سارکوب خشاونت

بودند و منیاری بیرونی نداریم که  تبار همی پاکدینی ارتدوک  یا کاتولیا  امروزین، اندازه

جریان مساایحیت در   اصااواًی« فرض کنیم. چرا که یکی را کمتر یا بیشااتر از بقیه »مساایح

که به انقراض  هرچند ، هها تحقق یافتی این شاابکه از منشتکامل همزمان و در هم پیوسااته

شان هایی که برخی. نسخهه باشد ی برخی دیگر منتهی شد ها و تثبیت زورمدارانهبیشتر نسخه

اش نزدیکتر بودند و این همان اساات که اشااتنگلر »فرهنگ آغازین ایرانیهای به خاسااتگاه
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ا ظهور اساالم در اروپا  ی فروپاشای امتراتوری روم تگوید در فاصالهمجوسای« خوانده و می

 1حاکم بوده است.

مدرنیته هم ماجرا به همین شااکل اساات. به لحاظ تاریخی، مدرنیته از همان  ی  درباره

زمانی که در اواخر قرن هجدهم میالدی پدیدار شاد، در قاله سایاسات ژاکوبنیِ مورد نظر 

پیشارو و موفق آن در اطراف های  آیزنشاتات تجساد یافت و در ساراسار قرن نوزدهم نساخه

با ساه    ی اروپاگذشاته  کردند. تاری  دو قرنهایی شادید میوساانچ  و راسات نهای جناح

از   (کمونیساتی و فاشایساتی  ،لیبرالمتفاوت    هاییکه روایتمالزم بوده  شااخه شادن مدرنیته 

ی لیبرال روایت دهد. بر خالف تصاور مرساوم، نساخهاین پیکربندی اجتماعی به دسات می

ی  جهانِ قرن نوزدهم با اساتیالی نظام سارکوبگر و ن ادپرساتانه اسات.غاله و اصالی نبوده 

ی تاریخی آن اسات. شاود که پیشاگام فاشایسام و مقدمهها مشاخص میاروپایی در مساتنمره

روایت مدرنیته در ترین ی آغازین قرن بیساتم نیرومند فاشایسام و نازیسام که همچنان در نیمه

شاد، شاکلی بازساازی شاده از همین سایاسات اساتنماری خودبرتربینانه و اروپا محساوب می

 ه بود. تابید زبامردم این سامان ک  بود و بر سلسله مراتبی بود که به اندرون اروپا منن

توان همچون بادیلی  گرا و انقالبی کمونیسااتی را نمیباه همین ترتیاه جریاان چا 

غیراروپایی و غیرمدرن در نظر گرفت. این پیکربندی سایاسای و اجتماعی هرچند در دنیای 

مدرن شدن و اروپایی شدن گره خورده های با روند   یقاًدقپیرامون اروپا به قدرت رساید، اما  

دنیا های  کشورترین  و پهناورترین  د و اهمیتش هم چندان بود که در قرن بیستم پرجمنیتبو

 کمونیستی بودند. 

های  اینها بدان منناست که اگر بخواهیم در بافتی تاریخی به مدرنیته بنگریم، اتفاقا نسخه

بندی اساتخوانآن که   اش را در کمونیسام و فاشایسام خواهیم یافت. ضامنِغاله و مسالز

هم  انگیز با به شاکلی شاگفتاین دو بینی، و ساازماندهی سایاسای و اجتماعی مفهومی، جهان

هایی از اند که شااکلمدعیشاااخه  رویکرد لیبرال دموکرات شااباهت دارد. هرسااه  و با 

 ی آزادکنند، و در هر سااه ارادهادی و عقالنی شاادنِ حقوق را تبلیغ میسااااری و آزمردم

ها که آشکارا حق انتخاب را نفی  شود. فاشیستشود و نادیده انگاشته میسارکوب می »من«

 
1. Spengler, 1972: 223-224. 
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کردند و مخالف دموکراساای بودند، در این میان شاااید از دوتای دیگر راسااتگوتر و می

شاان به اخالق سانتی اشاراف اروپایی باز یبند پایین تا حدودی به  و اتر باشاند، صاری 

 به همین خاطر هم زودتر از باقی منقرض شدند.   دقیقاًگردد، و می

ی آزاد کمونیسام از نظر سارکوبگری و نامنتبر شامردن اراده،  ماندهدر میان دو رقیه باقی

کرد نازیستی بود، اما از اخالق بردگان پیروی می-تر از سیستم فاشیستیتر و خودکامهمهیه

کرد. در همچون راهبردی عمومی تقدی  میپنداشات و زیرکی سایاسای میگویی را  و دروغ

ی  آزادی فردی را به رسامیت  دموکرات اسات که به شاکلی صار-این میان تنها نظام لیبرال

های های تبلیغاتی و ماشاینی کامل دساتگاهشاناساد. با این حال در عمل اینجا هم با غلبهمی

 کند. مهندسی رضایت سر و کار داریم، که کردارهای شخصی را تنیین می

مفهوم دموکراسی و حق انتخاب سیاسی ستون فقرات سازماندهی  در سط  کالن اگرچه 

حزبی یا  های  ی انحصااارجوییسااازد، اما در عمل شاابکهرا بر میغرب امروز  اجتماعی  

و از کار  کنند غرقه میهای آزاد فردی را در خود اراده  ،و بازاریای هرسانهای بخشیجهت

 د.  ندازنامی

بنیادین اقتصاادی و صاننتی، و های  ساازوکاریی سایاسای، به عبارت دیگر سااخت نها

رال و کمونیسااتی و کالن تولید و توزیع قدرت در میان سااه ساارمشااق لیبی هاچارچوب

 هاست که تفاوت دارد. کاریفاشیستی بسیار همسان است و تنها روبناها و ریزه

هایی از ی   و نساخه هاروایتآورند، در واقع یجهان کالنی که این ساه پدید مزیسات

به همین خاطر اسات که نوساانها و گذارها از ی  جبهه به   .سارمشاق مننابخش یگانه اسات

نماید. این که موسااولینی که رهبر سااوساایالیسااتها و دیگری چنین آسااان در آن رخ می

افراطی ایتالیا بود، به بنیانگذار فاشایسام تبدیل شاد چندان دور از ههن های پرداز چ نظریه

تولیدی و توزینی آمریکا و شاوروی در زمان جنگ سارد در های ساازوکارنیسات، و این که  

بود، از این زاویه  و حتا در نقاطی هماهنگ اش همریخت و هماورد  بافت کالن نواستنماری

 نماید.طبینی می

یکردی  ، اغله نگرش خود را همچون رویتهی مدرننمایندگان هری  از این ساه شااخه

. یننی مادعی جاایگااهی انتقاادی هسااتناد کاه گویی  کنناد میبخش وانمود  انتقاادی و رهاایی

چینی اساات که  کند. با این مقدمهد و نقد مینگرسااراساار پیکربندی مدرن را از بیرون می
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هایی  هایی برای تنریف و ایجاد انسان کامل در هر سه شاخه پیشنهاد شده، که شباهتنسخه

 ی  از عمق چندانی برخوردار نیست. هیچو  عمیق با هم دارد

اناد هم همین مااجرا باه  داشااتاه  در میاان آن انادیشاامنادان منادودی کاه رویکردی تمادنی

شاود. به ظاهر کساانی که به تکثر فرهنگی باور دارند و از چندگانگی  شاکلی دیگر تکرار می

کنند. اما با مساتبد مدرن جلوه میی  هاگفتمانکنند، همچون بدیلی در برابر صاداها دفاع می

هماان جریاان  هاای  نماایاد کاه این گفتماان هم یکی از پیاامادهاا و نتیجاهقادری دقات چنین می

سایر تحول چ  نو پ  از مدرن باشاد، و نه نگرشای انتقادی و نظرگاهی در بیرون از آن. 

پرور و فاسااد  ایساات از آنچه که در این روندها دروغوم تا به امروز نمونهجنگ جهانی د

 است و ناکارآمد و خردگریز.

ی مدرن و دی رایه آن اساات که این همه در درون پیکرهدلیل ناکامی رویکردهای انتقا

کنند، و در نتیجه اسایر اصاول  ضامنِ پذیرش میرا  تمدنی اروپایی خود را صاورتبندی می

بخشای هساتند که میان منتقد و موضاوع انتقاد مشاتر  اسات. نقد  موضاوعه و شارایز تنین

ار  از مدرنیته انجام پذیرد و شاود که از جایگاهی خای مدرنیته، تنها زمانی ممکن میریشاه

شود. اما امروز تنها دو تمدن این تنها با ایستادن بر اقلیم تمدنی در بیرون از اروپا ممکن می

اند. در شارایطی که اولی به لحاظ سایاسای فروپاشایده  ایران و چین بیرون از اروپا باقی مانده

قادی بیش از پیش  و تسااخیر شاااده اسااات و دومی مطیع و تاابع ماذاهاه مادرن، چنین ن

 دشواریاب شده است، و همچنین ضروری و حیاتی.
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 زمینایراننگر به گفتار نخست: نگاهی کالن

 
تاا باه امروز بااقی مااناده   همچناان  -ایران–  انساااانی  تمادنترین  قادیمیاین حقیقات کاه  

  قاعدتاً ، باید  هویت ملی را نیز پدید آوردهترین  سایاسای و پیچیدههای  سااختترین پایدار

  تقریباً این که چنین نشاده و موضاوعی به این اهمیت  .موضاوع کنجکاوی پ وهشاگران باشاد 

زند. در این  دامن می یی بیشااترهاپرسااشخود به کنکاشاای و طرح نادیده انگاشااته شااده،  

توان به این چالش نظری ایه میدر حد طرح پرسش و پیشنهاد چند پاس  پ کمدستنوشتار 

 نزدی  شد.

- ی زماانیی تمادن ایرانی تاا حادودی در سااااخات وی هکلیاد ظهور و پاایاداری حوزه

مربع را در بر  حدود ده میلیون کیلومتر زمینایرانقلمرو جغرافیایی  اساات. اش نهفته مکانی

اش را دو کویر  ی مرکزیی درخت دارد. یننی هساتهگیرد که سااختاری شابیه به برش تنهمی

اناد کاه خود باا هاا و کوهسااتاانهاایی حلقاه زدهعظیم اشااغاال کرده و دورادور آن رودخااناه

شاوند. به این ترتیه ی  سایساتم بزرگی متصال میهای  جنگلی به دریاها و دریاچه ایحاشایه

 ایحاشایهی خوارزم، خزر، دریای سایاه، خلیه فار ( را داریم که با  آبی پیرامونی  دریاچه

( ، قفقاازبزرگی  هنادوکش، البرز، زاگر ، تورو هاای  جنگلی و پربااران باه کوهسااتاان

به نسابت کم آب ولی مناساه کشااورزی به   ایحاشایهشاوند و این کوهها خود با  متصال می

 شوند.  کویر لوت و دشت کویر متصل می

،  اند بودهتاری  نیز  های دولتشاهرترین که در ضامن کهن زمینایرانهای شاهرترین کهن

در آنجا زندگی  شااان  اند و هنوز نوادگان همان ساااکنان اولیهاغله تا به امروز باقی مانده

فصلی این رودخانه های . بر خالف مصر که به خاطر دسترسی آسان به نیل و طغیانکنند می
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اقتصاد کشاورزی   زمینایرانی طبینی دسترسی داشت، در  به خا  حاصلخیز و آبیاری شده

خشا  این ساامان  بدیهی و حاضار و آماده نبود. کشااورزی در اقلیم پیچیده و نیمهامری  

  اصاواً بایسات با ساازماندهی اجتماعی پشاتیبانی شاود. سااختنی و پروردنی بود که میامری  

شاناختی بود که باع  شاد انقالب کشااورزی در قرارگیری در مرز خشاکی و همین تنوع بوم

 آغاز شود و گیاهان و جانوران اهلی پایه بومی این سرزمین باشند. زمینیرانا

شااهرها را در خود دولتای از زمین شاابکهپ.م ایران  2600تا   ۳000ی در فاصااله 

. بیشاتر این شاهرها کوچ  بودند و بودصاد تا  همچنان بیش ازداد که شامارشاان  جای می

تفاوت شاکل گرفته بر مبنای دو جریان اقتصاادی مو  بین دو تا پنه هزار نفر جمنیت داشاتند 

ی مراکز تولید کشااورزی و همچون مراکز  ی کالسای  در میانهشاان به شایوهبودند. برخی

های بزرگ  ی رودشاده بودند، و اینها اغله در کرانه  تأسای ی تولید روساتایی تراکم افزوده

بودند و برنشاساته قرار داشاتند. برخی دیگر همچون کمربندی گرداگرد کویر مرکزی ایران  

 کرد. را به هم متصل میهمسایه  های های تجاری بود که شهرشان راهعلت رونق

بندی کرد. به این ترتیه پنه شان ردهی آبیتوان بر اسا  حوزههای کشاورز را میشهر

 داریم:در ایران ای هرودخان زیرسیستم

بل  و دو شاهر بسایار مهمِ  آمودریا که  -ی سایردریاالف: زیرسایساتم بل  و مرو: در کرانه

 سغد و خوارزم را ایجاد کرد.کوچکتر قلمرو های  مرو و شهر

شاهر ساوخته، رود که  هلیل-هیرمند -ی ساند ب: زیرسایساتم سایساتان و بلوچساتان: در کرانه

 دیجی را پدید آورد.سادات و کوتجیرفت، هاراپا، موهنجودارو، مهرگره، موندیگ ، دمه

قمرود که مراکز اساتقراری بسایار -رود کر -ی سافیدرودپ: زیرسایساتم ری: در کرانه

هاای ری و قم و گرفات و باه ظهور شااهرکهن چیاذر و قیطریاه در تهران امروز را در بر می

 جمنیتی کاشان  سیل ( و قزوین باستان منتهی شد.  مراکز 

دز شاکل گرفت و شاهرهایی مثل -کارون-ی کرخهت: زیرسایساتم ایالم که در کرانه

 بهبهان را ایجاد کرد.و در پیرامونش شهرهایی مثل اصفهان و ن، شوش، انشا

فرات که کیش و اور و اورو  و اریدو و -ی دجله : زیرسایساتم میانرودان: در کرانه

اش بودند. آنچه  با نام آناتولی شاهرت یافته و اغله اگاش و ارساا و ماری از مراکز مهم

آبرفت  ی اسات که ازدر واقع همین سایساتم ،گیردرار میبه شاکلی تفکی  شاده مورد بح  ق

و در شامال اسات در جنوب مساط  و پسات  هایش برخاساته وو سارچشامهدجله و فرات 
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پ  از فروپاشای عثمانی کشاورهایی متفاوت  و چون در دوران مدرن  .کوهساتانی و مرتفع

 . اند دو قلمرو متفاوت قلمداد شدهها به غلز  ایناند، را در دست داشته ی این دو ناحیهاداره

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دولت سلجوقی منعکس شده است. ی تمدن ایرانی که بر نقشه های اصلی حوزه زیرسیستم

 

ی خوارزم،  ی دریاچهعالوه بر اینها هفت زیرساایسااتم ساااحلی هم داریم که در کرانه

و ی هاامون، خلیه فاار ، دریاای مادیتراناه،  وان، دریااچاه-ی اورمیاهی خزر، دریااچاهدریااچاه

 های وابسته به آب به حساب بیایند. ی همین شهردریای سیاه شکل گرفتند و باید در زمره

ه، جیرفت، کاشاان، قمرود، انشاان، ری، و مرو  اینها شاهرهایی مثل شاهر ساوختمیان در 

های آبی و بیشااتر در پیوند با ای بودند که تا حدودی دور از شااریانهای جمنیتیهسااته

 رودخانه، سااحل( را ای  سااختار کرانههای تجاری شاکل گرفته بودند. به این ترتیه دو راه

زمین را شااکل داده های ایرانها( که شااهرداریم و ی  جریان ترابری جمنیت و کاا  راه

ترین  های جریان یافتن آب و راه در این الگو بر هم افتادگی هم دارند و بزرگ اسات. حوزه

 شمال غربی:

ارمنستان و گرجستان، آران، 

آناتولی، کاپادوکیه، داغستان، 

 اوسِتیا

 مرکزی:-شمالی

ری، گرگان، 

گیالن، طبرستان، 

 دامغان

 شمال شرقی:

سغد، خوارزم، مرو، بل ، سکائیه 

  قزاقستان و قرقیزستان(

 جنوب شرقی:

هرات، کابلستان، غورستان، 

بلوچستان، سیستان، مکران، کشمیر، 

 پنجاب، گجرات، هند شمالی

 مرکزی:-جنوبی

کرمان، یزد، ایالم، 

ستاهان، یمن، 

 خوزستان

 جنوب غربی:

لرستان، 

کردستان، 

آهربایجان، 

میانرودان، 

 حجاز

آسور

 ستان 
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شهرها  مثل شهر سوخته، جیرفت، شوش( در محل تقاطع هر دو جریان راه زمینی و جریان 

 اند.آبی شکل گرفته

شاناختی در ترکیه با هم هفت زیرسایساتم اصالی تمدن  های جغرافیایی و بوماین واحد 

 اند از:عبارتاند که  ایرانی را بر ساخته

های قدیم لودیه، ارمنستان، گرجستان، اوسِتیا،  ( شمال غربی در قفقاز و آناتولی  استان1

 کاپادوکیه، داغستان، آران(؛

های قدیم گرگان، طبرستان، گیالن، مرکزی در گرداگرد دریای خزر  استان  -( شمالی2 

 ری، دامغان(؛

( شامال شارقی در ماوراء النهر و خراساان  ساغد، مرو، خوارزم، خراساان، بل ، ساکائیه  ۳

  قزاقستان و قرقیزستان(؛

( جنوب شارقی  هرات، غورساتان، کابلساتان، سایساتان، بلوچساتان، کشامیر، پنجاب، 4

 گجرات، هند شمالی(؛  

 مرکزی  کرمان، یزد، ستاهان، یمن، ایالم، خوزستان(؛  -( جنوبی5

 ب غرب  لرستان، کردستان، آهربایجان، میانرودان، حجاز(. ( جنو6

شوند که  میاین شش زیر سیستم با ی  بخش کوچ  هفتمی به اسم آسورستان تکمیل 

 بندی تمدن ایرانی و مصری بوده است.ی اصلی مفصلنقطه

ی  با کمینهبیش از صاد شاهر ها ی این زیرسایساتممجموعهپ.م در    ۳000در حدود ساال 

ی دولتشاهر  شاان به مرتبهحدود ی  چهارم  احتمااًوجود داشات که  جمنیت دو هزار نفر(  

برکشاایده شااده بودند. این دولتشااهرها تا قرن بیساات و چهارم پیش از میالد نخسااتین  

  تدریه بهیاد شااده  های  ها را ابتدا در اکد و بند در ایالم شااکل دادند. پادشاااهیپادشاااهی

نویساای ایران غربی را پدید آورد که شمارشان بین سه تا پنه ی هادولتتوسانه پیدا کرد و 

با خز  کمدساات  به همان تنداد دولت پادشاااهی نانویسااا  یا احتمااًکرد و نوسااان می

 ایم.  هم در ایران شرقی داشتهناشناخته( 

صااد از مرز  زمینایرانهای شااهرشاامار دولتپ.م  2400تا   2600ی حدود در فاصااله

قادر بود   وداد را در خود جای می  ده هزار نفر کمدساتاز اینها هری   ت و جمنیگذشات  

 بسیه کند. ستاهی چند هزار نفر  
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پدید  زمینایرانها در ی قرن بیسات و چهارم پیش از میالد نخساتین پادشااهیدر میانه

آمدند که عبارت بودند از دولت اکد در زیرسایساتم میانرودان و کمی بندتر دولت ایالم در 

تا پنه تا ده هادولتود و هری  از این  ی پادشااهی بی گذار به نظم ایهشارق آن. این نشاانه

 کردند.  قدیمی را با هم متحد میهای از دولتشهر

 تأسای هایی  در همین حدود در قفقاز و زیرسایساتم مرو و بل  هم پادشااهی احتمااً

اش نداریم، اما بر اسا   به خاطر نانویسا بودن این مناطق اطالعات چندانی درباره شده، که

توانیم حد  بزنیم  بزرگی شهرها و پیچیدگی نظام اجتماعی و سط  تخصصی شدن هنر می

پ.م   2400ای در آن مناطق هم تحقق یافته اسات. در حدود ساال که چنین گذار سایساتمی

-ز سیستاندادند که عبارت بودند ارا شکل میسایاسی ت زیرسایساتم  ف ه زمینایرانهای شاهر

، میانرودان،  هیتی(  آناتولی -همدان  ماد بندی(، قفقاز-کاشااان-مرو، ری-بلوچسااتان، بل 

 آسورستان، و ایالم. 

تجاری به هم دوخته شده و تاریخی مشتر  را تجربه ی  هاراه باها زیرسیستمی این همه

مساتقل( را های هایی از دولتشاهرخوشاه  منمواًسایاسای مساتقلی  و ی  هانظامکردند. اما می

آوردند. ساابا  فرهنگی متفااوتی را پدید میهای  دادند و از این رو واحد در خود جای می

جهان مادی این مردمان کمابیش یکسااان بود و این  زندگی، سااط  فناوری، هنر، و زیساات

آورد. با این همه نظام سایاسای، زبان، و ا زیر چتر تمدن ایرانی گرد میهمان اسات که همه ر

انگیزش  شاناختی شاگفتبومگذشاته از تنوع  زمینایرانکرد. شاان تفاوت میتا حدودی دین

ی داشااته اساات. یننی هم کوچندگان به  گیرچشاامهمواره  نساابت به جمنیت هم تراوایی  

های  ند و هم به آساانی جمنیت اضاافی خود را به سارزمیناهشاد ساادگی در آن مساتقر می

در تیدپوسات بودند که . بومیان اصالی این قلمرو مردمانی سا ه اساتکردپیرامونی صاادر می

 . جند گنمیزبانی متفاوت -ی ن ادیسه شاخه

گاذارِ کوچناده از آفریقاا در ی تحول جمنیات بنیاانجمنیات بومی این منطقاه کاه نتیجاه

و آغاز کردند  انقالب کشاااورزی را اند که  اند، همان کسااانیهفتاد هزار سااال پیش بوده

ی این مردم در گرانیگاه آیینی اولیه. پدید آوردند جهان را های شااهرروسااتاها و ترین کهن

شاان دانسات،  توان اولین دساتاورد مادی ملمو تته را میلیایران غربی قرار داشاته و گوب 

 ی زمین هم هست و دوازده هزار سال قدمت دارد. سنگی کرهین اثر کالنکه در ضمن اول
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را ها  و هوری  هاها، کاسای، لولوبیهاها، گوتیها، ایالمیاین مردم قومهایی مثل ساومری

شااوند، آنان را قفقازی  ، و امروز چون بقاایایشااان در قفقااز بیشااتر دیده میپدید آوردند 

ی این جمنیت تا دامنه  احتمااًدهد که  نشااان می شااناساای تاریخیزبانهای داده.  نامیممی

مثل شهر سوخته و هاراپا و های  بزرگ دیرینهای شاده و سااکنان شاهرکشایده می ی ساند دره

 اند. ی جمنیتی تنلق داشتهموهنجودارو و مهرگره نیز به همین شاخه

ی کاه نواحی سااردساایر باااتر از محور دریااچاه زمینایرانشااماالی قلمرو هاای  بخش

گیرد، قلمرو ن ادی مهم و اثرگذار بود که در سراسر دریای سیاه را در بر می  -خزر-خوارزم

ی فنال هساته.  شاوند و امروز هند و اروپایی نامیده می  کمربند شامالی اوراسایا حضاور داشاتند 

شان مرکز جمنیتینامیدند و  هایی بودند که خود را آریایی میهمان  ،و پیشروی این جمنیت

طی چهار مو  به جنوب و غرب  . این مردم گیردقرار می زمینایرانالی قلمرو  در ثل  شام

و بخش شامالی هند را دگرگون سااختند.   زمینایرانکوچیدند و ترکیه جمنیتی ساراسار  

یی را در شامال ایران  هافرهنگی ساوم پ.م آغاز شاد و ی هزارهمو  اول این کوچ در میانه

گرانیگاهش  ترین مهم  BMAC)1شاناختی مرو و بل   ی باساتاندید آورد که شابکهشارقی پ

ها در قرن هفدهم پ.م آغاز شااد و به تشااکیل نخسااتین اساات. دومین مو  کوچ آریایی

 در هاآناتولی و میتانیهای هایشاان هیتیآریایی نویساا منتهی شاد که نیرومندترینی هادولت

. اند هایی داشتهبا ایشان آمیختگی احتمااًی هم  های بابلکاسیو   امروز بودند کردساتان عراق  

  1200عصار برنز  حدود پایان ساومین مو  در قرن سایزدهم پ.م و همزمان با فروپاشای 

 زمینایرانهاا در  هاا و ماادهاا و بلخیپ.م( انجاام پاذیرفات و در جریاان آن اقوامی مثال پاار 

دولت عظیم هخامنشای را   ،میزبانهای دشاان با یکدیگر و با جمنیتسااکن شادند که اتحا

د که در قرن وشها به اقوام تخاری و سکا مربوط میپدید آورد. چهارمین مو  کوچ آریایی

وارد شادند و بقایای مقدونیان را  زمینایرانخاوری به  های ساوم پ.م از ترکساتان و بخش

  تأسای کوشاانی را -ی اشاکانیاز این سارزمین بیرون راندند و دولت دوقلو و در هم پیوساته

ی انقالب کشااورزی  شاهرنشاینی، رام کردن گندم و پایهبه همان ترتیبی که عناصار   کردند.

های  گری با چرخ( دساتاورد قفقازیجو و گاو و گوسافند و بز، فناوری م  و مفرغ، کوزه

 
1.  Bactria–Margiana Archaeological Complex 
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ها هم عناصاری مهم مانند رام کردن اساه و شاتر و بود، آریاییبومی ایران مرکزی و جنوبی  

ی تمدن ایران و جهان افزودند. مهمتر ی جنگی و فناوری آهن را به اندوختهساخت گردونه

نوآوری دینی تاری  پیشامدرن هم  ترین  دساتگاه فلسافی و اثرگذارترین  از همه آن که قدیمی

در همین جمنیت و در ایران شاارقی پدید آمد و این همان اساات که کیش زرتشااتی را 

 بندی ایرانی را تشکیل داد. ی هادولتی مننایی شاهنشاهی هخامنشی و برساخت و شالوده

ی  جمنیت بومی دیگر در جنوب  های میانی،  های شامالی و قفقازیگذشاته از آریایی

آساایایی مسااتقر در مصاار -ی جمنیت آفریقاییوجود داشاات که ادامه زمینایرانغربی  

نامند، و باید توجه داشات که  شاد. این جمنیت را امروز به اسام ن اد ساامی میمحساوب می

ی این  ها به همان کاربرد دیرینهها و آریاییا و قفقازیهی ن اد در نامیدن سامیکاربرد کلمه

دهد. مفهوم  تبار« مننا میخویشااوند و همهای شاود و »جمنیتکلمه در پارسای مربوط می

  ( بر تمایز رنگ پوسات و شاکل ظاهری اساتوار اسات race اش  در مننای فرنگیمدرن ن اد  

  و تنبیری سیاسی و ایدئولوژی  است و اعتبار علمی ندارد.

دهد  تبار را نشان میانسانی خویشاوند و همهای  اش جمنیتایرانی ن اد در مننای اصلی

این تنبیری درسات    .شاوند یشاان از هم تفکی  میهازبانبر اساا  خویشااوندی    وی هبهکه  

ی  توان یافت که ریخت و خانوادههایی متمایز میی انساان جمنیتاسات و در بساتر گونه

ساه زمین در ایرانبر این مبنا  هایشاان با هم متفاوت اسات. یکی هاپلوگروهزبانی و ترکیه ژنت

یننی همزیساتی    ، هرچند ها را داریمهایی وابساته به این خوشاهی ن ادی اصالی و تیرهخوشاه

شاناختی ی و سااختار زیساتبافت ژنتیک  ،پیاپیهای  طی نسالپردامنه  های  دیرپا و هماوری

دیگر از این که بگذریم که کل  را یکدسات سااخته اسات.  زمینایرانکل مردم سااکن قلمرو  

در  raceی انساان شاباهت ژنتیکی چشامگیری با هم دارند و مفهوم مدرن های گونهجمنیت

 بار ندارد.ی »انسان خردمند« اعتدرباره  اصواًمننای زیرگونه  

های  و بخشاسات ی عربساتان  جزیرهشابه -با این تنبیرِ ایرانی از ن اد-  ساامیزادگاه ن اد  

محسااوب    زمینایران  ناپذیر از جغرافیای تاریخیکه بخشاای جدایی  ،جنوبی آسااورسااتان

های ها جمنیتی متحر  داشاتند و همزمان با آنها به بخشها هم مانند آریاییشاود. ساامیمی

را باایاد در   زمینایرانجمنیتی  هاای  کوچیادناد. باه همین خااطر جنبشمی  زمینایرانمرکزی  

بزرگ نشاان های  خودِ همزمانی این کوچ .کنار هم و مانند سایساتمی یکتارچه در نظر گرفت



280       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

درهم پیوسته و منسجم بوده  جمنیتی اش ی  سیستم در سراسر تاری  زمینایراندهد که  می

 جدا جدا و مستقل.های و نه موزائیکی از فرهنگ

آغاز شاد و این زمانی بود  ی ساوم پ.م ی هزارهدر میانه  هاین مو  حرکت ساامینخسات

شامالی میانرودان کوچیدند و نخساتین پادشااهی های  ها به آساورساتان و بخشآموریکه  

د. دومین مو  کردن  تأساای پ.م    2۳50در حدود سااال ( را دولت اکد    زمینایرانمتمرکز  

اش تنها به آساورساتان  در همان قرن شاانزدهم و هفدهم پیش از میالد انجام پذیرفت و دامنه

به جنوب آناتولی و دریای اژه و شامال مصار نیز گساترش   بلکهند،  و میانرودان محدود نما

کردند که به نام هیکسو  شهرت یافته    تأسی از این مردم در مصار دولتی  ایشااخهیافت. 

در حدود ها موازی و همزمان بود و ها هم با حرکت آریاییساامیاسات. ساومین مو  کوچ  

ها را ها و کننانیها و آرامیمهمی مثل فنیقیهای قوم . این تکاپوپ.م آغاز شاد   1200ساال 

ها هساتند یکتاپرسات از کننانی ایشااخهبه جغرافیای انساانی ایران غربی افزود. یهودیان که  

 اده شدند.  هم با چند قرن وقفه از دل همین جریان جمنیتی ز

 احتمااًها انطباق زمانی دارد و آغازین کوچ آریاییهای  هر سااه مو  یاد شااده با مو 

هایی مناطق که در دوره ،بوده  زمینایرانی گسترهلیمی و جمنیتی در  بخشی از ی  تحول اق

تنها چهارمین مو   سااخته اسات.  پیرامونی پذیرا و تراوا میهای مرکزی را نسابت به جمنیت

از حدود هشاتصاد ساال دیرتر   هاه اسات. ساامیداشاتزمانی  ناهمها  آریایی وکوچ ساامیان 

ظهور دین  ( چهارمین جنبش خود را آغاز کردند. میالدیو هفتم  در قرن شاشام  ها  آریایی

رد مهم ن اد ساامی برای  تحقق یافته اسات. دساتاوهمین پویایی جمنیتی   یاساالم در زمینه

تمدن بشاری خز الفبایی و ابداع مفهومی شاخصای و سایاسای از خدای یکتا بوده که در 

دینی در های ی باورقاله ادیان یهودی، مساایحی و اسااالم تبلور یافته و در عمل شااالوده

 دو هزار سال گذشته تنیین کرده است.طی  سراسر جهان را 

هم اشاره کرد که از نظر ساختار و دیگری  باید به جنبش جمنیتی    هاجریاندر کنار این  

. این  ه اساتاش متفاوت بود، اما بافت ن ادیهباهت داشاتها شا مسایر با کوچ چهارم آریایی

شاد که در همین جریان در قرن پنجم و شاشام میالدی آغاز شاد و به قوم تر  مربوط می

ایرانی و اقوام زردپوست تاتار و مغول  های از جوش خوردن سکازمانی در ترکستان  حدود  

هان و های ی چینیی کشاامکش دو هزار سااالهواقع بازمانده ها درشااکل گرفته بود. تر 
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تبار قلمرو خاوری جانشااین ایرانیی هادولتقبایل ایرانی کوچگرد بودند و پ  از نابودی  

 ایشان شدند.  

زردپوساات جنوب  های زبان و ساااخت ن ادی این مردم آلتایی و وابسااته به جمنیت

سایبری و شامال غربی چین بود، اما ساب  زندگی کوچگردانه، وابساتگی به اساه، فناوری  

با مرور آثار   .جنگی، سب  زندگی و ساخت سیاسی خود را از سکاها وامگیری کرده بودند 

آغازین ظهور در چند قرن نماید که  باساتانی بازمانده در ترکساتان و ختای و ختن چنین می

هرچند تا پایان عصار  ند. اهبود  چنان آریاییشاان همی حاکمطبقهی تاری ، ترکان بر صاحنه

سااساانی به تدریه عنصار آلتایی غلبه یافت و بقایای جمنیت آریایی را در خود حل کرد. 

شادند،  رانی محساوب میترکان در این مننا از ابتدای کار یکی از اقوام درپیوساته با تمدن ای 

در قرن سااوم  ی تمدن ایرانی و چینی برآمده بودند. این قوم ای در میانههرچند از آمیختگی

 زمینایراناز نظر فرهنگی باا    کاامالًو چهاارم میالدی باه اسااالم گرویادناد و باه این ترتیاه 

ی سیاسی پ  از فروپاشی زیهتجمصادف بود با جوش خوردند. ناگفته نماند که این هنگام 

ایرانی مسالمان بودند و بیشاترشاان هم به  ی هادولتی  همه  تقریباًیننی زمانی که   .سااساانیان

مننای ترکان به اساالم به    ویدن. بنابراین گربردند ی عباسای فرمان میطور صاوری از خلیفه

. ترکان از همین هنگام کوچی  ی سایاسای و فرهنگی بودبکهشا شاان در این پذیرفته شادن

بند تا مرزهای هشت قرن  تا  آغاز کردند و    زمینایرانمرکزی و غربی  های  بزرگ را به بخش

پدید آوردند که به تدریه در جمنیت ی جنگاور  ی  طبقهتر     قبایلاروپا پیشروی کردند.  

ی که هکرشاان گذشات  های ن ادی  همه. باید به این نکته توجه داشات که  زمین حل شاد ایران

اند  بوده زمینایراناز عصار نوسانگی بومی قلمرو جغرافیایی    کمدسات»ایرانی« هساتند، یننی  

 اند.  گیری تمدن ایرانی نقش ایفا کردهو در تمام مراحل شکل

اند، و هم  آریایی و قفقازی و سااامی که بومیِ این قلمرو جغرافیایی بودهسااه ن اد  هم  

انی و چینی برخاسااته بودند و با این حال اقوام دیگری مثل ترکان که از مرزهای تمدن ایر

آمدند. تمایزهای جمنیتی، ی این تمدن به شاامار میبیش از هزار سااال عضااوی از پیکره
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هاا وجود داشااتاه اسااات، اماا در کناارش زباانی و ژنتیکی البتاه در میاان این جمنیات

 1بینیم.ی این متغیرها به هم را نیز میی همهخوردگی چشمگیر و پیچیدهجوش

، یا  تمادن ایرانی و یا  جمنیات از مردم زمینایرانبناابراین ماا یا  قلمرو جغرافیاایی  

گیرد. در زبانی ساامی و قفقازی و آریایی را در بر می -ی ن ادیایرانی داریم که ساه خوشاه

شاااان ممکن اسااات باا  ترکیبی متنوع و فراوانی را هم داریم کاه برخیهاای  این میاان تیره

هاا از ترکیاه ه بااشااناد. چناان کاه تر خاار  از قلمرو تمادن ایرانی هم درآمیختا هاای  ن اد

ها و بازماندگان  ها و تاتارها پدید آمدند و قزاقها و قرقیزها از ترکیه تر ها با مغولآریایی

 سکاها و اسالوها زاده شدند.

ی در گیرچشام  تأثیرهایی بیرونی هم داشاته که  جمنیتی شااخههای  هری  از این جریان

مهم بوده  از این نظر    وی هباههاا  اناد. کوچ دوم و چهاارم آریااییدن جهاان داشااتاهتااری  تما 

های هایی از قبایل آریایی ساراسار آناتولی و بخش. چون در جریان کوچ دوم شااخهاسات

ها و شاامالی اروپای شاارقی و مرکزی را تسااخیر کردند و در کوچ چهارم هم تنها تخاری

مزمان با ایشااان و در اندرون همین . بلکه هسااکاها نبودند که به جنوب و غرب کوچیدند 

دهی  از نو ساامانه ابریشام را ی خاوری راها هم به غرب کوچیدند و شااخهساغدی  ،جریان

در   وی هبهشاان مصار را به شاکلی ناپایدار فت  کردند و ها هم در کوچ دوم. ساامیکردند 

شاان ساراسار شامال آفریقا را در نوردیدند و تا جنوب اساتانیا پیشاروی چهارمساوم و کوچ  

  تأسای مدیترانه   اتروسا  را در جنوب و شامالنخسات دولت مقتدر کارتاژ و پ   .کردند 

که یهودیان    از ایرانیان سااامی ایشاااخهرا.  اسااالمیهای  تفهزار سااال بند خالکردند و 

غربی راه های  ها در جهت غرب گساترش یافتند و شااخهساغدیبا الگویی شابیه به  باشاند، 

ی تجارت جهانی دنیای کردند. به این ترتیه نخسااتین شاابکهابریشاام را در اروپا ایجاد 

ی ساغدی و شاود با مرکزیت ایران و با دو شااخهپیشاامدرن که امروز راه ابریشام نامیده می

ی شامالی را به  یهودی در قلمرو تمدنی چین و روم شاکل گرفت و ساه تمدن اصالی نیمکره

 هم متصل ساخت.

 
ی پیکربندی جمعیتی ایران زمین و ساخت ژنتیکی نژادهایی که شرحشان گذشت،  برای شرحی مفصل درباره  . 1

ی تکامل نژادهای  ی روزآمد دربارههای ایرانی« که در آن بیش از سیصد مقالهبنگرید به جلد نخست از کتاب »تیره
 (.۱۳۹۷بندی شده است )وکیلی، انسانی مرور و جمع
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دهد، این  را نشااان می زمینایران  زاددرونکه پویایی جمنیات ها  گذشااتاه از این کوچ

مهاجمی که  های . جمنیتمتحر  بیرونی نیز بوده اسااتهای تمدن همواره میزبان جمنیت

ی این قلمرو بر شااادناد تاا دوران مادرن همگی از حااشاایاهوارد می  زمینایرانباه قلمرو  

شاناختی بوده که افزایش جمنیت اولیه شاان پیامد تحولی بومخاساتند و هربار هم حرکتمی

 است. به دنبال داشته پیرامونی را  های  و بند خشکسالی و فروپاشی اقتصاد نوپای این قلمرو

پ.م با    ۳۳0ی  شاود که در دههنخساتین هجوم از این دسات به مردم بالکان مربوط می

رهبری مقدونیان انجام پذیرفت و نخساتین شااهنشااهی تاری  و اولین دولت فراگیر ایرانی را 

که بیشااتر مقدونی و ایلوری بودند تا -را از اهالی بالکان  منقرض کرد. این هجوم جمنیتی  

ساااکن ساااخت. هجوم جمنیتی بزرگ    زمینایراندر کمربندی در غرب و جنوب    -یونانی

شاد. رومیان در چند مو   دیگر حدود دویسات ساال بند آغاز شاد و به رومیان مربوط می

حمله بردند و  زمینایرانغربی  های صااد هزار نفره به مرزشااصاات تا هایی  بزرگ با ارتش

تداوم داشاات. اما اقتدار   تا حدود هزار سااال بند   زمینایرانفشااارشااان برای ورود به  

کرد و به این ترتیه مو   شااان جلوگیری میرویاشااکانی و ساااسااانی از پیشاا ی هادولت

 رفت. شکست و از میان میغربی کشور در هم میهای جمنیتی رومیان در مرز

هاای  در همین زماان و موازی باا جنبش رومیاان نخسااتین پیشااروی جمنیات  تقریبااً

زردپوسات قلمرو خاوری را هم داریم، که نخسات به تساخیر قلمرو ایرانیان ساکا و تخاری  

پیش آماد، اماا    زمینایرانشاارقی  هاای  رزی غربی قلمرو خااوری انجاامیاد و بناد تاا مدر نیماه

زور و توانی بسایار کمتر از رومیان داشات و بسایار زودتر از ایشاان هم درهم شاکسات و 

ای هم که از بقایای سکاها و اقوام نوظهور تر  و تاتارها  متوقف شد. مو  جمنیتی ترکیبی

تاخت، اما   زمینایرانسااساانی به   ی دورانشاد، در میانهشاکل گرفته بود و هون نامیده می

شادیدی  های  پ  زده شاد و پ  از عبور از شامال قلمرو ایران به اروپا وارد شاد و ویرانی

ر فشار دو جریان  اش زی ی تاری یننی تمدن ایرانی در بخش عمدهدر آن سامان پدید آورد.  

اناد،  تااختاهمغول بوده کاه از بااختر و خااور باه آن می-رومی و تر -جمنیتی مهااجم باالکاانی

ها البته بساایار اند. این رخنهشاادههایی اسااتثنایی موفق به نفوه در آن میاما تنها در برش

 ه است.زمین انجامید ویرانگر و پرهزینه بوده و به فرسایش شدید نهادهای اجتماعی ایران

در قرن چهارم و پنجم هجری  غربی نبوده اساات. -ها همیشااه شاارقیاما جهت هجوم

شد  خورشیدی  دهم و یازدهم میالدی( موجی مشابه که به جمنیت نوپای اسالو مربوط می
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ت و با حمله برد، اما آن هم به سارع زمینایرانشامالی  های از شامال پدیدار شاد و به مرز

ی راه نیافت. اسااالوها هزار سااال بند با پشااتوانه زمینایرانسااادگی دفع شااد و به درون 

شامالی  های بتازند و این بار بخش زمینایرانگر به  مدرنیته چندان نیرومند شادند که بار دی 

د ناکام ماندند و این  را تساخیر کردند، هرچند در هضام آنچه بلنیده بودن زمینایرانقلمرو  

ی  و بخشای از فرایند تجزیهرا رقم زده   زمینایرانی شامالی  ی نیمهتاری  دو قرن گذشاته

از بزرگ مغوان   مو  جمنیتیدر قرن هفتم هجری   .را سابه شاده اساتاین قلمرو  سایاسای 

ی زودگذر . پ  از آن حملهدر پی داشاترا  یمهیبهای  قلمرو خاوری برخاسات و ویرانی

ی ها به هند شامالی را داریم که پ  زده شاد، و حملهی هرمز و هلندیها به جزیرهپرتغالی

منتهی   زمینایرانی جنوبی  نیمهها که به اسااتنمار هند و در نهایت تسااخیر پیگیر انگلیساای

اخیر از جن  حمالت غارتگرانه بود و نه کوچ جمنیتی و به همین های  شاد. اما این جریان

هاای فرهنگی و تبااهیهاای  خااطر باافات کلی جمنیات منطقاه را تغییر ناداد. هرچناد ویرانی

اش دموکراسای امروزین هندی اسات که ربطی به  نمونه سایاسای وخیمی را به دنبال داشات.

ها در هند ی  نظام ساانت اسااتنمارگران انگلیساای در این قلمرو ندارد. چرا که انگلیساای

غیردموکراتی  ن ادپرسات و غارتگر را برقرار سااخته کلی  به سایاسای بسایار سارکوبگر و

ساایاساای جهان را پدید  ی هانظامترین  بودند. دموکراساای کنونی هندی که یکی از فاسااد 

کاساتی و های تگی گفتمان سایاسای ساروران اساتنمارگر با زیرسااختآورده، حاصال درآمیخ

اساتنمارگران طی دو های  ی هندو اسات، که با دساتکاریی جامنهتشادید شادههای  نابرابری

 خدمت کنترل اجتماعی قرار گرفته است. در شده و تثبیت قرن گذشته  

که در روندی  ای هقارها در هند آن بود که شابهی حضاور انگلیساییه نتیجهبه این ترت

طبینی داشاات زیر پرچم تمدن ایرانی و دولت گورکانی به ساامت شااهرنشااینی پیشااروی  

  شااد، تاا پاایاان قرن بیسااتم اکثریات جمنیتش مساالماان یاا صااوفی می احتماااًکرد و  می

خود را تثبیت کرد و شااهرها را به مراکز جمنیتی تر بدوی یروسااتایی و دینهای  ساااختار

دیوانساااااری    مقر  . مراکزی کاه نخساااتفرو کااسااات  گاانو درمااناد تهیادسااتاان  عظیم  

 . بود و بندتر همان ه مونی را در بافتی بومی تداوم بخشید چیان اروپایی مستنمره

کالساایا  اسااات کاه الگوی عاام تثبیات مادرنیتاه در   اینموناهفرایناد واپسااروی هناد  

ی اروپا بود و مساتنمرهترین دهد. چون هند از ساویی بزرگ متمدن را نشاان میهای سارزمین

زیر یوغ اسااتنماار قرار   (حادود چهاار قرن تر از هر جاای دیگری  از سااوی دیگر طوانی
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ی هند پیامد قارهکرده که مدرن شادن شابه  ساانجای ساوبرامانیام به این نکته اشاارهداشات. 

نماری بریتانیا بر این ساارزمین از حاکمیت اساات  1دولتی و زورمدارانه بوده اساات.ای  هبرنام

گیری مدرنیته در غرب را برای اروپاییان فراهم آورد و از سوی  سویی منابع ازم برای شکل

اغلاه اجباارآمیز و ناامطلوب آن را هاای  تحول در اروپاا، پیااماد این  دیگر همگاام و موازی باا  

 ی پهناور صادر کرد. به این مستنمره

اشااغال  های دیگر اروپا و همچنین بخشهای  ی مسااتنمرهمشااابه این ماجرا را درباره

ی تاریخی کشاور ایران کنونی  در مقابل تجربه دقیقاً. این الگو  دید توان  ی ایران نیز میشاده

گیرد که توانسات اساتقالل سایاسای خود را حفظ کند و از این رو روند مدرن شادن قرار می

و انتخابی در پیش گرفت. روندی که از سااویی داوطلبانه بود و از   زاددرونرا به شااکلی  

تر. واکنش فرهنگی  تر و نقاادانهسااوی دیگر غیرمتمرکز و مویرگی و به همین خاطر پیچیاده

ابر آن نشااان دادند، تا حدود زیادی بدان خاطر بود  ایرانیاان به مدرنیتاه و مقااومتی که در بر

شااان دساات نخورده باقی اجتماعی و مننایی تمدنهای فرهنگی و زیرساااختهای که نهاد

در قفقاز و سااغد و خوارزم بر ساار مردم آوردند و  هارو مانده بود. وگرنه بالهایی که  

اگر بر سار مردم ایران هم    ،ها در آساورساتان و هندوساتان آفریدند که انگلیسایای هفاجن

و باه عماد فراموش شااده و خطی منسااوخ و زباانی  پرتحریفتااریخی   هبا  احتماااًآماد،  می

شاد. چنان که در آناتولی و آسایای میانه و قفقاز و هند چنین شاد. در منتهی می  مغشاوش

. حال شاد منتفی میامکان بازاندیشای و واکنش نشاان دادن به مدرنیته  احتمااًچنین شارایطی  

  ه در همین بافت اساتنماری انجام شاد  همچناننش واکبخش مهمی از این  این نکته بماند که  

از تنصااه  های  ایهترین و قشااریترین کارانهو بیشااتر بر محافظه  هو نیرومند و زاینده نبود

 .ه استکرددینی تکیه 

ی تمدن ایرانی تنها در کلیت خود  حوزهشاود که  با مرور این تاری  فشارده روشان می

 زمینایرانهمچون سیستمی یکتارچه قابل در  و تحلیل است. عزل نظر از بستر جغرافیایی 

ی  هاگفتمانزند که به  هایی دامن میبه بدفهمی و ک فهمی  ،یا پیوساتگی تاریخی این قلمرو

. باا تحلیال عینی دهاد ی درپیوسااتاه باا اسااتنماار میادان میو گااه فریبکااراناه  ،ناادقیق، متوهم

 
1. Subrahmanyam, 1998: 75-104. 
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توان باه تصااویری  ی تمادن ایرانی، میو حوزه  زمینیرانای  فراوان موجود درباارههاای  داده

اندازی دقیق و نقدپذیر  پذیر از پیشاینه و حال »ایرانشاهر« پی برد و چشامروشان و رسایدگی

کال این »قلبم«    ن تنهاا راهبردی اساات کاه افزودن برای  .اش را ترساایم کردی آینادهدربااره

 سازد.ایرانی را ممکن میهای نهاد یافتگیسازمانایرانی و های »من«قلمرو، و توانمندسازی 

سات. در شارایطی که  تمدن ایرانی در حال حاضار در کنار چین تنها تمدن غیراروپایی زنده ا

و اناد  کردهزیربناای تمادنی خود را ویران    عمالًشاااان  هاا باا نظاام ویرانگر ماائوئیسااتیچینی

ها همچنان با ند، ایرانیاهمدرنیته را در قاله دینی کمونیساتی در قلمرو خود نهادینه سااخت

منتشاار و آمیخته به نقد آن های روند و به وامگیرینجار میگوناگون مدرنیته کلهای  سااویه

و تمادن چینی گیرد. قلمرهاایی خشاان و افراطی هم باه خود میاناد، کاه گااه جنباهمشااغول

قید و شارط آن دولتی عظیم و مقتدر پدید  هرچند با آغوش گشاودن بر مدرنیته و پذیرش بی

 را از دست داد.  روح خود ،آورد، اما مثل فائوست

، اماا باه تااوان آن همچناان باا ناد ی فرهناگ حفظ کردی منناایی را در ایاهآن پیکره  انایرانیا 

ی . با این همه حوزهاند و اغتشااش و اشاغال و اساتیالی بیگانگان دسات به گریبان  تجزیه

محلی های  تمام فرهنگ .رویاروی مدرنیته باقی مانده اساتکه  ایسات  تمدن ایرانی تنها گزینه

اند.  اندرون مدرنیته تبدیل شااده به بخشاای از  تدریهبه  -و به احتمال زیاد چین هم -دیگر  

در بیرون از موضااوع  ای  هنقد مدرنیته مانند هر روند انتقادی کارساااز دیگری، باید از نقط

ز امروزین تنها بیرونِ باقی ی زیاد نسابت به آن انجام پذیرد. در شارای نقد، اما نه با فاصاله

اندرکار  در شارایطی که مدرنیته دسات  وی هبهمانده برای مدرنیته تمدن ایرانی اسات و این 

برانگیز را به همه تحمیل فرهنگی زمین اسات، و مسایری بح های  ی کل حوزهساازیکتارچه

 کند، از اهمیتی وی ه برخوردار است.می
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 تمدن ایرانیهای گفتار دوم: حد و مرز

 
بومی  یی که بر زیساتهاتمدندر کل دو نوعِ سااده یا پیچیده دارند.   هاتمدنبساتر جغرافیایی  

شاناختی  ز بوماند، از ی  یا چند اقلیم نزدی  به هم برخوردارند و شارای سااده تحول یافته

نمونه در این مورد تمدن مصاری  بهترینیکنواخت و یکدساتی بر ساراسارشاان حاکم اسات. 

محساوب  اسات که ساراسار قلمروش با رود نیل پیوساتگی دارد و مشاتقی از این محور آبی 

آمریکای مرکزی و جنوبی هم چنین وضاانیتی دارند و قواعد  ی  هاتمدنپا و . اروشااودمی

کم اسات. در مقابل بافت جغرافیایی تمدن ایرانی  یکنواختی بر ساراسارشاان حا  تقریباًاقلیمی  

شاناساانه را متنوع بومی هاسایساتمو چینی از نوع پیچیده اسات و طیفی وسایع از اقلیمها و زیر

 گیرد. در بر می

-قومقرهو بیااباان عظیم  مرکزی  دوقلوی  ی تمادن ایرانی باه خااطر حضااور کویر  حوزه

پیدا کرده   ایوی هشاناختی  بافت جغرافیایی و بوماش  ی شامال شارقیتاکالماکان در گوشاه

کانی و فلزیِ مهم  های سرشار از منابع مندنی و سنگهای  اسات. از سویی حضور کوهستان

کشااورزی بارآور در جنوب های ی شارقی و شامالی این سارزمین و تمرکز زمیندر حاشایه

تجاری  ی  هاراه پیچیده ازای شابکه  باع  شاده تا از اواخر عصار نوسانگی  ،قلمروغربی این  

چرا که مراکزی غنی از منابنی متفاوت در مناطقی مجزا  پدیدار گردد. پهنه  در ساراسار این  

 اند. اما نزدی  به هم پراکنده بوده

بایسات خاور و باختر را که می- هاراه  فشاار کویر مرکزی ایران باع  شاده تا تمام این

پیرامونش فشرده شوند. در   -از ساویی و شامال و جنوب را از ساوی دیگر به هم وصال کنند 

اناد و بینیم کاه گرداگرد کویر مرکزی قرار گرفتاهبزرگ را میهاای  از شااهر  ایزنجیرهنتیجاه  

گیری شاهرها و گری اسات. این با الگوی غاله شاکلشاان بازرگانی و صاننتکارکرد اصالی

 اسات.  اساتوار شادهکه بر اساا  تولید کشااورزانه تفاوت دارد،  باساتان  جهانهای شاهردولت

های رودخانهی جایی خار  از کرانهدر   ی باستانیشهرهااز ی اشبکهتنها در ایران است که 

ی تمدن ایرانی را در دو محور به  . کویر مرکزی ایران در ضامن حوزهاند تکامل یافتهبزرگ  

به نسبت پست و هموار و کشاورزِ های چهار بخش تقسیم کرده است. یننی از سویی بخش

جدا کرده، و از ساوی دیگر خاورِ آریایی  در شامال  کوهساتانی  دامترور  جنوبی را از نواحی  
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شاناختی و جمنیتی و فرهنگی  اااا ساکا اااا این بافت جغرافیایی وی ه از ساویی تنوع بوم

زمین بخشایده و از ساوی دیگر تساخیر ساراسار آن اقلیمیِ ایرانی  هاسایساتمی به زیرگیرچشام

ای  هنجمنیتی بیگاهای  را برای مهاجمان خارجی ناممکن سااخته اسات، به شاکلی که مو 

اند، هرگز در فت  مساتقر بر این قلمرو را از میان بردهی هادولتاند و زمین تاختهکه به ایران

ند. مقدونیان که نخساتین هجوم از این دسات را به انجام اهساراسار این قلمرو کامیاب نشاد 

رسااندند، در تساخیر ایران شامالی ناکام ماندند و اعراب که پ  از ایشاان سار رسایدند 

جنگلی گرداگرد دریای مازندران و قلمرو کوهساتانی کردساتان و آهربایجان و های سارزمین

ناپذیر یافتند. بند از ایشاان ترکان و مغوان از شامال شارقی سار  بدخشاان و قهساتان را فت 

ی نهایی دسات رسایدند و ایشاان نیز هرگز در تساخیر قلمرو کوهساتانی ایران غربی به نتیجه

در نهاایات  شاااان را آغااز کردناد،  یورشهاا  و انگلیساای  هاارو نادتر هم کاه  نیاافتناد. حتاا ب

ی مرکزی ایرانشااهر را مسااتنمره سااازند. پ  این نکته که ایران در مقام  نتوانسااتند هسااته

ماهیتی سایاسای و هویتی فرهنگی در زمانی چنین دیرپا دوام آورده، تا حدودی به جغرافیای 

هایی از روزگاران هم هساتهترین گردد و این حقیقت که همواره در دشاوارباز می  اشوی ه

مانده که دیر یا  ی این قلمرو باقی میدورافتادههای مقاومت ساایاساای و فرهنگی در بخش

کرده  ایرانشااهری را احیا میکهن   آورده و نظمساار بر میبخش  چون نیرویی رهاییزود هم

 .است

ساازد، از چهار ساو در ی مرکزی تمدن ایرانی را میای که هساتهشاناختیموزائی  بوم

 زمینایرانجنگلی های شاود. سارزمینکند و در آنها ادغام میهمساایه پیشاروی میهای اقلیم

اسات. این زیساتگاه   ی خزر و خوارزم جای گرفتهگرداگرد دریای سایاه و دریاچه ،در شامال

کند و باستانی بوده پیشروی میهای  شمالی که خاستگاه آریاییهای به اندرون است  طبینی

اساات. به همان ترتیبی که اقلیم کوهسااتانی هندوکوش در شاارق و اقلیم با آنها در تما  

کنند و قوم در شامال شارقی به سامت شارق و اندرون قلمرو تمدنی چینی نفوه میبیابانی قره

ی  دهند، و آنان را برای بخش عمدهغربی چین را پوشاش میهای سارزمین ترکساتان و بخش

ساازند. داساتان مشاابهی را در تمدن ایرانی بدل میی از حوزه ایحاشایهشاان به بخشای  تاری 

دلتای نیل و قلمرو تمدنی مصار ادامه  های مرز جنوب غربی داریم که صاحرای ساینا تا مرز

کوهسااتاانی باالکاان و هاای  یااباد، و همچنین در شااماال غربی کاه فالت آنااتولی تاا بخشمی

 کند.اروپای شرقی تداوم پیدا می



289      بخش چهارم: بازشناسی تمدن ایرانی  

 

 

یی مانند مصر و آمریکای جنوبی که در اطراف ی  محور طبینی  نیل، هاتمدنبرخالف  

جای گرفته و با مرز جغرافیایی    هاتمدنی ساایر اند، تمدن ایرانی در میانهآند( ساازمان یافته

اش نه مرکزی زاینده، ی مرکزیعبورناپذیری مهر و موم نشاده اسات، و عالوه بر این هساته

که بیابانی عظیم و پهناور و عبورناپذیر اساات. به همین خاطر هنگام سااخن گفتن از تمدن 

کجاسات و این تمدن های شاود آن اسات که حد و مرزایرانی نخساتین پرساشای که مطرح می

 کجا را باید اندرون و کجا را باید بیرون این تمدن دانست؟

توان به حد و مرزهایی طبینی قایل شااد. چنان که گفتیم،  می هاتمدنی برخی از درباره

شناختی مثل نیل یا آند مشخص ی زمینمصر و آمریکای جنوبی با ی  محور سازمان دهنده

اش و ی شاامالیدریایی شاارقی و غربی و باریکههای شااوند. آمریکای مرکزی با مرزمی

در اتصااال با هم  اروپا و چین   .شااودمیاش حصاااربندی عبور ناپذیر جنوبیهای  جنگل

شااوند، هرچند چین از غرب و اروپا در شاارق با تمدن شااان مرزبندی میپیرامونهای  دریا

ی اساات که بر میانه زمینایراندارد. در این میان تنها   یمبهمساایال و ایرانی مرز مشااتر  

مرزهایش در گذر تاری  پ  و نماید که هایی متنوع گساترده شاده اسات، و چنین میاقلیم

 رود.پیش می

ای  هکجاست؟« پاس  سرراست و ساد  دقیقاًبه این ترتیه پاس  به این پرسش که »ایران  

دانیم کاه قلمروی پهنااور در گرداگرد کویر مرکزی ایران زادگااه تمادن  نادارد. این را می

فراگیر ی  هاادولاتتمادنی مسااتقر بوده و در تماام    جااایرانی بوده و از ابتادای تااری  در این

ایسات با حدود دو نامند، که پهنهایرانی عضاویت داشاته اسات. این بخش را دل ایرانشاهر می

این  اما با کشااور کنونی ایران همتوشااانی دارد.   تقریباًومتر مربع مساااحت که  لمیلیون کی

گوییم،  ی بزرگ پیرامونی دارد که وقتی از تمدن ایرانی سخن میی مرکزی ی  گوشتههسته

کاه این بخش پیرامونی باه هیچ عنوان حااشاایاه محسااوب   وی هباهآن را هم در نظر داریم.  

ی جهانی تاریخی ایران بسایار اثرگذار بوده اسات. چنان که شابکههای  شاده و در پویایینمی

بازرگانی ایرانی را همین مناطق پیرامونی  سغد و خوارزم در شرق و قفقاز و آسورستان در 

ها از ها از شامال شارقی و ساامیجمنیتی اصالی  آریاییهای  غرب( پدید آوردند و پویایی

 گرفته است. جنوب غربی( از همین نواحی پیرامونی سرچشمه می

همساایه به این ترتیه بر چهار جهت اصالی  ی  هاتمدنمحور جغرافیایی ارتباط ایران و 

ی آنها جای گرفته اسات. این همان حقیقتی اسات که پارسایان  ق نیسات و بر نقاط میانهبمنط
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کرده بودند. در این  بندیصاورتبه درساتی آپادانا ی باساتان به درساتی دریافته و در کتیبه

شامارد، به  ی شااهنشااهی پارسای را بر میکتیبه وقتی داریوش نقاط شااخص چهارگوشاه

جنوب شارقی  -جنوب غربی و شامال غربی-کند که در محور شامال شارقی  اطی اشااره مینق 

 که هستند. اصلی جغرافیایی قدریهای  قرار دارند و نسبت به محور

ی جنوب غربی  ر تمدن مصار در گوشاهدر ابتدای کار این کجی به خاطر حضاو احتمااً

کرده، و آن را نسابت به  بوده که راه پیشاروی تمدن ایرانی در آن ناحیه را ساد می زمینایران

ی شامالی  فالت آناتولی( که محور پیشاروی تمدن ایرانی در غرب بوده، پ  نشاساته  نواح

خواهد حد و مرز قلمرو کشاور  وقتی میآپادانا ی  در کتیبهبزرگ  نموده اسات. داریوش  می

ی شارق و غرب و شامال  پار  را مشاخص کند، به جای اشااره به شاهرهایی در چهار گوشاه

 ساارد و اتیوپی و هند و ی دیگر  ری و صاور و یمن و هرات( به چهار نقطه مثالًوب  و جن

کند که در شمال غربی آناتولی، جنوب اتیوپی، اشاره می( ساکاهایی که آنساوی ساغد هساتند 

 اند. آمودریا قرار گرفتهشمال شرقی شمال هند و 

اش نشااان  پیکربندی ساایاساایترین  ی تمدن ایرانی را در گسااتردهاین پهنه که حوزه

دهد، به همان دلیلی که گفتیم نسابت به محور نصاف النهارها زاویه دارد. قلمرو اروپا که  می

خود را بر چهار شاهر رم و کارتاژ در شارق و های دیرآیندتر از ایران بوده بر همین مبنا مرز

ی تمدن مصار  ی این دو البته حوزهساواحل اساتانیا و گل در غرب قرار داده اسات. در میانه

اش در تمدن ایرانی جای گرفته، که در عصر هخامنشی بخشی از ایران همسایههای و بخش

 بوده اما در گذر تاری  مدام بین ایران و اروپا دست به دست شده است.

ی تمدن  مرکزی و پیرامونی برای مرزبندی پهنهی  هاسایساتمهرچند وارسای جغرافیا و زیر

ایرانی بسانده نیسات، اما دو شااخص نیرومند و مهم در دسات داریم که به شاکلی قاطع 

کارآمد    زمینایراندهد، و برای تنیین حدود قلمرو حضااور تمادنی یکتارچه را نشااان می

ی فراگیر از زبان مشاتر  ملی در ساط  فرهنگی، و دولت یکتارچه  اند عبارتهساتند. اینها 

ش، ی  زبان احالتترین  و منساجمترین در ساط  اجتماعی. یننی تمدن در ساازمان یافته

آورد کاه منناا و قادرت را در سااطوح  ملی عمومی و یا  دولات متمرکز و پهنااور پادیاد می

امان یافته و هماهنگ در قلمروی گساترده به جریان  به شاکلی سا  فراز«»باایی سالساله مراته  

بسایار دوردسات در اختیار داشاته های هردوی این عناصار را از زمان زمینایران. اندازدمی
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چنین گسااترده زبان ملی و دولت   ایپهنهدر واقع نخسااتین تمدنی اساات که در ، و اساات

 آورد. یکتارچه پدید می

گذشاته از این دو شااخص قاطع که حضاور تمدن در زمان پختگی و بلوغش را اعالم 

توان برای  ی مهم دیگری هم داریم کاه باا تنریف تمادن گره خورده و میکناد، نشااااناهمی

در نگاهی سایساتمی    مرزبندی ی  قلمرو تمدنی از آن بهره جسات. چنان که گفتیم، تمدن

با هم چفت و بسات شاده   هاراه ازای  شابکه از شاهرها که با  ایمجموعهعبارت اسات از 

 جهانی مشتر  را برای ساکنانشان فراهم آورند. باشند. به شکلی که زیست

یی به هم  هاراه  از مراکز شااهری داشااته باشاایم که با  ایپهنهبر اسااا  این تنریف اگر  

شاان را حل کنند و بنیادیهای هایی مشاتر  و همساان تنشباشاند و با شایوه متصال شاده

ی این  ساار و کار داریم. گسااترهی یکتارچه  را سااازمان دهند، با تمدن»قلبم«    تولید و توزیع

های اجتماعی  نظم ساایاساای، هنجارهای  کند که ساااختارتمدن هم تا جایی ادامه پیدا می

فرهنگی  های دینی، قواعد اقتصااادی، سااامان جمنیتی( و هنجارهای خویشاااوندی، نهاد

سایساتم ساراسار این دانش( مشاترکی بر  ی هانظامها،  هنری، فناوریهای  ، سالیقههازبان ادیان، 

 .باشد حاکم  

نگریسااات و این نکتاه را دریاافات کاه از ابتادای    زمینایرانی  توان باه پهناهمیپ   

جغرافیایی وجود داشاته که    ایپهنهدر یگانه  تمدنی   ،گیری ساب  زندگی کشااورزانهشاکل

- ی مشاخص سااخت. این پهنه در محور شارقیگیرچشامتوان با دقت اش را میمرزبندی

یافته و در هندوکش و ساااحل شاارقی دریای مدیترانه گسااترش  های  غربی بین رشااته کوه

جنوبی با دریای سیاه و خزر و خوارزم از باا و خلیه فار  و دریای سرخ  -محور شمالی

طبینی چهارگانه البته در هرچهار گوشاه گشاوده  های شاود. این مرزدر پایین مرزبندی می

بیابانی اما عبورپذیر  ای ههمساایه راه دارند. در شامال شارقی منطق های هساتند و به قلمرو

رود و ساغد و خوارزم را داریم که از شامال فالت پامیر به اندرون قلمرو خاوری پیش می

ی سایساتم آبی هیرمند و کند. در جنوب شارقی ادامهمتصال میو ختای و ختن  به ترکساتان  

کند. در شاامال غربی  هامون و سااند را داریم که تا رود گنگ در شاامال هند پیشااروی می

کناد و در جنوب ی کوهسااتاانی آنااتولی را داریم کاه تاا اروپاای خااوری اداماه پیادا میمنطقاه

ایرانی یننی عربستان و آسورستان  غربی صاحرای سایناسات که دو زیرسایساتم پیرامونی تمدن  

 سازد. را به مصر مربوط می
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بین یازده تا دوازده هزار گیری کشااورزی،  قبل از شاکلپیشاتاز تمدن های  نخساتین نشاانه

سانگی تاری  را پدید  کالنهای  ساازهترین پدیدار شاد و کهن زمینایرانساال پیش در غرب  

تتاه  لیآنااتولی و آسااورسااتاان قرار دارناد و گوبا آورد. این مراکز اسااتقراری در مرز  

ی هفتم پ.م سایری پیوساته از شاان اسات. از آن هنگام تا هزارهو مشاهورترینترین  قدیمی

های بینیم که دشااتداری را میموضاانی به سااب  زندگی کشاااورزانه و رمههای  گذار

. اما در همین فاصاله مراکز اساتقراری ند زاگر  در آن پیشاتازهای  آساورساتان و کوهتایه

روساتاها از ترین د. کهننشاوپدیدار میزمین  ایرانی جغرافیایی  یکجانشاینی در ساراسار پهنه

نمایان  ی هفتم تا سااوم پ.م در سااراساار این منطقه در بافتی منسااجم و همزمان  هزاره

به همین اندازه  ای  بکهشا   ی ساوم پ.م،ی هزارهی چهارم تا نیمهند، و در اواخر هزارهگردمی

 .  یابند شان تکامل میبر دوشانبوه و منسجم از دولتشهرها 

ی زمین را در خود جای  کرههای  مجموعه از شااهرترین کهن ،ی اسااتقراریاین شاابکه

شاده اسات. چنان که در همان  تجاری به هم متصال میی هاراه دهد و از ابتدای کار بامی

ن  شاده و سانگ اوبسایدَیاجورد بدخشاان تا میانرودان برده میی ساوم پ.م ابتدای هزاره

سانگی سااخت جیرفت هم در بل  و هم در های  آناتولی در ایالم مورد اساتفاده بوده و آوند 

پایه  فلزکاری، منماری، های  فناوری  ،میانرودان هوادار داشاته اسات. در ساراسار این شابکه

هنری یکدساات و همریختی  های  شااده، و حتا ساالیقهساافالگری(، جانوران و گیاهان اهلی 

ای که مرزش را  بینیم و  بنابراین تردیدی نیست که از همان ابتدای کار قلمرو جغرافیاییمی

شاود  نشاان دادیم، ی  تمدن یکتارچه و مساتقل بوده اسات. اساتقاللش هم از آنجا روشان می

تمدن اساات. اش تمدن دیگری بر زمین حضااور نداشااته گیریدر زمان شااکل  اصااواًکه  

ی عناصر تمدنی از این قلمرو بوده و گیرنده و دریافت کنندههمزمان مصری هم همواره وام

 کرده است. چیزی جز مواد خام  مثل طال( به آن صادر نمی

ها بنگریم، یکتارچگی و ها و تفاوتدر واقع اگر با نگاهی عینی و سایساتمی به شاباهت

بند در ساال    هزار  چهبینیم، از آنمیزمین در ایرانی ساوم و دوم پ.م انساجامی که در هزاره

پردازان عالقمند به حذف نام برتر اسات. یننی اگر بخواهیم مثل نظریه  ،بینیماروپا و چین می

یش تجزیه کنیم و منکر حضاور تمدنی در این  هاسایساتم، این پهنه را به زیرهاکتابایران از 

یی مثل مصار و اروپا و چین را هم انکار کنیم.  هاتمدنشاویم وجود باشایم، ناگزیر می  قلمرو
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و زودهنگام و نمایان اسات که    گیرچشامتمدن ایرانی به قدری  یافتگیساازمانانساجام و 

 .با انکار مفهوم تمدن انکار آن، مترادف است

پ.م به شاکلی اساتوار    ۳000از حدود ساال   زمینایراندر    هاراه ی مساتقر شاهرها وشابکه

در فراگیر دولت ملی ترین کهن  تأسای ی قرن شاشام پ.م به  و قاطع حضاور دارد و در میانه

انجامد که شااهنشااهی هخامنشای اسات. این نخساتین دولتی اسات که کل  جهان باساتان می

گیرد، و از این هنگام دو متغیری که پیشاتر  اش میی ی  تمدن را زیر پوشاش سایاسایپهنه

باز هم تشاکل و پایداری این  شاود. گفتیم  دولت مرکزی و زبان ملی( بر صاحنه پدیدار می

اساات که اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم و هویت ملی و   گیرچشاامدولت ایرانی چندان 

دیگر جهان باساتان را موهوم  ی هادولتکشاور ایران را انکار کنیم، ناگزیر خواهیم شاد تمام  

یا  باه انسااجاام و اقتادار و پاایاداری قلماداد کنیم. چون از ابتادای کاار تاا پنه قرن پیش هیچ

 ملی ایرانی دست نیافتند.ی هادولتنزدی  به  

پ.م کاه کوروش بزرگ باه باابال وارد شاااد و کال قلمرو   5۳9مااه ساااال  از هفتم آباان

هاایی از را در قاالاه یا  کشااور یگااناه متحاد کرد، تاا باه امروز دوره  زمینایرانجغرافیاایی  

حدود ایران  روی هم رفته    .ایموحدت سایاسای و فروپاشای و تجزیه را در این قلمرو داشاته

ی بیساات قرن وحدت ساایاساای  هری  با درازای دو و نیم تا پنه و نیم قرن( و پنه دوره

ی  وحدت، همههای . در دوراناساات داشااتهفترت  هری  با طول سااه تا هشاات دهه( را 

برشمردیم، زیر فرمان ی  دولت قرار داشته است. این  که یحد و مرز  در زمینایرانی  پهنه

را در وحدت و حدود نیمی را اش توان با قلمرو چین مقایساه کرد که نیمی از تاری را می

ی بساایار کوچکتر و محدودتری را در . دولت مصاار که پهنهاساات  در فترت سااتری کرده

بود، نزدی   پادشااهی بزرگ  و در حد ی   اش بسایار کمتر گرفت و پیچیدگی اجتماعیبرمی

اش از وحدت برخوردار بود و حدود ی  سااوم را در به دو سااوم تاری  سااه هزار ساااله

ی تر اساات و این حوزهی اروپا در این میان از همه تباهپراکندگی و فترت گذراند. کارنامه

فراگیر و بزرگش  ی هادولتهرگز به وحدت ساایاساای دساات نیافت و تنها   عمالًتمدنی  

برای پنه شاش قرن ( و رومانوف  هاپسابورگ دودمان  فران  و پادشااهی  امتراتوری روم و 

ی جغرافیایی را زیر فرمان داشاتند. به شاکلی دسات باا نیمی از این پهنه ،به شاکلی ناپایدار

 منطقه در فترت گذشته است.شود گفت سراسر تاری  این  که می
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گوییم، پیش از هر چیز به سایساتمی انساانی در ی تمدنی ساخن میوقتی از ی  حوزه

یننی هر  1از زمان و مکان را فرو پوشاانده اسات. ایگساترهساط  اجتماعی اشااره داریم که  

زماانی  طی  ی تمادنی قلمرویی مکاانی اسااات کاه نهاادهاایی اجتمااعی و درهم تنیاده  حوزه

جاسات که بساته به محور گرفتنِ اند. اما نکته در اینداشاته تأثیرمشاخص در آن حضاور و 

آیاد کاه  متفااوتی برای نفوه و اسااتقرار مکاانی باه دسااات میهاای  گونااگون، دایرههاای  نهااد

 تواند حد و مرز ی  تمدن را چروکیده کند یا آن را متورم سازد. می

در ساط  اجتماعی قدرت اسات، و نهادهایی    هاسایساتماز آنجا که متغیر اصالیِ کارکرد  

ساازند و در قاله که به طور خالص با قدرت سار و کار دارند زیرسایساتمِ سایاسات را برمی

راه برای فهم حریمِ زیر پوشاشِ قدرتِ ی  سایساتم تمدنی، آن  بهترینیابند،  دولت تجلی می

بدان را وارسای کنیم. در سایاسای وابساته های اندازی دولت و نهادی دساتاسات که دایره

های عمل در تاری  کالسای  همین شااخص مبنا انگاشاته شاده و اغله حد زمانی دوران

صاااحه قدرت ساایاساای های و دودمان هادولتتاریخی را بر اسااا  ظهور و سااقوط  

ی ایرانی مانند هر  یکتارچهی هادولتاگر قدرت سایاسای را مبنا بگیریم، قلمرو    سانجند.می

ی نفوهی  که تا دامنه  اند هشد ی مرکزی و ی  پیرامون تشاکیل میدیگری از ی  هساتهدولت 

از   ایگساترهرا بنا به تنریف  سایاسای  . قلمرو ند گشاتادامه یافته و در آن محو میدر حاشایه 

دانیم که قدرت نظامی ی  دولت در آن جاری و نافذ باشااد. از این رو، حضااور مکان می

شااخصای اسات ترین نظامی وابساته به دولت مرکزی آشاکارهای  ها، دژها و قرارگاهاردوگاه

دهد. از این رو، که به شااکلی تردیدناپذیر پیوسااتگی ی  مکان به ی  دولت را نشااان می

پذیر ارزیابی حد و مرز مکاانی ساایسااتمی مانناد ایرانِ  عینی و رساایادگیی  هاراه یکی از

ارتش را های نظامی و دژهای ها، قرارگاهاسات که جایگاه اردوگاهسااساانی یا صافوی، آن 

 در نظر بگیریم.  ایران  ی این نقاط را حریم دولت پیدا کنیم و پیوستارِ پیونددهنده

شاده که قدرت  ی به نسابت بزرگ احاطه میی مرکزی با ی  حاشایهاین هساتههمیشاه 

نظامی دولت در آن جاری و نافذ بوده، اما حضاوری همیشاگی و پیوساته نداشاته اسات. این  

 
هایی از این بحث پیشتر در کتاب »تاریخ نهاد در عصر ساسانی« انتشار یافته است. اما نظر به اهمیت بحث،  بخش. 1

 کنم. اش میدر اینجا نقل
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اند،  کردهایرانی در آن آمد و شاد میهای  که ارتش  هشاد هایی را شاامل می»پیرامون« سارزمین

ی هادولتاندازی به آن از ساوی اند، و دساتشاان تابع شااهنشااهان بودهامیران و حاکمان

ی نفوه شااده اساات. پیرامون، در نهاایات، باا یا  دایرهرو میدیگر باا واکنش ایرانیاان روباه

شاده که در آن نفوه سایاسای دولت ملمو  بوده و سایاسات ایرانی بین بیرونی تکمیل می

اش از شاااهنشاااه ایران حساااب  مردم منطقه محبوبیتی داشااته و امیران و شاااهان محلی

 اند.  شدهی محسوب نمیاند، هر چند تابعِ وبردهمی

متفاوتی را برای »جا«ی ی  قلمرو های  ی متفاوت از نفوه سایاسای حریماین ساه درجه

تاریخی نادرسات منتهی های  دهد و اگر با هم خلز شاود به صادور حکمتمدنی به دسات می

های سایاسای، نهادهای  توان به جای نهادشاود. باید به این نکته هم دقت داشات که میمی

هایی متفاوت از هسته/ پیرامون/ دامنه دست اقتصادی و فرهنگی را نیز مبنا گرفت و به نقشه

هایی که به طور مستقیم قلمرو اقتصادی عبارت بوده از سرزمین مثالًیافت. به همین ترتیه،  

اناد. پیرامون در این مورد کردهپرداخات میآن  اناد و باه  گنجیادهمیایران  در نظاام پولیِ دولات 

  طی اند، اما شاود که اتصاال دایمی و پایداری با نظام مالیاتی نداشاتهجاهایی را شاامل می

ی نفوه بیرونی هم  اند. دامنهفرساتادهدورانی طوانی هر از چندی با  و خراجی به دربار می

در آن پارسایان  ظام حقوق تجارت شاود که پول و کااها و نهایی را شاامل میکل سارزمین

خار  این پایگاه  ، هرچند اند داشاته  ینفوهی داشاته اسات و بازرگانان ایرانی در آنجا پایگاه

 . است  گرفتهاز دستر  دیوانسااری دولت ایران قرار می

یا  تمادن سااخن باه میاان   ی حاد و مرزهاا وقتی درباارههاا و کتاابدر بیشااتر پ وهش

بح  به شاکلی   منمواً  .شااخصِ مورد نظر اساتمهمترین سایاسای دولت و نفوه  آید،  می

منیاار گرفتاه دولات  حریم اصاالی  تمادن و  آن  ی مرکزی  رود کاه گویاا تنهاا هسااتاهپیش می

. انجامد میها به ابهام و سردرگمی  نادقیق بودنِ این شاخصها  در برخی از بح . اما  اند شده

یی فرهنگی مثال دین  هاشاااخصبینیم که مرزبنادی تمادن اروپایی بر اسااا   چون گاه می

ی تمدن ایرانی بر مبنای اقتدار نظامی  شااود، و همزمان محدودهمساایحیت غربی تنریف می

ی گسترش تمدن چین را دامنه مثالًشود. یا اش ترسیم میمرزیهای  دولت مرکزی و پادگان

اقتدار دولت های  کنند، در حالی که همزمان مرزبر اساا  کیش کنفوسایوسای تنریف می

تواند مننادار باشااد، اما  گیرند. اینها همه میرساامی ایران را مبنا میهای مرکزی در اسااتان

 ها به کار گرفته شود. در تحلیلو یکنواخت  زمانی که به شکلی متقارن 
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های  در کنار قلمرو فرمانروایی ی  دولت ملی، زبان مشتر  دومین عاملی است که مرز

ی مرکزی دارد و از ساازد. زبان هم مانند قدرت سایاسای ی  هساتهتمدن را  مشاخص می

ی اصاالی دارند که بخش ی  زبان واسااطه هاتمدنی  یابد. همهآنجا به اطراف انتشااار می

جمنیتی ی هاسایساتمو ارتباط بین اقوام و زیردهد  را پوشاش میبزرگی از مردم وابساته بدان  

شااود و این  گاه به زبان ملی تبدیل میی ارتباطی  واسااطهپذیرد. این  با کم  آن انجام می

ی جمنیات بادان نوشااتاه شااود و بخش برای بادناهدهاد کاه متونی هویاتتنهاا زماانی رخ می

مدتی زبان دیوانی و رساامی دولت قرار بگیرد. در تمدن مصااری زبان مصااری    کمدساات

اتین و فرانسااوی و به تازگی ی هازبانکرده و در اروپا  باسااتان چنین نقشاای را ایفا می

 اند. داشتهانگلیسی چنین موقنیتی 

ی عمومی به زبان ملی را در چین و اروپا به  ارتقاای زبان واسااطاه  هاتمادندر میاان این 

دولت ترین بینیم. در اروپا بدان خاطر که دولت فراگیر غایه بوده و بزرگ شاکلی ناقص می

ی نیمهتنها چهار پنه قرن دوام داشاته اسات. در چین هم به این دلیل که   (امتراتوری روم 

نشاین بود و دیوانساااری چینی در بخشای بزرگ از تاریخش یآریای اش  قلمرو تمدنیغربی  

شامرده اسات. تنها در ایران اسات که زبان زبان پارسای را هم در کنار زبان چینی منتبر می

مساتقل از   تقریباًجاله آن که این زبان ملی   .شاودده میملی به شاکلی پایدار و اساتوار دی 

ترکی و ی گذشاته اغله طی هزارهایران فرمانروایان  زبان مادری  .دولت تکامل یافته اسات

آن اند، به جای آن که  پذیرفتها میعربی و مغولی بوده و از این رو شاااهان این زبان ملی ر

نماید که در دوران پیشااهخامنشای زبان ایالمی در ایران مرکزی و چنین می .را به ار  ببرند 

آرامی در ایران غربی و زبان اوساتایی یا گویشای نزدی  به آن در ایران شارقی -زبان اکدی

ی اصالی ارتباط بوده باشاد. زبان ملی در ایران از عصار هخامنشایان و همزمان با واساطه

پارسای باساتان بود که به طور مساتقیم طی  همان  شاد و پدیدار  کشاور متحد ایران    تأسای 

ی  زبان مسالز بر منطقه احتمااًباساتان  یچند نسال زبانی تا به امروز تداوم یافته اسات. پارسا 

  کم کمی اول پ.م در ایران مرکزی  ی هزارهنماایاد کاه در میااناهانشاااان بوده و چنین می

جایگزین ایالمی شاده باشاد. پارسای باساتان در عصار اشاکانی با پارتی جایگزین شاد و در 

عصار سااساانی پارسای میانه  پهلوی( به جایش نشاسات. پ  از اساالم هم پارسای دری 

مساتقر   زمینایرانی  دورانی بسایار طوانی بر پهنه هازبانجایگزین آن شاد. هری  از این  
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تر شادن و غنای بیشاتر زبان جایگزین  شاان راه را برای پیچیدهاند و هر مرحله از تکاملبوده

 ساخته است. بندی هموارتر می

شااان  ملی تمادن ایرانی آن اساات کاه هماهی هاازباانی ی بساایاار مهم درباارهیا  نکتاه

دانساتن یکی،  خویشااوند هساتند و پیوندهایی بسایار نزدی  با هم دارند. به شاکلی که با 

واژگانی و دساتوری در این  های ی سااختتسالز بر بقیه به نسابت آساان اسات و بخش عمده

ها ثابت باقی مانده اسات. به این ترتیه با فرض این که جایگزینی پارسای باساتان جایگزینی

ی اول پ.م آغاز شااده،  ما نزدی  به  ی اول هزارهبه جای ایالمی در ایران مرکزی در نیمه

بینیم که  می  زمینایرانی ی زبانی را در پهنهی ی  خانوادهزار سااال تداوم پیوسااتهسااه ه

 اند. اغلبشان زمانی بسیار بسیار طوانی روا  داشته

قرن عمر دارد و زبان مهمی  پنه  در شارایطی که زبان انگلیسای و فرانساوی امروزین تنها 

پیش پدید آورده، زبان پارتی با شاش مثل روسای نخساتین آثار ادبی خود را ی  و نیم قرن 

خار  کلی به  قرن و پارسای میانه با پنه قرن و پارسای دری با یازده قرن تداوم را داریم که

 احتماااًدیگر اسااات و تنهاا زباان چینی هاان و  ی  هااتمادندر  ملی  ی  هاازباانی عمر  از دامناه

 مصری باستان توان رقابت با آن را دارند.

چانگ  کهن بودن زبان ملی در ایران بسایار وی ه و اساتثنایی اسات. راهبی بودایی به اسام  

برای زیارت مراکز دینی بودایی به ایران شرقی   (پ.م.  126سال عصر اشکانی  چین که در 

تازه    .دهد از مردم ایران شرقی به دست میارزشمند و بل  و بامیان سفر کرده بود، توصیفی  

در آن هنگام بین دو قوم آریایی تخاری و پارتی تقسایم شاده بودند و این قلمروی اسات که  

گوید:  د. چان چین میراندندوقلوی اشااکانی و کوشااانی بر آن منطقه فرمان میی هادولت

متفاوت  های  شای  پارت( به گویشغرب دایوان  فرغانه( تا آنهای »هر چند مردم سارزمین

یکدیگر را ی هازبانی مردم شاان کمابیش یکساان اسات و همهگویند، اما رساومساخن می

اشااااره باه هماان اسااات کاه برای تنریف تمادن و ملیات    دقیقااًی او  این جملاه  1فهمناد.«می

 خورداری از زبانی ملی.جهانی مشتر  و بربرشمردیم: دارا بودن زیست

 
1. Sima Qian, 1993: 245. 
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 -این بار در اسااتانیا-هزار و دویساات سااال پ  از چانگ چین، ناظر بیرونی دیگری  

هجری خورشایدی( در کتاب   749-708دهد. قاضای صااعد اندلسای  گواهی مشاابهی می

 الفر (اند که محل   »نخسااتین امت زمین پارساایاننویسااد:  »التنریف بطبقات اامم« می

ی بخش آباد زمین  ربع مسکون( است. حدود کشورشان چنین است: جبال سکونتشان میانه

ن و جز آن، از ارمنساتان تا آهربایجان و طبرساتان و در شامال عراق تا همدان و قم و کاشاا

ری و طالقان و گرگان تا سرزمین خراسان که دو شهر مرو و سرخ  و هرات و خوارزم تا 

بل  و بخارا و سامرقند و فرغانه و شااش  تاشاکند( در آن قرار گرفته اسات. کشاورشاان  

 .شان یکی است که پارسی باشد«یکتارچه است و زبان همه

ابتدای عصاار   از  کمدسااتای که بنا بر این گواه  چنین بافت یکدساات فرهنگی و زبانی

وجود داشاته، پدیداری نیسات که طی یکی دو نسال شاکل  چنین گساترده  ایپهنهاشاکانی در  

دهد که به احتمال زیاد از ابتدای دوران هخامنشاای چنین  بگیرد و این شاااهد نشااان می

ظهور دولت هخامنشای پیامد آن   احتمااًوجود داشاته و  زمینایراندر   همگنی سااختار زبانی

 اش.بوده، و نه علت

 اش، ی  وی گی جاله توجه دیگر هم داردزبان ملی ایران گذشته از قدمت خیره کننده

در در ساراسار تاری  ایران  . های محلی بوده اساتاش با زبانافزاییو آن همزیساتی و هم

متون برای نوشااتن ایم که سااامی را داشااتهی هازبانی  هآریایی ملی، خانوادی  هازبانکنار  

زبان اکدی در هردو  ،. در دوران پیشااکوروشایاند شادهبه کار گرفته میدینی و گاه دیوانی  

هایشاان  شااهان لولوبی در نزدیکی کرمانشااه هم کتیبه  مثالًساوی زاگر  زبان دیوانی بوده و 

ها زبان آرامی جایگزین آن اند. بندتر در عصاار آشااورینوشااتهرا به همین زبان و خز می

ز عصار بند ا ، وشادهنوشاته میهم  به زبان اکدی    ی درباریهادر دوران هخامنشای کتیبه .شاد 

اردشاایر اول زبان دیوانی هم به آرامی تبدیل شااد. زبان آرامی و بندتر خویشاااوندانش  

اناد و داد و سااتادهاا و همواره فراگیر و مهم بوده  زمینایرانسااریاانی و عربی در قلمرو  

 آریایی جای بح  و پ وهش فراوان دارد. ی هازبانهایشان از وامگیری

نوعی    تدریهبهی تمدن ایرانی  واساطهی هازبانی مهم در این میان آن اسات که در  نکته

ساامی و بخشای دیگر  ی هازبانتقسایم کار شاکل گرفته اسات. یننی بخش مهمی از متون به  

بخش  اند. در کل متون مقد  بیشاتر ساامی و متون هویتشادهآریایی نوشاته میی هازبانبه  
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هایی از هر شااخه به  اندازیاند. با این حال دساتبوده  آریایی  منمواًسایاسای و اسااطیری 

 ی مقابل هم روا  بسیار داشته است. حوزه

ترتیاه   این  انجیلهاا و بخش عمادهباه  و  انومااالیش و تورات  ی  روایات گیلگمش و 

هاا باه  ماانی پیاامبر و قرآن و همچنین آثاار دینی مهم قرون میااناه و حتاا کتااب باابیهاای  کتااب

ی اردشایر و کارنامهدرباری  ها و متون رسامی  عربی نوشاته شاده اسات. در حالی که کتیبه

اند. در غنایی و عرفانی به پارسای میانه یا دری تدوین شادههای  بابکان و شااهنامه و منظومه

ای مثل آثار ابن ساینا به عربی و تدوین متون دینی  شاته شادن متون علمیاین میان البته نو

آریایی کهن را هم داریم. این نکته البته حقیقت دارد ی هازبانمهمی مثل اوساتا و وداها به  

سااامی مثل ی هازبانی آریایی تنلق داشااته و ی مردم به خانوادهی تودهکه زبان واسااطه

اقوام ایرانی مساتقر در ربع جنوب غربی  ی هازبانآرامی و اکدی و ساریانی و عربی و عبری  

سااوار شااده و ماند    هادینهم بر دوش  هازباناساات. با این حال این  ایرانی زمین بوده

 اند.پیدا کرده  گیرچشمآریایی گسترشی  ی هازبان

ی زباانی آریاایی و ساااامی داریم کاه  دو خاانواده  زمینایرانباه این ترتیاه ماا در قلمرو  

 زمینایرانو بومی هسااتند، و به ترتیه از شاامال شاارقی و جنوب غربی    زاددرونهردو 

ی دوم پ.م در کنار از هزاره هازباناند. این  برخاساته و در ساراسار این قلمرو پراکنده شاده

خویشاااوند را پدید  ی هازبانهایی جایگزین از هم حضااور داشااته و تا به امروز زنجیره

کرده اند که نظام مننایی تمدن ایرانی را به شااکلی یکدساات و منسااجم رمزگذاری  آورده

شاان و سایر تکامل 1بر خالف تصاور مرساوم با هم رقیه و دشامن نبوده، هازباناسات. این  

همین تکیه نیز  شااان  دلیل پایداری و باروری  .افزا و متصاال به هم بوده اسااتموازی و هم

 شان به همدیگر بوده است.کردن

ی تمدنی و مردمی همسایه  افزایی این دو شاخه این بوده که هردو به ی  حوزهدلیل هم

اند. این وضانیتی اسات که در تمدن چینی رخ نداده و به همین و خویشااوند تنلق داشاته

 
در این مورد دکتر آذرتاش آذرنوش در کتاب »جدال عربی و فارسی« پژوهشی خواندنی انجام داده، که البته با    . 1

فرضِ )به نظرم نادرستِ( جدل و کشمکش این دو زبان همراه است و بحث را در بافت عمومی تکامل همزمان پیش
 های آریایی و سامی در تمدن ایرانی قرار نداده است. زبان
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خاوری  هان، مغولی،  ی هازبانآریایی  ساکا، تخاری، پارسای( در غرب و ی هازبانخاطر 

سیر تحول خود را ادامه دادند  موازی و نامربوط  افزا با هم پیدا نکردند و مانچو( پیوندی هم

آریایی  ی هازبانچینی ی هازبانطی چند قرن گذشاته  در نهایت  .و با هم وارد رقابت شادند 

ی ، باه خاانوادهبودجریاان  ناد. زباان ترکی کاه پیونادی میاان این دو  اهرا از میادان باه در کرد

در چون    . باا این حاالنزدیا  باه مغولی بود و بومی چینتنلق داشااات و  آلتاایی    -اورالی

ی با سااتیزه و حمله  ،بارگیری شاادید از سااکایی و پارساای به زبان قومی ایرانی بدل شااد 

و نمودش را در وضانیت اسافنا    ته اساتچینی روبرو شاد که تا به امروز تداوم یاففرهنگ 

 . بینیمو وخیم اویغورها در ترکستان می

تواند بر مبنای هری  از این ساه متغیر می  آنچه که گذشات، مرزبندی تمدن ایرانی بنابر

که منیاری عمومی اسات  ،جهان مشاتر و زیسات هاراه ی شاهرها وانجام پذیرد. یکی شابکه

باا وضااوح تماام از ابتادای کاار دیاده    زمینایرانهم اعتباار دارد و در   هااتمادنو در ساااایر  

دو ساحل   -سه دریای شمالی-مدیترانه -ی »هندوکشدر فاصله زمینایرانشود و قلمرو  می

. بر دوش این تنریف عام، دو متغیر مهم یننی دولت و زبان را گیردپوشاش می  زیرجنوبی« 

دهند. این دو متغیر با این صاراحت و اساتحکام داریم که آنها نیز همین پهنه را پوشاش می

ی تمدن ایرانی و حضااورش بر پهنههای شااوند. از این رو مرزدیده نمی  هاتمدندر سااایر  

 گریزی.عقل باستیزی  عقل آمیختگیِ هنگامزمین چیزی نیست که انکارپذیر باشد، مگر  

ی تمدن ایرانی آن اسات که بسایار پیشاتر از تمدن اروپایی، ی مهم دیگر دربارهاما نکته

اش را تجربه کرده جغرافیاییهای  نخساتین نمونه از سارریز شادنِ ی  تمدن به خار  از مرز

اش به شاکلی اسات که چهار کناره زمینایراناسات. چنان که گفتیم، سااختار فیزیکی قلمرو  

منساجم های آبی و کوهساتانی ای دارد که پیکر  شاناختیزمینهای  در چهار جهت اصالی ساد 

هاا ی بیناابین این ضاالعبخشااد. باا این حاال چهاار گوشااهو حاد و مرزی مکاانی باه آن می

. ایران از شامال شارقی به  ساازدرا برقرار میپیرامونی های ارتباط با اقلیمدارد که  هایی  رخنه

ی هند و از شامال غربی به اروپا و از قارهترکساتان و قلمرو چین و از جنوب غربی به شابه

ی عظیم و غنی  جنوب غربی باه مصاار راه دارد. یننی ساااه تمادن مهم دیگر در کناار پهناه

 اند.  چفت و بست شده زمینایرانی  هندوستان به چهار گوشه

ی این مادارهاا تحر  داشااتاه و مادام در تمادن ایرانی از هماان ابتادای کاار در هماه

  تأسای شاده اسات. تردیدی نیسات که  موجهایی به بیرون از ظرف اصالی خود سارریز می
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ی چهارم پ.م با مهاجرت جمنیتی از جنوب غربی  زندگی کشاااورزانه در مصاار در هزاره

 احتمااًآغاز شاده اسات. جدایی تمدن مصاری از ایران  ی نیل به شامال شارقی دره زمینایران

از  یی فت  دلتای شامالی نیل به دسات شااهپ.م تحقق یافته و نتیجه  ۳100در حدود ساال 

ر که اولین فرعون مصار و بنیانگذار جنوب بوده اسات. این شااه جنوبی کسای نیسات جز نارمِ

این نکته جای تامل دارد که واگرایی تمدن مصری و ایرانی و جدایی  دودمان نخست است.  

گیری نظام سایاسای فرعونی مصاادف پادشااهی متحد مصاری و شاکل  تأسای این دو از هم با  

 است. 

هایی از مهاجران اصالی گذار به زندگی یکجانشاینی با حرکت مو های  در اروپا هم گام

داری و فنون فلزکاری و نویسااایی و از ایران غربی همراه بوده اساات. کشاااورزی و رمه

به باختر منتقل شاده و  زمینایرانشاهرساازی و ادیان ساازمان یافته همگی به همین ترتیه از 

 ایشاااخهتوان  اند. به همین خاطر تمدن اروپایی را مینداشااته  زاددروندر اروپا شااکلی 

بیرون زده از تمدن ایرانی دانسات که پ  از فرو بلنیدن تمدن مصاری اعالم اساتقالل کرده 

 و خودمختار شده است.

اش تنلق تاریخی بیشاتر به نقاط تما  تمدن ایرانی با دو تمدن غربیهای  هرچند کتاب

کنند، اما  این ناحیه صاارف میهای خود را بیشااتر برای تحریف دادهخاطر دارند، و همت  

تر بوده  گیرچشااماش  شاارقیهای نماید که نفوه و اثرگذاری تمدن ایرانی در مرزچنین می

ی غربی این قلمرو  در قلمرو خاوری پیشاروی کرد و ساراسار نیمه  عمالًباشاد. تمدن ایرانی  

ترین  که بزرگ  را برای ساه هزار ساال در اختیار گرفت. به شاکلی که هنوز هم ترکساتان 

شاود. این  همبساته و خویشااوند با تمدن ایرانی محساوب می ایشااخهاسات،    (اساتان چین

کامیابی البته تا حدودی بدان خاطر بود که ساراسار کمربندی شامالی این ناحیه و ترکساتان  

 اند. بودهها در این خطه بومی  آریاییسکا و تخاری بوده و از ابتدای کار در اختیار قبایل 

ی هند هرگز تمدنی  بینیم. شابه قارهدر محور جنوب شارقی هم پیشاروی مشاابهی را می

وامگیری کرد. این   زمینایرانپدید نیاورد و مثل اروپا زیربنای اصاالی تمدن را از   زاددرون

وامگیری اما به اساتقالل منتهی نشاد و چیزی به اسام تمدن هندی مساتقل از ایران شاکل  

 د.کردن شنگرفت، تا دوران مناصر که با ضرب و زور استنمارگران روی کاغذ خلق 

دار بوده اسات. در واقع ی هند هم باساتانی و هم ریشاهقارهشاروی تمدن ایرانی در شابهیپ

هیمالیا از ابتدای کار بخشاای از های  ی شاامالی هندوسااتان از گجرات تا کوهتایهحاشاایه
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ی سااوم پ.م ی فرهنگی هیرمند و هامون و سااند از ابتدای هزارهبوده و حوزه زمینایران

همساایه  ی هاسایساتمبا زیر کامالًشاده و تمدن ایرانی محساوب میی هاسایساتمیکی از زیر

شده  بلوچستان در غرب( چفت و بست می  -سیستان-هرات در شمال و کرمان–مرو - بل  

فرهنگی  های  سایاسای و جریانی هانظامی هند در واقع با پیشاروی  اسات. تاری  شابه قاره

 شود. ایرانی تنیین می

همه   -اند و در جنوب و شاارق و مرکز جای دارند حتا آنها که بومی–هندی  ی هادولت

شاوند، و زبان و شااهنشااهی ایران محساوب میهای  محلی ایرانی یا اساتانی هادولتی  ادامه

دین هندیان  اسالم، هندو، مسیحیت، تصوف( بر مبنای وامگیری از ایران استوار شده است. 

ی قاره تثبیت نشاد و گذشاته از همان حاشایههرگز در شابه  آریاییاین در حالی اسات که ن اد  

ی هازبانی جمنیت هندوساتان دراویدی باقی ماند و شامالی که بخشای از ایران اسات، بدنه

اش از ایران  دینی و سایاسای و زبانیهای محلی خود را زیر چتر وامگیریهای قومی و آیین

 حفظ کرد.

ری  تداوم داشااته و تنها طی  در سااراساار تا ،این ساارریز شاادن تمدن ایرانی به بیرون

دویسات ساال گذشاته اسات که زیر فشاار رقابت تمدن مدرن اروپایی دچار انقباض شاده  

کل هندوساتان و بخش   تقریباًی گذشاته  ی هزارهاسات. تا پیش از این هنگام، در بخش عمده

ی و عثمانی قرار داشات که  گورکانهای  بزرگی از اروپای شارقی و مصار زیر فرمان سالساله

شاان ایرانی بود و تاری  و دین و اسااطیر مشاترکی  شاان پارسای و هویت تمدنیزبان رسامی

 ند. اداشته

عثماانی و گورکاانی هرچناد از بسااز تمادن ایرانی پادیاد آماده بودناد و ی  هاادولاتاین  

شااان ایرانی بود، اما هویت ملی متمایزی داشااتند و روم و هندوسااتان نامیده  هویت تمدنی

اش مسااتقر  تمدنیهای ن به این ترتیه اولین تمدنی اساات که بیرون از مرزشاادند. ایرامی

آورد. این الگو در دنیای پیشاامدرن در انحصاار ملی متمایزی پدید میهای  شاود و هویتمی

  تأساای ایران بوده و تنها در دوران مدرن اساات که کشااورهایی مثل اسااترالیا و آمریکا  

 اند.، و هویت ملی مستقلی هم بنیاد کردهاست ت تمدن اروپاییی مهاجرشوند که ادامهمی

پیرامونی با  های از آنجا که طی هزار ساال گذشاته این سارریزی تمدن ایرانی به قلمرو

مصاادف بوده، ک فهمی مشاهوری شاکل گرفته  هاسارزمینانتقال و تثبیت دین اساالم در این  

و بر مبنای آن عبارت »تمدن اساالمی« در متون فرنگی برسااخته شاده اسات. ترکیه »تمدن 
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اساالمی« مثل تمدن بودایی و تمدن ارتدوک  و تمدن مزدکی تنبیری نادرسات اسات که  

ماعی تفکی  قایل نشااده و به  اش بین سااط  فرهنگی و اجتدهد به کار گیرندهنشااان می

آگاه نبوده اساات. گذشااته از این،    هاتمدنی اسااتقرار دین و سااط  حضااور جدایی ایه

برچساه یاد شاده تنها گساترش تمدن ایرانی به فراساوی مرزهایش را طی هزار ساال گذشاته  

عمر این تمادن و یکی از ساای دین بزرگ  یا  پنجم  باه  ساااازد و این تنهاا مشااخص می

مخلوط کردن تمدن ایرانی با اساالم تا حدودی در   .گرفته در این ساامان منحصار اساتشاکل

از آن هم  هرا  مسایحیان اروپایی از دین مهاجم و پیروزمند شارقیان ریشاه داشاته و بخشای  

ربز ناشای  بیهای  توجهی به مفهوم پیچیدگی و تمایل به جمع بساتن چیز به ساادگی از بی

مد بودن این تنبیر نزد اندیشامندان مناصار آشاکار اسات. شاده اسات. با این حال ناکارآمی

ی گساترش دین اساالم  از قرن یازدهم میالدی به بند دایره  گوید اسات که میفول اش  نمونه

  1توان آن را همچون ی  تمدن یکتارچه در نظر گرفت.ابنادی به خود گرفت که دیگر نمی

فول در این زمینه پیرو مارشااال هاجسااون اساات که به درسااتی به اغتشاااش مفهومی  

برخاساته از مفهوم »تمدن اساالمی« نقد وارد آورده اسات. آنچه در قرون نخساتین اساالمی 

یابد، گسترش ستهر فرهنگی و سیاسی تمدن ایرانی به بینیم و در قاله فتوحات تبلور میمی

ی  و عصار هخامنشای در اختیار داشات و در ساراسار هزاره مرزهایی اسات که از دیرباز

آساایی که طی ی   سااساانی به خاطرش با رومیان درگیری داشات. فتوحات برق-اشاکانی

احیا کرد،   -به جز اسااتثنای مننادارِ آناتولی–قلمرو ساایاساای هخامنشاایان را های قرن مرز

مساالمان و فت  نهایی آناتولیِ  های  پیشااروی تدریجی نیرو  ی روندی دیرپا بود که بامقدمه

دنی بسیار دیرینه  یونانی شاده طی هشاتصاد ساال بند دنبال شاد یننی در اینجا ما با خیزش تم

طبینی و آغازین خود را بار دیگر به شاکلی نظامی  های کوشاد مرزسار و کار داریم که می

ی آغازین جلوه کرد فت  کند. در این میان دین اسااالم همچون ی  ایدئولوژی متحد کننده

جزیه شااد که  هایی منارض و واگرا تو خیلی سااریع تا قرن دوم و سااوم هجری به شاااخه

یی متمایز مثل خالفت عباسی و فاطمی و قرمطی را نتیجه دادند. در این مننا سخن هادولت

قدر نامربوط اساات که بخواهیم از تمدن مساایحی در اروپا یا  گفتن از تمدن اسااالمی همان

 
1. Voll, 1994: 213-226. 
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کوآتلی در آمریکا سااخن بگوییم. چرا که تمدن مفهومی جغرافیایی و مربوط  تمدن کوئتزال

با اغله شود و به سط  اجتماعی است، در حالی است که دین به سط  فرهنگی مربوط می

 .  شودجغرافیا منطبق یا بدان محدود نمی

پ  گساترش بندی دین اساالم در آفریقا و هندوچین و هند و قلمرو خاوری درسات 

ن پیشاین، الگویی تکرار شاونده بود از پراکنده مثل گساترش دین مسای  و بودایی در قرو

فرهنگی و تمدنی  های  یی دینی که در تمدن ایرانی ابداع شده بودند و به قلمروهامنششدن 

کردند. این که بخواهیم کل قلمروی که اساالم در آن روا  یافت را ی   همساایه نشات می

دقیق و نادرسات اسات که بخواهیم تمدن ایرانی را به خاطر تمدن بشاماریم به همان اندازه نا

 روا  بیشترِ دین اسالم در آن، با این برچسه دینی مشخص کنیم.

کند. به همین خاطر  نقشای کلیدی ایفا می  هاتمدندر فهم تاری  کل  زمینایراندر نتیجه  

انگاشااتن تمدن ایرانی  تمدنی امروزین که اصااراری در نادیده  های  پردازیاساات که نظریه

اند. حقیقت آن اسات که  گرفتار آمدهناپذیر چاره  یلوحنگری و ساادهدارند، به نوعی ساطحی

دیگر را بدون ارجاع به تاری  تمدن ایرانی  ی هاتمدنتاری   گذشااته از ساارختوسااتان( 

 توان نوشت. توان روایت کرد. این در حالی است که تاری  تمدن ایرانی را بی آنها مینمی

بوده، و   دزادرونسااز در تمدن ایرانی اغله اصالی و نقاط عطف سارنوشاتهای رخداد

متغیری بوده، کاه    بادویاان غاارتگرهاای  مو اغلاه  کرده،  می  تاأثیرآنچاه از بیرون بر آن  

. در واقع دوران مناصار تنها مقطنی از تاری  هاجمنیت  از جن  تحر   ساتشاناختیزیسات

  تأثیراش بر تمدن ایرانی  دیگر با عناصار فرهنگی و اجتماعی  یتمدن ایرانی اسات که تمدن

اش باز سااابقه بودنی  دلیل سااردرگمی ایرانیان هنگام مقابله با آن، به همین بی  .گذاردمی

جمنیتی ابتدایی و گرسانه، که  هجوم گردد. چون این نخساتین بار اسات که ایرانیان نه با می

تر از خویش سایاسای پیچیدههای هایی نو از فناوری و صاننت و ساالح و سااختبا شایوه

 اند.روبرو شده
ی تمدن ایرانی با توجه به ساااختار دولت و زبان این را باید در نظر داشاات که حوزه

ی تمدنی نیست، بلکه تنها تمدنی است که در تمامیت خود ی  ملت اش، تنها ی  پهنهملی
تمدن تنها در قلمروهایی به نسابت کوچ  و سااده هم هسات. چنین پیوندی میان ملیت و 

ی خود دارند و تنها به نظمی  را در میانهای هشاناختی ساازمان دهند نظیر دارد که محور زمین
یابند. یننی تنها در تمدن مصری و آمریکای جنوبی است فروپایه در حد پادشاهی دست می
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کرده  شااکلی از هویات ملی را در پیوناد باا کلیات تمادن ایجااد میکاه اقتادار فرعون و اینکاا  
اند و چین هرچند اروپایی و آمریکای مرکزی از این وی گی محروم بودهی  هاتمدناساات.  

در تالش برای ایجاد چنین سااختاری بوده، تنها در دورانهایی در این مورد کامیاب شاده و 
اش را به شکلی شکننده با هویت ملی چینی و دولت م توانسته سراسر پهنهتازه در قرن بیست

 مرکزی پیوند دهد.
ایسات که هویت ملی و هویت  اسات و تنها نمونه گیرچشامایران با این حسااب اساتثنایی 

دلیل پایداری غیرعادی   احتمااًکند. تمدنی را از بیسات و شاش قرن پیش با هم ترکیه می
در ایران به همین همگرایی و  هادولتتمدن ایرانی و همچنین اساتواری سااخت سایاسای  

ی تارچهتنها در این مورد است که دولت یکافزایی دو مفهوم تمدن و ملیت مربوط باشد.  هم
چینی ی هادولتی کلیت تمدن اساات، و نه خاندانی یا شااهری یا قومیتی.  ایرانی نماینده
اناد، باه هماان ی قوم هاان و دولات روم همیشاااه حاامال مناافع شااهر رم بودههمواره نماایناده

شادند.  ی خاندان فرعون و اینکا قلمداد میمصاری و آمریکایی نمایندهی هادولتترتیبی که  
مثل ترکان غزنوی و سلجوقی ای  هبدوی و نوآمد های  اما چنین نبوده و خاندان  زمینایراندر  

جای بگیرند، و این نظامی  شادند در بافت سایاسات ایرانشاهری  هم خواه ناخواه ناگزیر می
 تر از آن را.کند و نه سطوح فروپایهاست که تمدن را نمایندگی می

ی ملیت تنریف کنندههای به شاااخص  باید   هنگاام پرسااش از حد و مرز تمادن ایرانی
 ی پیشنهاد کرد. ایرانی نگریست و بر آن اسا  مدلی تاریخ

 امروز تنریف رایه ملت در دنیا دو رکن دارد: 
کند و ملت را تنریف می-الف( ساااخت ساایاساای، یننی حضااور دولتی که دولت

 گردد، و یااش به انقالب فرانسه باز میپیشینه
و   1اش در آرای هردرب( فرهناگ مشااتر  و باه طور خااص زباان ملی کاه ریشاااه

 کنند. هاست یننی بر حسه حضور دولت یا زبان ملی ملت را تنریف میژرمنپان
مناطقی که بیش از هزار ساال نگاه،  ترین انهگیرساختتوان با  میبر اساا  همین سارمشاق  

ا زبان پارسای بیش از پانصاد ساال زبان رسامی  دیوانی/  اند ی ی دولت ایران بودهزیر سایطره

ی تمدن ایرانی  و عضاوی از پیکره زمینایرانادبی/ علمی(شاان بوده را بخشای از جغرافیای 

ترین نااگفتاه نمااناد کاه ارقاام مرسااوم برای دو متغیر یااد شاااده در کهناین هم  .  دانسااات

 
1. Johann Gottfried Herder 
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برای حضاور زبانی شاش قرن برای حاکمیت ملی و دو ساه قرن -اروپایی پنههای  کشاور

ام، از نظر ی تمدن ایرانی در نظر گرفتهیننی شااخصای که برای تنلق جایی به حوزه  اسات.

تر از منیااری اساات کاه تمادن اروپاایی خود را باا آن اناهگیرسااخاتی زماانی دو برابر  دامناه

 کند.تنریف می

اش هم  ی تمادن ایرانی آن اسااات کاه طی تااری  طوانیی حوزهی مهم درباارهنکتاه

نوشتند، به حد و مرزی مشتر  و اش متنی میسااکنانش و هم بیگانگانی که از بیرون درباره

یم. یننی  اند، و این همان اسات که در ابتدای بح  بدان اشااره کردکردهیکساان اشااره می

های هم مورخان و ادیبان و ساایاسااتمداران ایرانی هنگام اشاااره به تمدن خودشااان مرز

در  جغرافیاایی را  می  زمینایراناش  قرار  و بزرگ  جهاانگردان  و  مورخاان  هم  و  دادناد، 

شاان از دیگر هنگام اشااره به این قلمرو بساته به دانشی  هاتمدنسایاساتمداران وابساته به  

 اند. شمردهجغرافی آن را یکتارچه و ایرانی می

های  در اسناد سیاسی و دولتی ایران از ابتدای کار دقت و وسواسی در ترسیم حد و مرز

های ان وجود داشاته و به همین خاطر تصاویری روشان و دقیق از حدود سارزمینقلمرو ایر

ی بیساتون، مختلف در دسات داریم. در کتیبههای  زیر فرمان دولت مرکزی ایران در دوران

مناطق بخشای از واحد ی این فهرساتی از بیسات اساتان شااهنشااهی هخامنشای آمده و همه

شاان در همین کتیبه و متون دیگر آن دوران،  اند که نام رسامیسایاسای عظیمی برشامرده شاده

هخامنشای دویسات ساال تاری  سایاسای را در بر های »بومِ پار « بوده اسات. فهرسات

ساازند. این قلمرو  گیرند و مرزبندی نخساتین دولت فراگیر و ملی ایرانی را مشاخص میمی

مدرن امروزین تصاور این که ی  دولت متمرکز  های اما بسایار گساترده اسات و حتا با منیار

نماید.  چنین عظیم فرمان رانده باشاد، باورنکردنی می  ایپهنهو یگانه دویسات و سای ساال بر  

ی شارقی چین و ی زمین جز گوشاهبوم پار  در عصار هخامنشای کل قلمرو متمدن کره

کل مردم نویساای   تقریباًگیرد، و ی تمدن آمریکای مرکزی و جنوبی را در بر میمراکز اولیه

 داده است. می زمین را در خود جای

پ.م که تنها جنگ داخلی بزرگ دوران هخامنشای اسات،   522ساال  های با مرور جنگ

های شاود که در آن هنگام و از ابتدای کار تفکیکی میان دل ایرانشاهر و سارزمینروشان می

پیرامونی وجود داشاته اسات. در این جنگها تنها رقیبان جدی داریوش بزرگ کساانی بودند  

ن همگی مادی یا  که ادعای شااهنشااهی و چیرگی بر کل قلمرو هخامنشای را داشاتند، و اینا
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کرد. حرکت می زمینایرانی مرکزی  پارساای یا ایالمی بودند و لشااکرهایشااان هم در پهنه

یی  هادولته منااطق پیرامونی از جملاه مصاار و لودیه و هناد و بل  که پیشااتر جاله آن کا 

و به تازگی فت  شاده بودند، در این جنگها مداخله نکردند و به شااه مساتقر   همساتقل بود

ی  آید که هسااتهمورخان یونانی مثل هرودوت هم بر میهای  وفادار باقی ماندند. از اشاااره

مرکزی ارتش هخامنشای از ساربازان مادی و پار  و ایالمی تشاکیل یافته باشاد و روشان  

 کند.ها به نخبگان نظامی وابسته به دل ایرانشهر اشاره میت که این اشارهاس

چینی و مورخان رومی به مرزبندی مشااابهی   در دوران اشااکانی هم گزارش مسااافران

ه و در آساورساتان و دهد. با این تفاوت که رومیان مصار را گرفتارجاع می زمینایرانبرای 

ی ایرانیان روبرو بودند. در منابع عصار  آناتولی پیشاروی کرده بودند و با مقاومت سارساختانه

هخامنشای  های بینیم که تکرار سایاههایرانی را میهای هایی از اساتانسااساانی هم باز فهرسات

دانیم که ایرانیان مدعی حاکمیت بر قلمرو زیر ند. در این دوران میهفتصاد ساال پیش هسات

اند رومیان را از آناتولی و مصار بیرون کنند، و در کوشایدهاند و میفرمان هخامنشایان بوده

دوام بود شان بیکنند. با این حال پیروزیدوران خسرو پرویز برای بیست سال چنین هم می

 اعراب دولت ساسانی فرو پاشید. ی و کمی بند زیر فشار حمله

ی کرتیر تمایزی میان ی اساناد عصار سااساانی آن اسات که در کتیبهی جاله دربارهنکته

بینیم و اولی ایران و دومی انیران خوانده شااده و جاله نشااهر و مناطق پیرامونی میدل ایرا

ی اقتدار کرتیر نماید که دایرهآن که هردوی اینها بخشای از قلمرو پار  هساتند. چنین می

ایران« روا  -ای-گوید آتش و آیین مغان را در »شاهرتنها »ایرانشاهر« بوده باشاد. چون می

از: پار ،   اند عبارتایرانشاهر را به دسات داده اسات که  های تی از اساتانداده، و بند فهرسا 

پَهلَو  خراسان(، خوزستان، آسورستان، میشان  جنوب میانرودان و سومر قدیم(، نودشیرگان  

، گرگان، مرو، هرات، ابرشاهر  شامال میانرودان(، آهربایجان، ساتاهان، ری، کرمان، سایساتان

 نیشاابور(، تورِساتان  توران، ترکساتان(، مکران  بلوچساتان، پاکستان امروزین(، کوشان  بل  

 و سغد(، تا آنسوی پیشاور  شمال هند(. 

نشاین ی جاله غیاب اشااره به قفقاز و آناتولی اسات که مسایحیدر این فهرسات نکته

ای به شاکل ساازمان یافته اند، و همچنین عربساتان که انگار هرگز فنالیت تبلیغی دینیبوده

ی کرتیر بخشی از قلمرو  شاده اسات. اما اینها هم در زمان نوشاته شدن کتیبهدر آن انجام نمی

های ی زرتشات هنگام شارح نبردی کرتیر بر کنبهنبشاتهاند. چون در  ودهسایاسای سااساانیان ب
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بینیم که او کاپادوکیه، ارمنساتان، گااتیه، ایبری و آلبانی را در اختیار داشاته شااپور اول می

 1است.

رن هفتم هجری خورشاایدی  ابتدای قرن هشااتم  در پایان ق، رزار سااال پ  از کرتیه

 مسااالا در کتااب »ی تمادن ایرانی را موجود درباارههاای  از انگاارهبیرونی    اینموناهقمری(  

ی اهلل عمری، رئی  دیوان انشااالدین احمد بن فضالشاهاباش  نویساندهکه  بینیم می«  اابصاار

نویسانده به شاکلی صاری  و روشان به خودِ »تمدن« این  اسات. ساالطین مملوکی مصار و شاام 

ی شاااهان ممالی  که ساارورانش  ، هرچند به خاطر غلبهند کایرانی و مرزهایش اشاااره می

 ی جنوب آسورستان را از ایران جدا دانسته است.بودند بر شام، منطقه

ی این کتاب عربی قریشای از نوادگان عمر بن خطاب بوده که کارگزار دولت نویسانده

نشاانی از توجه به  شاده اسات. در متن هم بیشاتر تنصاه عربی دارد و مصار محساوب می

البته اعراب از اقوام ایرانی هساتند و شاود.  شاکوه باساتانی مل  پار  در ساخنش دیده نمی

شده است، اما شغل بینیم، بخشی از ایران محسوب میعربساتان چنان که در همین کتاب می

به دسات داده ای  هاش به دولت مصار اختصااص داشاته و بنابراین انگارده و وفادارینویسان

 که ترکیبی از آشنایی درونی و نگاه از بیرون در آن نمایان است.

دساتخوش   زمینایرانتوجه به این نکته اهمیت دارد که در زمان نوشاته شادن این کتاب 

ی تیمور لنگ بوده اساات. یننی توصاایفی از زمانه ایتازهاغتشاااش و پرلطمه از تاخت و 

نگرد که از ی میزمینایراندلبساتگی به شاکوه پارسایان، به قلمرو  ناظری بیفترت را داریم و 

 محروم است.دولتی متمرکز و وحدتی سیاسی 

خراساان تا رود  از رود جیحون و آخرِزمین ایرانیان  گوید که سارالدین عمری میشاهاب

از کرمان که به بحر فارسای متصال اسات  ادامه دارد. از آنساو هم  فرات که مرز شاام بوده  

 منظورش مجموع مکران و سایساتان و بلوچساتان بوده، که با پاکساتان امروزین برابر اسات( 

آناتولی و عالیا  یننی   آنچه به دسات بقایای پادشااهان سالجوقی بوده و انطاکیه و انتهایتا 

مرز شمالی ایران از دید  .  شودرا شامل می  ( در کنار دریای روم  مدیترانه(شامال آسورستان

ها قرار این نویسانده باب الحدید  شاهر دربند در داغساتان( بوده که برابر سارزمین قبچاق

 
 . ۳۳۹-۳۳۸: ۱۳۹۳لتهایم، آ .1
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داشااته، و همچنین دریای طبرسااتان  خزر(، که با توصاایف او آبگیری در اندرون قلمرو  

رانی بوده و با توجه به جایگیری شااهر دربند، پیرامونش هم جزء قلمرو ایرانی به شاامار ای 

 آمده است. می

ی تمدن ایرانی به دسات گذشات، از ساویی مرزبندی محکم و قاطنی برای حوزه آنچه  

اش در بساتر پردامنههای  وی دیگر به پویایی و پیچیدگی این تمدن و جنبشدهد، و از سا می

اش اسات. نادیده انگاشاتن کند، که تا حدودی پیامد تاری  بسایار طوانیجغرافیا اشااره می

نمایان از نقاط ضنف مهمی است که در متون امروزین های ها یا انکار آن مرزاین پیچیدگی

خطاهایی که هنگام اشاااره به  ترین خورد. مشااهورو ایران به چشاام می  هاتمدنی  درباره

 توان چنین برشمرد:»جا«ی ی  تمدن روا  دارد را می

نخسات: خطای ابهام در مرزبندی، که عبارت اسات از تشاخیص ندادنِ هساته و پیرامون 

ها وجود دارد. یننی چه مبنا را قدرت سایاسای ی شااخصی همهو دامنه، که همواره درباره

ی تجارت را در نظر داشاته و نظامی دولت بگیریم و چه سااخت حقوقی دادوساتد و شابکه

 هااتمادنی  ی هنری و فنااوری را مبناا بگیریم، در هماهقاهبااشاایم، و چاه زباان و دین و ساالی

همواره ی  هسته و ی  پیرامون و ی  دامنه داریم که به ترتیه با حضور ملمو  و پایدار 

نسابی و محدودشاان برابر اسات. نادیده    تأثیری نهادها و دهندهنهادها، نفوه ملمو  و ساامان

 زند.گوناگون دامن میهای گرفتن دامنه و پیرامون و یا یکی فرض کردن این سه به خطا

دهد که درسات منلوم نباشاد منظور از ، زمانی رخ میبندیدوم: خطای ابهام در شااخص

وقتی خطرنا  اسات   وی هبهسایاسای اسات یا اقتصاادی و یا فرهنگی. این خطا  ،قلمرو تمدن

هایی که بر اسااا  یا   ی ی  تمادن از مرزبنادیهنگاام اظهاار نظر دربارهای  هکه نویسااناد 

مرکزیِ  های هایی دیگر جهش کند، بی آن که تفاوت متغیرشااخص اعتبار دارند به مرزبندی

ی این مرزها را تصااری  کرده و یا حتا متوجه آن شااده باشااد. قلمرو تمدن از کنندهتنیین

ی فرهنگی و اقتصاادی و سایاسای تشاکیل شاده که هر ی  هساته و ساطوح بر هم افتاده

هایی متمایز  ها و گسااترش یافتنکنند و چروکیدگیرا تنریف می  ایوی هی پیرامون و دامنه

 کنند.مستقل از هم را تجربه میو گاه  

دهد که هنگام بررساای و ها، زمانی رخ میسااوم: خطای یکتارچه نبودنِ نظام مرزبندی

ی تمدنی، در یکی حد و مرزها را بر اسااا  ی  شاااخص در نظر تحلیل ارتباط دو حوزه

  هایی برای بگیریم و در دیگری شاااخصاای دیگر را مبنا بدانیم. در این حالت اغله گسااتره
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آمیز چروکیده و شاان به شاکلی اغراقهمساایه به دسات خواهیم آورد که یکیی  هاتمدن

 متورم و بزرگ است. دلیل دیگری به همین 

ی ارتباط شاااهنشاااهی ساااسااانی و در آثار نویسااندگانی که درباره  وی هبهاین خطا 

های شود. شکل قدیمی آن هم به بح  از »جنگاند، فراوان دیده میامتراتوری روم قلم زده

شاود. در این  شاهر آتن مربوط میمادی« و کشامکش فرضایِ شااهنشااهی هخامنشای و دولت

ساازد، حد و مرز شااهنشااهی  برمیی تاری  کالسای  غرب را شاکل قدیمی، که شاالوده

زمان حد و مرز و هم  هخامنشای بر اساا  شااخص سایاسات و حضاور نظامی تنریف شاده،

 اقتدار آتن با ابهام و خطای فراوان در سطحی فرهنگی تنریف شده است. 

شاده مثل زبان هایی که شااخصای به غلز یکه و مجزا پنداشاتهبه این ترتیه تمام سارزمین

اند، و این گساتره  آتنیان دارا هساتند، بخشای از »امتراتوری آتن« فرض شادهمشاتر  را با 

ها را سایاسای دارد. در واقع اگر شااخص  همتا و هماوردِ قلمرویی دانساته شاده که ماهیتی

فرهنگی در نظر بگیریم، کل بالکان و آتن بخشاای از پیرامونِ تمدن هخامنشاای محسااوب  

گیریم، آن امتراتوری جنلی یونانی به حریم شاهر آتن شاوند، و اگر قدرت نظامی را مبنا بمی

شاود که به شاکلی شاکننده زیر نفوه آتنیان  شاهر کوچ  اطرافش محدود میو دو ساه دولت

عصار  ی  شاود و دربارههم این ماجرا تکرار میو ایران اشاکانی  ی روم اند. دربارهقرار داشاته

زمینی که آشکارا و ها برای آن است که برای ایرانی اینرسد. همهسااسانی به او  خود می

ی پویایی تمدن در قلمرو میانی است، رقیبی و رانندهی مرکزی و نیروی پیشتردید هستهبی

هماوردی و همتایی تراشایده شاود که نخسات در یونان و بندتر در روم جای دارد. در واقع 

پیرامونِ بخشای از اقتصااد سایاسای بگیریم، هم یونان باساتان و هم رومِ شارقی   اگر مبنا را

و تنها در دوران اشاکانی اسات که دولتی شاوند  محساوب میدولت هخامنشای و سااساانی  

هماورد و جنگاور را در روم داریم که باز از نظر قدرت سایاسای و قلمرو حکومتی تناسابی 

 با شاهنشاهی پارتی ندارد.
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 یگانگی تمدن ایرانیهای گفتار سوم: شاخص
 

  وی ه به، و اسات  ی بشار بر زمین پدید آمدهدر میان شاش تمدنی که در تاری  پنه هزار سااله

وی ه و اساتثنایی اسات. دایل وی ه   زمینایران،  در میان ساه تمدنی که تا به امروز باقی مانده

 ت بند گنجاند:شتوان در این هبودن تمدن ایرانی را می

رقیاه اساات. کشاااورزی، دامتروری، رام کردن ری بینخساات: تمادن ایرانی آغاازگ

گری، چرخ، روساتانشاینی، شاهرنشاینی، خز جانوران بارکشای مثل اساه و اساتر و شاتر، کوزه

ی فلسافی،  ، یکتاپرساتی، اندیشاهفراگیر  ساازی، دولتو نویساایی، فلزکاری، تجارت، پول، راه

ی  هااتمادنپادیاد آماده و از آنجاا باه    زمینایرانبرای نخسااتین باار در  نظاام ماالکیات فردی  و  

اند. البته در این نکته  منتقل شاادهی چینی و اروپایی  و حتا تا حدودی مصااری( همسااایه

ی از خود به  کرده و میراثهایی فرهنگی و فنی ایجاد میشاکی نیسات که هر تمدنی اندوخته

ی هر شش تمدن آدمیزادگان راست است. اما سهم تمدن ایرانی در جا گذاشته و این درباره

رقیه اساات و به شااکلی نامتناسااه  هایی که ساایر تاری  بشاار را تنیین کرده، بینوآوری

 .اثرگذارتر

تمدن زمین هم هسات. این که نخساتین تمدنی که بر  ترین دوم: ایران در ضامن پایدار

چناان کاه    هااتمادنزمین پادیاد آماده، هنوز تاا باه امروز تاداوم یاافتاه، امری عاادی نیساات. عمر  

روناد. تمادن دیادیم چنادان طوانی نیساات و پ  از چناد هزاره رو باه انحطااط و تبااهی می

صاری و دو تمدن آمریکای مرکزی و جنوبی پیش از آن که به ساه هزار ساالگی برساند  م

به  ساال پیشاینه( نسابت   2800و    ۳600منقرض شادند و تمدن چینی و اروپایی  به ترتیه با 

شاوند. تمدن ایرانی با بیش از پنه هزار ساال عمر، همچنان زنده و جوان محساوب میایران  

 .است امری غیرعادی و استثنایی هاتمدنبا مقیا  عمر  بالنده است و این 

تمادن ایرانی هم خااسااتگااه دولات فراگیر باه منناای دقیق کلماه اسااات و هم    سااوم:

ی  هاتمدنرا در مسایر تاری  پدید آورده اسات. در میان  هادولتترین  و کارآمد ترین  پیچیده

گانه، ساه تایشاان  مصار، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی( تنها در ساط  پیچیدگی شاش

پادشاهی تحول پیدا کردند و دو تای دیگر  چین و روم( نظام سیاسی مشابهی پدید آوردند 

 تای اینهاشااود. مبنای سااازماندهی ساایاساای در هر پنهخوانده می  فغفوری-که امتراتوری
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ی رعیت کشااورز  افی و فرمانروا از تودهاشارای  هی طبق انهگیرساختعبارت اسات از تفکی   

 گیرند. جمنیت را در بر می ٪90و حدود  ٪10برده، که به ترتیه حدود برده یا نیمه

تر از سااامان ساایاساای تحول یافته که اساات که سااطحی پیچیده زمینایرانتنها در 

اجتماعی بوده، و ی هانظاماش ساازماندهی افقی  شاده اسات، و شاالودهشااهنشااهی نامیده می

اسات که بردگی، رسام پایدارِ قربانی انساان   زمینایرانلساله مراته عمودی. تنها در نه تنها سا 

ی توزیع ایم، و این تا حدودی به شااالودهی دینی و ن ادی نداشااتهپردامنههای  و خشااونت

 شده است. ی ایرانی مربوط میی پهناور و پیچیدهقدرت در جامنه

  ٪6-5که طی ساه قرن گذشاته شااهد آن هساتیم، تنها   زمینایرانافول ساامان سایاسای در 

ی مدرن و گیرد و استثنایی است که از برخورد تمدن پیچیدهاز کل تاری  ایران را در بر می

ی تمدن ایرانی، که برابر از تاری  پنه هزار ساله  ٪90  تمدن ایرانی ناشی شده است. بیش از

د ساایاساای با کل تاری  تمدن بر زمین هم هساات، دولت ایرانی همواره یکی از پنه واح

ی زمین بوده اسات. از ابتدای پیدایش دولت فراگیر  ابتدای عصار هخامنشای( تا بزرگ کره

ساال ایران از نظر مسااحت و ثروت و اقتدار نظامی و سایاسای   1200ظهور اساالم، به مدت  

ی زمین بوده اسات. پ  از ظهور اساالم هم دولت عباسای آغازین، و دولت کرهترین  بزرگ 

اند و زمین بودهی هادولتترین سااامانی، دیلمی، ساالجوقی و صاافوی از بزرگ ی هادولت

گیرند. در این قرون ساال دوران اساالمی را در بر می  1400روی هم رفته هفتصاد ساال از 

عثماانی و گورکاانی بودناد کاه  هاای  گ دیگر زمین زیر فرماان خاانادانمیااناه دو دولات بزر

یرانشاهری محساوب  ی سایاسات اشاان ادامههویتی ایرانی و زبانی پارسای داشاتند و سایاسات

 دولت اروپایی و هندی بودند.ترین شد و در قرون میانه دیرپامی

شااود کاه  چهاارم: وی ه بودن دولات ایرانی و غیرعاادی بودن اقتادارش باا این شاااهاد تقویات می 

اش  ترین قلمرو تمدنی هم بوده و جمنیت ی گذشاته در ضامن کم جمنیت زمین طی دو هزاره ایران 

ی تمادن چینی و  کرده اساات. در حاالی کاه جمنیات حوزه بین ده تاا پاانزده میلیون نفر نوسااان می 

اروپایی پنه تا دوازده برابر آن بزرگی داشاته اسات. این که جمنیتی چنین کوچ  سارزمینی چنین  

  انگیز هایی با دوام شااگفت هایی متمرکز و خاندان پهنااور را طی زمانی چنین طوانی در قاله دولت 

 نظیری و مشابهی ندارد. ها  تمدن سازماندهی کنند، در میان سایر  
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تا    ۱۰۰۰های  ی »چگالش دولت«: شمار سالهایی )بین سالنقشه .م( که یک نقطه از جغرافیا در  ۲۰۲۰پ.م 

که هر سه تمدن  ای  هدر سه هزار  1با بیش از نیم میلیون کیلومتر مربع مساحت قرار داشته است.   داخل دولتی 
اند، تنها ایران و تا حدودی چین گرانیگاه اقتدار سیاسی بر زمین  و اروپایی و چینی بر زمین حضور داشتهایرانی  

ی چین از  اند. اگر مقیاس دولت را به یک میلیون کیلومتر ارتقا دهیم، اروپا و شمال آفریقا و بخش عمدهبوده
 شود. نقشه حذف می 

 
ی فرهنگی به شاادت بارور و زاینده بوده  ها در ایهاز نظر تولید منش زمینایرانم:  پنج

رو تحلیل کرد. این را است. این نکته را هم باید با توجه به جمنیت به نسبت اند  این قلم

مربوط باه فلزکااری،  هاای  متفااوت فرهنگی دریاافات. فنااوریهاای  توان باا مرور حوزهمی

دیگر هم پ  از ی هاتمدناند، هرچند  آغاز شااده  زمینایرانسااازی در مدیریت آب و راه

 زمینایراناند. نویسایی و خز هم در  ها داشتهمهمی در این زمینههای  شان دستاوردوامگیری

پایداری تولید نکرد و   زاددرونآغاز شااده و تحول یافته اساات. تمدن اروپایی هرگز خز 

ی  خز اصالی و دو ساه مشاتق  چینیخود را از ایران غربی وامگیری کرد. تمدن های خز

 زمینایراناما  اند.  تبدیل شدهای  هژاپنی و کرهای  محلی از آن را پدید آورد که امروز به خز

 
1. Wolfram, 2020. 
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شااان بیش از ی   شااان چندین قرن و برخیکه همهآفریده  متفاوت   کامالًحدود ساای خز 

 اند. زمین کاربرد یافتهی  کرهاند و در سراسر هزاره رایه بوده

ی دین هم اوضااع چنین وضانی دارد. تمدن چینی ساه کیش کنفوسایوسای،  در زمینه

و ساب  زندگی باقی ماندند و مناسا  ی تائویی و شاینتو را پدید آورد که همگی در مرتبه

پدید  عی  انتزافلسفه و عرفان و اخالق    ، یننیباایی دست نیافتند ی انتزاعی  ی  به مرتبههیچ

ی هناد و اروپااییاان قادیم را نیااوردناد. اروپااییاان هم برای چنادین قرن دین چنادخادایی دیریناه

یی خویشااوند از ی  دین اجدادی مشاتر  بود و به سارعت  هاروایتداشاتند که در اصال  

شاد. تمدن مصاری و آمریکای  منقرض  زمینایرانبرآمده از ی یافتهساازماندر تما  با ادیان  

را داشااتناد کاه بااز باه ی خود  وی ه  مرکزی و آمریکاای جنوبی هم هریا  دین چنادخادایی

 همین شکل در تما  با اروپاییان دوام نیاورد و منقرض شد. 

متمرکز و ی های از ادیان را داریم که اغله نهادگیرچشامشامار  زمینایراندر مقابل در  

ناد. این روناد زایش ادیاان نو تاا باه امروز همچناان اهآوردتبلیغی جهاانگیر پادیاد میی  هاانظاام

ساومری ها  -هاها در شامال شارق و ایالمیفته اسات. دین چندخدایی باساتانی آریاییادامه یا

ها در غرب، به همان ادیان اروپایی و آمریکایی و مصاری  کننانی -در جنوب غرب و فنیقی

منظم و   هفلسااف ی    ری مبتنی بدین سااازمان یافته. اما گذشااته از اینها شااباهت دارند کهن 

سای    کمدساتتکامل یافت و جهانگیر شاد.   انتزاعی برای نخساتین بار در ایران بینیجهان

که دین یهود، مساای  و بودا هم در   اند و تکامل یافته  هزاده شااد  زمینایراندین بزرگ در 

ی ما دایلی سایاسای و ایدئولوژی   شاان در زمانهشامارشاان هساتند و هندی یا رومی شامردن

گیری و تحول این ادیان  ی تاری  شاکلگی تمدنی را با مطالنهدارد. به ساادگی این وابسات

 توان نشان داد. می

  زادگااهش هاا از قلمرو  کاه این آیینیکی از دایال تحریف تااری  ادیاان ایرانی آن بوده  

اساات و مؤمناان در هماه جاای دنیاا تماایال  درنوردیاده دیگر را هم  ی  هااتمادنخرو  کرده و 

ی تمادن چینی دین بودایی و ماانوی را دارناد دین خود را بومی باه شااماار آورناد. بادناه

آیین مسای  و دین یهود و کیش مهر را برگرفتند و پذیرفت و اروپاییان در نهایت ترکیبی از 

ی مصار و ساه تمدن منقرض شادهدر تهیای  اند. سارچشامه گرفته زمینایراناینها همه از 

ساااده شااده و   اینسااخهدر نهایت ها هجوم اروپاییپ  از  آمریکای مرکزی و جنوبی هم  

  یت روا  یافت.خشن از مسیح
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تمدنی به شادت شاهری بوده اسات. در ساراسار تاری  حضاور انساان بر    زمینایران:  شاشام

 زمینایرانی  به پایه  هاتمدنساایر   یشاهرنشاینساط   قرن گذشاته اسات که زمین، تنها طی دو 

- 10نان درصاد جمنیت شاهرنشاین در تمدن ایرانی  رسایده اسات تا دویسات ساال پیش همچ

ده اسات، و ساه تمدن ( بو٪10-5بیش از تمدن چینی و اروپایی    گیرچشام( به شاکلی  15٪

( جمنیت شاهرنشاین ٪5-۳مقداری اند   در حدود  احتمااًی باساتانی هم  منقرض شاده

از ای  شابکه اش دردر ضامن از این نظر وی ه اسات که تمدن زمینایراناند. همچنین داشاته

هر عظیم نبوده اسات. شاهرها شاکل گرفته و حاصال فت  ی  قلمرو بزرگ توساز ی  شا 

ی نفوه شهر چین در واقع دامنه فغفوریی فتوحات شهر رم و امتراتوری روم در اصل دایره

ی هااتمادنی  ، شاایاان یاا پکن( بوده اسااات، و این قااعاده درباارهجیناگپاایتخات چین  ناان

 آمریکایی و مصر هم صادق است. 

م: تمدن ایرانی خاساتگاه »من« اسات. یننی فردیت انساانی و تشاخص آدمیان در مقام  هفت

ی تاری  خود را در این  شاکل گرفته و بخش عمده زمینایرانشاخص برای نخساتین بار در  

نهادها برای نخساتین بار در این قلمرو تحقق ها از  »من«ساامان ساتری کرده اسات. اساتقالل  

کرده در می  بنادیصااورتمتونی کاه این اسااتقالل را رمزگاذاری و  ترین  یاافتاه، و کهن

 »من« ی تشااخص یافتناساااطیری دربارههای  پدید آمده اساات. اولین روایت زمینایران

مفهوم نف  و   بندیصاورتفلسافی برای   اسااطیر میانرودانی و اوساتایی(، نخساتین دساتگاه

قوای روانشاانااختی  کیش مهر و خرد گااهاانی(، نخسااتین دینی کاه اخالق را بر محور 

ترین و متنوعترین  کند  کیش زرتشاتی( و پرشامارتنریف می »من«  ی آزادمسائولیت و اراده

ی بودایی، آیین مانوی،  دینی  اندیشاه-اخالقی-فلسافیهای  ها از این منظومهبندیصاورت

 یهانظامآغاز شاده و تحول یافته اسات. اولین  زمینایراندین مزدکی، مذاهه اساالمی( در  

برای    زمینایرانمنفرد و مسااتقل  حقوق هخامنشاای( همگی در های »من«حقوقی مبتنی بر  

افزا در ساراسار تاری  تمدن ایرانی  نخساتین بار پدید آمده و در ترکیه با هم به شاکلی هم

 اند.تداوم داشته

هایی  شااید به این خاطر اسات که ادبیاتی از جن  گیلگمش و رویای دوموزی که تنش

تا دیرزمانی در مصر پدید    ،روانشناختی مثل رویارویی با مرگ را در مرکز توجه خود دارند 

پیچیده مثل گیلگمش شاااه ای هتوانساات زندگینامنیامدند. در واقع نخسااتین فرعونی که 

اش پا به میدان ایرانیهای آتون بود که دو هزاره دیرتر از همتااورو  داشااته باشااد، آخن
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 ،جدای آن.  و از راه دربار هیتی و میتانی در تماسای مساتقیم با تمدن ایرانی قرار داشات نهاد

 ها در نهادها بوده است.»من«مصر خاستگاه تاریخیِ انحالل 

هاا و منحال »من«همین شااکال از ساارکوب  نیز  جوانتر چینی و اروپاایی  ی  هااتمادندر  

. در حدی که متن بنیانگذار فرهنگ قرون وسااطایی  بینیممی  شااان در قاله نهادها راشاادن

ایساات که خودمختاری و نامهآگوسااتین اساات، در واقع ندامتاروپا که اعترافات ساانت 

اروپایی ادبیات  که متون بنیانگذار  هم یونانی  های  تراژدی  .کند خودرسی بودن را نکوهش می

را در مرکز    -ود را زدنیننی سارکشای کردن و مغرورانه ساازِ خ–هساتند، مفهوم هوبری   

ی غرور و ی آزاد انسااانی را نشااانهکنند و ارادهتوجه خود دارند و یکصاادا آن را نفی می

اینها را باید مقایساه کرد با روایتهای حماسای   دانند.ی بدبختی و زوال میساری و مایهخیره

ای مثل شااهنامه و گاهان که یکساره به ساتایش از »من« خودمختار کنشاگر اختصااص یا دینی

 اند.یافته

تم: تمدن ایرانی به مننای دقیق کلمه توساز »من«ها سااخته شاده اسات، و این جدای از  شا ه 

 تمدن ایرانی نه تنها مفهوم فرهنگی اسات. در  ی ها نظام در   »من« و اعتبار مفهوم   بندی صاورت آن  

اش به رسامیت شامرده شاده، که در پویایی تاری  هم به  شاکل گرفته و اساتقالل و فردیت  »من«

هاسات، و نه نهادها؛ و  »من«رویی تنیین کننده حضاور پیدا کرده اسات. تاری  ایران تاری  مثابه نی 

 سازد. پنه تمدن دیگر جدا می ز  است که ایران را ا   گیر چشم این تمایزی  

اناد، و ناه برعک .  هاا بیشااتر نهاادهاا را تنظیم کرده»من«اسااات کاه    زمینایرانتنهاا در  

هاا را موضااوع خود قرار »من«هاایی کاه  زنادگینااماهترین  هاا و قادیمیناام و نشااانترین  کهن

آ امیر اگااش گرفتاه تاا اناد. از شااروکین اکادی و گودِپادیاد آماده  زمینایراندهناد، در  می

 زمینایراندوآنا دختر شاروکین کاهن بزرگ خدای ماه و زرتشات پیامبر یکتاپرسات، در هِناِ

ارجاع   -هاها و فرقهو نه به نهادها و قبیله-ها »من«هایی سر و کار داریم که به با نام و نشان

دهی به جامنه را خودمختار انساانی در شاکلهای  ی کردارداده اسات و نقش تنیین کنندهمی

 شمرده است. به رسمیت می

افراد در اصاال جایگاهی اجتماعی و های  این در حالی اساات که در تمدن مصااری نام

کنند. نارمر نخساتین فرعون مصاری، همچون ایمحوت   نقشای دیوانسااارانه را نمایندگی می

شاناساانه هساتند  هایی در ی  دیوار جامنهار و وزیر دانشامند مصاری بیشاتر خشاتاولین منم

 تقریباًی زندگی شخصی این افراد بارهی متمایز و تشخص یافته. ما درهایی با چهرهتا انسان



317      بخش چهارم: بازشناسی تمدن ایرانی  

 

 

شاان و کارکردشاان در دانیم و هرآنچه از ایشاان به جا مانده به جایگاه نهادیهیچ چیز نمی

 گردد. یستم اجتماعی باز میس

شاود،  ی گذاشاته میمالکیت فردی، یننی مُهرهایی که پای اساناد مالهای  نمودترین کهن

ی چهاارم پ.م پادیاد آمادناد و باه پیادایش شااکلی خااص از هنر از هزاره  زمینایراندر  

را در پی داشاته  (ایاساتوانههای مهریا   ها  ی سااخت لولجواهرساازی منتهی شادند که فناور

هری اسات که مالکیت فردی بر چیزی یا مشاارکت حقوقی شاخصای در روندی اسات. لول مُ

ی و شااهدی اسات قاطع بر ظهور فردیت در میانهبخشاد  کند و رسامیت میرا مشاخص می

 اقتصادی.های ی اندرکنشچرخ دنده

دارند و در واقع  واراندامهم پیوندهایی  ت متغیری که شاارحش گذشاات با  هشاا هر  

ها در »من«شوند. این که چطور  هایی گوناگون از ی  سیر تحول تاریخی محسوب میسویه

ی باه گیرچشاامچنین موقنیات مسااتقلی پیادا کردناد و اثرگاذاری تااریخی چنین   زمینایران

ی ایرانشاهری قابل توضای   ی و سااخت سایاسای وی هدسات آوردند، تنها با در  شاهرنشاین

 دینی این تمادن راهاای اساات، و باه همین ترتیاه مواردی مثال زاینادگی فرهنگی و نوآوری

 کند. هم توجیه می

تر اساات و نتیجه و حاصاال  تر و تنیین کنندهدر میان این عناصاار، آن که از همه وی ه

هاسات. و جاله »من«شاود، همان ار  و اهمیت حساوب مینهایی این پیکربندی تمدنی م

گیری اساناد و مدار  صاری  تاریخی، به تمدن همین مورد امروزه با نادیده دقیقاًاسات که 

تا به متون و شاواهد مساتند بنگریم  سات در حالی که کافیاروپایی منساوب شاده اسات. 

در منابع ایرانی، این تمدن از آن رو تشاخص فردی  یابیم که گذشاته از اننکا  درخشاان در

 ها تنیین شده تا نهادها. »من«وی ه است که تاری  آن بیشتر توسز 

های ها و سازمانها، قبیلهتوان تاری  خاندانتاری  اروپا و چین و مصر را به سادگی می

منفرد کنشاگر در سامت و ساو دادن به تاری  این مناطق های »من«دینی دانسات. یننی نقش  

ی اساکندر در تاری  اروپا و احترامی که  بسایار اند  اسات. ی  دلیل درخشاان نمودن چهره

ساااز در تاری  تاری های »من«انگیزد، آن اساات که این  ناپلئون یا هراساای که هیتلر بر می

ها تنیین  »من«توساز   زمینایرانی تاری  در مقابل بدنه شامار و اساتثنایی هساتند.اروپا کم

هایی که مثل کوروش و داریوش و اردشایر بابکان و شااه اساماعیل نهادها »من«شاده اسات. 

الزنه و ابومسالم  هایی مثل سالمان پارسای و ینقوب لی  و صااحه»من«آفرینند، یا  را می



318       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

اندازند. تاری  هیچ تمدنی به قدر جنگند و آن را بر میمساتقر میهای خراساانی که با نهاد

نداشااته اساات و این بدان دلیل »نهاد«   ضااد فقِ  موهای  ها و جریانها و انقالبایران جنبش

ی نهادها اند و سایطرهها در تمدن ایرانی محوریت و کارکردی بنیادین داشاته»من«اسات که  

 اند.  تابیدهرا بیش از حدی بر نمی

  اندعبارتدر حالت کلی   هاتمدنبه این نکته اشااره کرده که ای  هنوربرت الیا  در مقال

اما به سااخن او باید این تبصااره را اضااافه کرد که در    1غیرارادی.از ی  فرایند یادگیری  

زا بودنِ مفهوم »من« و باه  باه خااطر مساائلاه  زمینایرانتمادن ایرانی چنین نبوده اسااات. در  

اش، با روندهایی برای خودآگاه شادنِ این  مندی و خداگونگیرسامیت شاناخته شادن اراده

جهان را یی از دانایی و پیکربندی مننای زیسااتهانظامو کار داریم و روند یادگیری ساار 

ی روانشاانااختی  ی در ایاهاش همین متمرکز کردن یاادگیری تمادنداریم کاه موضااوع پاایاه

ساارمشااق  ترین  و نیرومند ترین  امر قدساای. گسااتردهی  پایههاساات و ارتقای آنها تا »من«

و محوری شادن مفهوم مهر پیامد آن بینیم  میعرفان ایرانی  را در این موضاوع    بندیصاورت

نکته در اینجاسات که »من« خود ی  سایساتم تکاملی اسات. یننی نظام شاخصایتی پ   اسات.

ی همانندساز است که  درست مانند بدن و نهاد و منش ی  سیستم خودسازمانده خودزاینده

گردد. در اش برای بقا کم و زیاد میشااود و شااایسااتگیکیبی میدسااتخوش جهش و نوتر

رکززدایی اسات، و زایش مفروپاشای و بینیم که همان شارایز بحرانی بیشاتر این الگوها را می

 اش است.آرمانی بندیتصوراز ای هپارسی جلو  »من« نو هم پیامد آن است، کههای  گونه

داشاته و  زمینبرای ایرانسااز سارنوشاتای که برشامردیم، پیامدهایی  ت وی گیشا ه

بوده که پایداری و بقای این تمدن را در زمانی چنین طوانی ممکن ساااخته شااان  ترکیه

از   اند عبارتتوان به طور فشارده در ساه سارفصال خالصاه کرد که اسات. این پیامدها را می

ی مهر بر قواعد اندرکنش ، ساایطرهبر محور »من«ها و آزادانه  زاددرونانسااجام اجتماعی 

 انسانی و مرکزیت یافتن مفهوم راه و سفر و بازرگانی.
 

 
 

 
1. Elias, 1995: 8. 
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 ایرانیهای آزادی و نهاد گفتار چهارم:  

 
این ساایسااتم   نقطه عطفترین  تمدن ایرانی، یننی مهم  یافتگیسااازمانگرانیگااه تاریخی 

سااز در کل  ی قرن شاشام پیش از میالد اسات و این برشای سارنوشاتشا  میانهتکاملی، بی

هخامنشای به مننای ت  قطبی شادن سایاسات   ظهور دولتشاود.  تاری  جهان محساوب می

متمدن و کشااورز را در ی  نظم سایاسای های  جهان آن روزگار بود و در عمل کل سارزمین

گساترده از تجارت، داد و ساتد فرهنگی و نظم سایاسای را در آن ای  شابکه اد وعظیم جای د

ون کیلومتر مربع مسااحت و به شاکلی اساتانده تبلیغ کرد. دولت هخامنشای پنه و نیم میلی

با هر دولتی که  کلی به حدود سای میلیون نفر شاهروند را به طور مساتقیم زیر فرمان داشات و

یاابیم کاه تفااوت داشااات. این تفااوت را زماانی در می  ،ن پادیاد آماده بودپیش از آن بر زمی

میلیون   4/1دولت جهان در دوران پیشاااهخامنشاای آشااور بود که  ترین  توجه کنیم مقتدر

ی زمین  ی تمدنی دیگر کرهکیلومتر را زیر فرمان داشات و مصار که در آن زمان تنها حوزه

مان هجدهم در ددولتی که در دل خود پدید آورده بود  دوترین  شااد، بزرگ محسااوب می

ابتدای عصار پادشااهی نو( قدری بیش از ی  میلیون کیلومتر مربع وسانت داشات.  دولت 

هخامنشای تنها به عنوان بنیانگذار اهمیت نداشات، بلکه مهمتر از آن نظامی سایاسای و بافتی 

. دولت سااساانی و اشاکانی و ه اساتتداوم یافتتا به امروز که  کرده   تأسای را از هویت ملی 

ری  بین ساه تا چهار میلیون  ههایی از آن هساتند و در واقع تناسا سالجوقی و صافوی  

 دادند.  را پوشش می زمینایرانی جغرافیایی کیلومتر مربع وسنت داشتند و بدنه

های و تنیین کننده بود و گسستی تاریخی را با دوران گیرچشمدستاورد این نظم پارسی  

، روا  یافتن پول، و ظهور هاسارزمینی این  پیشاین ایجاد کرد. نویساا شادن ناگهانی همه

بود که در ضمن با بهسازی فناوری  ای  هجنبشی دینی و فلسفی نمودهایی از این تحول ریش

آبیاری، فراگیر شادن صاننت آهن، شاخم عمیق خا  و بنابراین افزایش جمنیت همراه بود. 

اند، ابو پنداشاتهگذشاته نوعی تهای  طی دهه  وی هبهنویساندگان فرنگی که اشااره به ایران را 

ایرانشاهری که در این  ی سایاسات اند از نقش تنیین کنندهانگیزی کوشایدهبه شاکل شاگفت

غفلت کنند. به همین خاطر در کتاب مهم و اثرگذار یاساتر  »خاساتگاه شاد،    تأسای هنگام 
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از این  و نویسانده  ورده برچساه خ 2این دوران با برچساه »عصار محوری« 1و هدف تاری «

زده شاده، بی آن که پ  از آن ، شاگفتها همزمان صاورت گرفتهی این دگرگونیکه همه

 .  گویی بدان برآید مند در صدد پاس پرسشی دقیق طرح کند و به شکلی روش

  ن نوشاته این پرساش که چرا متون افالطونی و ارساطویی و بودایی و تورات همه همزما

با چیز یا متون مقد  جهان باساتان ناگهان به صاورت نوشاتار در آمدند، اغله اند،  شاده

وضاای  داده شاااده کاه نااگهاان تجلی کرده و مبهم و موهومی مثال روح تااری  هگلی ت

حالی اسات که عصار  این در   3کرده اسات.ای  هانساانی را دساتخوش تحولی ریشا ی  هاتمدن

 اسم مشخصی دارد وشاپیش  یپ . چوناستمجدد نیاز از نامگذاری  وی بیمحوری یاستر   

درخشان هم گذار در های  دلیل همزمانی تمام این دستاورد .شوددوران هخامنشی نامیده می

اسات که در قاله ظهور دولت هخامنشای تحول یافته و با اجتماعی  های پیچیدگی سااختار

یاساتر  و مارک  و تثبیت شاده و گساترش یافته اسات. سایاسات ایرانشاهری  گیری  شاکل

زمین را با پایبندی به شااکلی از خرافات متجددانه  بساایاری دیگر بهای نادیده گرفتن ایران

پرداخات کردناد. چون تااری  بادنی زناده اساات و روحی مجزا نادارد کاه بخواهاد نااگهاان باه 

 ند. ناپذیر در جایی حلول کشکلی توضی 

در آغازگاه دوران هخامنشای تا  اشگیریاز ابتدای شاکل شاهریسااخت سایاسای ایران

دسات داشاته که باید مورد البی وی ه و کمابیش ی پایان دوران قاجار، همواره شاکل و ق

جمنیتی محلی تشکیل های پیچیده از واحد ای شبکه  توجه قرار گیرد. این ساختار سیاسی از

هایی متفاوت از خودمختاری  شاان درجهشاناختی و اجتماعیکه بساته به شارایز بوم  هشاد می

تااریخی هاای  ی کتاابدر هماه  تقریبااًسااااختناد.  و اسااتقالل از مرکز را از خود نماایاان می

پایدار و هم  و بوده به شکلی درخشان کارآمد  هم  کالسای  این سااختار بومی و باستانی که 

 نادیده انگاشته شده است.  ،دیرپا

طبینی و ها ساااخت ساایاساای دولت روم را ین تاری نماید که نویسااندگان اچنین می

  غافل از آن که روماند بر اسا  آن تاری  ایران را فهم کنند.  بدیهی قلمداد کرده و کوشیده

 
1. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte 

2. Achsenzeit: Axial age 

3.Jaspers, 2011. 
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روم از امتراتوری   اسات.  ناموفق بودهقالبی خاص، به نسابت سااده، متأخر و از نظر تاریخی  

هایی هم از و وامگیری  شااودمحسااوب میمصاار  ی دولت ی ساایاساای دنبالهنظر شااالوده

 ایپهنهروم البته در  ،  ها( کرده استها و کارتاژیی اتروس ها  با واسطهها و فنیقیآشوری

نظمی سایاسای پدید نیاورد که  ای  هکرد، اما در هیچ منطق تاخت و تاز میتر بسایار گساترده

بومی و هاای  کنی جمنیاتمردم بومی را در خود جاذب کناد. برعک ، نظم رومی باا ریشااه

آنچه به عنوان گساترش   نشاسات.به کرسای میشاان ویران کردن شاهرها و مراکز فرهنگی

ی  ویران شده های  رومی در سرزمینهای  نشینیکوچ  تأسی در واقع  بینیم،فرهنگ رومی می

ی مشاهورش را در مردمی مشاتاق. نمونهاشاغالی اسات و نه انتشاار فرهنگی برتر در میان 

که    ی دلیر،هاداساای کنی جمنیت بومی  بینیم که به ریشااهساارزمین پانونیا و ایلوریا می

ی روماانی امروز را پادیاد آورد کاه نوادگاان  منتهی شاااد و جاامناه  (تباار هم بودناد ایرانی

 شود.ی اتین محسوب میشان ادامهکوچندگان رومی به این منطقه هستند و هنوز زبان

داراناه را از ی بردهگوناه و نظاام کشاااورزاناهی فرماانروای خادایهرچناد ایادهدولات روم 

ی گری سارساختانه. نظامیبودوار  آشاور نظامی  از نظر سااخت  مصاریان وام گرفت، اما  

ان و تبدیل کل شاهروند ای  هساربازخانای هنظامِ منضابز و خشان، ایجاد جامنمتکی بر پیاده

ها آزموده تدبیرهایی بود که چند قرن پیشاتر آشاوری به ساربازان دولتی   یننی مردان بالغ(

 بودند.  

ها برای تولید قدرت پیشاتر از آن توساز مصاریان صاورتبندی شاده بود. به  همین شایوه

ی نظامی هم  آمیز شااه، که در ضامن فرماندهاغراقتمرکز سایاسای و بزرگداشات  همین خاطر 

شاان، و ایجاد ی   یافتههسات، سارکوب شادید اقوام زیر سالطه و غارت منظم و ساازمان

روم و آشاور بین که  هساتند هایی  ی پرجمنیت برده برای انجام کار کشااورزانه وی گیطبقه

 . اند و مصر مشتر 

  ی هایشاود و وی گیی مساتقیم ایالم باساتان محساوب میلت هخامنشای ادامهدر مقابل، دو

ی نخورده گذاشاتنِ شاالوده: محترم شامردن آداب و سانن محلی، دساتمتفاوت داردکلی  به

بر  تأکید ای، و از این رو  قبیلههای  امیران و سارکردهارتباط دوساتانه با سایاسات محلی و 

های  سااارانه که این قدرتتر و دیوانهویت مشاتر  ملی و دساتیابی به سااختاری پیچیده

 محلی را در سطحی نوخاسته از پیچیدگی با هم همگرا و متحد سازد.
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شاان در آساورساتان،  ها و فتوحاتای که آشاوریان با اثرپذیری از آرامیبه همان اندازه 

ها از سایاسات مصاری را جذب کردند، هخامنشایان وار  نظمی ایالمی بودند که طی هزاره

 ی شهرهای بازرگان در دل ایرانشهر بیرون جوشیده بود.شبکه

توان به این ترتیه  ی تمایز میان سااخت سایاسای روم و ایران را میچکیدهبر این مبنا  

 خالصه کرد:
 

 روم  ایران  شناختیشاخص جامنه 

 امتراتوری  شاهنشاهی ساخت کالن دولت 

ی عمومی عده قا
 سیاسی های بازی 

مند، مبتنی  برنده ا برنده، قانون 
 بر دادگری 

برنده ا بازنده، زورمدار، مبتنی  
 ر فرمان ب

 نیروی نظامی 
در کنار   ایقبیله قوای محلی و 

 ای نخبگان ارتش حرفه 

سرکوبگر در  های ارتش حرف 

 ای برابر قوای محلی و قبیله

 ساختار اقتصادی 
گیری در چارچوب مالیات 

 سنت باستانی تبادل هدایا 

مالیات و غارت منظم و پیاپی، 
های  در چارچوب یورش 

 سااران ی جنگ غارتگرانه 

 ساخت قدرت 

مراتبی، قوای محلی؛  سلسله
امیران و شاهان محلی و 

زیر فرمان   ایقبیله های سرکرده 
 اهنشاه شهربانان، زیر فرمان ش

مستقر های ای، ارتش سربازخانه 
ها زیر فرمان فرمانداران  در استان 

 نظامی، زیر فرمان امتراتور 

 ندارد  داری برده 
شده، نیروی  یافته و نهادینه توسنه 

 ی کشاورزانه اصلی تولید افزوده 

 سیاست فرهنگی 

ی  کننده خو، تشویق روادار، نرم
قومی در درون  های هویت 

 چارچوب هویت ملی

ساز،  دست هنجارساز، ی  
قومی، مبلغ های سرکوبگرِ هویت 

 کیش پرستش امتراتور 

 توزیع جغرافیایی قدرت 

پراکنده، چندین گرانیگاه در 
زیادی از شهرها و   شمار

 چندین کالنشهر 

پایتخت  -متمرکز، ی  کالنشهر
یکتا که رم است بر تمام  

 دیگر استیال دارد های شهر 
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عب  اسات   یخطای نمایانی در روند فهم تاری  ایران باساتان رخ داده و آن هم کوشاشا 

ها به سارانجام نرسایده و تاری  اروپایی. این کوشاشهای برای منطبق سااختن آن بر قاله

ی اروپایی بساایار ی ایرانی از جامناهاز عصاار نوزایی جامناه  رسااد، چرا که تا پیشنمی

فرو کاساتن سایساتمی پیچیده  ها را پیموده اسات.  تری از امکانی وسایعتر بوده و دامنهپیچیده

مشااقی ابتادایی باه لحااظ  ای سااااده و مادل کردن چیزی بغرنه باه کما  ساارباه ساااامااناه

شاناساانه اشاتباه اسات و ناممکن، و این ساودایی اسات که اغله مورخان مدرن دارند و روش

بر همین مبنا   اند.ی تمدنی ملمو  و شافاف بازماندهبه همین دلیل از دساتیابی به ی  نظریه

اند، از فهم پیچیدگی و شااتهانتظارِ دیدن چیزی شاابیه به امتراتور روم را داپ وهندگانی که  

هایی  اند و به ناگزیر آن را با برچسااهزمین باز ماندهکامیابی ساااخت ساایاساات در ایران

زمین در ایراندر حالی که   اند.کننده مانند فئودالیساام مشااخص ساااختهناکارآمد و گمراه

نداشاته و آنچه در شاکوفایی کشااورزی اهمیت بیشاتری ارزش زمین به قدر اروپا    اصاواً

مفهومی که در اروپا به کلی بیگانه  رساانی مانند کاریزها بوده اسات.  داشاته، آب و فنون آب

ار ماالکیات مناابع آبی تنریف  زمین ماالکیات زمین در کنا باه این ترتیاه، در ایران  بوده اساات.

رساانی همراه بوده  آبهای  شاده که با کار جمنی روساتاییان و سااماندهی مداوم شاریانمی

زمین مانند اروپا امری انفنالی و مالکیت کشاااورزانه در ایران  اصااواً،  اساات. بر این مبنا

چون کشااتزاری کاه باه طور قراردادی نبوده کاه خود باه خود باه تولیاد اقتصااادی بینجااماد.  

زمین مالکیت زمین کشااورزی  در ایرانبرداری باشاد در کار نبوده اسات. ی بهرهطبینی آماده

سارشات بوده و از این  ده که با آبادساازی زمین و مدیریت منابع آبی هممفهومی پیچیده بو

تکامل اقتدار طبقاتی  شااده که راه را بر و گروهی محسااوب می  ، خالقانهرو، کنشاای فنال

فقهی  های در کتاببه همین خاطر اساات که  بسااته اساات. فئودالی به سااب  اروپایی می

ی مالکیت زمین و حتا بیش از آن به مالکیت آب و قوانین مربوط به قنات زرتشتی به اندازه

ایه  بوده که ایه  زمینایرانهمین پیچیدگی سااخت اجتماعی   1شاده اسات. تأکید و کاریز  

اگر مسااحت قلمرو سایاسای سایاسای و پویایی دولت را به دنبال داشاته اسات.  های  شادن نهاد

هایی که ی  خاندان مشاخص در اختیار داشاته ضارب کنیم، به شااخصای را در شامار ساال

 
 .۲۲اش: ماتیکان هزار داتستان، فصل  نمونه .1
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ی تااریخی آن اسااات کاه  یم. قااعادهرساا هاا میی پاایاداری و اقتادار خاانادانعینی دربااره

کنناد و حکومات می  ایقبیلاهکوچا  و  هاای  زماانی طوانی بر قلمروطی  دیرپاا  هاای  خاانادان

آورند اغله پیش از رسایدن به  گساترده را به دسات میهایی که قلمرویی بزرگ و خاندان

ابیم که  ی را در نظر بگیریم، درمیی عام قاعدهدهد. اگر این  نساال پنجم آن را از دساات می

سالطنتی دنیای قدیم اشاکانیان و سااساانیان پ  از آنها های  خاندانترین  و پایدارترین مقتدر

اند و این سااه دودمان اخیر همتای یان و ساالجوقیان و صاافویان بودههخامنشاایان و دیلم

یننی روم عثماانی و هناد گورکاانی و – زمینایرانپاارساای زباان خاار  از قلمرو ی  هاادولات

 هاپسبورگ و رومانف هستند. های  ننی سلسلهاروپایی جدید ی های امتراتوری

ام اش، گسااتردگی شااهرنشااینی و پیچیدگی نظدولت  گیرچشاامایران عالوه بر پایداری  

از یا  نظر دیگر هم باا   ،اش، و هویات ملی متماایز و نیرومنادی کاه پادیاد آوردهاجتمااعی

گرا محسااوب  د و آن هم این کاه هرگز کشااوری نظاامیچین و روم تفااوت داری  هااتمادن

ته ارتش دنیا را داشاا ترین ی تاری  زمین نیرومند شااده، و با این همه برای بخش عمدهنمی

ایران  در ی جنگاوران  و هم شامار کل اعضاای طبقهاسات. باید توجه داشات که هم جمنیت  

. در دوران سااساانی به احتمال زیاد جمنیت بوده و هساتنسابت به چین و روم بسایار کمتر 

حدی جمنیتی که در ساراسار  اسات.   کردهمیلیون نفر نوساان میدوازده  زمین بین ده تا ایران

دوران پیشاامدرن تا اواخر عصار ناصاری باقی ماند. این در حالی اسات که جمنیت روم و 

ی دولت روم  د. البته نظم سیاسی و سیطرهشچین به پنجاه تا صد و پنجاه میلیون تن بالغ می

و چین بر این جمنیت بزرگ بسایار شاکننده و ناپایدار بود و شااید به خاطر همین بزرگیِ  

ها سار و کار داریم. اما به هر صاورت حجم  جمنیت اغله با جنگ داخلی در این سارزمین

زمین شاده در روم و چین بسایار فراتر از ابناد ایرانبسایههای کلی جمنیت و بزرگی ارتش

یافتند با ساودای غارت  در روم اغله وقتی ساازمان می کمدساتبزرگ  های  بود. این ارتش

بردناد. باافات گفتماانی این هجوم البتاه در هر دوران شااکلی  هجوم می زمینایرانباه سااوی  

های و بند از آن جنگ داشاته اسات. زمانی گساترش امتراتوری روم به غرب مورد نظر بود،

انساان  ساازِ تمدنصالیبی و نبرد با کفار غیرمسایحی، و در نهایت عصار اساتنمار و رساالت  

انگیز  مهاجم مقاومتی شااگفتهای  غربی. اما جاله اساات که ایران همواره در برابر ارتش

تنها ساه بار  به   ،داده و در تاری  دیرپای بیسات و شاش قرنی تمرکز سایاسای خودنشاان می

ها( به شاکلی ناقص تساخیر شاده اسات. در حالی  انگلیسای-دسات مقدونیان، مغوان و رو 
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به    -اغله از غرب–ی بزرگ  در هر سای تا پنجاه ساال ی  حمله  تقریباًکه به لحاظ آماری 

 شده است. آن انجام می

اشاکانی و سااساانی بر رومیان و های یاپی ارتششاود که چیرگی پمنلوم می جاهمیناز 

ها و فناوری  شبه کیفیت این ارت  ،هاشاارقی در برابر هونهای شااان در مرزپایداری موفق

شااده اساات، و نه بزرگی  شااان مربوط میرزمیهای ترِ هنرتر و پیچیدگی افزونپیشاارفته

قوت خود باقی بوده اسات و همان  این قاعده در تاری  عصار اساالمی نیز به  شاان.عددی

ی این قلمرو  اسات که باقی ماندن کشاور ایران در او  عصار اساتنمار و مقاومت سارساختانه

 در برابر اشغالگران را رقم زده است. 

تمادن ایرانی در حفظ بقاای خود، باه ساایر   گیرچشاامنماایاد کاه این کاارآیی  چنین می

بینیم.  دیگر نمیی هاتمدنکه مشابهش را نزد  ،مربوط باشد  شتکاملی وی ه و منحصر به فرد

اش  ی همزاد و موازیی ایران با تمدن دیرینهی  راه بازنمودن این مسایر اساتثنایی، مقایساه

  یننی مصر است.

و مصاار    زمینایرانانقالب کشاااورزی برای نخسااتین بار در دو قلمرو   ،چنان که گفتیم

ی ملی خود را پدید آوردند و این امری  نسابتا با سارعت ایه هاتمدننمود یافته اسات. این  

ی ساوم پیش از میالد ممکن شاد. مصار در ها در هزارهپادشااهیترین کهن  تأسای که با  بود 

و به خاطر حضااور رود نیل که همچون سااتون فقراتی  پیشااتر بود   زمینایراناین زمینه از 

ی سااوم پیش از میالد به دولتی مسااتقر و کرد، در ابتدای هزارهسااازمان دهنده عمل می

. هرچند ورود کردی پادشااهی  و زودتر از ایران به مرتبه مفهومی از هویت ملی دسات یافت

بااتر های اش به مرتبهپ  از آن در همین مرتبه جایگیر شاد و تا پایان عمر ساه هزار سااله

 . پیچیدگی گذر نکرد

تر از دولت مصر داشت و از جنوب تا اتیوپی و سودان  تمدن مصری البته قلمرو گسترده

الگوی   زمینایرانو از غرب تا لیبی و از شامال تا کرت و دریای اژه گساترش یافته بود. در 

 ایپیچیدههای  ی ساوم پ.م دولتشاهرتحول هویت ملی دگرگونه بود. از همان ابتدای هزاره

کردند و تا هفتصاد ساال بند به آن وجود داشاتند، که مساتقل از هم عمل می  زمینایراندر 

 یکتارچگی دولت مصری دست نیافتند. 

ت  شهر ه تقریباًها به ضد همدیگر شباهت دارند. تمدن مصری و ایرانی از بسیاری جنبه

به شاکلی واژگونه در تمدن مصاری وجود  ،ی تمدن ایرانی برشامردیمای که دربارهوی گی
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شاان را تشاکیل دارد. مصاریان بسایار دیر شاهرنشاینی را آغاز کردند، بسایار زود پادشااهی

را به رسامیت نشامردند و شااید به همین خاطر به  »نهاد«   هایی مساتقل از»من«دادند، و هرگز  

 زمینایرانساانگی دساات نیافتند. در کالنهای فراتر از ساااخت بناای  ههیچ نوآوری فناوران

تنها عنصر تته،  لیبند از آغازگاه بسیار دوردستی در گوب برعک  این اتفاقها افتاد و  دقیقاً

سنگی هرگز پدید نیامد، چرا که جمنیتی عظیم کالنهای ی تمدن مصری یننی سازهبرجسته

برای   شاان گماشات، در این سارزمین غایه بود.بزرگ به کار اجباریبرده که بتوان در ابناد 

، باید نخساات به این نکته توجه کرد که  زمینایرانفهم دلیل ظهور نخسااتین شااهرها در  

ایران –اند. در واقع دو تمدن پیشگام تاری  بشر شکل گرفته زمینایرانهم در   هاراه  نخستین

اند و تا حدودی بر همین هری  در اطراف محوری وی ه از ترابری شااکل گرفته -و مصاار

اند. تمدن مصااری در اطراف ی  مساایر آبی بزرگ که  و بافتی متمایز پیدا کردهریخت مبنا  

آبی های تر دارد و مساایراما بافتی پیچیده زمینایراناساات.  سااازمان یافته رود نیل باشااد  

اش به ایران  نمونهترین ، که گستردهکردهمحلی ایجاد میهای بزرگش تنها دسترسیهای رود

شااود. در دجله و فرات و کارون و کرخه و دز و زاب و دیاله مربوط میهای غربی و رود

نموده، در اطراف راه اصلی زمینی بوده و از آنجا که کویر مرکزی عبورناپذیر می زمینایران

ی  شااهراه   (بر خالف مصار  زمینایرانی مرکزی فشاردگی یافته اسات. یننی  این هساته

اش زمینیی هاراه شاده تامرکزی آبی نداشاته، و در مقابل ماننی بزرگ مثل کویر باع  می

ی این برهوت مرکزی فشارده شاوند و همتوشاانی پیدا کنند. به همین خاطر به  در حاشایه

تر و کارآمدتر از تر، گساتردهبسایار پیچیده زمینایرانی ترابری در  شاکلی نامنتظره، شابکه

 تر بوده است. اش در تاری  جهان مهمشناختیجامنههای مصر از آب در آمده و پیامد 

های جایی ارتشرود نیل که شااهراه اصالی ترابری در مصار اسات، خیلی زود به جابه

محلی  بیشتر در محور جنوب به شمال( دامن زد و زودتر از ایران دولتی متمرکز را در این 

جنگااور و ساارکوبگر هم داشااات، قلمرو پادیاد آورد. اماا همین دولات متمرکز کاه مااهیتی  

تجاری را گرفت. نیروی کار مصاریان با سارپرساتی این  های ی طبینی مسایرجلوی توسانه

اش ایجاد  اصاالیهای  عظیم منماری شااد که محورهای  دولت متمرکز صاارف انجام طرح

ساانگی و باشااکوه برای جای دادن تندی  ایزدی یا جسااد فرعونی بود. یننی  غالفی کالن

غیرکاربردی بود و کلی  به  هاییآورد که در نهایت ساازهاشاکوه و عظیم را پدید میبناهایی ب

شاد. این  یی دور از دساتر  مردم محساوب میهامکاناش هم  حتا در همین شاکل نمادین
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شایوه از اساتثمار نیروی کار و غارت منظم تولید کشااورزانه توساز دیوانساااری دولتی 

طنزآمیز آن که   گیری شاهرها در مصار را دو هزار ساال مهار کرد.در عمل شاکل ،متمرکز 

مصااریاان باه همین خااطر حتاا نیروی دریاایی نیرومنادی هم تشااکیال نادادناد و فنااوری  

 بر نیل به شکلی باورنکردنی ابتدایی و ناکارآمد باقی ماند.  شانقایقرانی

جغرافیای سارزمینی بر سارعت    تأثیری  در واقع شابیه به بحثی که جیرد دایموند درباره

ی تمدن ایرانی و اروپایی و آمریکایی گفته، به شاکلی دیگر دربارهی هاتمدنپیچیده شادن  

اش به خز اش و نزدیکیجنوبی-مصاری نیز صاادق اسات. تمدن مصاری با گساترش شامالی

اقتصاادی  های ها و تراکنشاساتوا، به ی  منبع آبی مرکزی که نیل باشاد وابساته بود و ترابری

شد. در مقابل تمدن ایرانی با گسترش  و سیاسی همگی بر اسا  این ستون فقرات تنظیم می

اش جریان داشاتند، پیکربندی بزرگی که گرداگرد کویر مرکزیهای  اش و رودغربی-شارقی

متفاوتی را رقم زد و به پیدایش چندین کانون همزمان و متصال کلی به  جمنیتی و سایاسای

در رقابت و داد و سااتدی ی پایدار یکی بر دیگری،  به هم انجامید که در نهایت بدون غلبه

افزا  به شاکلی همشاان را افزون سااختند، تا جایی که توانساتند  درونیهای  پیچیدگی ،پایدار

 خورند و دولت هخامنشی را پدید آورند. بدر هم جوش  

زند و وحدتی که از دل این  ای از مراکز رقیاه دامن میزمین به شاابکاهجغرافیاای ایران

افزا باشد و در سطحی کالن نظمی استوار ایجاد کند. این  هم لزوماًآید باید  کثرت بیرون می

شاارطی بود کاه دیر برآورده شاااد، اماا وقتی در عصاار کوروش تحقق یاافات، گاذاری 

باع  شد تمدن ایرانی  پیچیدهجغرافیای ناپذیر در راستای پیچیدگی را رقم زد. این برگشت

 دست یابد.  به وحدت سیاسیبسیار دیرتر از مصر 

دولت اکد و ایالم نظمی سیاسی    تأسی در قرن بیست و چهارم پیش از میالد بود که با  

رقیبی  های  شاد و به سارعت به پیدایش پادشااهی  تأسای هم   زمینایرانر در  ی مصا پایههم

ی هادولتکرد. این  نه تا هفت نوساان میانجامید که شامارشاان تا دو هزار ساال بند بین پ

تر از دگردیسای اجتماعی را ایجاد کردند  تر و سارعتی شاتابزدهپویایی پیچیده  ،همساایه  رقیهِ

ی پیشارو ولی ایساتایشاان از آن محروم ماندند.  کارانهکه مصاریان با نظم آهنین و محافظه

دولت هخامنشی بود که به سرعت و با سادگی نظم مصری   تأسی ها ی این اندرکنشنتیجه

انساانی کانون  ی  هاتمدنگیری  را فرو بلنید. به این ترتیه طی ساه هزار ساال آغازینِ شاکل

قرار داشااته و  زمینایراندر    -دولت پادشاااهی متمرکز   تأساای با اسااتثنای   –ارتقای نظم  
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تازه پیچیدگی نیز در این  های  بندیاصاالی تحول اجتماعی و انباشاات نظم و ایههای پله

 بوده است. زاددرونقلمرو 

 

 بیناتمدنیهای گفتار پنجم: پیوندگاه
 

هرگز با خطوطی تمیز  هاتمدنخز نیسات، صافحه است.  «مرز»، هاتمدنی تما   در هندساه

مبهم و نقااط هاای  شااوناد و همواره نواحی همتوشاااان، بخشو روشاان از هم جادا نمی

شااان وجود دارد که جزر و مدهایی از هر دو سااو بر آن پیش و پ  ای در میانهساااحلی

همسااایه را نشااان دهد کاری ی هاتمدنرود. از این رو ترساایم قواعدی که ارتباط بین می

انگاره و یکساونگری فرو مواره با این تهدید روبروسات که به مغا  ساادهدشاوار اسات و ه

یی اساات که  هاراه  ی هماننی ادامهدر ی  نگاه انتزاعی و کلی، نقاط اتصااال بیناتمد  بغلتد.

یی که  هاراه  سااازد. یننی هماندر اندرون هر تمدن تداوم دارد و انسااجام آن را ممکن می

ی نفوه  هایی دوردساات از دایرهدر افق  آورند،بندی هندساای تمدن را پدید میاسااتخوان

 جهانیی با پیکربندی زیساتهاسارزمینکنند و به انی تمدن خرو  میی زبسایاسای یا سایطره

همساایه تحول ی  هاتمدنکه در  شاوند  کاری میلحیمیی  هاراه شاوند و بامتفاوت وارد می

به هم، نخسات باید به سایر   هاتمدناند. از این رو برای در  چگونگی روند اتصاال یافته

ها و مرزها توجه کرد. در نگرشاای  شااان در افقو چگونگی گسااترش یافتن هاراه تحول

اش باا گیرناد و نقااط دسااترساایی کالن یا  تمادن را فرا مییی کاه پیکرههااراه  تااریخی،

 در ابتدای کار از بذر دهند، جنگلی انبوه و بالنده هستند کههمسایه را تشکیل میی هاتمدن

اناد و بوده  راههاا هم در ابتادای کاار کورهشااااهراهترین  اناد. بزرگ روییادهمحلی  ی  هااراه

به هم، در آغاز جوامنی محلی را به    هاتمدنبزرگ و های شااهر  یپیوند دهندههای  مساایر

دانیم که راه در ابتدای کار محل عبور اند. این را میسااختهشاکلی شاکننده به هم متصال می

ی  نماید که قاعدهبازرگان بوده اسات. با این حال چنین میهای وانلشاکریان جنگاور یا کار

در ابتدای کار بیشاتر برای   هاراه ر کاروان باشاد. یننی انگاری لشاکر بغلبه ،هاتمدنکلی در 

اسات ایران  تنها در  ند. اندازی به قلمرو دیگری و غارت مورد اساتفاده واقع شاده باشا دسات

در پنه تمدن دیگر الگویی   کهسات  تثناییاسا   اینمونه  نو ای که بازرگانی بر جنگ غلبه دارد 

امری ناگهانی و هاتی  زمینایرانپیوند میان بازرگانی و راه در    را سااراغ نداریم.مشااابهش 
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دهد  ها و اساناد نشاان میتکامل یافته اسات. داده تدریهبهنبوده و روندی تاریخی بوده که  

فناال بوده   زمینایرانی چهاارم پ.م در  ی باازرگاانی متراکم و چاااکی از هزارهکاه شاابکاه

هایشان اند و کارواندادهاسات. با این حال این شبکه را جوامع محلی و خودِ مردم شکل می

هنگاام اسااتفااده از آن تنهاا به لشااکرکشاای   هادولتاند. ردهآورا در آن به حرکت در می

تنها به همین ساویه از  (هاتمدنایر  همنوا با سا  اساناد درباری  ترین اند و کهناندیشایدهمی

 دهد.ارجاع می هاراه کارکرد

با این هماه در زمانی چرخشاای انجاام گرفت و تجاارت بر جناگ غلباه کرد. نقطه عطف  

ی دوم پ.م بااز ی هزارهای کاه چنین الگویی در آن نمود یاافات باه گماان من باه میااناهتااریخی

آریایی نوظهوری بود که  ی هادولتمیان روابز خویشااوندی  تحول، د. گرانیگاه این گردمی

ها ها در بابل و دربار هیتیدربار کاسای  وی هبه .ایران غربی اساتقرار یافته بودند به تازگی در 

 کردند.  در آناتولی در این روند نقشی فنال ایفا می

ی سایاسای نمایان  ساازوکاریکی از الگوهایی که در همین هنگام برای اولین بار در مقام 

سایاسات    ی خوبی از کارگزاران ایندرباری بینادودمانی اسات. نمونههای شاود، ازدوا می

بر آناتولی فرمان پ.م   1۳22تا   1۳50هاسات که از لولیوما  اول شااه مقتدر هیتیساوپی  ،نو

راند. او با غصاه کردن جای برادر بزرگتر خود تودهالیا  ساوم به تا  و تخت دسات می

اسااتوار درباری موقنیت خود را های از ازدوا ای شاابکه یه دادنیافت. با این حال با ترت

خواهرش را به عقد هوکانا شاه حایاسا در آورد و دخترش موواتی    لولیوما سوپی.  ساخت

لووا شااه آرزاوا وصالت کرد. دختر دیگرش با شااتیوازه شااه میتانی ازدوا  کرد با ماساخوئی

ی سوم او را  بود که نخست در میتانی به قدرت رسید اما برادرش شوتَرنَهای  هشااهزادو این  

راند. شااتیوازَه با یاری پدرزنش بار دیگر به قدرت رساید و به این ترتیه دولت میتانی به  

م ی میان همین دو شااه اولین ساندی اسات که ناها تبدیل شاد. عهدنامهی هیتینشااندهدسات

لولیوما  هم با مالیگنال دختر بورنابوریاش دوم  ایزد مهر در آن آمده اساات. خود سااوپی

هم   (پیری گرفتساانین  که در   ،تاوانانّا شاااه بابل ازدوا  کرد. سااومین و آخرین زن او 

نی او در جوانی و پیری با دو دختر  دختر بورنابوریاش بوده باشااد. ینترین  کوچ  احتمااً

ی دیگری  بابل هم نمونهکاسایِ  همین بورنابوریاش دوم شااه    شااه بابل ازدوا  کرده اسات.

پ.م بر جنوب میانرودان حکومت کرد و خود شاه   1۳۳۳تا    1۳59در این مورد است. او از  

فنال داشت. او دو دخترش را به  ی روابز درباری نقشی  مقتدری بود که در خلق این شبکه
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اش به فرعون  شااه هیتی داد، و دختر دیگرش را همچون عروسای به دربار مصار فرساتاد. نامه

در اسااناد النمرنه ثبت شااده و  EA 9آمون( در قاله متن آن توت احتمااًرِرِیا  -خورنیه

»از روزگاار نیااکاان من و   1د:خوانا جاای توجاه دارد چون در آن وی را برادر خویش می

نهاادن باه  میاان خود برقرار کردناد، برای ار   ای  هی دوسااتاانا نیااکاان تو، کاه روابز دوطرفاه

فرساتادند، و هیچ درخواساتی برای این هدایای  دیگری هدایای زیبایی  عرو ( برای هم می

قتی دختر او همچون عروسای به دربار مصار فرستاده شد، کمی بند و  .کردند«زیبا را رد نمی

بخشای مفصال و مشاتمل   EA 13فرعون برایش هدایایی به عنوان شایربها فرساتاد که بر لوح  

بابل در   دربار کاسای  2ساطر در چهار ساتون به شارحش اختصااص یافته اسات.  ۳70بر 

ترین  ها داشاات. این دربار محکمتر از هیتیاین ساایاساات نو حتا موقنیتی مرکزی  تأساای 

ها داشات. به شاکلی که شااید بتوان گفت شااهان کاسای و ایالمی از این  باطها را با ایالمیارت

بخشای از این   3شادند. ساندی از عصار نوبابلییکساان محساوب میای  هدوران به بند خانواد

 روابز را شرح داده که بسیار جای توجه دارد. 

وقتی در اوایل قرن چهاردهم پ.م شااه کاسای بابل کوریگالزوی اول شوش را به نسبت 

بی خونریزی فت  کرد و ایالم را گرفات، کساای را در آنجاا باه پاادشاااهی رساااناد باه ناام 

احتمال دارد که پیمان میان این دو با  4مقتدر شااد.ای ههالگی که بنیانگذار ساالساالایگی

ایالمی با های  پیاپی شااهزادههای ازدواجی اساتوار شاده باشاد. چون از اینجا به بند ازدوا 

پسارش آتارکیتاه به قدرت رساید، هالگی  بینیم. پ  از ایگیکاسای را میهای  شااهزاده خانم

دانیم که برادر این را می  کمدساتکه احتمال دارد همسار یا مادری کاسای داشاته باشاد. 

 ازدوا  کرده بود. بابلی کهترش پاهیر ایشّان با خواهر کوریگالزوی اول 

ی خود با دختر هومبان نومِنا پساار آتارکیتاه هم که پ  از او به قدرت رسااید به نوبه

وا  کرد و پسارشاان اونتاش ناپیریشاای نامدار که زیگورات چغازنبیل  کوریگالزوی اول ازد
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ملکاه ناپیر اَسااو بوده که    احتماااًن زن ای   1را ساااختاه، با دختر بورنابوریاش درپیوساات.

ی طبینی در جهان از او سااخته شاده اسات، و ی فلزی زنانه در اندازهمجسامهترین کهن

ی عقد  نمونه از حلقهترین کهن احتمااًدارد که  ای  هاش حلق جاله آن که در انگشات اشااره

ی آیین مهر در این هنگام دالت اسات و اگر چنین باشاد به انساجام و نمادپردازی پیچیده

لولیوما  فرمانروایانی نیرومناد بودند که سااه دهه  سااوپیهم بورنابوریاش و هم    کناد.می

ضامن مردی جنگاور    ها درسالطنت کردند و اساتوار بر جای خود نشاساته بودند. شااه هیتی

های  آتون فرعون یکتاپرسات مصاری بر تخت نشاسات و آشافتگیهم بود و زمانی که آخن

یه کاسات، در این منطقه پیشاروی کرد و مصاریان را از داخلی مصار از نفوه فرعون در ساور

آسااورسااتان بیرون راند. با این حال ساایاسااتی زیرکانه را در پیش گرفت و همان روابز  

 خویشاوندی را با مصریان نیز برقرار کرد. 

به او نوشاات و روابز ای  هلولیوما  اول نامن به قدرت رسااید، سااوپیوآتوقتی آخن

ادر خود خواند. این نامه حوت  سوم( را گوشزد کرد و وی را براش با پدر او  آمندوستانه

»ای برادر، حاا که ثبت شاده، چنین اسات:   EA 41ی  که در اساناد مصاری النمرنه با شاماره

ای، همچنان که من و پدرت آرزومند بودیم که هدایایی را تو به اورنگ پدرت دسات یافته

، من و تو هم به همان ترتیه باید روابطی خوب  برای خوشاامدگویی به هم رد و بدل کنیم

توانم از برادرم  فرعون( هم  با هم داشااته باشاایم. آن خواسااتی که از پدرت داشااتم را می

  2ی( خودمان برقرار کنیم.«هاخاندانداشته باشم. بیا پیوندی زناشویی میان  

ها قلمرو نفوه مصار در آساورساتان را در اختیار گرفته بودند، این روابز با آن که هیتی

–آتون وقتی فرعون بندی  از مرگ آخنی درباری شاکل گرفت. در حدی که پ  دوساتانه

آمون  به هیتی: رفت، آنخِسِانفرزند درگذشات و بیم آشاوب میدر جوانی بی  -آمونآن توت

لولیوما  نوشات و از او به ساوپیای  هی مصار نامآتون و ملکهمونزو( دختر ساوم آخنداها

ی هیتی به  خواسات تا پساری از خودش را به مصار بفرساتد تا با او ازدوا  کند و شااهزاده

 مقام فرعونی مصر برسد. 

 
1. Potts, 1999: 207. 

2 .Hoffner, 2009: 278. 
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پ  از رد و بدل شاادن  لولیوما  به ساارعت از این پیشاانهاد اسااتقبال کرد و سااوپی

پساارش زانانزا را با هیأتی بلندپایه به    ساافیرانی برای اطمینان از جدی بودن این پیشاانهاد،

شاان در انداز ادغام دولتچشامتبار و آمدن فرعونی هیتیها که از مصار فرساتاد. اما مصاری

هیتی نگران شاده بودند، او را به قتل رسااندند و کسای به اسام آی را به سالطنت  قلمرو  

هاا باه  هاایی خشاامگینااناه میاان دو درباار رد و بادل شااد و هیتیبرکشاایادناد. در نتیجاه نااماه

گیر  شاایدند و آنجا را گرفتند. هرچند در همین هنگام بیماری همهآسااورسااتان لشااکر ک

در منطقه شااایع شااد که از راه همین لشااکریان به آناتولی هم وارد شااد و ای  هکشااند 

 لولیوما  در اثر ابتال به آن درگذشت. سوپی

مهم شکل گرفته و ی هادولتهای  ی مهم در این ماجرا پیوندی است که میان دربارنکته

در هم تنیده از روابز خویشااوندی بدل سااخته ای شابکه  کل سایاسات جهان باساتان را به

اساات. در چنین بافتی از ساایاساات نوظهور بوده که شاااهان همدیگر را برادر خطاب 

این روابز خویشاااوندی و مهار لشااکرکشاای و غارت که چارچوب عمومی    1اند.کردهمی

  تدریه بهی روابز تجاری  اقتصاااد ساایاساای در آن دوران بود، نشااانگر آن اساات که وزنه

غارت چربیده های حاصال از آن به مخار  لشاکرکشای و ساودهای  سانگینتر شاده و ساود

دو هیتی و میتانی و کاسای و مصاری و ایالمی را طی  ی هادولتاسات. صال  پایدار میان 

مننادار اساات که این شاابکه نکته  این  .قرن آخر عصاار برنز باید به این ترتیه تفساایر کرد

اند و بافت اصالی آمدهمی  یتوساز نوآمدگانی ساازمان پیدا کرده که از ایران مرکزی یا شامال

نماید که این شایوه از اتحاد خانوادگی میان شاان آریایی بوده اسات. یننی چنین مین ادی

نخساات در میان قبایل کوچگرد آریایی در  ،و صاال  تجاریی هاراه ها برای حفظقدرت

 هیتی و میتانی به منطقه وارد شده باشد. های شمال تکامل یافته باشد و بندتر توسز مو 

قزوین بوده و تنها -ی کاشااانمنطقه  بومی  ااًاحتمکه   ها  جاله آن اساات که کاساای

کنند. یننی در نیز همین سب  و شیوه را دنبال می (اند ها داشتهاز آمیختگی با آریاییای  هرگ

ی هاانزبنوشاته شاده به  های کتیبهترین  قرن چهاردهم پ.م همزمان با ظهور نام مهر در کهن

خاساتگاهی   احتمااًبینیم که  از روابز سایاسای و تجاری نوظهور را هم میای  شابکه  آریایی،

 
1. Podany, 2010. 
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ها داشااته و توسااز نخسااتین رام کنندگان اسااه و سااازندگان  کوچگردانه در میان آریایی

تاری  پیدایش مهریشات که کهنترین ساند مفصال   ی جنگی به منطقه وارد شاده اسات.گردونه

گردد، و این  زمانی یا یکی دو قرن پیشااتر باز میی آیین مهر اساات، به همین حدود درباره

ی هرچند از دولتشاهرهای ایران شارقپ  ساندی اسات که از ایران شارقی به جا مانده اسات. 

این الگو فراگیر بوده و کال   احتماااً بل ، مرو، ری( اسااناادی نوشااتااری بااقی نمااناده، اماا  

 گرفته است.زمین را زیر پوشش میایران

ها نشاان  شاود. دادهتاریخی روشان میرور اساناد م باتجاری در این میان ی هاراه اهمیت

شده و این همه  جویی شاهان ختم نمینیتی درباریان و صل دهد که ماجرا فقز به خوشمی

به  بابل کاسای  شااه  . بورنابوریاش دوم کرده اساتبر زیربنایی پرتکاپو از تجارت تکیه می

خواهی را بنوی ، تا برایت فرساتاده نویساد که »هرچه از سارزمین من میفرعون مصار می

از این جمله  1نویسام که برایم بفرساتی.«خواهم را میشاود. و هرچه من از سارزمین تو می

متقابل و های ی دوسااتانه جای حملهبرنده-آشااکار اساات که داد و سااتد و روابز برنده

ی انباشات ساود نسابت به  ی تازهگاه و بیگاه را گرفته اسات. رقابت این شایوه  یهاغارت

یاد.  توان دروش خشاان قبلی را هم هر از چنادی در گساایختگی قواعاد نوپاای باازی می

کند که  رِیا( شاکایت می-خورآتون  به کاسای: ناپبه فرعون آخنای  هبورنابوریاش در نام

شاانوی دارد، کاروانی از بازرگانان را زده و غارت  ی  امیر کننانی که از مصااریان حرف

پسر شاراتوم  مّی/ بلنم و شوتاتننا  عداد پسر بالوبرد  شومکرده است. بند هم از ایشان نام می

 2خواهد که مجازات شوند.امیر عکا( و می

ی تجاری کهنساال که برای اولین بار توساز دربارها و برای دریافتن اهمیت این شابکه

ن نکته توجه کرد که در آن روزگار ی   شااد، باید به ای ساالطنتی پشااتیبانی میهای ازدوا 

ها تا مصرِ فرعون برود به چهار ماه زمان نیاز کاروان تجاری برای این که از مرز بابلِ کاسی

یننی   3شااه کاسای نیز بدان اشااره شده است.های  ایسات که در یکی از نامهداشات و این داده

هاایی ابتادایی انجاام داختن کااروانهاا و انتقاال کااا در آن روزگاار هنوز باا روشباه حرکات انا 

 
1. tablet VAT 149 in the Vorderasiatisches Museum, Berlin, CDLI . 
2. tablet VAT 152 in the Vorderasiatisches Museum, Berlin, CDLI . 
3. tablet VAT 150 in the Vorderasiatisches Museum, Berlin, CDLI . 
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شاده و بسایار پرهزینه بوده اسات. با این حال به ساطحی از پیچیدگی دسات یافته بوده که  می

 حمایت نهادهای سیاسی را نیز جذب کند. 

پشاتیبانی   هادولتتجاری در مقام فضااهایی که باید توساز ی هاراه با رسامیت یافتن

تجاری  ی  هاراه یی در شابکهگیرچشامگردد، رونق و شاکوفایی    تأمینشاان  شاوند و امنیت

ی را در ثروت بیشتر شهرها و آمیختگی سریع و پردامنه  این روند   نمود  .بروز کرد  زمینایران

 ساتبینیم. این بدان مننادوردسات میهای گوناگون با آثار هنری و مواد خام سارزمین  مراکز 

جایی که راه در همان ها، ی حایل میان دو شاهر و فضاای خالی بیرون از اقامتگاهکه منطقه

خطرنا  و تهدید کننده نبود، و به بخشاای از فضااای  «ایبیرون»گرفت، دیگر  آن جای می

 .  شد میرام و سودآور شهری بدل 

همزمان بود با تلفیقی نوظهور و مشاابه که از اتحاد  ،به دسات شاهرها هاراه  این رام شادن

غازین هردوی این روندها را آهای  آمد. نمونهبا مراکز سایاسای حاصال می ایحاشایهمناطق 

ی دوم  ایم. اما به طور خاص در نیمهگیری تمدن ایرانی داشااتهالبته از ابتدای تاری  شااکل

توسااز   -و نه هنوز ملی و سااراسااری –محلی  ای هبا برنام هاراه  ی دوم پ.م بود کههزاره

جمنیتی و قبایل کوچگرد مقیم در پیرامون های  مراکز ساایاساای تقویت شااد و حاشاایه

 تبدیل شدند.   هادولتنظامی  های سیاسی به بازوهای قلمرو

گرفات را بر این  یی کاه بیناابین مراکز تمادنی قرار میهاابخشو   هااتمادنمنااطق حاایال بین 

ها و مناطق بینابینی در نظر گرفت. حاشاایه با توان همچون تداومی از همین حاشاایهمبنا می

ساااب امری خنثا و به واقع بیرونی نبوده اساات. بلکه باید آن را بخشاای از فضااای این ح

شاان را بندیو مفصالکند  عمل می  هاتمدنبین   ایواساطهتمدنی در نظر گرفت که همچون 

هم اهمیت زیادی دارند. چون    هاتمدندرونی تنیین خز سایر  ها در ساازد. حاشایهممکن می

هاا و یی خاار  از کنترل قادرت مرکزی مسااتقر بر تمادن هسااتناد، کاه فنااوریهاابخشاینهاا  

کنند، در نگاوری را به ساارعت از تمدن مرکزی وامگیری میتولید خورا  یا جهای  شاایوه

نهادین مثل دیوانساااری و بازار را ی  هانظمتر مثل دین و حالی که عناصار فرهنگی پیچیده

  ،پیچیاده ی  هااتمادنسااتاانناد. نتیجاه آن کاه همواره در اطراف  یاابناد و میبساایاار دیرتر درمی

گیرد که با انفجار جمنیت و تسلز بر فنون جنگی اقتداری نظامی پیدا هایی شاکل میحاشایه

های  شااود، بی آن که پیچیدگیمهاجم بر متن تمدنی چیره می  ایحاشاایهکند و در مقام می

 فرهنگی تمدن مغلوب را دریافته باشد. 
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ی  تر در غلبهچنین ماجرایی را بتوان در ساطحی بسایار ساادههای  شااید نخساتین نمونه

ر  ها، و بندتنشاین بر دولتشاهرها مشااهده کرد. چیرگی قبایل اکدی بر ساومریقبایل حاشایه

ها و اقوام ی هیکساو ها بر بابل نمودهایی از این ماجرا هساتند. حملهها و کلدانیآموری

دریاایی باه مصاار را نیز شاااایاد بتوان در همین رده گنجااناد. در تماام این موارد مهااجماان  

تر از نشااین هسااتند که از نظر فرهنگی و پیچیدگی نظام ساایاساای فروپایهمردمانی حاشاایه

مرکزی هسااتند و ارکان اصاالی فرهنگی خود را به طور سااطحی از مرکز وام های  هسااته

مثاال اقوام دریاایی و کنناد، یاا در  اناد و باا این حاال باه شااکلی نظاامی بر آن غلباه میگرفتاه

این الگو را نخسااتین باار ابن خلادون در قاالبی علمی  نماایناد.  مصااریاان، تهادیادش می

ای که بر تاری  خویش نوشاته بر اساا  آن مفهوم »عصابیت« را صاورتبندی کرد و در مقدمه

 تنریف کرده است.

مساتقر در شامال و شارق   هایتوان دریافت آریاییبا توجه به همین نکته اسات که می

اند.  شادهی آن محساوب نمیز تمدن ایرانی بوده و حاشایهاز ابتدای کار بخشای ا زمینایران

جادیاد هاای  کناد و باا وارد سااااختن فنچون ورودشاااان باه منطقاه از این الگو پیروی نمی

سایاسای نوظهور و های ی جنگی، اساه اهلی، شاتر اهلی( همراه اسات و سااختار گردونه

ی  ی دوم پ.م باا قااعادهی هزارهآورناد کاه در میااناهرا پادیاد می مثال آیین مهر(  تری  پیچیاده

ی اول پ.م و مو  دربااری و حماایات از باازرگاانی پیوناد خورده، و در هزارههاای  ازدوا 

بخش و پهلوانِ رهایی-ی شااهی زرتشاتی، ایدهها، با فناوری آهن، اندیشاهبندی کوچ آریایی

ها پیوند خورده اسات. یننی در این موارد ما با تر و بسایار برتر پارسایاسای پیچیدهنظم سای

همسایه سر و کار داریم، و ی  هاسیستمتمدن ایرانی بر زیری هاسایستماساتیالی بخشای از زیر

ها به  ها و رو ها و مغولها و عربی مقدونیحمله  ،ی حاشاایه بر مرکز. در مقابلنه غلبه

ی این موارد ی حاشایه بر مرکز دانسات. در همههایی روشان از غلبهتوان نمونهایران را می

شاود، بی  آوری از مرکز به حاشایه منتقل میی رزمتازههای  کشااورزانه و شایوههای  وریفنا

افزاریِ فرهنگ و زبان و دین و هنر تقویت شااده باشااد. در نتیجه ی نرمآن که با پشااتوانه

هایی  شاان با فنون برترِ تولید خورا  افزایش یافته و به ساالحنشاینانی که جمنیتحاشایه

کنند و آنجا را می گیرند. ممکن  اند، به آن منطقه حمله میهمتای مرکزنشاینان مسال  شاده

مدن قرار داشاته باشاد، چنان که مقدونیان و ی سایاسای تاسات این حاشایه در درون حوزه

هخامنشای و سااساانی و صافوی  ی هادولتهایی داخلی در اندرون ها حاشایهاعراب و افغان
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تمدن و مربوط به  رونی هایی بیشادند. ممکن هم هسات که این هجوم از حاشایهمحساوب می

 بینیم. می هارو ی مغول یا هجوم  ی حملهانجام پذیرد. چنان که دربارههمسایه  

های  شااود تنارضهمسااایه باع  میی  هاتمدنگفت که تما  با بنجامین نلسااون می

ش بینجامد. از زاددرونی  هانظمدرونی ی  تمدن تشاادید گردد و به فروپاشاای و انقراض  

کوشاااد وحادت کاه یکی میگنجاانناد  خود میدر دل  فناال را  دو روناد  هاا  تمادندیاد او  

نادی اجتمااعی میادان رقیاه برای پیکربهاای  را حفظ کناد و دیگری باه نسااخاه  شاااندرونی

 آورد. هایی درونی را پدید میدهد و انشقاقمی

ی دومی بر اولی  بیناتمدنی به غلبههای  تما  ،در این چارچوب اسات که از دید نلساون

توان این دو روند زند. در نگاهی سایساتمی البته میی تمدن دامن میو ناپایدار شادن شاالوده

بازساازی دانسات که همواره در کار -یی متمایز از ی  فرایند عمومیِ واساازیهابخشا ر

دیگر تنها  ی  هاتمدنساتانی از وام  اسات. ها به تنشو شاکلی از پاسا  عمومی سایساتم اسات

زورآور سایاسای مهاجم، های کند و در غیاب نیروعناصار و محتواهایی تازه را بدان وارد می

 گردد.تر شدن افق تکامل مننا در آن تمدن میباع  غنی شدن و گسترده

خطر دایمی هجوم حاشایه بر متن، عاملی اسات که مرزبندی عینی و عملیاتیِ جغرافیای 

ساازد. از همان ابتدای کار اش مجزا میاسااطیری و ههنیهای پردازیی  تمدن را از مفهوم

هخامنشای و اشاکانی و سااساانی که اساتوار در قلمرو خویش  ی هادولتو همزمان با اقتدار  

کردند،  را طله می»بوم پار « باسااتانی های نشااسااته بودند و با صااراحت اسااتیال بر مرز

را در   زمینایرانداد و جغرافیایی اسااطیری نیز پیکربندی شاد که کلیت جهان را نمایش می

 کرد.خونیرَ  رمزگذاری میسرزمین مقد   اش همچون  میانه

سااخت و آن را در تصاویری  را از هم جدا می که مرکز و پیرامون  بندیصاورتبا این  

چفت و بساات شاادن تمدن ایرانی با های  ساااخت، جایگاهاساااطیری از گیتی مننادار می

ها روشان  این روایتبا مرور مشاخص پیدا کرد. ای  نقشاهپذیر شاد و انش هم فهمهمساایگ

ی حایل  منطقه»گیری مفهوم شکل ی بوده برایاز ابتدای کار گرانیگاه زمینایرانشاود که می

. در ابتادای کاار و زماانی کاه تنهاا دو کرده اسااات«، و این منناا را رمزگاذاری نیز میتمادنی

ی حایل در آساورساتان و صاحرای ساینا قرار د، این منطقهتمدن ایران و مصار وجود داشاتن

یکی از ؛ سارزمینی  کردکه ارتباط میان مصار و ایران را برقرار می ایواساطهداشات. یننی  

 بود.  زمینایرانرافیای ی جغی فرهنگی برسازندههفت منطقه
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جای    ،قرار داشااته (و نه مصااری ی تمادن ایرانی  ی مورد نظر در حوزهاین که منطقاه

ی حایل دیگری نداشاتند، چون در توجه دارد. خار  از آساورساتان، ایران و مصار منطقه

گرداگردشاان تمدن دیگری وجود نداشات. مصار در جنوب و غرب با قبایل سایاهتوسات  

پیوساته بودند، هرچند در درتمدن مصاری ساودانی یا بربر لیبیایی سار و کار داشات که با 

از شاامال و شاامال شاارقی با هم  ایران   ورزیدند.ها مقاومت میبرابر نفوه ساایاساای فرعون

قفقازی و بندتر  های ها و از شامال غربی با جمنیتها و از جنوب شارقی با دراویدییآریای 

شناسانه با مردم ساکن قلمرو یوساتاری جمنیتاروپایی تما  داشات که به همین ترتیه با پ

 پیوند داشتند.  زمینایران

ساارزمین پهناوری بوده که در گذر تاری  با افزایش   ،ی حایل تمدنی در شاارقمنطقه

کرده اسات.   نشاینیهان، قدم به قدم به سامت غرب عقههای جمنیتی پیوساته و پایدار چینی

در  مناطق میانی قلمرو خاوری و بندتر   (ی سااوم تا اول پیش از میالددر هزاره نخساات 

 ،ی ترکساتاندر منطقه (گیری دولت هان در ابتدای عصار اشاکانی تا به امروزی شاکللهفاصا 

قبایل آریایی کوچگرد ساکا  های  تجاری و چراگاههای  که شاهر  هی وساینی وجود داشاتپهنه

قطبی  . این دوداشاته اساتو تخاری آن را پوشاانده بود و با قلمرو چین تماسای مساتقیم  

توان تاا حادودی باا دوقطبی کشااااورز و کوچگرد  آریاایی را می  -هاانبااختری و    –خااوری 

ی  کوچگرد در ادامه  هایرو آریایییننی قلمهمتا شامرد. هرچند در این مورد بخش باختری 

گرانیگاه شاهرنشاینی تاجرانه و اقتصااد پولی هم   ،گساترش تمدن ایرانی به سامت شارق

شاد و برای ساه هزاره از نظر فناوری  ساوارکاری، فلزکاری، آبیاری( و دین  محساوب می

برتری خاوری هان  های  بودایی، مانوی، اساالم( و هنر  ساب  جانوری ساکایی( بر بخش

 داشت. 

ی حاایال تمادنی در شاارق بناابراین باا حاد و مرزی مشااخص و تماایزی ن ادی  منطقاه

حایل  ی این ناحیهرا در   ی چشامگیرنوسااناما ی غربی  در جبههشاده اسات. مشاخص می

گیری تمدن . در ابتدای کار و زمان شکلها ناشی شده استتباری جمنیتز همکه ا  بینیممی

های ایرانی و اروپایی ی حایل میان تمدنبالکان و اروپای شرقی که لنگرگاه منطقهاروپایی، 

که   ،در عصار هخامنشایچندان که در حریم سایاسای و فرهنگی ایران قرار داشات.  اسات، 

غربی دولت ایران محسوب  های  انرفت، بخشی از استتمدن اروپایی تازه رو به نویسایی می

ی حایل به شارق پ  این منطقه  ،گیری دولت رومشاد. پ  از خیزش مقدونیان و شاکلمی
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در آناتولی و آساورساتان مساتقر شاد و حتا برای مقاطنی تا قفقاز هم    ی درازنشاسات و مدت

ی تمدن ایرانی به غرب آغاز شد نشاینی کرد. از عصار سااساانی بار دیگر پیشروی حوزهعقه

ی حایل پ  از فت  قساطنتنیه بار دیگر در اروپای شارقی و پ  از عصار اساالمی این منطقه

. تا آن که باز مدرنیته این مرز را جا به جا کرد و به آناتولی و آساورساتان بازش تثبیت شاد 

های میان روساها با مردم داغساتان را باید در کشامکش اعراب و اسارائیل یا درگیری  گرداند.

 این بافت تحلیل کرد. 

گوییم، یکی از عناصار مهم  ساخن می  یبه این ترتیه وقتی از قبض و بساز قلمرو تمدن

.  گرددو مراکز درونی تمدن باز می  ایحاشاایهه تنادل نقاط  جغرافیایی بهای  این جزر و مد 

اش ساارریز  جغرافیااییهاای  ی تمادنی مثال ایران کاه مادام باه خاار  از مرزدربااره  وی هباه

آورده، پیش و پ  رفتن مرزها اغله عظیم از جن  خود را پدید می ایحاشایهشاده و می

 شود، و نه مرکز.به تورم یا چروکیدگی حاشیه مربوط می

 
 گفتار ششم: بازرگانی در برابر جنگ

 
  برنده/ بازنده و بازنده/ بازنده های  توان دریافت که بازیانسانی میی هادنتمبا نگریستن به  

اند. هم  اند و سایر کلی تاری  انساان بر زمین را تنیین کردهبساامدی فراوان داشاتهراساتی به

شاناختی، و هم جوامع انساانی در زیساتیهای ی انساان خردمند در بومتاری  طبینی گونه

برناده/ باازناده گره خورده، و در واقع توسااز هاای  شااان باه شاادت باا باازیتااری بسااتر 

تنیین شاده و شکل گرفته کارانه  های زیانخواهیزیادههایی پیچیده و در هم تنیده از زنجیره

 است.

و الگوی عام رفتار جمنی را برنده/ برنده و برنده/ بازنده در ساط  اجتماعی دهای بازی

  ای شاایوهاز بازرگانی و جنگ. اگر دو ساایسااتم اجتماعی با  اند عبارتآورند که  پدید می

 افزا با هم به اشااترا خود را به شااکلی هم»قلبم«   آمیز با هم روبرو شااوند و منابعصاال 

اگر این    ،گیرد. در مقابلشان شکل میبازرگانی در میانهای از داد و ستد ای  شبکه  بگذارند،

آمیز را برای  دو سایساتم بر سار منابع با هم رقابت شادیدی داشاته باشاند، راهبردی خشاونت

همان جنگ است. بنا بر   گیرند و اینتصرف منابع و محروم ساختن رقیه از آن در پیش می

انساااانی بنگریم جناگ را فراگیرتر و برتر از تجاارت ی  هااتمادنگفتیم، اگر باه کال    آنچاه  
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شاوند و بقا و می بندیصاورتمهم تاریخی اغله در قاله جنگ های  فت. رخدادخواهیم یا

اجتماعی در سااطوح گوناگون بیشااتر با جنگ پیوند خورده اساات تا ی  هاساایسااتممرگ  

شاوند و از میان زاده می  هاتمدنو  هادولتها،  ، قبیلههادودمانبازرگانی. با جنگ اسات که  

عام اساات که خرو  از آن نوعی اسااتثنای غیرعادی محسااوب    ایقاعدهروند و این می

تنها تمدنی اسات که چنین اساتثنایی را در تاری  دیرپای خود به نمایش   زمینایرانشاود. می

 گذاشته است.

ای  شابکه ی چهارم پ.م که به صاورتتمدن ایرانی از همان ابتدای کار و اواخر هزاره

ی هاانظاامرقیاه تحول پیچیادگی در  چناد هزار نفره شااکال گرفات، کاانون بیهاای  از شااهر

شاکل دهنده به کالبد  های ساازوکاری اجتماعی بود. ساراسار تاری  تحول شاهرنشاینی و همه

تکامل یافتند، در شاارایطی که مراکز   زمینایرانی دوم و سااوم پ.م در شااهری در هزاره

آن نیروی شاهری دیگری با پیچیدگی همتای آن هنوز بر نقاط دیگر زمین شاکل نگرفته بود. 

ها  ی دولتشاهرها و پادشااهیشاان به مرتبهگیری شاهرهای ایرانی و گساترشمحرکی که شاکل

 و در نهایت ملتی یگانه را رقم زد، بازرگانی بود. 

سایاسات ایرانشاهری که کوروش بزرگ بنیانگذارش بود، بر تجارت و از این روسات که 

ی ترابری رساانهدر مقام راه با شاهر اسات و وابساته به  ی  های که کارکردکرد  می  تأکید صاننت  

تر تفاوت داشات، که شاهر را دیرآیند ی  هاتمدن. این با مصار و شاودچفت و بسات میکاا 

ها را تنها برای ترابری دانساتند و جادهاردوگاه سالطنتی و مرکز دیوانساااری یا ارتش می

ی منطقی ای که هخامنشایان در پیش گرفتند، نتیجهپنداشاتند. راهبرد سایاسایجنگی مهم می

شکل گرفته طی بیست و پنه های  ساختار .نظم تکامل یافته در سیستم شهرنشینی ایرانی بود

بساتری برای   گشات ود و قانونمند  شا  بندیصاورت  هیکتارچ یوبدر چارچبود که قرن پیش  

 در سط  پیچیدگی را فراهم آورد.  ی  جهش تازه

تقدم تاریخی داشاته و از این رو  هادولتگیری  ظهور شاهرها بر شاکل  ،چنان که گفتیم

از پیش موجودِ زنادگی   قادرت بر بسااترهاای  مادار  تحول تادریجی و طبینی  زمینایراندر  

بینیم، اش را میواژگونهو رومی مصاری  دولت  . روندی که در ساوار شاده اسات شاهری

 چندان که شهر دنباله و پیامد حضور دربار و اقتدار سیاسی است و نه برعک . 

هایی  ی ایهتنها در الگوی ایرانی اسات که تداوم رشاد شاهرها و افزوده شادنِ پیوساته

شاود. یننی در پیوند خوردن شاهر و راه تجاری و تازه از پیچیدگی در گذر تاری  ممکن می
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افزایند و ی خود میبر شاامار و اندازه  تدریهبهساایاساات ایرانشااهری اساات که شااهرها 

شاود. در سایاسات مصاری که بندتر در شاان افزون میسااختاری و کارکردیهای پیچیدگی

بینیم، سایاسات جنگاورانه و شاهرِ وابساته به دولت دیگر مشاابهش را میی  هاتمدنی  همه

دات بازرگانی گساترش نیابد و شاهر و دولت همدیگر را فرساوده ی تباشاد شابکهباع  می

ساازند. توجه به این نکته اهمیت دارد که به همین خاطر سایر تکامل شاهرها در ساراسار 

طی شااده و این قلمرو تمدنی تا همین سااه قرن پیش گرانیگاه اصاالی    زمینایرانتاری  در 

 ی زمین بوده است. شهرنشینی بر کره

ی دولت و تجارت ظهور کرده که زاده  ،طی ساه قرن گذشاته شاکلی تازه از اتصاال شاهر

جهانگیر شااده اساات. به   تدریهبهرن تبلور یافته و تمدن اروپایی بوده و در قاله شااهر مد 

ینی همین خاطر این تصاور مح  ناخورده و نادرسات روا  یافته که گویی تاری  شاهرنشا 

ی تمدن اروپایی ریشاه داشاته اسات. یننی  نیز خاساتگاهی غربی دارد و از دیرباز در حوزه

ی اروپایی برخاساته،  ی زمین از مدرنیتهاین حقیقت که امروز شاکل غاله شاهرنشاینی بر کره

به این تصااور دامن زده که ابد تمدن اروپایی در سااراساار تاری  خود شااهر را در کانون  

اسات. کافی اسات به   دسات یافتههایی تاریخی در این زمینه نوآوریبه  و تحول خود داشاته 

تاری  شاهرنشاینی بنگریم تا دریابیم که چنین نیسات. با مرور تاری  شاهرنشاینی بر زمین در 

یابیم که تا سه قرن پیش شهر همچنان مفهومی ایرانی بوده و در سایر نقاط جهان تنوع و می

 1شاده اسات.اروپا تمدنی شاهرنشاین محساوب نمی  وی هبهدگی و رونقی کمتر داشاته، و پیچی

هویت مشاتر  مردم وابساته به تمدن ایرانی بیشاتر بر اساا  عناصاری مشاتر  در ساط   

به همین خاطر هویت شاخصای افراد بیشاتر با شاهر فته، تا ساط  اجتماعی. فرهنگی شاکل گر

شاان. بزرگان و نامداران در تمدن ایرانی بر اساا  شاهری که  یا قومیت پیوند داشاته تا قبیله

ین تا به امروز نیز در نام خانوادگی افراد نمایان  اند و ایافتهاند شااهرت میزیسااتهدر آن می

های چینی( شاان  ناماسات. این در حالی اسات که در تمدنهای دیگر مردمان اغله با قومیت

اند. از شااعران هزار و صاد ساال پیش گرفته تا شادهشاان  اروپا( شاناخته مییا شاغل و قبیله

 
به کتاب »جامعهتمدنی سیر تاریخی تکامل شهر در  برای تحلیلی درباره. 1 بنگرید  شناسی مکان:  های گوناگون 

ی تکامل واگرای مفهوم فضای اجتماعی در تمدن ایرانی و اروپایی را نگاهی سیستمی«، که در ضمن تحلیلی درباره
 نیز به دست داده است.
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ده، و این الگویی اسات که فقز در ایران با دادولتمردان امروزین، نامها به شاهرها ارجاع می

 نهادهاشاناسای داریم که بر مبنای آن  ی در جامنهی عامقاعده شاود.چنین بساامدی دیده می

های هنجاراساتقرار ساازماندهی اجتماعی و تثبیت ارزشاها و   (سایاسایهای  نهاد  وی هبهو  

یننی در انجامد.  تی مشاتر  میبه زایش هوی   و اینگیرند،  اجتماعی مشاتر  را بر عهده می

کنند، و نه  های سایاسای هساتند که هویت تمدنی را ایجاد میها و نظمها، دولتبیشاتر تمدن

 هادولتگیری  کلتا حدود زیادی با شا  هاتمدنی  همین خاطر ظهور و توسانهبه برعک .  

ی قدرت سایاسای  مصاادف و موازی اسات. یننی در ابتدای کار ی  سااختار ساازمان دهنده

کند  اجتماعی را با خود چفت و بسات میی هاسایساتمساایر »نهاد«   گیرد و بند اینشاکل می

 سازد. شان را ممکن میو با محوریت خویش هماهنگی و همسانی و یکتارچه شدن

گیری پ.م، در چین شکل  ۳000سال    دودمان نخست در حدود  تأسی در تمدن مصری  

پ.م و در اروپاا ظهور دولات روم در قرن سااوم پ.م آغاازگااه  220دولات هاان در حادود  

ی هادولتگیری اند. در آمریکای جنوبی و مرکزی هم شکلیاد شده بودهی هاتمدنپیدایش  

وابسته به ی  تمدن های »من«اند. این بدان منناست که  اینکا و آزت  چنین نقشی ایفا کرده

  ،در فرماانبری از یا  دولات   وی هباهو    ،اجتمااعیهاای  ت عاام از راه اتصاااال باا نهااددر حاالا 

 اند.کردهمیشان را رعایت یتمدنهای و هنجارپیدا کرده هویت مشتر  

تنها اسااتثنا در این زمینه، تمدن ایرانی اساات. این نکته به جای خود باقی اساات که  

نسابت زود شاروع شاد و نخساتین دولتشاهرها و سایاسای در تمدن ایرانی به    یافتگیساازمان

ها نخساات در این قلمرو پدیدار شاادند. با این همه تا پادشاااهیترین  و پیچیدهترین  بزرگ 

نتوانسااتند کل قلمرو تمدن   هادولتی  از این هیچ -یننی تا بیساات و پنه قرن–دیرزمانی  

تمدن ایرانی را ایجاد کرد، تا حدودی مساتقل از نهاد   آنچه ر نتیجه ایرانی را تساخیر کنند. د

فرهنگی بود. در غیااب دولتی فراگیر که  های ساایااساای و به شاادت درپیوسااتاه با منش

اجتمااعی در هاای  اجتمااعی دیگر تحمیال کناد، نهاادهاای  مناد را باه نهاادهنجاارهاایی برنااماه

ی  ی خود را آزاداناه طی کردناد و باه همین خااطر جاامناه تکااملی وی ههاای  مساایر زمینایران

ایه  بسایار پیچیده و ایهو فرهنگی  اجتماعی  ی  هاسایساتماش در ساط  ایرانی در کل تاری 

این البته جدای از این  را زیر چتر دولت بگنجاند.   هاسایساتماین  کل بوده اسات، بی آن که  

حقیقت اسات که دولت در ایران همواره مقتدر و پایدار بوده، و بخشای از این صافات را با 

 آورده است.اش به دست میی پیرامونیتکیه به همین نهادهای گسترده و پیچیده
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را ممکن   نزمیایرانی سایاسای، آنچه هویت مشاتر  مردم در غیاب اقتدار ساازمان دهنده

شااد و در قاله ط  فرهنگی مربوط میمشااترکی نهفته بود که به ساا های  ساااخت، در مننا

اجتماعی ساایر تکامل مسااتقل و های یافت. یننی در وضاانیتی که نهادها سااازمان میمنش

ی هادولتیی در کنار هادولتکردند و در ساط  سایاسای تنها با »د را طی میی خوآزادانه

ترِ فرهنگ و متغیر سایساتمیِ فرازینِ مننا بود  دیگر« تما  داشاتند، ساط  سالساله مراتبی کالن

 هویتی اعضای این تمدن را بر عهده گرفت.   ی سازماندهیکه وظیفه

ی هاسایساتمشاد، مگر آن که ارتباط و تماسای تنگاتنگ میان زیراین مهم البته ممکن نمی

بود، تمدن افی متراکم نمیفرهنگی تمدن ایرانی برقرار باشااد. اگر چنین تماساای به قدر ک

یی محلی و کوچا  از هااساایسااتمداشااتیم  می  کاه  ی آنچاهای در کاار نبود و هماهایرانی

پراکنده بود که مشابهش را در آفریقای زیر صحرا، هندوچین و آمریکای شمالی  های  قومیت

انساانی آن اسات که  های ایم. یننی در غیاب دولت متمرکز سارنوشات عادی جمنیتداشاته

محلی های  ها و پادشااهیدر ساطحی پایین از پیچیدگی در جا بزنند و دسات باا امیرنشاین

 مجزا از یکدیگر تشکیل دهند.کوچکی را 

در  دقیقاًی شااگفت آن اساات که این غیاب قدرت متمرکز دولتی را نکته  زمینایراندر 

ساط  پیچیدگی هم حضاور دارد. یننی تمدن ایرانی هم از ترین بینیم که بااان جایی میهم

شااکل گرفته، و هم از نظر فناوری،    هاتمدننظر تاریخی پیشااگام بوده و زودتر از سااایر  

از تنها تمدن همساایه    اجتماعی، تنوع قومی و زبانی و یکتارچگی هویتیی هانظامپیچیدگی 

تر بوده اسات. این که چرا مصار روش کالسای  اش یننی مصار بسایار پیشارفتهو همزمان

مسایری متمایز را  زمینایراندر پیش گرفته اما   (زودتر از بقیهساه هزاره   دیگر را ی  هاتمدن

 گردد. باز می زمینایرانی  اش به جغرافیای وی هبرگزیده، پرسشی مهم است که پاس 

  یشاان جغرافیاشاان را مدیون  تمرکز سایاسایییسات که هاتمدنعالی از   اینمونهصار م

اند و از راه این رود با هم در ارتبااط  ی ی  رود یکتاا گرد آمده. مصااریان در درههسااتناد 

تمرکز  سایاسای را به مصاریان تحمیل کرده و آن سارنوشاتی   ،این ساتون فقرات ترابری .هساتند 

هاا و اسااات. مشااااباه همین کاارکرد را دریاای مادیتراناه برای رومیقادرت در پیکر فرعون  

باه همراه    هااتمادنی این  ماههاا ایفاا کرده اسااات. هتساااه برای چینیزرد و یااناگهاای  رود

ی یا  قلمرو زمینی تخات و هموار و پربااران قرار آمریکاای مرکزی و جنوبی در میااناه

سااخته اسات. بنابراین یکی از عوامل مهمی که  اند که ترابری زمینی را هم آساان میداشاته
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دهد،  تمدن قرار می  گیریتمرکز سایاسای را ممکن کرده، و ظهور دولت را در آغازگاه شاکل

ی هاراه  انساانی با یکدیگر.های ی ارتباط و اندرکنش جمنیتبافت جغرافیایی اسات و شایوه

اندازی ی   هموار و راهوار عواملی هسااتند که دساات زمینیی  هاراه  ی بند آبی و در مرتبه

دولت مرکزی را های  همساایه را آساان کرده و مسایر ترابری لشاکرهای شاهر مرکزی به شاهر

د کاه ترابری اش یا  کویر دوقلوی عظیم داردر قلاه جغرافیاایی  زمینایرانکنناد.  تنیین می

ساازد. این تمدن در ضامن ی  سایساتم سارزمینی  به خز مساتقیم را دشاوار و محدود می

ی  پیوساته از زمین اساتوار شاده و نه  مثل روم یا مصار( بر کرانهای هاسات، یننی بر پیکر

 مینی بوده، اماا این کاار تنهاا ازیاا دریاایی. در نتیجاه تنهاا راه ترابری در ایران، زای  هرودخاانا 

 اند.  شده که نیازمند نگهداری و شناسایی و ساماندهی انسانی بودهیی ممکن میهاراه

زمینی را در گرداگرد خود فشارده و متراکم سااخته و رشاته ی  هاراه  کویر مرکزی ایران

را به شاناساایی مردم محلی وابساته   هاراه هایی که گرداگرد آن را فرا گرفته، تداوم اینکوه

امری بدیهی و   هاتمدنبر خالف باقی  زمینایرانسااخته اسات. این بدان منناسات که راه در  

بایساات  منبنی وی ه و دیریاب بوده که می  (مانند آبی  ایراندر دسااتر  نبوده اساات. راه 

 یشابکهترین پیچیده زمینایرانو مدیریت شاود. از این رو از ابتدای کار  سااخته،، جُساته

ترابری را دارا بوده اسات. این نکته جای توجه دارد که مصاریان با آن که رود نیل ی هاراه

شااده، هرگز دریانوردان خوبی تربیت نکردند و فناوری  شااان محسااوب میشاااهرگ تمدن

بی و مرکزی و شان بسیار ابتدایی بود. رومیان و بومیان آمریکای جنوساخت کشتی و زورق

هایی هموار و پیمودنی دساترسای داشاتند، در عمل هیچ فناوری  چین هم با آن که به زمین

 هاراه  ترابری ابداع نکردند. اساه، خر، اساتر، شاتر، ارابه، و فناوری کوبیدنبرای  مهمی را  

مصاری و آمریکایی بسایار ابتدایی و در عمل غایه بوده و در چین و روم هم  ی هاتمدندر 

جغرافیایی  های وامگیری شاده اسات. یننی ایرانیان در عین آن که با دشاواری زمینایراناز 

ترین  پیچیده  (هابه خاطر غلبه بر همین دشواری احتمااً و  ،اند فراوانی دست به گریبان بوده

را در جهان باساتان پدید آوردند. به همین خاطر اسات که کااهایی مثل عا    هاراه  یشابکه

قیمتی در مصر از جنوب تا شمال نیل بسیار دشوار و اند  جا به جا  های و پوسات و سانگ

ی این دشااواریها و در فواصاالی بساایار  با همه زمینایراناند، در حالی که در شاادهمی

شاااده اسااات. ی چهاارم پیش از میالد داد و سااتاد میتر، هماه نوع کااا از هزارهطوانی
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شاده و این چندین  اوبسایدین آناتولی تا سایساتان و اجورد بدخشاان تا مصار جا به جا می

 کند. تأسی تجاری ابتدایی خود را های  تر از آن است که تمدن مصری مسیرقرن زود

ساایاساای محلی و پراکنده بود، هری  از این  های  از آنجا که ساااخت  زمینایراندر 

یافت و از نظر ساط  پیچیدگی کمابیش با مصارِ سایاسای به سارعت تکامل میهای  واحد 

اش برابر بود. هرچناد قلمرو کوچکتر، نیروی انساااانی کمتر و ثروتی اناد  را در همزماان

بود که آنان نیز ای  همحلی همسااای ی هادولتداد و همواره در حال رقابت با  خود جای می

تجاری از دل اندرکنش ی هاراه  موزائی  سایاسای بود کهوضانیتی مشاابه داشاتند. در این  

شاکل گرفت که به خاطر فشاردگی   زمینایراندر    هاراه ازای شابکه ی مردم برآمد وآزادانه

هایی زمینی دگردیسی یافت. یکی از دایلی که  گرداگرد کویر مرکزی، خیلی زود به شاهراه

اهلی    زمینایرانجانوران بارکش مهمی مانند اسااه و شااتر و خر برای نخسااتین بار در 

 شان بوده است. و دیرینگی  هاراه اند، همین اهمیتشده

کانون تاریخی اهلی شادن جانوران بارکش بوده است، و این عاملی است که   زمینایران

خوراکی نادیده انگاشاته شاده اسات. رام  های اغله به نفع خیره نگریساتن بر رام شادن دام

انساانی  ی هاسایساتمشاان را به کردن جانوران تنها انرژی هخیره شاده در گوشات خوراکی

اقتصاااد  های عضااالنی بر آمده از آنان را نیز در چرخهاضااافه نکرد، که در کنار آن کار 

 ایدامنهپذیرد، در که با نیروی عضااالنی انجام میای هانسااانی به کار گرفت. ترابری ساااد

تواند در ی   پذیر اسات. ی  آدم عادی میکوچ  از فاصاله امکانای  هاند  از وزن و دایر

کیلومتری حمل کند. اما برای انجام   ۳5-۳0ی حدود روز حدود چهل کیلوگرم را به فاصاله

باید بخشاای از همان بارِ حمل شااده    قاعدتاًاین کار به ی  کیلوگرم خورا  نیاز دارد که 

 شود. تن بر کیلومتر محاسبه می ۳/1-1/1وری حمل انسان باشد. به این ترتیه بهره

کیلومتری ببرد باید نیمی از   ۳00ی به این ترتیه ی  آدم اگر بخواهد باری را تا فاصاله

تواند  میچیزی جز غذا ن  عمالًکیلومتری    600ی  وزن بارش خوراکش باشااد، و در فاصااله

اش اسات. ی راه قادر به طی کردنحدی اسات که با حمل توشاهترین  حمل کند و این بیش

دست باا در    ،پشاتیِ انساان پیاده متکی باشاد این بدان منناسات که ترابری کاایی که بر کوله

تواناد از آن فراتر رود. باا ورود جاانوران کناد و نمیچناد ده کیلومتری گردش میهاای  دایر

کیلوگرم   150تا   90کنند. ی  اساه بین بارکش به میدان، این منادات تغییر شاکل پیدا می

کیلومتری حمل کند و بازده عضاالنی شاتر دو برابر این مقدار اسات.   40-20تواند تا را می
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باازده حمال باار یا   پ   هم نادارناد.  علیق  چرناد و نیاازی باه حمال  این جاانوران در راه می

تن بر کیلومتر یننی ساه برابر انساان اسات و بازده شاتر به شاش برابر انساان   5/۳اساه 

هموار گاری چرخداری را هم  ای هتواند در جادرساد. اساه اما این مزیت را دارد که میمی

 تن بر کیلومتر ارتقا یابد.  7-4تواند به  بکشد. در نتیجه بازدهش می

ی حمل هر تن بر کیلومتر را بر حساه  چنان که کالر  هازول محاسابه کرده، اگر هزینه

ی جانوران بارکش مثل اساه  کیلو و درباره  8/8ی انساان به  مقدار غله محاسابه کنیم، درباره

کیلو دسات  9/۳رسایم و اگر گاری چرخدار را هم به آن اضاافه کنیم به عدد  کیلو می  8/4به  

های  با حسااب این که چرخ  .ی حمل توساز انساان اساتکه کمتر از نیمی از هزینه  ،یابیممی

 کیلومتر عوض شوند. 260شوند و باید پ  از طی هر  گاری فرسوده می

در اقتصااد خورا  فراهم نیاورد، که در   ایزمینهبه این ترتیه اهلی شادن جانوران تنها  

بود    ى تجارىهاراه  در میان اینکنار آن به چرخشای در ترابری و تحول راه نیز منتهی شاد.  

باساتانی در های که از شاهرای هبر خالف تصاور عامیانباساتان  شاکل گرفتند. های شاهر که  

پندارد، میانرودان متمرکز می  وی هبهها برساااخته شااده، و شااهرها را در ایران غربی و ههن

اند و مراکز شاهری ایران  پدیدار شاده همزمان بر صاحنه تقریباًمورد نظرمان ی  هاراه شاهرها و

 اند. شرقی از همان ابتدای کار رونق و ابنادی همتای ایران غربی داشته

های  شاهرساوخته در سایساتان که مرکز صاننتی تولید سافال و گرانیگاه تجارت سانگ

ی ساوم به جنوب و غرب بوده، برای دیرزمانی در ابتدای هزارهبدخشاان  پامیر و ای هگرانب

شاده اسات و جیرفت و شاهداد نیز ی زمین محساوب میشاهر کرهترین  پیش از میالد بزرگ 

اند. در واقع این تصاور که میانرودان و ور داشاتهگیری شاهرنشاینی حضا دم شاکلدر ساتیده

های  ی ایران غربی خاسااتگاه شااهرنشااینی بوده، تا حدود زیادی از تمرکز حفاریحاشاایه

به  های شاناختی بیش نیسات. حتا شاهرشاود و خطایی روشاروپاییان در این منطقه ناشای می

 اند. داشته ایپیچیدهای هدر ایران شرقی از زمانی بسیار دور کارکرد ایحاشیهنسبت 

پ.م، شااهر موندیگ  در بلوچسااتان به عنوان گرانیگاه ارتباط ِ   ۳500 سااال در حدود

ى اجورد بودند، و کارِ غرب  که فروشااندههاى کشاااورزِ شاامال ، شااهرهاى مندندهکده

ى آب  دساترسا  داشاتند، درآمد. این شاهر تا هزار ساال اتصاال  هاراه  بازرگانان جنوب  که به

اى از ی   ى ساند را برقرار سااخت و به عنوان حلقهى جنوب خاورى ایران و درههاتمدن

 ى روابز بازرگان  عمل کرد که از چین تا مصر کشیده شده بود. زنجیره
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ى نفوه شاهر  دامنهترابری به جنوب کشایده شاد و های  گرانیگاه این مسایرپ.م   2800در 

چرا کاه مواد خاام این منطقاه  الوار، عاا ، و عقیق(    1.هااراپاا تاا گجرات بسااز یاافات

لوتال، پراتا ، پاتان، و  رتوانسات بازارى پررونق را در مناطق دیگر شابه قاره  مانند بند م 

هاى کشااورز حل اتصاال جمنیتپ.م، دامغان به عنوان م  2500بهاگاتراو( پدید آورد. در 

ى کویر تثبیت شااد و ارتباط بازرگان ِ میان شااهر سااوخته و گرگان و فلزکاران حاشاایه

  موندیگ  در بلوچستان را با مراکز شمال  آسیاى میانه و چین، برقرار ساخت.

اجتمااعی در   یاافتگیسااازماانباه صااورت محادودیتی برای  زمینایرانغیااب دولات در 

داشاات، و آن تجارت بود.  وجودنهادها  نیامد، چون ساایسااتم جایگزینی برای اندرکنش  

 همزمان بود.تجاری ی هاراه  ران با نبوغ برای پدید آوردننظاامی در ای ی هاراه  دشااواریابی

توانستند از آن بگذرند، اما برای این کار به همیاری یی که البته لشکریان مهاجم نیز میهاراه

بومی نیاز داشاتند. به همین خاطر اسات که در تاری  های از راهنما مردم محلی و اساتفاده

بینیم که دلیل ناموفق را میهای  کشااینظیر از لشااکرو بی  گیرچشاامشااماری  زمینایران

های اش گم کردن راه یا سارگردان شادن در مسایرها یا گمراه شادن توساز راهنماشاکسات

 بومی بوده است. 

وضانیتی    ،کردند به ایران حمله می  (هامثل رومی این ماجرا زمانی که لشاکریانی بیگانه 

شان  غربی ایران، سرگردان شدنهای کرد. گمراه شدن لشکریان رومی در مرزپیدا میمرگبار  

ها در شاان توساز ایرانیبازگشاتی  هاراه ب و علف، و بریده شادنآها و مناطق بیدر بیابان

ی کشامکش نظامی میان دو تمدن عنصاری تکرار شاونده اسات که بارها و تاری  هزار سااله

کراساو ، مارکو    بارها به شاکسات و کشاتار لشاکریان مهاجم رومی منتهی شاده اسات.

رومی بودناد کاه باا ارتشاای   هاایی از فرماانروایااننموناه  یولیاانو و    آنتونیو ، والریاانو ،

های و ساارگردانی در فضااا هاراه بساایار بزرگ به ایران حمله بردند و به خاطر گم کردن

شاان بر سار این کار دند و اغلهشامارتر ایرانی شاکسات خوربسایار کمهای ناشاناخته از نیرو

هاا هم هاا و انگلیساایهاا و رو ی مهااجماان دیرآینادی مثال مغولجاان بااختناد. حتاا دربااره

در  هارو ها در هرات و ناکامی  تا حدودی مصاداق دارد و کشاتار انگلیسایهمین داساتان 
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شاود. در تمدن ایرانی،  ناشای می جاهمینی فرغانه از غلبه بر شاورشایان داغساتان و دره

 ترشاان،رزمی پیشارفتههای  ساالح نیرومندی که مردم در برابر مهاجمان داشاتند، عالوه بر هنر

 یشان بوده است.هاراه

به قدری دشاوار بوده که تا دیرزمانی از ظهور دولت فراگیر  زمینایرانی  جغرافیای وی ه

جلوگیری کند، و در ضامن وضانیتی داشاته که بقا در آن به بازرگانی وابساته بوده اسات.  

همسایه  های به شکلی است که جمنیت زمینایرانتنوع اقلیمی و پراکندگی منابع طبینی در  

  خویش را باا هم تباادل کنناد و این عااملی هاای  دهناد باه جاای جنگیادن باا هم، کاااترجی  می

ی ی منسااجم کنندهی دولت، شاابکهبوده که باع  شااده در غیاب تار عنکبوت چسااباننده

 ، باورها،هاقبیلهکه کااها، ای شاابکه تجاری شااکل بگیرد.های جایگزینی از جن  مساایر

ی این تمدن نهاند و هویتی مشاتر  را در کل پهیافتهدر بساترش جریان می هازبانادیان و 

 اند. آوردهپدید می

ی منسااجم و ی چهارم پ.م تمدن ایرانی ی  پیکرهتردیدی نیساات که از اواخر هزاره

ای  داده و ساااکنان آن با همبسااتگیانسااانی را در خود جای میهای تهمریخت از جمنی

بینیم، خود را همنشاین و بندیِ چینی و رومی میی هاتمدنبااتر از آنچه در میان اعضاای  

ی سااوم پیش از میالد سااب  زندگی،  اند. از ابتدای هزارهکردهساارنوشاات قلمداد میهم

عمومی  های جمنی، سااخت اجتماعی و پیکربندی فضااهای  پایه، آداب و آیینهای  فناوری

ها به ساادگی در یکساان اسات و کااها و جمنیت زمینایرانشاهری در ساراسار  های  و مکان

 اند. کردهسراسر این قلمرو چرخش می

ی هاادولاتتوان پاذیرفات کاه باازرگاانی بر ظهور  عمومی می  ایقااعادهاین را همچون  

تاریخی دارد. یننی تجارت پیش از ظهور شاهرها وجود داشاته و تا حدودی   آغازین تقدمی

ساایاساای بوده اساات. در عین حال بازرگانی دیرتر از جنگ با های بسااتر ظهور این نهاد

 کرده است.دولتی پیوند برقرار میهای سیاسی و ساز وکارهای نهاد

یننی زمانی که هنوز شاهرها مراحل جنینی   ،ی چهارم پ.مدر اواخر هزاره  زمینایراندر 

ایران  های گرانبهای  ایم که سانگاز تبادات تجاری داشاتهای  شابکه،  گذراندند خود را می

کرده اسات. در اروپای  سافال جنوب را به شامال منتقل میصاننت شارقی را به غرب و 

هایی  نشانه  ،از آن که نخستین شهرها شکل بگیرند   ی اول پیش از میالد هم بسیار پیشهزاره
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و حتا اروپای غربی در عصاار مفرغ    1مدیترانه نمایان شااد،های  ساااخت کرانههای  از کوزه

توانسات برای تبادل کاا از سااخت که میهایی با هشات متر درازا و ساه سارنشاین میزورق

شا  شاهری وجود نداشاته  کانال مانش عبور کند در حالی که در این هنگام در انگلساتان بی

هرچند فاقد  بینیم که اروپای شاامالیاساات. در اروپای قرن چهارم تا هفتم میالدی هم می

دهد که شاهر شارط ضاروری اینها همه نشاان می  2ی تجاری شاکوفایی دارد.شاهر اسات، شابکه

برای تبادل کاا نیسات، در حالی که ساوداگری یکی از عوامل کلیدی تثبیت و رونق شاهر  

 شود.محسوب می

در –ی سااوم پیش از میالد  هزاره زمینایرانها و کااها در  جایی جمنیتابهدر واقع جا 

از آنچه در چین و رومِ دو هزار   -شارایطی که هنوز دولت متمرکز و فراگیری در کار نبوده

بینیم بیشاتر اسات. رعایای چینی و کشااورزان رومی در واقع بردگانی بودند  ساال بند می

اند. بازرگانی زمین، که جز در شارایز جنگی امکانی برای جا به جایی نداشاته  چسابیده به

اش در دساات اقوام مهاجری هم در هردوی این قلمروها ابتدایی بوده و مدیریت و راهبری

هاا در اروپاا در واقع هاا در چین و یهودیآمادناد. سااغادیمی  زمینایرانقرار داشااتاه کاه از 

قرار   زمینایراناش در اند که بدنهبوده ایپیچیدهی بازرگانی گسااترده و کارگزاران شاابکه

 دواند.میداشت و از آنجا به خاور و باختر شاخه 

ی جغرافیای تا حدودی نتیجه زمینایرانپیشاارفتگی ساایسااتم ارتباطات بازرگانی در  

سایاسای تا حدودی های ی این قلمرو بوده اسات، و همان باع  شاده که تکامل نهادوی ه

را زیر  زمینایرانسار فرهنگی باشاد. نخساتین دولتی که سارای  هاسایساتمابع تکامل  پیرو و ت

فرمان داشات، بیسات و پنه قرن دیرتر از نخساتین دولتی پدید آمد که ساراسار مصار را زیر 

ه این نخساتین دولت فراگیر ایرانی که کوروش بزرگ بنیادش نهاد، فرمان داشات. با این هم

پیش از خود تفااوت داشااات. هگال دولات ی  هاادولاتی  باا هماه  کلیباهاز نظر پیچیادگی  

های  ساازوکارهخامنشای را اولین دولت تاری  دانساته اسات و این درسات اسات، اگر که  

ی سایاسای دولت فراگیر را در نظر داشاته باشایم. تا پیش از ظهور دولت هخامنشای همه
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بودناد و آن هم مرتباهکرهی  هاادولات پیچیادگی متوقف مااناده  از  ی ی زمین در حادی 

اطراف حمله کند و چند های محلی بود. یننی شاهری مرکزی که به سارزمینهای  پادشااهی

 . بگیردی خویش  زیر سلطه ی راپیرامونقلمرو 

اش به  بغرنه بود که حل شدنای هظهور دولت فراگیر در ایران امری دشواریاب و منادل

جامید. ظهور دولت هخامنشای نه فقز پیکربندی جهشای در ساط  پیچیدگی جوامع انساانی ان

اجتماعی بود. جهش   یافتگیساازماناز قدرت سایاسای، که خیزی در الگوی عمومی   ایتازه

شاهرنشاینی و نویساایی، و ظهور  گیرچشامی  گوناگون، توسانههای  ی فناوریخیره کننده

سااز همگی پیامد این ارتقای سایساتمی بود. در تاری های تنها و مها و خزادیان و فلسافه

ها باشات منشاین مننا تمدن ایرانی تنها تمدنی اسات که هویت مشاتر  اعضاایش از راه ان

اجتماعی  ی هاسایساتممشاتر  در اندرون های  در ساط  فرهنگ، و از راه متراکم شادن مننا

اجتماعی ایرانی پیچیده  ی  هانظامحاصال آمده اسات. این همان عاملی اسات که باع  شاده 

 پیدا کند.  هاتمدنایه شود و دولت فراگیر ایرانی شکلی و ساختی متمایز با سایر و ایه

 هاسایساتمبین های ها و بازیی تمدن ایرانی را بر اساا  اندرکنشاگر سارنوشات وی ه

رسایم  به این نتیجه میمقایساه کنیم،   هاتمدنو آن را با قواعد جاری در ساایر  تحلیل کنیم، 

در کار بوده اساات. الگوی غاله و   هاتمدنکه در کل دو الگوی کالن برای سااازماندهی  

مرساوم که توساز تمدن مصاری کشاف شاده و در چین و اروپا و دو تمدن آمریکایی هم  

برنده/ بازنده مبتنی اسات. در این حالت ظهور ی  دولت های تکرار شاده اسات، بر بازی

انسااانی را در یا  قلمرو  هاای  مقتادر اساات کاه پیکربنادی تمادن و پیوناد خوردن جمنیات

 سازد. جغرافیایی ممکن می

کند، برنده/ بازنده  جمنی را ممکن می یافتگیسااازمانی که  سااازوکاردر این شاارایز  

ی منابع از پیرامون به  اسات. یننی بر کنش جنگاورانه مبتنی اسات و مکیده شادن زورمدارانه

ی  دولت متمرکز نیرومند اما ساااده داریم که با تکیه   هاتمدنمرکز را در پی دارد. در این  

اش را زیر سالطههای پیاپی و همیشاگی سارزمینهای  ها و شاورشبر ارتشای بزرگ مقاومت

فروپاشای این نظم به مننای آن است که یکی  برد. شاان را به تارا  میسارکوب کرده و منابع

هاای پیرامونی بر مرکز غلباه کناد و خود باه گرانیگااهی نوآماده برای ساارکوب و از کاانون

هایی آزاد و رها »من«ی جمنیت سااکن در این قلمرو به همین خاطر  بدنهغارت بدل شاود. 

ها توسز بردگانی انجام زانه در این سارزمینی نهادها نیساتند، چرا که تولید کشااوراز سایطره
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. نه بردگان و نه ساربازان شاودشاان توساز نیروی نظامی سارکوب میپذیرد که سارکشایمی

 کنند.ی  آزاد نیستند و تشخص پیدا نمیدار هیچبرده

کنناد. اغلاه  تکاامل یافتاه بر سااط  زمین با همین قاعده کار می  از شااش تمادن پنه تا

شاان  شاان درهم تنیده و یگانه با کردار نظامیهایشاان برنده/ بازنده اسات، کردار سایاسایبازی

شاود، و از راه نابود کردن »دیگری«  شاان به سااخت ساالح مربوط میفناوریترین اسات، مهم

برنده/ بازنده  های ساازند. اما بازییا همساان سااختن آن با »خویش« هویت خود را بر می

ی همواره در لبه هاتمدنچنان که گفتیم شااکننده و ناپایدار اساات. به همین خاطر هم این  

فروپاشاای و انقراض قرار دارند. همین حقیقت که سااه تا از پنه تمدن مورد نظرمان تا به  

 . به قدر کافی بیانگر استشان کمتر از سه هزاره بوده، اند و عمر همهحال منقرض شده

برنده/ بازنده به اندرکنش میان دولت مرکزی  های  باید به این نکته توجه داشت که بازی

های عمومی اسات که کل اندرکنش  ایقاعدهمطیع شاده منحصار نیسات و های  و سارزمین

های  ارتباط  ،هاتمدنی این دهد. به همین خاطر در همهدرون ی  نظام تمدنی را شااکل می

ی دارانهشااده، که از طرفی در اقتصاااد بردهسااانی بر محور خدایگان و بنده مرته میان

یافته  کشااورزی ریشاه داشاته و از ساوی دیگر در ارتباط میان خدایان و آدمیان بازتاب می

شاان اند. در میانکردهدر ارتباط میان خود نیز به همین ساب  بازی می  هاتمدناسات. این 

ی سرریز شده  اش را به درگیری و کشمکش با حاشیهبوده و سراسر تاری ترین  چین منزوی

ی مشاابهی با سارریز تمدن ایرانی به  از تمدن ایرانی به ترکساتان گذرانده اسات. اروپا درگیر

دولت عثمانی شاکسات را پذیرفته بود. با این    تأسای طوانی با طی دورانی غرب داشاته و 

دل اش را همچنان حفظ کرده و طی ساه قرن گذشاته حتا در جهت همه وضانیت تهاجمی

 داشته است. ای هپیروزمندانهای هم پیشروی  شهرایران

بوده اسات. تمام ترین  و ویرانگرترین تمدن اروپایی در میان شاش تمدن انساانی مهاجم

ارتقای پیچیدگی در این تمدن با غلبه بر تمدنی دیگر و نابود ساااختن آن و غارت  های  گام

اش ممکن شاده اسات. آغازگاه تمدن اروپایی با چیرگی بر تمدن مصار و نابودی آن منابع

توانسات به حیات خود ی مصار نمیروم بدون غارت منابع کشااورزانه دولتهمراه بود و 

آمریکاایی و ناابودی آنهاا عااملی بود کاه ی  هااتمادنغلباه بر  اداماه دهاد. باه همین ترتیاه  

ایران را رقم زد و اروپاا را برای نخسااتین باار در چرخش مناادات قادرت در برابر چین و  

  تاز و ابرقدرت تبدیل کرد.تاری  به تمدن یکه
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مساایری یکسااره متفاوت را در پیش   زمینایران،  هاتمدندر برابر این الگوی عام تحول 

بوده و این  برای کشاااورزی و آب برای بازرگانی  راه   زمینایرانگرفت. مناابع اصاالی در  

شااان نیازمند رساایدگی و ترمیم  و تند که از سااویی مدیریتهردو پدیدارهایی پویا هساا 

 کنند. شان را نمایندگی میبازسازی مدام است و از سوی دیگر چرخش چیزها و نه ثبات

شااکال   هااجریاانایسااتاانادنِ   اغلاه باا تثبیات چیزهاا در جااهاا و تکرار رونادهاا و  هااتمادن

وی ه و اساتثنایی اسات. چون برعک   شاان شاوند. تمدن ایرانی در میانمیمساتقر  گیرند و می

مادیریات مناابع  دارد.  تاأکیاد بر تحر  چیزهاا و پویاایی رونادهاا و باه چرخش درآوردن مکاان  

شاان همراه نبوده، بلکه با با غلبه بر منابع و حصاربندی هاتمدنبر خالف باقی    زمینایراندر 

در میاان خورده اسااات.  ه میشاااان گرباه جریاان اناداختن این مناابع و سااااماانادهی پویاایی

های  پ وهشاگران مناصارمان، دکتر مرتضای فرهادی و فرزندشاان دکتر کاوه فرهادی پ وهش

ی گستردگی و اهمیت فرهنگ یاریگری در تمدن ایرانی به  و جاله توجهی درباره  گیرچشم

اند که در کنار سالساله مراته عمودی  و این نکته را به خوبی نشاان داده  1اند انجام رساانده

بندی موازی گیرد، شبکهنظام اجتماعی که بر اسا  تفاوت در شأن و منابع قدرت شکل می

گری در آن باه انبااشااات  منفرد نیز داریم کاه روناد یااریهاای  ون ایاهو مهم دیگری در در

 2مراتهتقابل میان سلسله انجامد. این نکته را برخی از پ وهشاگران به صورت  پیچیدگی می

تاریخی و عینی مناساابی از آن در  های  اند، هرچند نمونهتحلیل کرده  3مناصااهو ساالسااله 

به   4اند.شااان  که اغله جوامع آفریقایی اساات( به دساات ندادهپ وهش تجربیهای  میدان

همین خاطر همیاری در سااخت قنات و آبراهه و جاده روشی بوده که برای آبادانی خا  و 

ی ارتباطی محور اصالی تولید پیچیدههای شاکوفایی بازرگانی ضارورت داشاته و این مدار

ی هاساایسااتمی  شااده اساات. این امر از سااویی پیچیدگی افزایندهاقتصااادی محسااوب می

ی مرکزی  نده را در هساتهبرنده/ برهای اجتماعی را به دنبال داشاته و از ساوی دیگر بازی

 کرده است. انسانی تثبیت میهای ارتباط

 
 . ۱۳۸۸، ۱۳۸۷؛ ۱۳۷۳فرهادی، . 1

2. Hierarchy 

3 .Heterarchy 
4 .Keech, 1999: 1–30. 
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نیازمند متغیرهایی روانشاناختی همچون اعتماد و صامیمیت  -بر خالف جنگ-بازرگانی 

ی انساانی که در تمدن ایرانی ظاهر  برنده/ برندههای  و اعتبار شاخصایتی اسات. یننی بازی

ناگزیر بوده به    -دیگری  هاتمدنی برنده/ بازندههای بر خالف بازی-شاده و گساترش یافته  

هایی که  من«»هایشاان را در ساطحی روانشاناختی رمزگذاری کند. »من«ها بنگرد و وی گی

ی  گیرچشاام  زاددروندار، پیچیدگی و بردهیوغ دولتی اسااتیالگر غیاب  پیشاااپیش به خاطر 

ها« برنده را برای سااخت و نگهداری »راهبرنده/  های  ها بازیاند و در پیوند با دیگریداشاته

الند و بافتند و به این ترتیه مییی که منابع اصاالی در آن به جریان میهاراه  اند.ابداع کرده

ها تولیاد ها در جادهها و گردش کاروانشااوند. چرخش آب در کاریزها و آبراههافزون می

ی صارف بر زمینی یا تمل  محضِ کاایی.  کرده، و نه غلبهرا تنیین می زمینایراناقتصاادی  

هاایی و ارتشخورناد  باا هم گره میدر این بسااتر از ارتبااطهااسااات کاه جناگ و باازرگاانی  

جنگناد و باازرگااناانی در کسااوت  در قاالاه نهاادهاایی یکتاارچاه میآور اماا رزمجمنیات  کم

 کنند.یهایی یکتا سوداگری مشخص

دهاد و چیزی را در انادرون خود باه گردش  جاایی را باه جاایی پیوناد می  اصااواًراه  

اندازد. یننی راه سارنمون بنیادینِ ارتباط اسات، که دساتمایه و بساتر ضاروری افزایش  می

بدان خاطر دوامی  تمدن انسااانی بوده و  ترین از این رو پیچیده زمینیراناپیچیدگی اساات.  

اش  برنده/ برنده در میانههای  بندی محکمی از ارتباطداشااته، که اسااتخوان گیرچشاامچنین  

شااکل گرفته و   زمینایرانتکامل یافته اساات. به همین خاطر اخالق ارتباطی خاصاای در 

و بساا که بر –اجتماعی و سایاسای های هایی مساتقل و خودمختار در اساتقالل از نهاد»من«

 اند.در آن زیسته و اثرگذار بوده -ضد نهادها

 «بسااتن»و    «بریادن»ی هبرای بقاا را در کال شااایاد بتوان باا اسااتناار هااتمادنهاای  تادبیر

دهند. بریدن کرداری به بقای خود ادامه می  «بریدن»در حالت پایه با   هاتمدنبرچسااه زد.  

خیزد و با مرزبندی کردن منابع، محصااور کردن برنده/ بازنده بر میهای اساات که از بازی

ه تنها زمانی تثبیت  از دیگری همراه اساات. بازی برنده/ بازند  »من«  فضاااها و جداسااازی

ای صاورت  و پافشااری تأکید و دیگری در کار باشاد و بر آن   »من« شاود که تمایزی میانمی

هاا را رمزگاذاری، پردازش و حاذف در حاالات عاام تفااوت  هااتمادنگیرد. باه همین خااطر  

ساازد، و دساتاویزی اسات متمایز می »من« را از  «دیگری»کنند. تفاوت عاملی اسات که  می

اغلاه باا رمزگاذاری    هااتمادنکناد. باه این ترتیاه را توجیاه می  این  باه دساااتآن  کاه ناابودی  
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دهناد. مصااریاان  باه بقاای خود اداماه میتفااوت و ناابود کردن پیگیرِ حاامال این تفااوت   ماداومِ

نخسات باید مصاریان پرساتندگان سای  را در  ،پرساتیدند پیروزگر جنوبی که هورو  را می

ها از خود جدا سااازند و از میان ببرند. بند نوبت به ساایاهتوسااتان جنوبی ابانی بیحاشاایه

د تار و مار شاوند، و بند بومیان شاان متفاوت هساتند و بای رساد که به خاطر رنگ پوساتمی

متفاوت دارند باید به همین سارنوشات دچار شاوند. تمدن مصاری ای هلیبی که موها و چهر

  با این تفاوت که  شات،اش نیز همچنان به همین کار اشاتغال دای گساترشدامنهترین در باا

 و سرکوب ایشان.بود این بار به رمزگذاری تفاوت با مردم صحرای سینا و فلسطین سرگرم 

د. اروپاییان نخساات  گذاری دیگری از همین روند را به نمایش میتمدن اروپایی نمونه

با غلبه بر دیگریِ غیررومی و بربر، و بند با شاناساایی و شاکار دیگریِ غیرمسایحی و مشار ، 

متفاوت از مساایحیت باور دارد   اینسااخهای که به  و ساات  با جدالی ویرانگر با دیگری

این آخری جناگموجودیات خود را تنریف می ماذهبی پروتسااتاانهاا و هاای  کناد، کاه 

 هاست. کاتولی 

شاود  شاود هم باز تفاوت اسات که پردازش مییحتا بندتر که مذهه به حاشایه رانده م

و نتیجه همواره ویرانگر اسات. تفاوت میان سارختوساتان خونریز و مهاجران اروپایی متمدن، 

منش، تفاوت میان کمونیساتها و صافت و سافیدپوساتان اربابتفاوت میان سایاهتوساتان برده

تفاوت میان اروپاییان و فاشایساتها و دموکراتها، و به تازگی، با صاراحت تمدنی بیشاتری،  

 ها هستند.هایی مسلمان که منظور همان ایرانیشرقی

های  ست. بریدن به مننای قطع کردن مسیرهاتمدنی این ی مرسوم در همهشیوه «بریدن»

گیری گتوها، مرزبندی شاهرها ی واقنیت اجتماعی، که به شاکلارتباطی اسات. هم در دایره

و هم    ؛شاودمنتهی میکاری های ها و فضااتاقو اها  ی خانهو کشاورها، و سااختاربندی وی ه

ارتباطی های طردانگارانه و ناتراوا ساااختن مدارهای زدنی مننا که به برچسااهدر گسااتره

 زند.  دامن می

اش از دیگری اسات، که با  ن به مننای منحصار سااختن منابع به خود و دریغ کردنبرید 

شااود. راهبرد رکنش ممکن میفیزیکی، دیوار کشاایدن، و مهار کردن اند های  ایجاد سااد 

  اساتادانهسایاسای اساتنمارگران اروپایی طی دو قرن گذشاته نمودی درخشاان از فن بریدنِ

با همین تفاوتها در کنار هم دوساتانه با   هاقرنبر تفاوت میان مردمی که   تأکید بوده اسات: 

جمنیتی مصاانوعی  هاای هاا و واحاد هاا و قومیاتاناد، و ایجااد فرقاههویتی مشااتر  زیسااتاه
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بینناد، چرا کاه برچساااه تفااوتی کاه باه  کوچکی کاه خود را تنهاا و مطرود و مظلوم می

پندارند. می  (برانگیز و از این رو خشام آور  ناپذیر و شارماند را درمانشاان چساباندهپیشاانی

  باا چنین ترفنادهاایی (  عثماانی و گورکاانی و قااجااری تباار  عظیم ایرانیی  هاادولاتی  تجزیاه

های تر  و زدود و »من«ترفندی برآمده از سایاسات فراموشای، که تاری  را می ممکن شاد.

ی  سااااخات، تاا خااطرهکرد و لر و عرب و بلوچ را از تمادنی دیرپاا و پیچیاده محروم می

ای سااختگی بنشایند. تهدیدی چندان همنشاینی و پیوندشاان از یاد برود و به جایش مخاطره

ای  های نوساااخته و جنلیساااخت و به قومیتنتفی میها را معظیم و خرد کننده که »من«

شان هم دروغین بود و آمیخته به غلز کاهیدشان، که حتا اسممثل »تور « و »کورد« فرومی

 امالئی.

ی دیگری را تجربه نیسات. تمدن ایرانی شایوه هاتمدناما بریدن تنها راهبرد برای تکوین  

ی بریدن اساات و بر ایجاد  توان آن را بسااتن نامید. بسااتن تا حدودی واژگونهکرده که می

ارتباطی نیاز های  بر شاباهت اساتوار اسات. بساتن به مدار  تأکید پیوند، برقرار کردن ارتباط، و  

ها شود. با این شیوه همنشینیی غایی آن محسوب میاستناره  «راه»دارد و از این روست که  

کند و مبنای اری  اهمیت پیدا میها در تها و تداومها در جغرافیا و جانشااینیو همسااایگی

زدایی در دساات ای که ساایاساات فراموشاای و تاری به همان اندازهگیرد. هویت قرار می

مندی ساالحی بوده که  زاری برای بریدن بوده، سایاسات یادآوری و تاری اباساتنمارگران 

 آورده است.امکان بستن را فراهم می

و کنند  عمل میهمچون بند نافی آنگاه که یادآوری شاوند،  تاری  و جغرافیای مشاتر ، 

کنند، و نه  ای دلنشااین تفساایر میخاطرهبه مثابه  عنانی در زمان را همنشااینی در مکان و هم

شااود. به جای روش ها برجسااته میاز این راه اساات که شااباهتبرانگیز.  تهدیدی مخاطره

هساتند، در  »من«  در  «دیگری»خواه دیگر که خواهان هضام و حل کردن  تمامیتی  هاتمدن

برای  شااود، بی آن که لزومی  متحد می »من«  با  «دیگری»تمدن ایرانی با تکیه بر فن بسااتن، 

بودن خود دسات بردارد. در واقع   «دیگری»از ها پیش بیاید، و بخواهد  نادیده گرفتن تفاوت

خود باقی بماند، چون تفاوت اگر با شباهت   قوتبهی هم هست که این دیگری بودن تأکید 

آورد که برای افزایش  ساازد و تنوعی را در آن پدید میهمنشاین شاود مبنای ارتباط را بر می

 پیچیدگی ضرورت دارد. 
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شاود و نوعی گساترش  سایاسای ناشای میهای  بریدن در واقع از تورم قدرت در نهاد

زند. بریدن با حصار منابع و را رقم می فراز«»ی  هاسایساتمسارطانی نهادها به ضارر ساایر  

ساازد و به جریان افتادن آنها را در کننده، اساتفاده از منابع را محدود می تثبیت مالکیتی طرد

ی هانظامسااط  فرهنگی،  های کند. به همین خاطر منشاجتماعی مهار میی هاساایسااتم

شاوند و ی زیساتی دساتخوش چروکیدگی میها در پهنهی روانی و بدنایهدر شاخصایتی  

شااوند.  اجتمااعی چیده میهای نهاادهای سااازوکارگرداگرد   ،هایی مطیعهمچون حاشاایاه

اند. شاان را به خاطر رشاد سارطانی سایساتم سایاسای به دسات آوردهنهادهایی که خود سایطره

ی جوامع انسااانی وجود دارد و از خودمختاری  از این رو بحرانی که به طور هاتی در همه

اجتماعی و روانی ناشای  های  تداخل و واگرایی ایه  وی هبهو  فراز«»ساطوح  ی هاسایساتم

ی هاسایساتمی  اجتماعی و به قیمت سارکوب همههای شاود، با روش بریدن به نفع نهادیم

 شود.دیگر رفع و رجوع می

تر هم هساات، نوعی توازن را در میان ابراهبرد بسااتن که دشااوارتر و دیری   ،در مقابل

تی و روانی و فرهنگی  ساطوح زیسا ی  هاسایساتمی  کند و به همهایجاد می  فراز«»ی  چهار ایه

اجتماعی ببالند و پیچیدگی خود را افزون کنند. ی  هاسایساتمدهد تا پا به پای نیز میدان می

در مقام ی    «من»به این خاطر اساات که در تمدن ایرانی که این راهبرد را در پیش گرفته،  

سایساتم مساتقل و خودمختار به رسامیت شاناخته شاده و رمزگذاری شاده اسات. زهدانگاری  

را سارکوب  فرهنگی های زایی منششااخهکه و تنصاه مذهبی   ساتهابدنی طرد کنندهکه  

ایسات  ی قاعدهاین واژگونه  .داشاته اسات  ایحاشایهدر تمدن ایرانی همواره وضانیتی کند،  می

هاای اش باه نهاادو مطیع و مقیاد شااادن  »من«  دیگر داریم، کاه ساارکوبی  هااتمادنکاه در  

ی اجتماعی، و ساارکوب تنوع فرهنگی و اش در راه ایهاجتماعی، رنه تن و قربانی شاادن

 اند.  کردهسازی منناها را آما  مییکدست

این که تمدن ایرانی با جمنیت به نسابت اند  خود و اقلیم نامسااعدش توانساته نقشای  

که    گردد و مهارتیچنین بزرگ در تاری  جهان بازی کند، به همین برتری مفهوم راه باز می

اناد. ایران باا جمنیتی مناادل یا  پنجم تاا یا  دهم  ایرانیاان در فن بسااتن باه دسااات آورده

های هایی نیرومندتر از ایشااان داشااته و انبوهی از نوآوریچینی و رومی ارتشی  هاتمدن

شااان را در مسااتقل و درخهای »من«فکری و فلساافی، ادیان و ی هانظامفناورانه و علمی،  

و توازن   هااراه در»قلبم«   خود پرورده اساات. زیرا تنهاا در این تمادن بوده کاه گردش مناابع
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ی جوامع انساانی  ی هر چهار سایساتم برساازندهبه رشاد و توسانه فراز«»ی  میان چهار ایه

ها و نهادها و »من«ها و مجال داده اساات و توازن ناشاای از آن انباشاات پیچیدگی در تن

 ها را ممکن ساخته است. منش

باید این نکته را در نظر داشات که تدبیر بریدن و ترفند بساتن با هم تضاادی ندارند و 

چنین نیسات که تمدنی یا نهادی یا کسای به طور مطلق از یکی اساتفاده کند و از دیگری  

ی دیگر را نیز داریم. هایی از شایوهرگه ،شایوه  چشام بتوشاد. در واقع همواره در کنار هر

ت ی سایاسات بود، در ضامن همان کسای اسا کوروش بزرگ که بنیانگذار فن بساتن در عرصاه

از دژها را در کنار   ایزنجیرهکشاور متحد ایران را نیز ترسایم کرد و های  که نخساتین مرز

کشاور را حفظ کند. یننی مرزبندی که  های سایردریا سااخت تا در برابر کوچگردان ساکا مرز

 دانسته است. محور روش بریدن است را نیز خوب می

ی که بر پیوند  تأکید به همین شاکل داریوش بزرگ و شااهنشااهان هخامنشای در کنار 

اند.  آزمودهاند، شاکلی از بریدن را نیز در قالبی دیوانسااارانه میداشاته هاسایساتمزدن زیر

ها  ها و جامهشاان در چارچوب نام و نشاانها را بساته به قومیت غاله درونکه اساتانچنان 

اند. این  کردهشاان اعمال میهایی را در میانهایی وی ه رمزگذاری کرده و مرزبندیو ساالح

در کنار ترفند بسااتن حضااور داشااته و همچون    منمواًها از بریدن در تمدن ایرانی  نمونه

 کرده است. مکملی برای آن عمل می

چنان که در    ی اصالی بدل شادههرجا این وضانیت فرعی از بین رفته و بریدن به شایوه

نظام سایاسای شاکننده شاده و با  (بینیممیمدرن امروزین لت اموی، ایلخانی، و جمهوری دو

ی جامنه فرو پاشایده اسات. در تمدن چینی و رومی هم به رسامیت  شاورش و مقاومت بدنه

ی بساتن از شایوه  اینمونه (هادر ارتش  وی هبه شاان  شاناختن »بربرها« و به خدمت گرفتن

پذیرفته اسات و از این رو به جای آن که  یر چتر بریدن انجام میاسات. هرچند در کنار و ز

افزای هردو بینجامد، به منحل شادن یکی در دیگری  به همجوشای دو سایساتم و بالیدن هم

رومی های  اهالی ایبریا  اسااتانیا و پرتغال( را به کاتولی  مثالًشااده اساات. یننی  منتهی می

عصار اساالمی را با اهالی متمدن اندل   و کرده تر از رومیان اصالی بدل  متنصابی تندخو

سااخته اسات. به همین از خود بیگانه ای زاهدانه،  توهم بازگشات به دینی اصایل و رساتگاری

در بیزان  به  و  شاادند از خود بیگانه    کمکمنیز رومی شااکل ساارداران بزرگ و امتراتوران  

 . دگردیسی یافتند  یتو گُ یو ارمن یفرمانروایانی ژرمن
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قدیمی در های  »من«شاوند.  نو در شارایز تاریخی آشاوبنا  پدیدار میهای  »من«همیشاه 

یابی  از ساامان ایتازههای  شاوند و الگومیشارایز بحرانی دساتخوش فرساایش و فروپاشای 

اب طبینی همراه اسات و به  کند. این روندی تکاملی اسات که با انتخظهور می در این میان

ی  انجااماد. الگویی مشااااباه را در هماه هاا میهاا و ساااازگاارترینبااقی ماانادن نیرومنادترین

اغله است که به طور خاص در ایران   . اماایمبزرگ داشتهی هاتمدندر   تاریخیهای بحران

، چرا که بخت و مجال این نوع دساتکاری در اند ساطحی فردی آن را حل کردهها در »من«

 .اند نهادها را داشته

 

 هاراه گفتار هفتم: ایران، تمدن
 

در  هاراه  به شکلی است که زایش شهرها و گسترش زمینایرانساختار جغرافیایی و اقلیمی  

 به خاطر حضاور خلیه فار  زمینایرانی جنوبی ساازد. در نیمهرا ضاروری می شاانمیان

ریزند  ها را داریم که از شامال به جنوب جاری هساتند و به اقیانو  میاز رودخانهای  شابکه

دجلاه و هاای  آورناد. آبرفاتو آبرفتی باارآور و مرطوب و منااسااه کشاااورزی را پادیاد می

آبی  ی هاسایستمگیرند. این  فرات، دز و کرخه و کارون و ساند و گنگ در این بافت قرار می

هامون و اورمیه و های اند که گرداگرد دریاچههتر همراه شااد تر و محلیبا همتاهایی ساااده

مناساه کشااورزی های خزر و خوارزم قرار دارند و رونوشاتهایی کوچکتر از همین آبرفت

فاقد  ،آورند. این مراکز ساودمند برای کشات و کار، به خاطر همین آبرفتی بودنرا پدید می

کوهسااتانی یا منادن فلز هسااتند. به  های  منابع خامی مثل چوب درختان جنگلی یا ساانگ

تر تر و درونیمالیتولید غذای کشااورزانه همیشاه با مراکز شا های  همین خاطر این گرانیگاه

اند.  هه بودو برای دریافت مواد خام به آنها وابساتداشاته  تما   اند(کوهساتانی و جنگلی که  

بر این مبنا شاکل گرفته و همین بافت مکانی   زمینایرانی بسایار کهن داد و ساتد در  شابکه

 شاگفت در تمدن ایرانی نمایان شاود و آن هم این که عالوه بر روییدنای  هباع  شاده پدید 

 . است  آمدهم شهرهایی پدید میه هاراه از دل شهرها، در گرانیگاه اتصال هاراه

مکان  قوم و تاکالبیابان قرهدورادور  به این خاطر است که گرداگرد کویر مرکزی ایران و  

از شااهرها را داریم که در ای  شاابکه  دهد،که گسااترش تمدن ایرانی به شاارق را نشااان می

بایسات در آن اقلیم شاکل بگیرند. در حالی  ی رودی قرار ندارند و به طور طبینی نمیکرانه
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ی تمدن ایرانی هساتند که کارکردشاان حوزههای  شاهرترین و پایدارترین  که اینها از قدیمی

افزای راه و شاهر تنها در تجاری و صاننتی اسات و نه کشااورزانه. این تکامل موازی و هم

در مصار و اروپا اغله راه آبی بر راه   وی هبه  هاتمدنتجربه شاده اسات. در ساایر  زمینایران

تکامل    اصاواًراه تجاری های  ام گرانیگاهخشاکی غلبه کرده و به این ترتیه شاهرها در مق 

 اند.پیدا نکرده یا بسیار دیر شکل گرفته

  باا کنناد، در حاالات پاایاه و پاایادار،  در آن باا هم تماا  برقرار می  هااتمادنفضاااایی کاه  

ی مرساوم دیگر که لشاکرکشای و اندرکنش نظامی  . شایوهشاودفروپوشایده میتجاری ی هاراه

آورد، شکننده و ناپایدار است که پدید میهای  بازند -صریحا برندههای باشد، به خاطر بازی

از  .شاود. راه در هردو حالت مبنای ارتباط اساتو اغله به تبادل عناصار تمدنی منتهی نمی

تشاکیل شاده، دیر    هاراه  ازای  شابکه از شاهرها و  ایمجموعهآنجا که در نهایت هر تمدن از 

دو تمادن ممکن  هاای  و ارتبااطهاایی را میاان شااهر  خورناد باا هم گره می  هااراه  یاا زود این

همیشااه گسااسااته، زمخت و تنظیم ناشااده اساات و به   هاراه  سااازند. کارکرد نظامیمی

پذیر جمنیت، و غارت منابع اقتصااادی خام و مادی مقطنی و اغله بازگشااتهای حرکت

 شود. منحصر می

هنری، ادیان و متون جا به جا  های  ها، سالیقهها، منشفناوریدر جریان جنگها به ندرت 

هایی  مهاجم به غنیمتهای  شاوند. اشایایی که اهمیت فرهنگی دارند، در تما  با ارتشمی

شاوند. به  ی مننابخش خود کنده میشاوند و از بافت اجتماعی و زمینهغارت شاده تبدیل می

شااوند،  که با جنگ به قلمرو دشاامن برده میای ههمان ترتیبی که جمنیت نخبه و فرهیخت

شاأن اجتماعی اثرگذار اصالی خویش  کنند و از آن جایگاه و نقش برده و خدمتگزار پیدا می

ای و حجابی عمل  همچون صاافی  ،شاوند. به بیان دیگر ارتباط جنگی میان دو تمدنخلع می

کند و آنها را فروشااکسااته و حامل مننا را طرد میهای ی فرهنگ را و منشیهکند که امی

 سازد.پاره و ابتر میتکه

های . تجارت با برقراری ارتباطبری اساتچنین ایرادهایی  از مسایر بازرگانی    ،در مقابل

نجا مردمی غیرنظامی بر اساا  ساودهایی مشاتر  با برنده همراه اسات. در ای -پایدار برنده

نهاادمند اقتصااادی در میان های  کنناد و اغلاه همکااریدوسااتاانه برقرار میهای  هم ارتبااط

. در این  شاودکه گاه به پیوندهای خویشااوندی ختم می گیردبومیان و بازرگانان شاکل می

ی  فرهنگی خویش را باه زمیناه هاای  ، هنرهاا و متنهاازباان  باافات اسااات کاه باازرگااناان ادیاان،
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کنند. بازرگانان فرهنگ را های مشاابهی را از ایشاان دریافت میمنشکنند و میزبان منتقل می

 کنند. ینی میاجتماعیِ مقصد بازآفربافت در اش  بستر آغازیندر بافتی همسان با  

تر اسات، بر کین تر و برای ساوداگری عاقالنههمهر بازرگانان که اتفاقا حساابگران  اصاواً

کند. بر همین مبناسات که ورود عناصار  شاان غلبه مینتیجهجنگاوران و آزمندی شاتابزده و بی

تمدن ایرانی به غرب و شارق را باید بیشاتر بر اساا  فنالیت بازرگانان یهودی و ساغدی  

 اند.بردههایی جنگی که جنگاوران با خود از جایی به جایی میارزیابی کرد، تا غنیمت

بازرگانی بر این اساا  رفتاری پیچیده اسات که حق انتخاب خریدار و فروشانده را به  

که به ساود هردو باشاد را جساتجو های  برند -ها برای بازی برندهامکانو شاناساد،  رسامیت می

ی قراردادی دوستانه میان خریدار و فروشنده است که بتواند  گیرشکل  تجارت  آما  .کند می

در آینده هم تکرار شود و با تکیه بر اعتباری که بر کنش اخالقی افراد تنریف شده، روندی 

 پایدار از سوداندوزی را ممکن سازد. 

اساات و و راسااتی ی آزاد و مهر بر اراده  تأکید ی مننایی بازرگانی در این مننا شااالوده

ساااختی ایرانی دارد. دلیل این که بازرگانان در هردو قلمرو تمدنی اروپا و چین ژرفاینها 

راه ابریشام را های ایرانی بودند و کارگزارانی یهودی و ساغدی شااخهطی دو هزار ساال 

میزباانِ این تااجران باا ی  هااتمادننهفتاه اسااات. چون    جااهمینکردناد، در  مادیریات می

مفهومی سااوداگری بیگااناه بودناد و از این رو همواره باازرگااناان را همچون  هاای  شاااالوده

 گرفتند.اعتماد و »بیرونی« در نظر میبیگانه و غیرقابلای  هطبق 

های تجاری برآمده از ایران زمین طی دو هزار ساال شاریان حیاتی گردش  ی راهشابکه

شاود. این  کاا و مننا در جوامع انساانی بوده و نخساتین سایساتم تجارت جهانی محساوب می

 شود.  راه ابریشم نامیده می، بینینگری و نزدی همان است که امروز با قدری سطحی

»راه ابریشاام« که برچساابی مدرن و تنبیر  گوشاازد کنیم که   جاهمیناین نکته را هم  

ی بازرگانی جهانی یی اساات، تا حدودی گمراه کننده اساات. یننی بهتر اساات شاابکهاروپا

بنامیم. چون خاسااتگاه و گرانیگاهش ایران بوده و   «ایرانی»بازار  پیشااامدرن را به سااادگی  

اند. انتقال ابریشام در این راه چندان برجساتگی نداشاته  تبار بودهکارگزارانش هم اقوام ایرانی

قیمت در کنار ظرفها گرانهای ه کل مسایر را با آن بشاناسایم. در واقع در این مسایر پارچهک

 گیرند. و ادویه قرار می یقیمتهای سفالی و فلزی گرانبها و همچنین سنگهای  و آوند 
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 .اساتپیوند داشاته جواهر و ادویه   اایرانی بیش از آن که به ابریشام مربوط باشاد، ب  بازار

توان آن را مساایر ادویاه یاا راهِ گوهر هم ناامیاد. از این رو باا دقتی بیش از راه ابریشاام می

 زمینایراناسات. چون   تردقیقتر و کند درساتها به ههن متبادر میتصاویری هم که این نام

افزار دین و هنری در کنار نرمدر این مسیرها کارگزار صدور مزه و لذت و زیبایی بوده، که 

 است. بوده  کرده، اسباب اصلی متمدن شدن  که منتشر می

ابریشاام و پارچه به خاطر انقالب صااننتی اروپایی اساات که اهمیتی چنین کلیدی در 

سااازی به خاطر عصاار  تاریخی پیدا کرده، به همان ترتیبی که صااننت کشااتیهای  تفساایر

ی فنی قلمداد شاده اسات. اینها اما  اکتشااف دریایی اروپاییان همچون سارنمونی برای توسانه

ی ندارند و در گیرچشامی تمدن غربی هساتند که در جغرافیا گساترش  همه الگوهایی وی ه

یابیم که نساااجی و آیند. با عزل نظر از اروپا در میزمان هم دیرآیند و نوپا به حساااب می

ساازی یکی  پرشامار دنیای قدیم بوده، به همان ترتیبی که کشاتیهای  تپارچه یکی از صانن

متمایز و کلیدی و شااده اساات، و نه امری  از صاانایع متنوع پشااتیبان ترابری محسااوب می

بازرگانی کاری دشوار و دیریاب است. ی هاراه این نکته جای توجه دارد که ایجاد مرکزی.

تجاری پدید آورد  ی هاراه گساترده ازای  شابکه در واقع تنها تمدنی که در دنیای پیشاا مدرن

از  هاراه  یهمساایه ایجاد کرد، ایران بود. این شابکهی  هانتمد و ساطوح تما  پایداری با 

اند و خاساتگاهشاان هم ایران بوده  وجود داشاته هاتمدندم ظهور ابتدای کار و در ساتیده

های  اسات. به همین خاطر در دوران پیشاادودمانی مصار، هنر و اسااطیر و برخی از فناوری

آن سااااماان منتقال  باه    زمینایرانپاایاه مثال گنادم و جو و گااو و گوساافناد از جنوب غربی  

یی  هاادولاتهاا  هاا و کااساای. بنادتر هم در قرن چهااردهم پیش از میالد کاه آریااییشااودمی

ارتباطی رسامی دیگری میان دو تمدن های  آورند، مسایرتثبیت شاده در ایران غربی پدید می

 گیرد که ماهیتی دیتلماتی  و درباری دارد.شکل می

ی  هاراه یشابکهترین  ا این پیشاینه طبینی اسات که در ساراسار دوران پیشاامدرن گساتردهب

ی تمادن ایرانی بااشااد و گرانیگااهش هم در انادرون جغرافیاای ایرانشااهر قرار تجااری زاده

بر زمین را در   هاتمدنی  از کل تاری  پنه هزار سااله  ٪90دوران بیش از داشاته باشاد. این 

هایی  این الگویی بیاانگر و منناادار اساات که ایرانیاان در این مدت و طی تماا   .گیردبر می

ند،  اهکردهمساایه صاادر میی  هاتمدنار و چند هزار سااله، مدام دین و هنر و فناوری به پاید 

ی بتذیرند. در سااراساار این دوران  تأثیرچینی و اروپایی   زاددرونهای بی آن که از فرهنگ
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تحول پیدا   زاددرونهم در قلمرو خاوری و هم در افق باختری مفهوم بازرگانی به شااکلی  

نکرد و بومی نشاد. تا قرن هجدهم و نوزدهم میالدی همچنان اروپاییان با کشاتی توپدار و 

واکا را به  های  ها که کشااتیکردند و ژاپنیکشااتار بومیان و غارت اموالشااان »تجارت« می

عصار های  ها و انگلیسایو پرتغالیکردند، مثل یونانیان باساتان ساواحل اطراف گسایل می

 تمایزی میان تاجر و دزد دریایی قایل نبودند.ملکه الیزابت 

کنند و از تاجران می  بندیصاورت  انهمروز اغله با تنبیرهایی بازرگانظهور مدرنیته را ا

ی اسااتانیایی و پرتغالی یا بازرگانان انگلیساای و هلندی و فرانسااوی سااخن به میان ادویه

پرتکاپویی که نخسات در های  دهد که این گروهآورند. اما مرور منابع تاریخی نشاان میمی

قرن شاانزدهم و هجدهم اقتدار دریایی اروپاییان را رقم زدند و بند طی ساه قرن بندی آن 

اند که  دزد دریایی و راهزنانی عادی بودههای  را در خشاکی هم گساتراندند، در اصال دساته

در به ناگزیر   -به طور خاص ایران و چین –اسااتخواندار قدیمی  ی هاتمدنهنگام تما  با  

های  اند. اما این بازرگانان فرضای بر کشاتیشادهکساوت بازرگان با ایشاان وارد مذاکره می

د و هرجا که امکانش بوده با کشاتار بومیان و غارت اموالشاان پیشاروی انتوپدار ساوار بوده

ی  هاتمدنبرای تجارت با تا ابتدای قرن نوزدهم کاای ارزشاامندی    اصااواًاند و  کردهمی

 اند. ثروتمند قدیمی نداشته

 مثالًکه  –سااتی رایه این بدان منناساات که بر خالف الگوی اقتصااادمدار و نومارکساای

ی تمدن اروپایی ی توسانهی نظامی و جنگاورانهباید بر ساویه -دارد  تأکید والرشاتین بر آن 

تحولی    ،گساترش اروپا  گیرد. این بازرگانانه شادنکرد، که در بافتی تجاری جای نمی تأکید 

در   .رخ نموده اسااتز انقالب صااننتی و پ  اجدید و دیرآیند بوده که طی دو قرن اخیر  

از سایصاد ساال پیش از آن شاروع شاده بود و ماهیتی یکساره  حالی که گساترش اروپا  

 غارتگرانه و نظامی داشت.

است که آن  باید مورد توجه قرار گیرد،  هاتمدنی دیگری که هنگام وارسای تما   نکته

تجاری، ارتباطها همیشه ماهیتی جسته و گریخته و موقت و تصادفی ی  هاراه  خار  از بافت

کند. این بدان منناسات که تازه در قرن نوزدهم میالدی بود که اروپاییان توانساتند  پیدا می

 یدنیا برقرار کنند. تا پیش از آن شااالودههای  با باقی جامننادار  و تماساای ارتباطی پایدار 

ای  هنظامی به ساای های  تجاری غایه بود و زیر پوشاشای زمخت و برجساته از مسایری هاراه
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همچون   (سااتیز مساایحیفرهنگهای مثل فنالیت میساایونر ماند، که البته رنگ پریده می

 .  شد ماموریتی ااهی و نیکخواهانه تفسیر می

نابینایی و ناشاانوایی  این بار از فاجنه  اینمونهارتباط اروپاییان با ساارختوسااتان آمریکا  

کنی کامل دو تمدن باساتانی در این قاره به ریشاه  اسات. تماسای کهنسابت به تمدنی دیگر  

یاا تمادن اروپاایی از قلمرو    ،انجاامیاد، بی آن کاه ردپاایی دقیق و جاامع از آن بر جاای بمااناد 

مقتدرتری داشاتند، این  ی  هاتمدنی شاکوفایش چیزی بیاموزد. در قلمروهایی که فت  شاده

هایی  هایی تصاادفی فرو کاساته شاد. انگارهضانیتی دیگر پیدا کرد و ارتباطها به نقطهماجرا و

هایی به  ی متنکردند، با ترجمهدساات و پا شااکسااته که اروپاییان از تمدن ایرانی پیدا می

مثل  یا مهم اما نامفهوم برای غرب   (مثل خیام، در تناساه با شااهنامه و مثنوی نسابت سااده 

 گره خورده بود.  (و اشنار موانا زرتشتیمتون 

که توسااز فرهیختگانی ماجراجو به سااتهر تمدن اروپایی وارد ای  هنقطهای این تما 

 مثالًبه همین خاطر   .ی منافع سایاسای اساتنمارگران قرار داشاتدر ضامن زیر سایطره  شاد،می

و چیزی مستقل و جداگانه   ،شودتفسیر تمدن ایرانی  جدای کوششی انجام شد تا هندوستان 

ش  ا بندیهای  و ک فهمیای  هنقطهای این تما های  . پیامد جنل گرددبه اسام تمدن هندی  

هاا بنادتر در قاالاه کاه بخش مهمی از این انگااره  وی هباهبرای هردو طرف زیاانباار بود.  

است دین زرتشتی  اش  نمونهگشت. باز میی مرجع جامنههایی از فرهنگ مدرن به  وامگیری

شاناساانه بازتابیده شاد و به ایران  در قالبی مردم ،آمیز و غیرفلسافیهمچون کیشای مناسا که  

در خود که امروز   ،ها از هندیانی انگلیسایی اساتنماری و خوارانگارانهبازگشات، یا انگاره

 تأکید را  که دراویدی هساتند( با  قارهی شابهای که بدنهانگاره .ه اساتدوساتان نهادینه شاد هن

کند، و از آرایی قلمداد می-بودایی و زبان سااانسااکریت از طرفی ایرانی-بر دین هندویی

کند تا هویتی تازه و مسااتقل برای  ها را جدا از تمدن ایرانی تنریف میمینسااوی دیگر ه

 استنمار شدگان فراهم آورد.  

در خود اروپاا هم تنیین کنناده و اغلاه ک فهمی و تحریف تااری   این  هاای  اننکاا 

های  ی آریاییتخیلی و نادرسات مادام بالواتساکی دربارههای . تفسایره اساتبود بارفاجنه

مردم بدخشااان و هندوکش بوده، در ی  انگارانه دربارهتصااوری ساااده احتمااًکه   ،اصاایل

تباار    . در حاالی کاههاا منتهی شااد آلماانی «پناداری-آریاایی-خود»هاا و  نهاایات باه جنبش ناازی

بنابراین  هاسات.این حرفتر از قدیمیبسایار   (هایننی ایرانی ها  با آریایی هااروپایی مشاتر 
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ی تمدن ایرانی اسات( را برای اهالی  ی حوزهی آریایی  که وی هنادرسات اسات اگر کلمه

 اروپا به کار بگیریم.  

کردند، چون  هایی که برای تبلیغ دین مساای  به چین ساافر مییسااوعی به همین شااکل

فرهنگی و های  د، تمایز شاونتر چینی با پذیرشای روبرو نمیدیدند در بساتر تمدن کهنساالمی

علمی فرو های شاناختی و برداشاتها را به قواعد کیهانجهان متمایز خود با چینیزیسات

دینی خود نیز تجادیاد  هاای  ی خویش و نظاام دگمکااسااتناد و باه این ترتیاه در خودانگااره

های عجیه و گیریروندی که به دورگه نظرهایی ناخواسااته و ناساانجیده را انجام دادند.

 ت اروپایی و علوم جدید دامن زده است.غریه امروزین میان خرافا

آن اساات که   زمینایرانشااتابزده و پرخطا، وی گی  های  بنادیصااورتدر مقاابل این  

اقتصااادی پدید آورده های بخش و مدارهویتی  هاانگفتمراهبردی تمدنی برای پیوند زدن 

ای که والرشتین در بافت اقتصاد مدرن تشخیص داده و آغازگاهش را است. آن نظام جهانی

 وجودتر  به شاکلی پیچیده زمینایرانبه قرن شاانزدهم میالدی و اروپا برگردانده، پیشاتر در  

ی ادیان جهانگیر و داشته است. اما تفاوت در اینجاست که تمدن ایرانی چون خاستگاه همه

اند، تنصاابی اش همنشااین و همسااایه بودهدر زمینه  هاقرنی این ادیان مهم بوده، و همه

 ، در بافتی انتزاعی و بازرگانانهاقتصااادی را مسااتقل از آنهای  شااان نداشااته و روند درباره

 کرده است. تنریف می

طله  ه و هویتتمدن اروپایی تصاویری متنصابان .در اروپا دین چنین اساتقاللی نداشات

شاان به دسات مسایحیت  کنی همهی خونین ادیان با هم و ریشاهاز دین پرداخت که به مبارزه

ارتباط اقتصاادی و تجاری با دنیا را های مین بافتار عقیدتی مداردر نهایت هم ه .منتهی شاد 

زگاه خیزش نظام جهانی تنظیم کرد و این همان دورانی اساات که والرشااتین در مقام آغا

 گوید.مدرن بدان خوشامد می

بسایار ای از اقتصااد رمزگذاری شاده با پول، اما نکته اینجاسات که چنین نظام جهانی

خاستگاهش این قلمرو تمدنی بوده  اصواًوجود داشته است و  زمینایرانپیشتر از اروپا در 

ابداع شااد و   زمینایرانگیری یکجانشااینی در ی چنین نظامی از ابتدای شااکلاساات. زمینه

نهادینه گشات و در عصار هخامنشای به اقتصاادی پولی ارتقا پیدا کرد و در دوران اشاکانی با 

های که تمام متغیرای  شابکه جهانی تبدیل شاد.ای  شابکه  راه ابریشام بهسایاسای  ساازماندهی  

بر ساوداگری و عقالنی شادن محاسابات   تأکید ی والرشاتین یننی  افزاری مورد عالقهساخت
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پذیری ساود و زیان در قاله تبادل پولی را ابداع کرد و جهانگیر سااخت، بی  مالی و کمیت

 متنصبانه قرار دهد. های  آن که این روندها را زیر پرچم دینی خاص یا عقید 

بازار ایرانی   ز اقوام ایرانی که در خاور و باخترِهایی ابه همین خاطر اساات که شاااخه

 بند پایبه ادیانی متفاوت   اصاواًگساتراندند،  میرا  شاانی ساوداگریشابکه  (راه ابریشام 

مساایحی و در چین هاای  هاا و سااوریبودناد. در اروپاا نخسااات یهودیاان و بنادتر ارمنی

مراکز  ترین  بزرگ   .بودایی و مانوی بودند که چنین نقشاای را بر عهده گرفتند های  سااغدی

بی آن که   ه،جای داشات زمینایرانشاان در اندرون ها در ساراسار تاری ی این دینمذهبی همه

قاید  . به خاطر همین رواداری و مساتقل شامردن ساوداگری تجاری از عتنگنایی پدید آورد

ی منااطق را در هماهشاااان  هاای تجااریقرارگااهدینی بود کاه باازرگااناان یهودی و سااغادی  

دادند و در ضامن  برنده ساامان می-هایی برندهبازیی جوامع محلی  گساتراندند و با همهمی

ازرگاانی ساااختناد. چناان کاه بنادتر وقتی با دینی و رسااوم خود را هم پراکناده میهاای  بااور

اش یهودیان اروپایی شااده بودند، و در چین هم  اروپایی شااکل گرفت، کارگزاران اصاالی

گیری تجارت بومی با وامگیری گساترده و تقلید از سایساتم بازرگانی ایرانیان ممکن  شاکل

همین سااختار جهانی بازار سانتی که از دل ایرانشاهر به باختر و خاور روییده بود،  1شاد.

با  بندی را پدید آورد. زیرساااختی که  های المللی در دورانزیرساااختِ مفهوم بازار بین

آمد. در چین فردی »خارجی« به شاامار می  اصااواًدر آن بازرگان  (اسااتثنای مننادارِ ایران

هاا بودناد کاه تجاارت  هاا و سااکااهاا در اروپاا یهودیاان و بنادتر ارمنیهاا و خوارزمیسااغادی

بلنددامنه را در اختیار داشااتند و بندتر هم که در اروپا تجارتی بومی شااکل گرفت، همین 

یی محلی تثبیت شااد. چنان که در قرن چهاردهم و پانزدهم میالدی  هاشااکلوضاانیت در 

از هاانز در لهسااتاان و تااجران ایتاالیاایی در پرتغاال و در قرن شااانزدهم و هفادهم تااجرانی  

 کردند.  روسیه سوداگری می

باه دین مساایحیات داشااتناد و باا ای  هی متنصااباانا بناد پاایاروپااییاان چون    ،در مقاابال

بازرگانی بیگانه بودند، وقتی فناوری دریانوردی و امکان رویارویی با جوامع  های ساازوکار

تجااری در آنجاا پادیاد آورناد، ای  شاابکاه  دوردساات را باه دساات آوردناد، باه جاای آن کاه

 
1. McNeil, 1998: 215-236. 
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پ  از   مراکزی کاه  .گیری و کشااتاار بومیاان ایجااد کردناد هاایی برای غاارت و بردهاردوگااه

همین یافت و مینابود کردن و »مصارف کردن«ِ منابع بومی، به الگویی اساتنماری دگردیسای  

تماایز میاان تجاارت ایرانی و غاارتگری   .ه اساااتتااری  مادرنیتاه را تاا باه امروز شااکال داد

اصالی گساترش این دو تمدن نیز نشاان داد. ایرانیان  ی هاراه  یتوان با مقایساهاروپایی را می

تجاری زمینی را به آرامی پدید آوردند، و ی هاراه  یشاابکهترین طی پنه هزار سااال بزرگ 

آرامی اولی جهانی از ترابری دریایی ابداع کردند. ای  شبکه در مقابل اروپاییان طی پنه قرن

و سارعت دومی شااید به این خاطر بوده باشاد که در راه زمینی ارتباط انساان با انساان حرف 

زند و عقالنیتی ارتباطی مورد نیاز است، در حالی که پیمودن دریاها امری فنی از اول را می

 اش کرد.توان مدیریتجن  رویارویی انسان با عنصری طبینی است و ابزارمندانه می

ز راه آب همواره آب  زی اسات، و گرانیگاه اصالی سافر اانساان پساتانداری خشاکی  اصاواً

شاان را گیری مسایر رودهایی که آب آشاامیدنیها با پییننی جمنیتشایرین بوده اسات. 

تبلیغ    چاهدریاانوردی در تااری  بشاار اثری کمتر از آناناد.  شاادهکرده، پراکناده میمی تاأمین

کردد که فراز اغراق در اهمیت دریانوردی تا حدودی به آنجا باز می  .داشاته اساتشاود، می

به   .ساازی همراه بوددریایی و شاکوفایی فناوری کشاتیی هاراه آمدن تمدن اروپایی بارونق

ناامحسااو  و ناامهم آن را در تااری  جهاان گااه  هاای  همین خااطر مورخاان امروزین ریشااه

  ،حقیقات آن اسااات کاه در جهاان پیشاااامادرن   اناد.برجسااتاه سااااختاه و مهم قلماداد کرده

اند که اغله از سار ناچاری دل به دریا نشاینانی بودهدریانورد همواره جزیرههای سارزمین

اناد. این جساااارت اغلاه باه فنااوری  کردهمی  طوانی را در دریاا طیهاای  زده و مساااافات

انتقال جمنیتی تاری  ترین  و گسااتردهترین  ز نداشااته اساات. چنان که بزرگ نیا  ایپیچیده

پیشاامدرن از راه دریا، یننی پراکنده شادن بومیان هندوچینی در مالنزی و اساترالیا و جزایر  

ش مهاجرنشینی ساده انجام پذیرفته است. به همین ترتیه جنبهای تنها با کانو  ،اقیانو  آرام

اش بودناد و پ  از هاا آغااز کننادهدر دریاای اژه و مادیتراناه کاه در قرن دوازدهم پ.م فنیقی

شاد.  میانجام هایی بسایار سااده و ابتدایی  چهار پنه قرن یونانیان نیز بدان پیوساتند، با زورق

یت بر مراکز تمدنی عظیم اهمهایی بیتا چهارصاد ساال پیش جوامع دریانورد همواره حاشیه

ی تمادن هاایی در میااناههاا حااشاایاههاا و یوناانیاناد. اهاالی کرت و فنیقیو پهنااورِ زمینی بوده

در کنار تمدن ای  هها زاید بر تمدن چینی، و وایکینگ ایحاشاایهها ایرانی و مصااری، ژاپنی
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اهمیات از بیای  هالا ی آمریکاا هم بومیاان کاارائیاه را باایاد دنبا اناد. حتاا در قاارهاروپاایی بوده

 آزت  در نظر گرفت. مایا و تمدن 

ی امتراتوری روم دساات  ی دربارهتردقیقتوان به ارزیابی با فهم این نکته اساات که می

یافت، و این نکته را تحلیل کرد که چرا این دولت جنگاور و خشن موفق به فت  کل قلمرو  

تمدنی -چنین شاکننده داشات، و این که چگونه شاد که این تنها دولتسااختی اروپا نشاد و 

و اصیلی را پدید نیاورد. شاید ی  دلیل   زاددروناست که هیچ فناوری و هنر و دین و خز  

حساااب بااز کرده بودناد و باه ی  اراناهآن بااشااد کاه رومیاان بر نیروی دریاایی و ترابری مادیت

های ی مدیترانه را محکم در دست داشت و در بخششان حاشیههمین خاطر در عمل دولت

( مدام توساز اساتانیاسارزمینی و پهناور اروپا  مثل آلمان و فرانساه و شامال بالکان و حتا  

 شد.بومی پ  زده میهای جمنیت

توان آن  شاناختی و ارتباطی هم داشات که مینشاینی دریانوردان دلیلی انسااناین حاشایه

توضاای  داد.  (یننی زمان و مکان جهان شااان با ارکان زیسااترا بر اسااا  پیوند فلساافی

فاوت اصاالی راه زمینی و دریایی به پیوسااتگی اولی و گسااساات دومی از مکان مربوط  ت

ی مکان همراه اسات، و مساافر را با شاود. راه زمینی با پیمودن پیوساته و نقطه به نقطهمی

کند. تاجران جهان قدیم وقتی در مردمِ ساار راهش به شااکلی پایدار و تدریجی آشاانا می

کردند، ناگهان خود را با دنیایی ناشناخته و مردمی  زمینی حرکت میی هاراه هایی برکاروان

  کم کمکردند و با کسااانی از اقوام غریبه برخورد می تدریهبهدیدند. بلکه  غریبه روبرو نمی

شاان و شاهرهایشاان  به مرکز جمنیتی  تدریهبهکردند تا آن که  العاتی پیدا میشاان اطدرباره

ها، ارتباط برقرار کردن با ایشاان،  ریوارد شاوند. این شایوه از سافر کردن با رویارویی با دیگ

و ایجاد روابز دوسااتانه و پایدار همراه اساات که کلید هر ارتباط موفق تجاری اساات. به  

زمینی از این رو با رفتار بازرگانان ساازگاری دارد، که ارتباط، آشانایی، و  راه  عبارت دیگر

 کنند. دهند و آن را حمایت میمهر را در بستری پیوسته و منسجم از مکان جای می

در مقابل راه دریایی از آغاز با نوعی گساسات در مکان همراه اسات. مساافرانی که با  

کنند و ناگهان  غیرمساکونی و برهوتی از جن  آب گذر میای  هکنند، از هاوی کشاتی سافر می

شااوناد. کااروانیاان در راه زمینی باا متفااوت روبرو می  کلیباهدر سااااحلی دیگر باا مردمی  

ساار و کار دارند. اما دریانوردان در راه   «دیگری»و   »من« رویارویی همیشااگی و تدریجی

آبی باا تنهاایی و انزوایی طوانی و برخوردهاایی مقطنی و زودگاذر باا بیگاانگاان دسااات باه 
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تازه که در راه های به محیزگیری  آشاانایی و آن خو  اند. به همین خاطر آن پیوسااتارِگریبان

او را غنی   »من« کند وی مسااافر رسااوب میی زیسااتهشااود و بر تجربهزمینی ممکن می

  ای مجموعهسافر را به  دهد ودریایی با این عمق و شادت دسات نمیهای  ساازد، در سافرمی

 کند.  دشواریاب و نامفهوم با امری غریبه و خطرنا  تبدیل میهای تکه پاره از رویارویی

شان و جوشیدن با ایشان از همین جهان میزبانانکوشاش کاروانیان برای شاناسایی زیست

بیگااناه همچناان نوعی  هاای شااود ساارزمینخیزد، کاه بااعا  میپیوناد پاایادار باا مکاان بر می

بینیم. چون  دریایی میهای  ی این قاعده را در سافردساتی باشاد. واژگونه»اینجا«ی آشانا و دم

هاایی  ی مقطنی و موقات باا غریباهدریاانوردان باا پرتااب شااادن نااگهاانی باه »آنجاا« و مواجهاه

دینی و اعتقادی در برخورد با ایشاان  های دوردسات سار و کار دارند. به همین خاطر تنصاه

 نماید.  گیری مهر چنین دشوار میشود و شناسایی بیگانگان و شکلور میشنله

شاود.  بدیهی اسات که این دوقطبی در هیچ تمدنی به شاکل خالص و متبلور دیده نمی

اناد، از دیربااز تجاارت  در آن غلباه داشااتاه  هاازمینی و کااروانی  هااراه  در تمادن ایرانی کاه

دریایی در آن بیشااتر اهمیت داشااته، ی هاراه  ایم و در تمدن اروپایی کهدریایی هم داشااته

زمینی  ی هاراه  اند. با این حال در اروپا و چینهم وجود داشتهزمینی  تجاری  ی هاراه همیشه

تبار بوده و به اقوامی بیگانه و برخاساته از تمدنی دیگر  در انحصاار بازرگانان ایرانیربُرد  دو

اند. با این حال دریانوردیِ جدا شاده  در حالی که دریانوردان اغله بومی بوده ،تنلق داشاته

کرده و به  از راه تجاری زمینی، این گساساتگی از مکان و گم شادن »اینجا« را تشادید می

تغال و اساتانیا در اصال  همین خاطر دریانوردان هم در ژاپن و کره و هم در انگلساتان و پر

 . تشخص یافتهو نه بازرگانانی    ،اند دزدان دریایی بودههایی از قبیله

ی منساجم  دریایی بخشای از ی  شابکههای تجاری زمینی و مسایری  هاراه  زمینایراندر 

  شاده اسات. همیشاه هم شاده و توساز مردمی وابساته به ی  تمدن مدیریت میمحساوب می

شده است. به  زمینی در نظر گرفته میی  هاراه بر ایحاشیهدریایی همچون مشاتقی و ی هاراه

همین خااطر اسااات کاه ساانادبااد بحری داسااتاان خود را در بغاداد و زماانی کاه در باافات 

مارکوپولو جای  هایاین در مقابل داساتان  .دهد زمینی مساتقر شاده، شارح میی بازرگانانه

بیگااناه و هاای  »آنجاا»ی  گیرد کاه آن لنگرگااه زمینی در تمادن خودی را نادارد و در زمیناهمی

 ماند.شناور باقی می  ،شگفت
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و   »من« اش بر دوش ارتباط و رویاروییو ساوار شادن زمینایراندر  هاراه  زمینی بودن

دیگری، عااملی بوده کاه کاارکرد راه در تمادن ایرانی را از دوقلوی جهاانی تجاارت و جناگ  

فراتر برده و آن را به مفهوم انساان آرمانی پیوند زده اسات. تنها در تمدن ایرانی اسات که  

«ایساات آگاه بر ، یننی »منشااوداش تنریف میسااا  »جهاندیده« بودنانسااان آرمانی بر ا

سافر کردن و پیمودن   ای که به شاکلی سانتی و مرساوم تنها باماهیت رنگارنگ گیتی. آگاهی

ی سااطوح اننکا  یافته و این نخسااتین  شااود. اهمیت راه در ایران در همهراه ممکن می

منتهی به کمال را با برچساه های  ساودمند و فرایند های  ی روند همه تقریباًتمدنی اسات که  

، یننی »راه«. از نام شاهرهایی مثل ری  راگا( و حران گرفته که  ه اساتدرکراه شاناساایی می

 رسانند.تا کلماتی مثل دین و شرینت و طریقت و مذهه که همگی مفهوم راه را می

آرماانی هم  هاای  »من«هاا گاذشااتاه از این اهمیات نماادین، کاارکردی واقنی در تولیاد  راه

دوران  و در  اساات و اولین   «ساایر آفاق و انف »ی  خاسااتگاه ایده زمینایراناند. داشااته

تمدنی اسات که سافر کردن در آن امری ضاروری برای رشاد و تنالی فردی   (پیشاامدرن، تنها

یننی تجارت و  هاراه  مساتقل از دو کارکرد اجتماعی کامالًشاده اسات. این امر  قلمداد می

یی  هاجریانپذیرفته اسات. یننی در ساراسار تاری  ایران همواره مدارهایی و جنگ انجام می

از تحر  جمنیتی را داریم که در آن افراد بدون هیچ دلیل نهادی و فارغ از هر ضاارورت 

شاوند و شاان زیارت نامیده میکنند. این سافرها در قاله شارعی و رسامیبیرونی، سافر می

تر از پایان عصر ساسانی  آیینی که خاستگاهش دیرینه  .بارز و باشکوه آن است  اینمونهحه 

گاهی    .گرددباز میر بل  و منابد بودایی در بامیان  ی زرتشت دزیارت کنبهاست و به رسم 

شاده اسات. و به »سافر برای سافر« تبدیل می  ردهکپیدا می یی غیررسامیهاشاکلاین سافر هم  

دیدارِ  که با ،   ساایر آفاق(  بخشطبینی الهامنوعی ماجراجویی در مکان و لم  فضاااهای 

 . خورده استو آموختن از استادان گوناگون و تأمل در خویش  سیر انف ( گره میافراد 

انتخابی فردی و شاخصای بوده که مردمان برای لم  کردن هساتی و  زمینایرانسافر در  

اماا باه یاازیادناد. این دیادار باا افراد  نو بادان دسااات میهاای ی جاادیادار باا افراد مهم و تجرباه

زیارت اسات.  پذیرفته  در بافتی تاریخی انجام میکه گاه  شاده،  مقطنی همزمان محدود نمی

و فرض بر آن بوده که  آرامگاه افراد نامدار درگذشاته، به نوعی سافر در زمان شاباهت داشاته 

 . دیدار آرامگاه انسانی بزرگ، همتاست با دیدار خودِ او، هرچند که قرنها پیش مرده باشد 
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مصاری و ی  هاتمدنزیارتی و سایاحتی ابداعی یکساره ایرانی اسات که در  های  این سافر

آمریکایی هرگز ابداع نشاد و در اروپا و چین هم به شکلی محدود و از مجرای ادیان ایرانی  

  مقد  بودایی های  باقی ماند. در چین کوه  زمینایرانوامگیری شااد و گرانیگاهش همچنان 

مقد  در ایران شاارقی را، و در اروپا  های  زیارت مکاان  وی هبهو زیارتشااان را داریم، و  

بوده و و آناتولی  رایه در کیش کاتولی  که وامی از مساالمانان اندل   یزیارتمساایرهای 

 المقد  و فلسطین در آسورستان بوده است.همچنان گرانیگاهش زیارت بیت

 
 گفتار هشتم: ایران، سرزمین مهر

 

سیستمی ها تمدن ایرانی از بسیاری جنبهتوان دریافت که چرا بر مبنای آنچه که گذشت، می

اش آن اسات که سایساتمی ساخت پایدار شاگفتی دربارهترین  اسات. مهمو اساتثنایی  غیرعادی  

تا به امروز   ، که نه تنهای زمینتمدن کرهترین و پایدارترین دهنده است. کهنو خودسازمان

ای که ایرانیان  . هویت ملی، که همچنان ساارزنده و بارور و پرتکاپو نیز هسااتدوام آورده

ای که در آن چنین کردند  ی تمدنیکه برساختند و حوزهسیاست ایرانشهری پدید آوردند و 

مکانی در میان ساایر  -از نظر گساترش زمانی  کلیبهاسات و پیوساته باقی مانده  روز  تا به ام

 رقیه است. انسانی بیی  هاتمدن

ی خود بااز  این انسااجاام و پاایاداری تاا حادودی باه خودانادیشاای تمادن ایرانی دربااره

هاا باا دقات  «نهااد»هاا و  »من«ی  هاایی کاه »شاانااخاتِ خود« را در هر دو ایاهگردد و منشمی

چهار  ساااخته اساات. در سااط  نهادها این نکته جای تأمل دارد که  ی ممکن میگیرچشاام

ترین  و قدیمی  هشاد   بندیصاورتشاناساایی و  ینزمایرانبرای نخساتین بار در   فراز«»ی  ایه

ها به  نخساتین اشاارهتنی که به این نظم سالساله مراتبی اجتماعی اشااره کرده، اوساتاسات.  م

  »گااهاان«افزاری  روان/ منش فرهنگی( در افزاری  بادن/ نهااد( از نرمی سااخاتتفکیا  ایاه

رد ی خُشاود و این همان تقابل مشاهور گیتی در برابر مینو اسات. جدایی میان ایهیافت می

ی گیلگمش یا  منش( قدمتی بیشاتر دارد و در متونی مثل حماساه-روان( و کالن  نهاد- بدن

 بینیم.هایش را میی انوماالیش نشانهمنظومه

های  ی اجتماعی و نهادیهمراتهِ حاکم بر خودِ ا ساالسااله  زمینایرانجاله آن که در 

مهریشات در این مورد   وی هبهدر میان متون اوساتایی مساتقر در آن هم منلوم بوده اسات. 
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تنلق ی دوم پ.م(  ی هزاره میانه  یزرتشاتدوران پیشاااش به  وی ه اسات. این متن که بدنه

ی خانوار  به اوستایی: کند که نظام اجتماعی از چهار ایهبه روشنی و بارها اشاره می  ،دارد

ی پدر اش بر عهدهشاهر، اساتان و کشاور تشاکیل یافته و رهبری  -ننمانَه، یننی خانمان(، قبیله

ی  گیرچشماین چهار ایه با دقت  ر دارد.  رئی  ایل، شهربان و شاهنشاه قرا  -خانوار، دهخدا

 کند.  سط  اجتماعی را توصیف می سطوح پیچیدگی در

مهریشات گذشاته از این محتوای سایاسای از این نظر هم اهمیت دارد که برای نخساتین  

کناد. این ملیات باه روشاانی باه هویات ایرانی مربوط  می  بنادیصااورتباار مفهوم ملیات را  

ی مرکزی خود دارد.  آریایی« را در هساتههای ایرانی« و »خانمانهای شاود و »سارزمینمی

کند،  کشاور ایران اشااره می یننی هم به جمنیت مردمان ایرانی و هم به حد و مرز سارزمینی

که البته در آن دوران بیشتر بر ایران شرقی تمرکز داشته است. این متن در ضمن از این نظر 

دارد که نظم اجتماعی را با مفهوم مهر   (انگاشااته شااده  و نادیده   گیرچشااماهمیتی بساایار 

شااان را نمااینادگی  دهد که هم محبات میاان مردمان و هم پیماان اجتمااعی میاانتوضاای  می

فرزند،  -اجتماعی  پدرهای این که در بخشاای از مهریشاات انواع پیوند   کند، و شااگفتمی

داماد و...( فهرسات شاده و مهری که   -شااگرد، دو همساایه، دو همشاهری، پدرزن-اساتاد

ت مهر میان مردمان بر اساا   شاان وجود دارد با عددی بازنموده شاده اسات. یننی شاد میان

گیری و تفسایر شاده اسات که نشاانگر عقالنی شادن شاان با منیاری کمی اندازهنقش اجتماعی

 این مفهوم نزد ایرانیان باستان است.   گیرچشم

و کهن   اینمونهن مهریشات ارجاعی تصاادفی و ت  نیسات، بلکه اشااره به مهر در مت

مننایی تمدن ی هانظامی مرکزی  آغازین از انبوهِ اشااراتی اسات که این مفهوم را در هساته

ی دوم پ.م ی هزارهی مهر، باه میااناههاا باه کلماهاشااارهترین ایرانی جاای داده اساات. کهن

کهن آریایی در اسناد تاریخی ی هازبانمتون به ترین  شوند و همزمان با ثبت کهنیمربوط م

 شوند.  پدیدار می

ی قرارداد اجتماعی به  در مهریشات مفهوم مهر بیشاتر در مفهوم پیمان و همچون شاالوده

ی هویت جمنی اسات که تبدیل »من« به »ما« را ممکن  کار گرفته شاده و نیرویی برساازنده

هیتی و میتانی ی هادولتی میان همزمان با مهریشات این واژه در عهدنامه  تقریباًساازد.  می

و در آنجا نام ایزدی اسات که برای تضامین درساتی عهد و پیمان دو شااه آریایی    ،ثبت شاده

به همراه خدایانی دیگر  از جمله ایندره و زروان و وارونا( گواه گرفته شاده اسات. تا چهار  
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زرتشات اسات که    »گاهان«ی مهر را داریم و این  ارهقرن بند ساومین ساند باساتانی مهم درب

ت. در در آن مهر برای نخساتین بار همچون مفهومی انتزاعی و فلسافی به کار گرفته شاده اسا 

ارتباط میان انسان و خداوند در قاله دلدار و دلداده،  بندیصورتها زرتشت با این سروده

 عرفان را به دست داده است.  نخستین پیکربندی از الهیات عشق و

مفهوم مهر ساتون فقرات تمدن ایرانی را برسااخته اسات. یننی بر خالف تمدن چینی که  

،  دادهمیترجی   را  ی نظامی ، و تمدن رومی که زور و غلبهدانستهمیکلیدی  را  قانون و شأن  

شده است. می  بندیصورتی عناصر اجتماعی و فرهنگی با مفهوم مهر در تمدن ایرانی همه

هایی مانند دادگری و دهش( و هم در هم در سایاسات چنین قالبی را داریم  در قاله مفهوم

مهرآمیز هم پیوناد میاان زن و مرد بوده  هاای  ی تیز کنشدین  کاه عرفاان را پادیاد آورده(. لباه

ی تغییری زیربنایی در و بنابراین تحول در این ارتباط که امروز شاااهدش هسااتیم نماینده

نظرم باا گسااترش میادان مهر و آزادساااازی باازتنریف مفهوم مهر اسااات. رونادی کاه باه  

 وابسته به آن همراه است.های  امکان

نی  فرهنگ ایراهای  ساراسار ایه  از مهریشات، همچنان پبیش از ساه هزار ساال اکنون، 

ترین  پیچیدهعاشاقانه،  های  منظومهترین . ایرانیان بر این مبنا غنیبا مفهوم مهر درآمیخته اسات

ساایاساای و ی هانظامترین  ی آفرینش و نظم جهان، کارآمد اساااطیری دربارههای روایت

اناد. مهمتر از هماه آن کاه درهم اخالقی و فلساافی را پادیاد آوردههاای  دسااتگااهترین  عمیق

م  این مفهوم  حکمفرماسات، با ک  هاتمدنی  یی مرساومی که در همهگراشاکساتن مناسا 

ممکن شاده اسات. با ورود مهر به میدان اسات که اخالق شاخصای از هنجار نهادی اساتقالل 

مادار تبادیال و دیگری باه امری انتخاابی و خودخواسااتاه و پیماان  »من«  کناد و ارتبااطپیادا می

 گیرد. شود، و از قواعد اجباری نهادها فاصله میمی

ی پیمان به کار گرفته  باساتانی ایرانی هم به مننای عشاق و هم در مننای هازبانمهر در 

  ای ایهاش بوده باشااد. یننی عالوه بر آن که در شااده و دومی انگار که مننای اصاالیمی

را نمایندگی   (یننی دلباختگی تجلی میل ترین و درونیترین فردی و شاخصای خودخواساته

یننی ارتباط کارکردی دو  ی ساازماندهی نهادها کند، در ساطحی اجتماعی به عنصار پایهمی

دهد. اما مهم آن اساات که این ارتباط را با عهد و پیمانی شااخصاای مربوط  ارجاع می (تن

 دیگر.  های بیند و نه اجبار خانوادگی، قانون قبیله، جبر خدایان یا چیز می



372       پیش درآمد: طرح پرسش از تمدن    

کند و ی آزاد را در خود حمل میاراده مفهوم مهر به شااکلی پیشااینی و بنیادین مننای

دهد. این  ها« قرار میو »دیگری »من«  و دیگری را به صااراحت مقدم بر ارتباط »من«  ارتباط

اجتمااعی ی  هاانظاامکاه ضاااامن بقاا و موفقیات کاارکرد  ای  هبرناد -برنادههاای  یننی کاه باازی

بگیرند و حراست شوند، با   سانتی شاکلهای هساتند، به جای آن که بر اساا  عادت یا اجبار

سااز حسای و شاود، که زمینهی آزادی فنال برافراشاته میتکیه بر خواساتی درونی و اراده

 شهودی و میلی و خواستی هم هست.

  ها تمدن، بر این اساا  از ریشاه با ساایر  زمینایرانی ساازماندهی نهادی در شاکل وی ه

گذر زمان همین بوده که در پی فروپاشاای   تفاوت دارد. دلیل اصاالی بقای تمدن ایرانی در

ناد، و اناد تاا از نو نظم اجتمااعی را بنیااد کنهاا این تواناایی و اعتباار را داشااتاه»من«نهاادی،  

عاطفی و هیجانی یننی مهر و دوسااتی های نیروترین  شااان از جن  نیرومند میانهای  پیوند 

 ست. بوده ا

های  در آنها شاکل نگرفته اسات، نهادها هساتند که کردار  »من« یی که مفهومهاتمدندر 

کنند. به همین خاطر انقراض ی  دودمان یا شکست از دشمنی بیگانه یا  انساانی را تنیین می

انجامد. در این شارایز در غیاب  ناپذیر نهادها میی سایاسای به فروپاشای برگشاتتجزیه

های نهاد  ننو و مهاجم جایگزی های  هایی که بنیادگذار نظم نهادی باشااند، یا سااازمان»من«

رسد. در هر  شاوند و یا شکلی از بازسازی و احیای درونی در آنها به انجام میفروریخته می

شود سیر تحول گسستی نهادی سر و کار داریم که اغله باع  می دو حال با تحولی کند و

ای یکنواخت که از شابیه باشاد، و نه منحنی  هشاکسات یخطپاره جوامع انساانی در کل به  

بینیم، اما  و چاا  نهادها را میای  هتحول ریشا  زمینایراندر   یکساان تبنیت کند.ای  همنادل

ی  دار نیساتند. یننی پویایی و جنبش خطراههچندان عمیق و ریشاه  هاگساساتدر عین حال 

تکامل نهادها را در کنار اصالی ساازمان دهنده داریم که از درون خود نهادها برنخاساته و 

ی  ی تما  ایهضانیتی بیرونی دارد. این اصال همان مهر اسات که در لبهنسابت به آنها و

ی  هاسایساتمترین  ها پیچیده»من«گیرد. جای می  فراز«»روانی و اجتماعی در سالساله مراته 

نظاام هسااتناد و باه همین خااطر پاایاداری و ثبااتی بیشااتر دارناد و در زماان رویاارویی باا این  

ی سااازند. همین تکیهها را ممکن میپاساا ترین  و مناسااهترین  بنیادین پیچیدههای تنش

و  ترین ایرانی در دشااوارهای هاساات که باع  شااده نهاد»من«نهادها بر کردار خودبنیاد  

شارایز هم قادر به بازساازی خود باشاند، و همین ار  و اهمیت مهر در روابز  ترین مهل 
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جمنی بار دیگر از دل آشاوب برویند و های  نساانی اسات که باع  شاده پیوندها و پیمانا

 گیرند.  سازماندهی مجدد نظام اجتماعی را بر عهده ب

عاملی بوده که باع  شااده این   زمینیرانای مهر در این کارکرد بنیادین و تنیین کننده

انگیز در زمانی چنین طوانی مرکزیت  شااگفت تأکید شاافاف و  بندیصااورتمفهوم با این  

نه میل جنساای و خود را حفظ کند. هیچ تمدن دیگری نداریم که مفهوم عشااق و مهر  و 

تنها در ایران اسات که   .مقد  شامرده باشاد   ،روابز خانوادگی( را به صاورت ایزدی مقتدر

پیوند انسااان و خداوند را با مهر از سااوی دیگر  اط میان شاااه و مردم و ارتباز سااویی  

و همه چیز از عرفان و الهیات گرفت تا سایاسات و آیین جنگ و رسام بزم شاده  رمزگذاری  

. به خاطر همین محوری بودن شاده اساتو هنر و انساان آرمانی را با این کلیدواژه تنریف  

مفهوم مهر بوده کاه تمادن ایرانی دوام آورده و باه همین خااطر بوده کاه نهاادهاا در این تمادن 

 اند.به دست آورده  هاتمدنمتمایز از سایر    کلیبهای  ساختار و پویایی

کنیم، در گونااگون را باا هم مقاایساااه میی  هااتمادنر  هنگاامی کاه پیکربنادی نهاادهاا د

شاود. در نهایت  ی مردم مربوط میی ارتباط نخبگان و تودهیابیم که متغیر اصالی به شایوهمی

ی نخباه و اشاارافی که پشااتیباان تولیاد فرهناگ و کارگزار اصاالی  طبقاه ،ی جوامعدر هماه

جوامع  اغله در  این نخبگان    .دهند پیکربندی آن هساتند، اقلیتی بسایار کوچ  را تشاکیل می

ی تمدن ایرانی که این نسابت به  در حوزه اند.گرفتهدر بر میجمنیت را   ٪10-5پیشاامدرن 

شاده اسات. یننی در جمنیت بالغ می  ٪15-10بوده، دسات باا به  زیاد دی  شاکلی غیرعا

ی کننده گنجند و اینان کساانی هساتند که مصارفی عوام میی جمنیت در ردهنهایت بدنه

 د.کننمنناهایی هستند که نخبگان تولید می

ی جمنیت هسااتند. ی عوام و بدنههمین توده ،ی اصاالی تمدنبا این حال نیروی زاینده

اند که با زندگی روزمره به شاکلی سارراسات رویارو هساتند و وضانیت آماریِ چون اینان

هایی  کنند. در هر تمدنی نخبگان و عوام با شایوهرا تنیین می  زیساته در ی  جامنهی تجربه

شاود که  ی این دو به قدری زیاد میشاوند. گاه فاصالهگوناگون مرزبندی و از هم تفکی  می

ی ایسات که در حوزهشاود و این قاعدهشاان واگرا میی ساخن گفتنسااختار زبانی و شایوه

 ز رایه بوده است. تمدن اروپایی از دیربا

بندی را به  ، همین ایهاروپاییان از همان ابتدای کار که نخساتین خیز خود را برداشاتند 

تی ، وقی قرن چهارم پ.م تا عصار زایش مسای در فاصاله شاکلی زبانی تثبیت کرده بودند.
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که اشاراف دیوانسااار و  ی باساتانی تمدن مصاری  مصار را تساخیر کردند، دو ایه  مقدونیان

را بازتولید کردند. با این تفاوت که زبان   (کردی رعیت کشااورز جدا میارتشای را از بدنه

 ادی و فرهنگی  بر این مبنا تمایزی نزبان رعیت مصری.  ی اشراف یونانی بود و  رسمی طبقه

ی مردم را به دوقطبی  گرفت که شاکاف میان نخبگان سایاسای و اقتصاادی با بدنهشاکل می

 کرد.  مغلوب تبدیل می-غاله

قلمرو جغرافیایی  شاارق این  مشااابه همین قاعده را در سااراساار تاری  اروپا داریم. در 

اشاراف نورمن و رعیت و در فرانساه و انگلساتان داریم رعیت اساالو و اشاراف آلمانی را 

نه بوده که در اروپا به این خاطر چنین نهادی واگرایی زبان اشراف و عوام آنگلوسااکساون را.  

اسات. همین الگو  شاده  محساوب میاساتیالی قومی مهاجم بر مردمی تابع و ناتوان  پیامد 

بندتر در جریان اساتنمار هم تکثیر شاد و چیرگی زبان فرانساوی در آفریقا و انگلیسای در 

ی نشااساات همین مرزبندی افراطی و زورمدارانههند و اسااتانیایی و پرتغالی در آمریکا ته

 ده است.کرنخبگان و عوام است، و ستمی که اولی بر دومی اعمال می

کناد، الگوی مرزبنادی میاان نخبگاان و از این رو شاااخص مهمی کاه در اینجاا ظهور می

ی پشاتیبانی این دوقطبی با انحصاارجویی سایاسای و اساتیالی نظامی. در عوام اسات، و درجه

ترین اروپااییاان در این مورد شاادیاد   احتماااًایم،  کاه داشااتاهای  هگاانا شااشی  هااتمادنمیاان  

این در ساراسار تاری   .اند داشاتهگذاری را فاصالهترین و خشانتفکی   ترین مرزبندی  و بیش

اروپا هم در درون جغرافیای این تمدن و هم در مناطق زیر اسااتیالیشااان مصااداق داشااته 

 است. 

نخبگاان ایرانی    یشااود. طبقاهی مقاابال اروپاا محسااوب میاز این نظر نقطاه  زمینایران

ی مردم در پیوند همیشااه از نظر بافت جمنیتی و جایگیری مکانی و سااب  زندگی با توده

خاساته اسات. زبان عوام و نخبگان همواره یکی بوده و در بافت بوده و اغله از آنها برمی

گرفتاه، و باه همین خااطر ادبیاات نخبگاان کاه اغلاه باه صااورت شاانر  زباان ملی جاای می

ای پایدار و فراگیر در طبقات پایینتر  و جایگیری گیرچشامشاده، رساوخی می  بندیصاورت

اند. ای نبودهزمین اقوام مهاجم بیرونی هم قادر به ایجاد چنین مرزبندیدر ایرانداشته است. 

زبان شاادند و شاااهان و مغوان پ  از چند نساال مساالمان و پارساایچنان که مقدونیان  

تبار ساالجوقی و صاافوی و گورکانی و عثمانی به بزرگترین مبلغان زبان پارساای در تر 

 جهان دگردیسی یافتند.
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هاای منادیی مردم در تمادن ایرانی اغلاه بر اسااا  توانمرزبنادی میاان نخبگاان و توده

دیگر به طایفه و ن اد و دین و مشاابه اینها ی  هاتمدنشاده و بر خالف  شاخصای تنیین می

المل  و از ی نظامنامهقبادان ریدکی تا سایاساتوابساته نبوده اسات. از متن سااساانی خسارو  

  شاویم. میساااری روبرو  بر شاایساته یتأکید با  ه جاآنجا تا متون سایاسای عصار مشاروطه، هم

شاده، متنهایی مثل تاری  ی قومی بدوی و نوآمده نقض میآنجا که این اصال به دلیل سایطره

کرده و شاکل  آمده که آشاکارا این اختالل را گوشازد میجهانگشاا و تاری  بیهقی پدید می

به همین خاطر شارایطی مثل عصار اموی و  داده اسات.اش را نشاان میطبینیدرسات و 

ای از ساااری و اساتیالی طبقههای آن، که با منتفی شادن شاایساتهغزنوی و مغول و مشاابه

ای نبوده که بر شاده و جوانهر محساوب مینابخردان و ناکساان همراه بوده، اغتشااشای زودگذ 

 ساار بروید.این درخت کهنسال شایسته

ها  »من«انتخابی های بر کردار  تأکید ی آزاد انسااانی و به رساامیت شاامرده شاادنِ اراده

ی  فردی تنیین کننادههاای  اسااتنادادهاا و تواناایی زمینایرانعااملی بوده کاه بااعا  شااده در 

باا تحر  عمودی    زمینایرانجاایگااهش بااشاااد. باه همین خااطر از آغااز تاا پاایاان تااری   

ناشاای  ی نخبگان و عوام  ساار و کار داریم که از مرزبندیِ فردمدارانه یو فراگیر  گیرچشاام

ایم که  بزرگ را نداشاتههای . در هیچ تمدنی به قدر ایران بنیانگذاران دودمانشاده اساتمی

که  نادرشااه  وماهیگیر و صافاریان رویگر زاده    یآل بویه .ساته باشاند از طبقات پایین برخا

ی  . این مساایر گشااادهاند هایی برجسااتهبود، در این میان نمونهدوزی عادی  فرزند پوسااتین

ه نشااانگر او  در دوران قاجار ک .ارتقای عمودی در جامنه تا به امروز هم برقرار اساات

اجرایی کشاور یننی  های  مقامترین فسااد و تباهی سایاسات ایرانشاهری اسات، همچنان بلندپایه

  اند. خواه امیرکبیرکردهاندازی میطبقات به این موقنیت دسااتترین  ها از پایینصاادراعظم

گرد بود، یاا اتاابا   درویشاای دورهکاه  زا آقااساای  و خواه حااجی میر  ،بااشاااد   زادهآشااتز 

 اند.الدوله که پدرانشان کبابی و سلمانی بودهخان امینالسلطان و میرزا علیامین

مرزبندی پیچیده و سیال میان نخبگان و عوام و گشوده بودن راه ارتقای عمودی مردمان  

درخشاان طبقات پایینی را ممکن  های اساتندادی نخبگان از ی طبقهعاملی اسات که تغذیه

انگیزش  ساازد و این عاملی اسات که سارزندگی تمدن ایرانی و توانایی ساازگاری شاگفتمی

نظیر این تمدن را موجه خطرنا  را ممکن سااخته و زایندگی فرهنگی بیهای موقنیتدر 

 شده است.
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۱۹۱-۲۰۱ ،۲۰۴-۲۱۰ ،۲۱۲-۲۱۷  ،۲۱۹-

۲۲۶ ،۲۳۰ ،۲۳۵-۲۴۸ ،۲۵۰-۲۵۴ ،۲۵۶-

۲۷۲ ،۲۷۸ ،۲۸۱-۲۹۳ ،۲۹۵-۲۹۶ ،۳۰۰-

۳۰۳ ،۳۰۵-۳۰۶ ،۳۱۱-۳۱۷ ،۳۲۳-۳۲۴  ،

۳۲۷ ،۳۳۷-۳۳۸ ،۳۴۰-۳۴۱ ،۳۴۶-۳۵۰  ،

۳۵۳ ،۳۵۸-۳۶۷ ،۳۶۹ ،۳۷۳-۳۷۴ 

 ۱۲۱اریحا: 

 ۲۷۴، ۱۲۱اریدو: 

 ۱۰۸ازبکستان: 

 دریای اژه   ←اژه 

 اسطوره   ←اساطیر 

 ۱۳۳اسپارت: 

،  ۱۶۱،  ۱۴۹، ۱۱۸، ۸۷اسپانیا/اسپانیایی: 

۱۹۲ ،۲۲۴ ،۲۳۸ ،۲۴۳ ،۲۴۵-۲۴۷ ،۲۵۹  ،

۲۶۱-۲۶۲ ،۲۸۲ ،۲۹۰ ،۲۹۸ ،۳۵۶ ،۳۶۱  ،

۳۶۶-۳۶۷ ،۳۷۴ 

،  ۱۷۱، ۱۵۹، ۱۱۸، ۱۱۶-۱۱۵، ۹۲استرالیا: 

۲۴۸ ،۳۰۲ ،۳۶۵ 

،  ۵۵، ۴۹-۴۸، ۳۲، ۹استعمار/استعماری: 

۷۵ ،۷۷ ،۸۶-۸۷ ،۱۱۹ ،۱۳۶ ،۱۷۹ ،۱۹۱-

۱۹۲ ،۲۰۵-۲۰۷ ،۲۱۷ ،۲۲۴ ،۲۳۷-۲۳۸  ،

۲۴۰-۲۴۱ ،۲۴۳ ،۲۴۶-۲۴۸ ،۲۵۵ ،۲۶۳  ،

۲۷۰ ،۲۸۴-۲۸۵ ،۳۰۱ ،۳۲۴-۳۲۵ ،۳۵۳-

۳۵۴ ،۳۶۲ ،۳۶۵ ،۳۷۴ 
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 ۳۳۸اسرائیل: 

،  ۹۴، ۸۵، ۶۵، ۵۹، ۱۶، ۸اسطوره/اساطیر: 

۱۱۰ ،۱۳۳ ،۱۳۷-۱۳۸ ،۱۴۹-۱۵۰ ،۱۵۳  ،

۱۷۰ ،۱۷۷ ،۱۸۵ ،۲۰۱ ،۲۱۵-۲۱۶ ،۲۳۳  ،

۲۴۷ ،۲۵۶ ،۲۶۵-۲۶۶ ،۲۹۹ ،۳۰۲ ،۳۱۵  ،

۳۳۶ ،۳۶۰ ،۳۷۱ 

 ۲۲۲اسکاندیناوی: 

 ۲۰۱اسکندریه: 

 ۱۱۵اسکیمو: 

،  ۱۰۰،  ۹۴-۹۳، ۷۴، ۵۲اسالم/اسالمی: 

۱۱۴ ،۱۲۴ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۶۷ ،۱۷۲ ،۱۷۸  ،

۱۸۴ ،۱۸۷ ،۱۹۳ ،۱۹۶-۱۹۷ ،۲۰۳ ،۲۱۲-

۲۱۳ ،۲۲۲ ،۲۲۹-۲۳۰ ،۲۴۹ ،۲۵۳ ،۲۵۹  ،

۲۶۱ ،۲۷۰ ،۲۸۰-۲۸۲ ،۲۹۶ ،۳۰۲-۳۰۴  ،

۳۱۲ ،۳۱۵ ،۳۲۵ ،۳۳۷-۳۳۸ ،۳۵۶ 

 ۳۷۴، ۲۸۴-۲۸۲، ۲۴۷اسالو/اسالوی: 

 ۲۵۹اشعری: 

،  ۱۴۲- ۱۴۱، ۱۱۵، ۹۳اشکانی/اشکانیان: 

۱۵۶ ،۱۶۶-۱۶۷ ،۲۰۷ ،۲۱۶ ،۲۲۵-۲۲۷  ،

۲۳۳ ،۲۷۸ ،۲۸۳ ،۲۹۶-۲۹۸ ،۳۰۳ ،۳۰۷  ،

۳۱۰ ،۳۱۹ ،۳۲۴-۳۲۵ ،۳۳۶-۳۳۷ ،۳۶۳ 

 ۲۷۴اصفهان: 

 ها  عرب ←اعراب 

 ۳۳۵ها: افغان

 ۳۶۵اقیانوس آرام: 

 ۱۲۰اقیانوس اطلس: 

 ۱۲۰اقیانوسیه: 

،  ۲۸۰،  ۲۷۷-۲۷۶، ۱۲۳، ۵۹اکد، اکدی: 

۲۹۶ ،۲۹۸-۲۹۹ ،۳۱۶ ،۳۲۷ ،۳۳۵ 

 ۲۷۳البرز: 

 ۱۹۳امپریالیستی: 

 ۳۷۵، ۳۵۶اموی: 

 ۳۶۹، ۳۵۶، ۲۶۲اندلس: 

،  ۱۷۲، ۱۲۰، ۸۰، ۴۰، ۲۷انسان خردمند: 

۲۰۲ ،۲۷۹ 

 ۹۸قامت: انسان راست 

 ۱۱۹، ۸۲، ۴۴، ۷انسان هوشمند: 

 ۲۹۶، ۲۷۵-۲۷۴، ۱۲۱انشان: 

 ۳۰۸انطاکیه: 

 ۲۶۶انقالب آمریکا: 

 ۲۱۷انقالب الکترونیکی: 

 ۲۱۷ها: انقالب رسانه

 ۲۶۶انقالب روسیه: 

 ۱۲۱شهرنشینی: انقالب 

،  ۱۰۸، ۱۰۶، ۱۰۳-۱۰۲، ۹۹انقالب صنعتی: 

۲۱۳ ،۲۱۷ ،۲۴۶ ،۲۴۸ ،۳۶۰-۳۶۱ 

 ۳۰۵، ۲۴۷، ۱۱۱انقالب فرانسه: 

 ۲۴۶انقالب کبیر: 

،  ۱۲۱،  ۱۰۴-۱۰۲، ۴۵انقالب کشاورزی: 

۱۵۹ ،۲۱۱ ،۲۵۲ ،۲۷۴ ،۲۷۷-۲۷۸ ،۳۲۵ 

،  ۱۹۲،  ۱۰۳، ۸۶، ۸۴انگلستان/انگلیسی: 

۲۳۸ ،۲۴۳ ،۲۴۵-۲۴۸ ،۲۵۹ ،۲۸۴-۲۸۵  ،
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۲۸۸ ،۲۹۶-۲۹۷ ،۳۲۴ ،۳۴۶-۳۴۸ ،۳۶۱-

۳۶۲ ،۳۶۷ ،۳۷۴ 

 ۳۶۹، ۲۹۹انوماالیش: 

 ۲۷۴، ۱۲۶اور: 

،  ۱۵۹، ۱۳۶-۱۳۵، ۱۱۸اوراسیا/اوراسیایی: 

۱۷۱ ،۲۰۵-۲۰۶ ،۲۷۸ 

 ۳۰۰اورالی: 

 ۳۱۵، ۲۷۴، ۱۲۱اوروک: 

،  ۳۱۵، ۲۹۹، ۲۹۶، ۲۱۶، ۵۹اوستا/اوستایی: 

۳۶۹-۳۷۰ 

 ۲۷۶اوستیا: 

 ۱۵۸اولمک: 

 ۳۰۰اویغورها: 

 ۳۰۸ایبری: 

 ۳۵۶، ۲۶۲-۲۶۱، ۲۴۱، ۱۴۹ایبریا/ایبریایی: 

،  ۱۵۴-۱۵۳، ۱۵۰-۱۴۹ایتالیا/ایتالیایی: 

۱۷۰ ،۲۱۴ ،۲۴۲ ،۲۴۷ ،۲۷۱ ،۳۶۴ 

،  ۷۷، ۷۴، ۵۰، ۱۳، ۹ایدئولوژی/ایدئولوژیک: 

۸۰ ،۱۰۹ ،۱۱۲ ،۱۱۶ ،۱۳۳ ،۱۵۳  ،۱۷۷  ،

۱۸۷ ،۱۹۳ ،۲۰۲ ،۲۲۳ ،۲۶۷ ،۲۷۹ ،۳۰۳  ،

۳۱۴ 

،  ۲۷، ۱۸، ۱۵، ۱۲زمین/ایرانی: ایران/ایران 

۴۵ ،۴۷ ،۵۶ ،۵۹ ،۶۴-۶۵ ،۷۰ ،۷۳ ،۷۷-

۷۸ ،۸۳-۸۶ ،۹۲-۹۶ ،۱۰۰-۱۰۱ ،۱۰۳-

۱۰۶ ،۱۰۸ ،۱۱۵ ،۱۱۷-۱۳۵ ،۱۳۷-۱۳۹  ،

۱۴۲-۱۴۴ ،۱۴۶-۱۵۳ ،۱۵۶ ،۱۵۸-۱۵۹  ،

۱۶۴-۱۷۵ ،۱۷۷-۱۸۰ ،۱۸۲-۱۸۷  ،۱۸۹-

۱۹۱ ،۱۹۳-۲۰۱ ،۲۰۳-۲۰۵ ،۲۰۷-۲۰۹  ،

۲۱۲ ،۲۱۴-۲۱۷ ،۲۱۹-۲۳۷ ،۲۳۹ ،۲۴۱-

۲۴۷ ،۲۴۹-۲۵۴ ،۲۵۷-۲۵۹ ،۲۶۱-۲۶۹  ،

۲۷۲-۳۲۹ ،۳۳۲-۳۶۵ ،۳۶۷-۳۷۵ 

،  ۱۷۵-۱۷۴، ۱۶۶، ۷۳ایرانشهر/ایرانشهری: 

۱۹۹ ،۲۰۸ ،۲۳۲ ،۲۵۳ ،۲۵۸ ،۲۶۵ ،۲۸۶  ،

۲۸۸-۲۸۹ ،۳۰۵-۳۰۷ ،۳۱۲ ،۳۱۷ ،۳۱۹-

۳۲۰ ،۳۲۲ ،۳۳۹-۳۴۰ ،۳۵۰ ،۳۶۰ ،۳۶۴  ،

۳۶۹ ،۳۷۵ 

 ۲۶۶، ۱۵۳ایزیس و اوزیریس: 

،  ۱۳۸، ۱۲۸-۱۲۷، ۱۲۳، ۷۸-۷۶، ۴۵ایالم: 

۱۴۱ ،۱۵۱ ،۲۵۰ ،۲۷۴ ،۲۷۶-۲۷۸ ،۲۹۲  ،

۲۹۶-۲۹۷ ،۳۰۷ ،۳۱۴ ،۳۲۱-۳۲۲ ،۳۲۷  ،

۳۳۰ ،۳۳۲ 

 ۳۵۶، ۲۲۸-۲۲۷، ۲۲۵ایلخانی: 

 ۳۲۱، ۲۸۳، ۱۵۰ایلوریا/ایلوری: 

،  ۳۰۵،  ۲۲۱، ۱۶۲-۱۶۱، ۱۱۸، ۸۷اینکا: 

۳۴۱ 

 ۱۸۴، ۱۸۱، ۱۵۰ایونیه/ایونی: 

 )ب( 

،  ۳۳۰- ۳۲۹، ۲۹۳، ۲۷۸، ۱۶۷بابِل/بابلی: 

۳۳۳ ،۳۳۵ 

 ۲۹۹ها: بابی

 ۱۰۶باکو: 
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،  ۱۵۷، ۱۵۲-۱۴۹، ۱۳۳بالکان/بالکانی: 

۱۶۶ ،۱۸۴ ،۲۱۶ ،۲۴۷ ،۲۶۶ ،۲۸۳ ،۲۸۷  ،

۳۱۰ ،۳۳۷ ،۳۶۶ 

 ۳۶۸، ۲۹۷بامیان: 

 ۲۹۸بخارا: 

 ۳۶۲، ۳۴۵-۳۴۴، ۲۹۲، ۲۸۸بدخشان: 

 ۳۵۶، ۳۵۳، ۳۳۷بربر: 

،  ۱۲۷، ۱۲۴-۱۲۳، ۱۰۵داری: برده/برده

۱۳۱ ،۱۳۳ ،۱۴۷ ،۱۶۲ ،۱۶۸-۱۷۱ ،۱۹۴  ،

۲۱۱ ،۲۴۳ ،۲۴۶-۲۴۷ ،۲۶۰-۲۶۲ ،۲۶۷  ،

۳۱۲ ،۳۲۱-۳۲۲ ،۳۲۶ ،۳۵۰ ،۳۵۲-۳۵۳  ،

۳۵۸ ،۳۶۵ 

 ۲۳۲برمه: 

 ۲۱۳-۲۱۲برهمایی: 

 ۲۸۵، ۲۴۹، ۴۷بریتانیا: 

 ۱۵۹برینگ، تنگه: 

 ۳۶۷بغداد: 

،  ۱۶۶، ۱۵۱، ۱۳۶، ۱۳۴، ۱۱۵، ۴۵بلخ: 

۱۷۹ ،۱۹۶ ،۲۲۷ ،۲۷۴ ،۲۷۶-۲۷۸ ،۲۹۲  ،

۲۹۷-۲۹۸ ،۳۰۲ ،۳۰۷ ،۳۳۳ ،۳۶۸ 

 ۱۹۵بلغار: 

- ۲۷۶،  ۲۷۴، ۲۳۲، ۱۲۶بلوچستان/بلوچ: 

۲۷۷ ،۳۰۲ ،۳۰۷-۳۰۸ ،۳۴۵-۳۴۶ ،۳۵۴ 

،  ۱۷۹، ۱۶۵، ۱۴۴، ۱۱۵-۱۱۴، ۵۹بودایی: 

۱۹۸-۱۹۹ ،۲۰۳ ،۲۱۲-۲۱۳ ،۲۱۶ ،۲۳۳  ،

۲۵۳ ،۲۵۹ ،۲۹۷ ،۳۰۳-۳۰۴ ،۳۱۴-۳۱۵  ،

۳۲۰ ،۳۳۷ ،۳۶۲ ،۳۶۴ ،۳۶۸-۳۶۹ 

   ۲۷۴بهبهان: 

 ۳۶۹المقدس: بیت

 ۳۵۶،  ۱۹۷بیزانس: 

 )پ( 

 ۳۱۰،  ۲۹۷، ۱۶۶، ۱۵۱، ۹۳پارت/پارتی: 

،  ۱۴۶، ۱۳۰، ۸۴، ۵۹، ۴۵، ۹پارس/پارسی: 

۱۵۰-۱۵۱ ،۱۶۵-۱۶۷ ،۱۷۴ ،۱۸۳-۱۸۶  ،

۱۹۵ ،۲۰۳ ،۲۰۹ ،۲۱۶ ،۲۲۷-۲۳۰ ،۲۴۲-

۲۴۳ ،۲۶۴ ،۲۶۸ ،۲۷۸-۲۷۹ ،۲۸۹-۲۹۰  ،

۲۹۵-۳۰۰ ،۳۰۲ ،۳۰۵-۳۰۸ ،۳۱۲ ،۳۱۸-

۳۱۹ ،۳۲۴ ،۳۳۵-۳۳۶ ،۳۷۴ 

 ۲۹۷-۲۹۶پارسی باستان: 

 ۲۹۷-۲۹۶، ۲۱۶پارسی دری: 

 ۲۹۹، ۲۹۷-۲۹۶پارسی میانه: 

   ۳۰۸-۳۰۷پاکستان: 

   ۲۶۶، ۲۰۸پاگانی: 

 ۲۱۲پالی: 

 ۳۴۵، ۲۹۱، ۱۳۶-۱۳۵پامیر: 

 ۳۲۱پانونیا: 

،  ۲۳۴،  ۲۳۲، ۲۲۴، ۱۹۲پرتغال/پرتغالی: 

۲۳۸ ،۲۴۳ ،۲۴۵ ،۲۴۷ ،۲۵۹ ،۲۸۴ ،۳۵۶  ،

۳۶۱ ،۳۶۴ ،۳۶۷ ،۳۷۴   

،  ۲۶۶، ۲۴۸-۲۴۷پروتستان/پروتستانیسم: 

۳۵۳ 

 ۳۱۵پکن: 
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 ۲۷۶پنجاب: 

 ۱۱۱پهلوی دوم: 

 )ت( 

 ۳۱۴، ۱۸۸، ۱۴۴تائویی: 

- ۲۸۲، ۲۸۰، ۲۲۹، ۱۹۵، ۱۴۷تاتار/تاتاری: 

۲۸۳ 

 ۱۳۷تاریم: 

 ۲۹۸تاشکند: 

 ۳۵۷، ۲۸۷، ۱۳۷-۱۳۵تاکالماکان: 

 ۱۴۶، ۱۴۴، ۱۴۲تانگ، دودمان: 

 ۱۲۲تِب: 

،  ۱۷۱، ۱۶۹، ۱۶۶، ۱۵۲، ۱۴۲، ۱۳۷تخاری: 

۲۵۸ ،۲۷۸ ،۲۸۲-۲۸۳ ،۲۹۷ ،۳۰۰-۳۰۱  ،

۳۳۷ 

،  ۱۳۶، ۱۱۹، ۱۱۵ترکستان/ترکستانی: 

۱۵۲ ،۱۶۶ ،۲۲۹ ،۲۵۸ ،۲۷۸ ،۲۸۰-۲۸۱  ،

۲۸۸ ،۲۹۱ ،۳۰۰-۳۰۱ ،۳۰۷ ،۳۳۷ ،۳۵۰ 

،  ۱۸۰، ۱۱۹، ۱۱۵، ۷۷، ۷۴-۷۳ترک/ترکی: 

۱۹۶-۱۹۷ ،۲۲۹ ،۲۵۹ ،۲۸۰-۲۸۳ ،۲۸۸  ،

۲۹۶ ،۳۰۰ ،۳۰۵ ،۳۵۴ ،۳۷۴ 

 ۲۲۹ترکیه: 

 ۳۰۲تصوف: 

 ۱۶۰تنوچتیتالن: 

 ۲۷۳توروس: 

 ۲۷۴تهران: 

 ۲۲۹تیموریان: 

 )ج( 

 ۱۴۹الطارق: جبل 

 ۲۸۴ی هرمز: جزیره 

 ۲۴۸، ۱۰۷جنگ جهانی اول: 

،  ۲۴۸، ۱۹۳، ۱۷۷، ۱۰۸جنگ جهانی دوم: 

۲۷۲ 

 ۲۷۱، ۱۰۸جنگ سرد: 

،  ۲۶۱، ۲۵۹، ۲۰۷، ۲۰۵های صلیبی: جنگ 

۳۲۴ 

 ۳۴۵، ۲۹۲، ۲۷۶-۲۷۴، ۱۲۱جیرفت: 

 )چ( 

 ۲۲۷چاچ: 

 ۲۳۰چاگاتای: 

 ۱۷۷چکسلواکی: 

 ۱۴۰چو، دودمان: 

 ۲۷۴، ۱۲۱چیذر: 

،  ۹۲، ۸۷، ۸۴-۸۳، ۶۵، ۴۷، ۴۵چین/چینی: 

۹۸ ،۱۰۰-۱۰۱ ،۱۰۴ ،۱۰۶ ،۱۱۵  ،۱۱۷-

۱۲۰ ،۱۲۷ ،۱۳۰ ،۱۳۵-۱۴۴ ،۱۴۶-۱۴۷  ،

۱۴۹-۱۵۰ ،۱۵۲-۱۵۳ ،۱۵۸-۱۵۹  ،۱۶۶-

۱۶۹ ،۱۷۱ ،۱۷۳-۱۷۴ ،۱۷۸ ،۱۸۰ ،۱۸۲  ،

۱۸۶ ،۱۸۸-۱۹۳ ،۱۹۷-۱۹۹ ،۲۰۴-۲۰۵  ،

۲۱۲-۲۱۳ ،۲۱۶-۲۱۷ ،۲۲۱-۲۳۵  ،۲۳۸-

۲۳۹ ،۲۴۱ ،۲۴۳-۲۴۴ ،۲۴۶ ،۲۴۹ ،۲۵۱-

۲۵۲ ،۲۵۴ ،۲۵۸-۲۵۹ ،۲۶۳ ،۲۶۷-۲۶۸  ،

۲۷۲ ،۲۸۰-۲۸۲ ،۲۸۶-۲۸۹ ،۲۹۲-۲۹۳  ،

۲۹۵-۳۰۱ ،۳۰۵-۳۰۷ ،۳۱۱-۳۱۷  ،۳۲۴  ،
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۳۳۷ ،۳۴۰-۳۴۳ ،۳۴۵-۳۵۰ ،۳۵۵-۳۵۶  ،

۳۵۹ ،۳۶۰-۳۶۱ ،۳۶۳-۳۶۵ ،۳۶۷ ،۳۶۹  ،

۳۷۱ 

 ۱۴۷چینگ، دودمان: 

 )ح( 

 ۴۵حبشه: 

 ۳۶۸حران: 

 )خ( 

 ۱۹۳، ۱۸۶-۱۸۵خاورمیانه: 

 ۲۹۱، ۲۸۱، ۲۵۸، ۱۵۲، ۱۳۶ختای و ختن: 

 ۳۰۸-۳۰۷، ۲۹۸، ۲۷۶، ۱۲۶خراسان: 

 ۱۹۷خزرها: 

،  ۱۳۴، ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۱، ۱۰۱، ۹۸، ۵۸خط: 

۱۴۳-۱۴۴ ،۱۴۷ ،۱۵۰-۱۵۱ ،۱۵۳ ،۱۶۲  ،

۱۷۲ ،۱۷۵ ،۱۸۵ ،۱۹۵ ،۲۰۴ ،۲۱۶ ،۲۲۶  ،

۲۲۸-۲۳۰ ،۲۳۷ ،۲۶۴ ،۲۷۶ ،۲۸۰ ،۲۸۵  ،

۲۹۸ ،۳۱۱ ،۳۱۳-۳۱۴ ،۳۴۹ ،۳۶۶ 

 ۳۲۷خط استوا: 

 ۳۵۷، ۲۹۱، ۲۷۵، ۲۷۳خلیج فارس: 

،  ۲۳۱، ۲۲۶، ۱۳۶، ۱۱۵خوارزم/خوارزمی: 

۲۳۳ ،۲۳۵ ،۲۴۵ ،۲۷۴ ،۲۷۶ ،۲۸۵ ،۲۸۹  ،

۲۹۱ ،۲۹۸ ،۳۶۴ 

 ۳۰۷، ۲۷۶خوزستان: 

 ۳۳۶خونیرث: 

 ۱۲۷خیرشهر: 

 )د(

 ۲۵۸دائو، آیین: 

 ۳۲۱ها: داسی

 ۳۴۷، ۳۳۸، ۳۰۸، ۲۷۶داغستان: 

 ۳۴۶، ۲۷۶دامغان: 

 ۳۶۲، ۳۳۷، ۳۰۲دراویدی: 

 ۱۵۰دُری: 

 ۳۵۷، ۲۷۵ی اورمیه: دریاچه

،  ۲۷۶-۲۷۵، ۲۷۳، ۱۲۰ی خزر: دریاچه

۲۷۸ ،۲۸۸ ،۲۹۱ ،۳۰۹ ،۳۵۷ 

،  ۲۷۸، ۲۷۵، ۲۷۳، ۱۲۰ی خوارزم: دریاچه

۲۸۸ ،۲۹۱ ،۳۵۷ 

 ۲۷۵ی وان: دریاچه

،  ۳۰۲، ۲۹۱، ۲۷۵، ۱۲۶ی هامون: دریاچه

۳۵۷ 

 ۳۶۵،  ۳۲۵، ۲۸۰، ۱۵۰، ۱۲۹دریای اژه: 

 ۲۹۱دریای سرخ: 

،  ۲۸۸، ۲۷۸، ۲۷۵، ۲۷۳، ۱۲۰دریای سیاه: 

۲۹۱ 

 ۲۸۸دریای مازندران: 

،  ۱۶۹،  ۱۵۲-۱۴۸، ۱۲۰دریای مدیترانه: 

۱۷۴ ،۲۱۷ ،۲۲۲ ،۲۴۱-۲۴۲ ،۲۴۶ ،۲۷۵  ،

۲۸۲ ،۲۹۱ ،۳۰۰ ،۳۰۸ ،۳۴۲ ،۳۴۸ ،۳۶۵-

۳۶۶ 

 ی زروان نظریه ←دستگاه نظری زروان 

 ۲۷۳دشت کویر: 

 ۲۷۴سادات: دمب
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،  ۱۱۰دموکراتیک: /دموکراسی/دموکرات 

۲۶۶ ،۲۷۱ ،۲۸۴ ،۳۵۳ 

 ۳۲۴،  ۳۱۲، ۲۵۴، ۱۶۸دیلمی/دیلمیان: 

 ۲۶۶دیونوسوس: 

 )ر(

،  ۲۰۳، ۱۷۴، ۱۴۲، ۱۳۷، ۱۰۰راه ابریشم: 

۲۱۶ ،۲۲۶ ،۲۳۱-۲۳۳ ،۲۳۵ ،۲۴۲-۲۴۴  ،

۲۵۹ ،۲۸۲ ،۳۵۹-۳۶۰ ،۳۶۳-۳۶۴ 

 ۳۱۳، ۳۱۱، ۱۶۰، ۱۱۸، ۸۲، ۹-۸سازی: راه

 ۳۲۲، ۳۱۵، ۳۰۵، ۲۹۰، ۴۷رم: 

 ۲۱۴-۲۱۳رنسانس: 

 ۳۰۸رود جیحون: 

 ۳۵۷، ۳۲۶، ۲۷۵رود دجله: 

 ۳۵۷، ۳۲۶، ۲۷۴رود دز: 

 ۳۲۶رود دیاله: 

 ۳۲۶رود زاب: 

 ۳۴۲، ۱۴۱رود زرد: 

،  ۲۷۴،  ۱۲۸، ۱۲۶ی سند: رود سند/دره

۲۷۸ ،۲۹۱ ،۳۰۲ ،۳۴۵ ،۳۵۷ 

 ۳۵۷، ۳۲۶، ۳۰۸، ۲۷۴رود فرات: 

 ۳۵۷، ۳۲۶، ۲۷۴رود کارون: 

 ۲۷۴رود کرج: 

 ۳۵۷، ۳۲۶، ۲۷۴رود کرخه: 

 ۳۵۷، ۲۹۱، ۱۲۸رود گنگ: 

،  ۱۲۹، ۱۲۵-۱۲۳، ۱۲۰ی نیل: رود نیل/دره

۱۳۴ ،۱۵۳ ،۱۶۹ ،۲۷۳ ،۲۸۷-۲۸۹ ،۳۰۱  ،

۳۲۵-۳۲۷ ،۳۴۳ 

 ۱۳۷هو: رود هوانگ

 ۳۰۲، ۲۹۱، ۲۷۴، ۱۲۶هیرمند: رود 

 ۳۴۲، ۱۴۱، ۱۳۷تسه: رود یانگ

،  ۱۱۹، ۱۱۵، ۱۰۸، ۹۵، ۸۶روسیه/روسی: 

۱۹۲ ،۲۱۷ ،۲۳۸ ،۲۴۷-۲۴۸ ،۲۶۶ ،۲۶۸  ،

۲۸۵ ،۲۸۸ ،۲۹۷ ،۳۲۴ ،۳۳۵-۳۳۶ ،۳۳۸  ،

۳۴۶ ،۳۶۴ 

،  ۱۲۴، ۸۷، ۷۳، ۵۹-۵۸، ۴۷روم/رومی: 

۱۳۰ ،۱۴۱ ،۱۵۰-۱۵۸ ،۱۶۶-۱۷۳ ،۱۸۶  ،

۱۹۴ ،۱۹۷ ،۱۹۹ ،۲۰۵-۲۰۸ ،۲۱۱-۲۱۴  ،

۲۱۶ ،۲۳۶ ،۲۴۶ ،۲۶۱ ،۲۶۸ ،۲۷۰ ،۲۸۲-

۲۸۳ ،۲۹۳ ،۲۹۶ ،۳۰۲-۳۰۳ ،۳۰۵ ،۳۰۷-

۳۰۸ ،۳۱۰-۳۱۱ ،۳۱۴-۳۱۵ ،۳۲۰-۳۲۵  ،

۳۳۷ ،۳۳۹ ،۳۴۱-۳۴۳ ،۳۴۶-۳۴۸ ،۳۵۰  ،

۳۵۳ ،۳۵۵-۳۵۶ ،۳۶۶ ،۳۷۱ 

 ۳۲۱رومانی: 

،  ۲۹۸،  ۲۹۰، ۲۷۷-۲۷۴، ۱۳۴، ۱۲۱ری: 

۳۰۷ ،۳۳۳ ،۳۶۸ 

 )ز(

 ۲۹۸، ۲۹۲، ۲۷۳، ۷۷، ۴۵زاگرس: 

،  ۱۶۵، ۱۱۵، ۹۳، ۵۸زرتشتی/آیین زرتشت: 

۱۷۷ ،۱۸۱-۱۸۳ ،۱۸۵-۱۸۶ ،۱۹۶-۲۰۰  ،

۲۰۳ ،۲۱۲-۲۱۳ ،۲۱۶ ،۲۴۱ ،۲۵۲-۲۵۴  ،
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۲۵۶ ،۲۵۸-۲۵۹ ،۲۶۴-۲۶۵ ،۲۷۹ ،۳۱۵-

۳۱۶ ،۳۲۳ ،۳۳۵ ،۳۶۲ ،۳۷۰ 

 ۲۸۳، ۲۸۱-۲۸۰، ۱۳۷زردپوست: 

 ۳۳۰زیگورات چغازنبیل: 

 )ژ(

،  ۱۴۱، ۱۱۶، ۱۱۴، ۹۵، ۸۴ژاپن/ژاپنی: 

۲۰۵ ،۲۵۲ ،۳۱۳ ،۳۶۱ ،۳۶۵ ،۳۶۷ 

،  ۳۰۵، ۲۶۶، ۲۶۱، ۲۴۸-۲۴۷ژرمن/ژرمنی: 

۳۵۶ 

 ۲۱۶، ۱۳۹ژو، دودمان: 

 )س( 

 ۲۹۰سارد: 

،  ۱۰۴،  ۱۰۰، ۹۴-۹۳ساسانی/ساسانیان: 

۱۱۵ ،۱۵۶ ،۱۶۷ ،۱۷۱ ،۱۹۶ ،۲۰۳-۲۰۴  ،

۲۲۷ ،۲۵۴ ،۲۸۱ ،۲۸۳ ،۲۹۴ ،۲۹۶ ،۳۰۳  ،

۳۰۷ ،۳۱۰ ،۳۱۹ ،۳۲۴-۳۲۵ ،۳۳۴-۳۳۶  ،

۳۳۸ ،۳۶۸ ،۳۷۵ 

 ۳۱۲، ۲۵۴، ۹۴سامانی: 

- ۲۹۸، ۲۸۹، ۲۸۲-۲۷۹، ۱۹۸، ۱۷۴سامی: 

۲۹۹ 

 ۳۶۲، ۲۱۳-۲۱۲سانسکریت: 

 ۳۰۷، ۲۷۶سپاهان: 

 سفیدپوستان  ←سپیدپوستان 

-۱۶۲، ۱۵۹سرخپوستان/سرخپوستی: 

۱۶۳ ،۲۲۰-۲۲۲ ،۲۴۳ ،۲۴۶ ،۲۶۷ ،۳۰۴  ،

۳۵۳ ،۳۶۲ 

 ۲۹۸سرخس: 

 ۲۴۴-۲۴۳، ۲۲۴، ۱۱۰داری: سرمایه

 ۲۹۹-۲۹۸، ۱۷۸سریانی: 

،  ۲۳۳، ۲۲۸، ۲۲۶، ۱۴۳، ۱۳۶سغد/سغدی: 

۲۳۵ ،۲۴۵ ،۲۷۴ ،۲۷۶ ،۲۸۲ ،۲۸۵ ،۲۸۹  ،

۲۹۰-۲۹۱ ،۳۰۷ ،۳۴۸ ،۳۵۹ ،۳۶۴ 

 ۳۵۳، ۲۷۷، ۱۶۳، ۱۶۱، ۴۸سفیدپوستان: 

 ۲۷۴سفیدرود: 

،  ۱۶۹، ۱۶۶، ۱۵۲، ۱۵۰، ۱۴۲، ۱۳۷سکا: 

۱۷۱ ،۱۹۶ ،۲۲۹ ،۲۵۸ ،۲۶۱ ،۲۷۸ ،۲۸۰-

۲۸۳ ،۲۸۸ ،۲۹۰ ،۳۰۰-۳۰۱ ،۳۳۷ ،۳۵۶  ،

۳۶۴ 

 ۲۷۶سکائیه: 

 ۱۹۵سلت: 

،  ۳۰۵، ۲۷۵، ۱۶۸سلجوقی/سلجوقیان: 

۳۰۸ ،۳۱۲ ،۳۱۹ ،۳۲۴ ،۳۷۴ 

 ۱۵۱سلوکی: 

 ۲۹۸سمرقند: 

- ۲۴۱،  ۲۲۲، ۱۲۹، ۱۲۳سودان/سودانی: 

۲۴۲ ،۳۲۵ ،۳۳۷ 

،  ۲۶۲،  ۲۴۲، ۱۹۹، ۱۲۶ها: سوریه/سوری 

۳۳۱ ،۳۶۴ 

 ۱۷۷سوسیال دموکرات: 

- ۲۶۷،  ۱۱۰سوسیالیست/سوسیالیستی: 

۲۶۸ ،۲۷۱ 

،  ۱۷۸،  ۱۳۸، ۷۸-۷۶، ۵۹سومر/سومری: 

۲۷۸ ،۳۰۷ ،۳۱۴ ،۳۳۵ 
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 ۲۳۸،  ۲۰۵، ۱۴۶، ۱۴۳سونگ، دودمان: 

 ۳۵۳، ۳۳۷سیاهپوستان: 

 ۲۸۱، ۱۷۱، ۱۵۹، ۱۳۶-۱۳۵، ۱۱۶سیبری: 

 ۳۵۶، ۲۷۴سیردریا: 

،  ۳۰۸-۳۰۷، ۳۰۲، ۲۷۷-۲۷۶، ۴۵سیستان: 

۳۴۴-۳۴۵ 

 ۲۷۴سیستان و بلوچستان: 

،  ۲۰، ۱۸،  ۱۵-۱۳، ۱۰یده: های پیچسیستم 

۲۲ ،۲۴ ،۲۶ ،۳۲ ،۴۱ ،۵۶-۵۷ ،۶۰-۶۱  ،

۷۰ ،۸۹ ،۹۶-۹۸ ،۱۱۳ ،۱۱۸ ،۲۱۵ ،۲۵۵ 

 ۲۷۴، ۱۲۱سیلک: 

 ۱۳۶کیانگ: سین 

 )ش( 

 ۳۰۸شام: 

 ۲۱۶،  ۱۶۹، ۱۳۹-۱۳۷شانگ، دودمان: 

 ۳۶۲، ۳۱۶، ۲۹۹شاهنامه:  

،  ۱۳۵، ۷۵، ۴۸شناسان: شناسانه/شرق شرق 

۱۷۹ ،۱۸۳ ،۲۲۱ ،۲۲۳ 

 ۱۸۲، ۱۴۴شمنی: 

 ۲۷۱، ۱۷۷شوروی: 

 ۳۳۰، ۲۷۶، ۲۷۴، ۱۲۱شوش: 

 ۳۴۵شهداد: 

 ۳۰۱، ۱۶۴، ۸۲، ۸-۷شهرسازی: 

،  ۲۷۸، ۲۷۶-۲۷۴، ۱۳۴، ۱۲۱شهر سوخته: 

۳۴۵-۳۴۶ 

،  ۷۸، ۷۱، ۵۰، ۴۵، ۸شهرنشینی/شهرنشین: 

۸۰ ،۱۰۱ ،۱۰۵-۱۰۶ ،۱۲۱ ،۱۲۸  ،۱۳۲  ،

۱۳۸ ،۱۴۳ ،۱۶۰ ،۱۶۲ ،۱۶۶ ،۱۶۹ ،۱۷۱  ،

۱۷۳ ،۱۸۵ ،۱۹۶-۱۹۷ ،۲۰۴ ،۲۲۱ ،۲۲۷  ،

۲۴۲ ،۲۵۳ ،۲۶۲ ،۲۶۴ ،۲۷۸ ،۲۸۴ ،۳۱۱  ،

۳۱۵ ،۳۱۷ ،۳۲۴ ،۳۲۶ ،۳۳۷ ،۳۳۹-۳۴۰  ،

۳۴۵ ،۳۴۹ 

 ۳۱۵، ۲۳۰شیان: 

 ۲۴۵، ۲۳۲شیرازی: 

 ۲۵۲شیعه: 

 ۳۱۴شینتو: 

 )ص(

،  ۲۹۱، ۲۸۸، ۱۲۹، ۱۲۵صحرای سینا: 

۳۳۶ ،۳۵۳ 

 ۱۲۶صربستان: 

،  ۲۹۴،  ۲۴۳-۲۴۱، ۱۶۸صفوی/صفویان: 

۳۱۲ ،۳۱۹ ،۳۲۴ ،۳۳۵ ،۳۷۴ 

 ۲۹۰صور: 

 ۲۶۱ها: صلیبی

 )ط( 

 ۲۹۸طالقان: 

 ۳۰۹، ۲۹۸، ۲۷۶طبرستان: 

 )ع( 

 ۳۱۲، ۳۰۳، ۲۸۱، ۱۶۸،  ۱۰۴عباسی: 

،  ۲۰۱، ۱۹۶-۱۹۴، ۱۸۵، ۱۷۹، ۱۵۲عبرانی: 

۲۰۴ 
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،  ۳۱۲، ۳۰۲، ۲۷۵، ۲۴۷، ۲۴۳عثمانی: 

۳۲۴ ،۳۵۰ ،۳۵۴ ،۳۷۴ 

 ۲۹۸، ۲۷۸عراق: 

،  ۱۱۵، ۸۴، ۷۷، ۷۴-۷۳عرب/عربی/اعراب: 

۱۸۰ ،۱۹۶ ،۲۳۰ ،۲۳۲ ،۲۴۱ ،۲۶۲ ،۲۸۸  ،

۲۹۶ ،۲۹۸-۲۹۹ ،۳۰۷-۳۰۸ ،۳۳۵ ،۳۳۸  ،

۳۵۴ 

 ۳۰۸- ۳۰۷، ۲۹۱، ۲۷۹، ۱۲۰عربستان: 

،  ۳۱۴، ۲۹۹، ۲۶۵، ۲۱۷، ۱۹۸، ۷۸عرفان: 

۳۱۸ ،۳۷۱ ،۳۷۳ 

 ۱۳۸عصر آهن: 

 ۱۰۸، ۱۰۳عصر اطالعات: 

،  ۱۵۰،  ۱۳۸، ۱۳۲،  ۱۳۰، ۱۲۱عصر برنز: 

۱۶۶ ،۲۷۸ ،۳۳۲ 

 ۲۱۷عصر خرد: 

 ۱۲۸عصر فلز: 

 ۱۲۶سنگی: عصر مس

 ۳۴۸، ۱۲۷-۱۲۶عصر مفرغ: 

 ۳۷۵عصر مشروطه: 

 ۳۲۴، ۱۰۲عصر ناصری: 

 ۳۳۰عصر نوبابلی: 

،  ۲۱۶-۲۱۲، ۲۰۷-۲۰۶، ۱۰۶عصر نوزایی: 

۲۱۷ ،۲۴۶-۲۴۷ ،۲۵۱ ،۳۲۳ 

،  ۱۶۲، ۱۵۹، ۱۳۸، ۱۲۶عصر نوسنگی: 

۲۸۱ ،۲۸۷ 

 ۱۲۴عصر هلوسن: 

 ۱۵۹عصر یخبندان: 

 ۳۳۳عکا: 

 )غ( 

 ۳۷۵، ۳۰۵غزنوی: 

 ۲۴۱، ۲۲۲غنا: 

 ۲۷۶غورستان: 

 )ف(

 ۳۰۳فاطمی: 

 ۳۲۳، ۲۱۱فئودالیسم/فئودالی: 

،  ۲۳۹، ۲۰۷، ۱۱۰فاشیسم/فاشیستی: 

۲۶۶-۲۶۷ ،۲۶۹-۲۷۱ ،۳۵۳ 

،  ۱۹۲، ۱۵۰، ۸۶، ۸۴فرانسه/فرانسوی: 

۲۳۸ ،۲۴۵-۲۴۶ ،۲۵۶ ،۲۶۶ ،۲۹۶-۲۹۷  ،

۳۶۱ ،۳۶۶ ،۳۷۴ 

،  ۱۶۹-۱۶۸، ۱۳۱، ۱۲۲، ۵۸فرعون/فراعنه: 

۱۸۳ ،۲۶۶ ،۲۶۸ ،۳۰۱ ،۳۰۵ ،۳۱۵-۳۱۶  ،

۳۲۶ ،۳۳۰-۳۳۳ ،۳۳۷ ،۳۴۲ 

 ۳۴۷، ۲۹۸-۲۹۷فرغانه: 

 ۱۵۰ها: فریگی

-۲۳۳، ۲۲۴، ۱۶۸، ۱۴۷فغفور/فغفوری: 

۲۳۴ ،۲۶۸ ،۳۱۱ ،۳۱۵ 

 ۳۶۹، ۳۵۳، ۱۹۹، ۱۲۶فلسطین: 

 ۲۴۵فلورانس: 

،  ۱۵۳-۱۵۲، ۱۵۰-۱۴۹، ۵۹فنیقیه/فنیقی: 

۱۶۷ ،۱۷۴ ،۱۸۵ ،۱۹۵-۱۹۶ ،۲۶۱ ،۲۶۶  ،

۲۸۰ ،۳۱۴ ،۳۲۱ ،۳۶۵ 

 )ق( 
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 ۳۷۵، ۳۵۴، ۳۲۰، ۱۰۶، ۸۶قاجار/قاجاری: 

 ۳۰۸ها: قبچاق 

 ۲۸۲، ۲۷۶،  ۱۰۸قرقیزستان/قرقیزها: 

 ۳۰۳قرمطی: 

 ۳۱۲،  ۲۹۹، ۲۴۷، ۱۱۰، ۴۰قرون میانه: 

،  ۲۴۷،  ۱۶۹، ۱۰۹، ۹۵، ۵۹قرون وسطی: 

۲۵۲ ،۲۶۷ ،۳۱۶ 

 ۳۵۷، ۲۸۸-۲۸۷، ۱۳۷قوم: قره

 ۲۸۲، ۲۷۶، ۱۰۸ها: قزاقستان/قزاق 

 ۳۳۲، ۲۷۴قزوین: 

 ۳۳۸قسطنتنیه: 

 ۱۱۸قطب شمال: 

،  ۲۷۳، ۱۴۹، ۱۲۷-۱۲۶، ۴۵قفقاز/قفقازی: 

۲۷۶-۲۷۹ ،۲۸۱-۲۸۲ ،۲۸۵ ،۲۸۹ ،۳۰۷  ،

۳۳۷-۳۳۸ 

 ۲۹۸، ۲۷۴قم: 

 ۲۷۵-۲۷۴قمرود: 

 ۷۷، ۳۹گرایی: قوم

،  ۳۴۰، ۳۰۵، ۲۲۹، ۱۶۵، ۱۱۶، ۶۵قومیت: 

۳۴۲ ،۳۵۳-۳۵۴ ،۳۵۶ 

 ۲۸۸قهستان: 

 ۲۷۴، ۱۲۱قیطریه: 

 )ک( 

 ۲۷۶کابلستان: 

 ۳۰۸، ۲۷۶کاپادوکیه: 

 ۱۱۰کاپیتالیسم: 

،  ۳۵۳، ۲۶۹-۲۶۸، ۲۴۷، ۱۱۴کاتولیک: 

۳۵۶ ،۳۶۹ 

 ۳۶۶، ۱۶۱کارائیب: 

،  ۱۷۴، ۱۵۳-۱۵۲، ۱۵۰کارتاژ/کارتاژی: 

۲۴۶ ،۲۶۱ ،۲۸۲ ،۲۹۰ ،۳۲۱ 

 ۲۱۲کارولنژی: 

- ۳۳۲، ۳۳۰-۳۲۹، ۲۷۸،  ۱۶۷، ۱۲۸کاسی: 

۳۳۳ ،۳۶۰ 

 ۳۳۲، ۲۹۸، ۲۷۷، ۲۷۵-۲۷۴کاشان: 

 ۲۶۸کامبوج: 

 ۳۴۸کانال مانش: 

 ۳۶۵، ۳۲۵، ۲۱۶، ۱۴۹، ۱۲۹کرت، جزیره: 

 ۳۵۴، ۲۸۸، ۲۷۸، ۷۷، ۷۴کردستان/کرد: 

 ۳۰۸-۳۰۷، ۳۰۲، ۲۷۶کرمان: 

 ۲۹۸کرمانشاه: 

 ۳۶۷، ۳۱۳، ۱۴۱ای: کره/کره

 ۲۶۸ی شمالی: کره

 ۱۹۵کریمه: 

 ۲۷۶، ۲۳۲: کشمیر/کشمیری

 ۳۳۵کلدانی: 

 ۱۲۷قلعه: کمان

،  ۱۰۸کمونیست/کمونیستی/کمونیسم: 

۱۴۷ ،۱۷۷ ،۱۹۲ ،۲۰۷ ،۲۳۹ ،۲۶۶-۲۷۱  ،

۲۸۶ ،۳۵۳ 

،  ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۵۲، ۱۵۰-۱۴۹، ۵۹کنعانی: 

۲۸۰ ،۳۱۴ ،۳۳۳ 
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،  ۱۳۹، ۱۱۴کنفوسیوسی/آیین کنفوسیوس: 

۱۴۴ ،۱۶۹ ،۱۸۸ ،۲۱۲-۲۱۳ ،۲۱۶ ،۲۳۰  ،

۲۳۲-۲۳۵ ،۲۹۵ ،۳۱۴ 

 ۲۳۲کنگو: 

 ۲۷۴دیجی: کوت

 ۱۳۰کوش: 

 ۳۰۷،  ۲۹۷، ۲۷۸، ۱۶۶کوشان/کوشانی: 

 ۲۷۳کویر لوت: 

،  ۲۸۹، ۲۸۷، ۲۷۴، ۱۳۷، ۱۳۰کویر مرکزی: 

۳۲۶-۳۲۷ ،۳۴۳-۳۴۴ ،۳۵۷ 

 ۲۷۴، ۱۲۱کیش: 

 )گ( 

 ۳۰۸گاالتیه: 

- ۳۱۵، ۲۶۴، ۱۸۲، ۱۶۶، ۵۸گاهان/گاهانی: 

۳۱۶ ،۳۶۹ ،۳۷۱ 

 ۳۵۶، ۲۶۱ها/گتی: گت

 ۳۴۶،  ۳۰۱، ۲۷۶، ۲۳۲گجرات/گجراتی: 

 ۲۷۶گرجستان: 

 ۳۴۶، ۳۰۷، ۲۹۸، ۲۷۶گرگان: 

 ۲۹۰گل: 

 ۱۷۹گنداره: 

 ۱۹۸گنوسی: 

 ۳۲۶، ۲۹۲، ۲۷۷تپه: لیگوبک

 ۲۷۸ها: گوتی

،  ۳۱۲، ۳۰۲، ۲۸۴، ۲۴۳-۲۴۲گورکانی: 

۳۲۴ ،۳۵۴ ،۳۷۴ 

 ۲۷۶گیالن: 

 ۳۶۹، ۳۱۵، ۲۹۹گیلگمش: 

 )ل(

،  ۲۴۸-۲۴۷، ۲۱۶، ۱۵۲، ۱۱۴التین/التینی: 

۲۶۶ ،۲۹۶ ،۳۲۱ 

 ۲۷۴الرسا: 

 ۳۱۶، ۲۷۴، ۱۳۸الگاش:  

 ۳۵۴، ۲۷۶لرستان/لر: 

 ۳۰۷، ۲۷۶لودیه: 

 ۲۹۸، ۲۷۸لولوبی: 

 ۳۶۴لهستان: 

 ۲۷۰، ۲۶۸، ۲۶۶لیبرال: 

 ۲۷۱-۲۶۹، ۲۶۶لیبرال دموکراسی: 

،  ۳۳۷، ۳۲۵، ۱۴۹، ۱۲۹، ۱۲۳لیبی/لیبیایی: 

۳۵۳ 

 )م(

 ۱۵۱مائوری: 

 ۲۸۶مائوئیستی: 

- ۳۰۶،  ۲۷۸-۲۷۷، ۱۶۶، ۱۵۱ماد/مادی: 

۳۰۷ ،۳۱۰ 

،  ۱۸۹،  ۵۲، ۱۷مارکسیسم/مارکسیستی: 

۲۴۴ 

 ۲۷۴، ۱۲۱ماری: 

 ۲۳۲مالزی: 

 ۳۲۲، ۲۹۵، ۲۳۳مالیات: 

 ۳۰۰، ۱۴۷مانچو: 
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-۱۹۶، ۱۵۲، ۱۴۴، ۱۱۵مانوی/مانویت: 

۱۹۷ ،۲۰۳ ،۲۱۶ ،۲۵۳ ،۲۵۹ ،۲۶۶ ،۳۱۴-

۳۱۵ ،۳۳۷ ،۳۶۴ 

 ۲۷۶ماوراءالنهر: 

 ۳۶۶ ،۱۷۰، ۱۶۰مایا: 

،  ۷۴، ۷۲، ۵۶-۵۵، ۴۵، ۱۳-۱۲مدرنیته: 

۷۹-۸۰ ،۸۱-۸۳ ،۹۵-۹۶ ،۱۰۲-۱۰۳  ،

۱۰۸-۱۱۲ ،۱۴۷ ،۱۹۱-۱۹۲ ،۲۰۱ ،۲۰۵  ،

۲۰۹-۲۱۰ ،۲۱۳ ،۲۱۹ ،۲۳۶-۲۴۱ ،۲۴۷  ،

۲۴۹-۲۵۲ ،۲۵۵ ،۲۵۹ ،۲۶۳ ،۲۶۷ ،۲۶۹-

۲۷۲ ،۲۸۴-۲۸۶ ،۳۳۸ ،۳۴۰ ،۳۶۱ ،۳۶۵   

 دریای مدیترانه  ←مدیترانه 

 ۱۲۶مِرِمده: 

-۲۷۴، ۲۲۷، ۱۳۶،  ۱۳۴، ۱۱۵، ۴۵مرو: 

۲۷۸ ،۲۹۸ ،۳۰۲ ،۳۰۷ ،۳۳۳ 

 ۳۱۵، ۳۰۳، ۱۹۸، ۱۱۵مزدکی: 

 ۱۰۶مسجد سلیمان: 

،  ۲۳۱-۲۲۹، ۲۱۷، ۲۱۴، ۱۹۷مسلمان: 

۲۴۲ ،۲۶۱-۲۶۲ ،۲۸۱ ،۲۸۴ ،۳۰۳ ،۳۵۳  ،

۳۶۹ ،۳۷۴ 

،  ۹۵-۹۴، ۷۳، ۵۹، ۱۷مسیحیت/مسیحی: 

۱۱۰ ،۱۱۵ ،۱۳۰ ،۱۵۲ ،۱۷۰-۱۷۱ ،۱۷۹  ،

۱۸۷ ،۱۹۱ ،۱۹۶-۲۰۱ ،۲۰۴، ۲۰۷-۲۰۸  ،

۲۱۶-۲۱۷ ،۲۳۹ ،۲۴۱ ،۲۴۵ ،۲۴۷ ،۲۵۲-

۲۵۳ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۹ ،۲۶۲ ،۲۶۶ ،۲۶۹  ،

۲۸۰ ،۲۹۵ ،۳۰۲-۳۰۳ ،۳۰۷ ،۳۱۴ ،۳۲۴  ،

۳۵۳ ،۳۶۲-۳۶۴ 

،  ۹۲-۹۰، ۸۷، ۷۳، ۵۸، ۴۵مصر/مصری: 

۱۰۴ ،۱۱۷-۱۱۸ ،۱۲۰-۱۳۵ ،۱۳۷ ،۱۴۱  ،

۱۴۳ ،۱۴۷-۱۵۳ ،۱۵۸-۱۵۹ ،۱۶۱ ،۱۶۴  ،

۱۶۶-۱۶۹ ،۱۷۱-۱۷۵ ،۱۷۸ ،۱۸۴ ،۱۸۷،  

۱۸۹ ،۱۹۳-۱۹۴ ،۲۰۱ ،۲۰۴ ،۲۱۵-۲۱۶  ،

۲۲۱-۲۲۲ ،۲۴۲ ،۲۴۶ ،۲۵۰ ،۲۵۸ ،۲۶۶  ،

۲۶۸ ،۲۷۳ ،۲۷۶ ،۲۷۹-۲۸۰ ،۲۸۲ ،۲۸۷-

۲۹۳ ،۲۹۶-۲۹۷ ،۳۰۰-۳۰۲ ،۳۰۴-۳۰۵  ،

۳۰۷-۳۰۸ ،۳۱۱ ،۳۱۴-۳۱۷ ،۳۱۹ ،۳۲۱-

۳۲۲ ،۳۲۵-۳۲۷ ،۳۳۰-۳۳۳ ،۳۳۵-۳۳۷  ،

۳۳۹-۳۴۵ ،۳۴۸-۳۵۰ ،۳۵۳ ،۳۵۸ ،۳۶۰  ،

۳۶۵ ،۳۶۹ ،۳۷۴ 

،  ۱۵۱،  ۱۴۶، ۱۱۹، ۹۵، ۷۸مغول/مغولی: 

۱۸۰ ،۱۹۳ ،۲۰۸ ،۲۱۷ ،۲۲۵-۲۳۴ ،۲۴۴  ،

۲۶۳ ،۲۶۵ ،۲۸۰ ،۲۸۲-۲۸۴ ،۲۸۸ ،۲۹۶  ،

۳۰۰ ،۳۲۴ ،۳۳۵-۳۳۶ ،۳۴۶ ،۳۷۴-۳۷۵ 

،  ۱۳۰، ۱۲۴، ۹۵، ۷۳مقدونیه/مقدونی: 

۱۵۰-۱۵۲ ،۱۵۷ ،۱۶۶ ،۱۷۲-۱۷۳ ،۱۸۰  ،

۱۸۴-۱۸۵ ،۱۹۹ ،۲۰۸ ،۲۷۸ ،۲۸۳ ،۲۸۸  ،

۳۲۴ ،۳۳۵ ،۳۳۷ ،۳۷۴ 

 ۳۰۸-۳۰۷مکران: 

 ۱۷۰، ۱۶۰مکزیکو، دره: 

 ۳۶۵مالنزی: 

 ۱۲۲ممفیس: 
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 ۲۰۳ها: مندایی

 ۲۳۲: موزامبیک 

 ۳۴۶-۳۴۵، ۲۷۴موندیگک: 

 ۲۷۸، ۲۷۴، ۱۳۴، ۱۲۶، ۱۲۱موهنجودارو: 

 ۲۷۸، ۲۷۴، ۱۲۶مهرگره: 

،  ۱۹۶، ۹۳مهرپرستی/آیین مهر/ایزد مهر: 

۲۱۶ ،۲۵۹ ،۲۶۶ ،۳۱۴-۳۱۵ ،۳۲۹ ،۳۳۱-

۳۳۳ ،۳۳۵ 

،  ۱۲۷-۱۲۶، ۱۲۰، ۷۸-۷۷، ۴۵رودان: میان

۱۳۸ ،۱۶۶ ،۲۵۰ ،۲۷۴ ،۲۷۶-۲۷۷ ،۲۸۰  ،

۲۹۲ ،۳۰۷ ،۳۱۵ ،۳۲۹ ،۳۴۵ 

،  ۳۲۹، ۳۱۶، ۲۷۸، ۲۱۶، ۱۴۹، ۱۲۸میتانی: 

۳۳۲ ،۳۷۰ 

 ۱۵۹پی، دره: سیمیسی

 ۳۰۷میشان: 

- ۲۳۰،  ۱۴۶-۱۴۵، ۱۴۲مینگ، دودمان: 

۲۳۱ ،۲۳۳-۲۳۴ 

 )ن(

،  ۲۷۱- ۲۷۰، ۲۶۷، ۱۷۷ها/نازیستی: نازی

۳۶۲ 

 ۳۱۵جینگ: نان

،  ۷۷، ۳۹نژادپرستی/نژادپرست/نژادپرستانه: 

۲۴۷ ،۲۷۰ ،۲۸۴ 

 ۲۶۰، ۲۵۰، ۲۰۸کشی: نسل

،  ۱۰ی زروان/دستگاه نظری زروان: نظریه 

۱۳ ،۱۵-۱۹ ،۲۷ ،۳۰-۳۱ ،۳۷ ،۴۳ ،۵۷  ،

۶۰ ،۶۲ ،۷۵ ،۸۹ ،۱۱۱ ،۱۸۹ ،۱۹۷ ،۲۰۰  ،

۲۱۰ 

 ۲۷۱، ۲۳۸، ۸۰، ۷۷نواستعماری: 

 ۳۷۴نورمن: 

 عصر نوزایی   ←نوزایی 

 ۱۲۶نوشهر: 

 ۳۶۱، ۵۵، ۵۲نومارکسیستی: 

،  ۵۸، ۵۰-۴۹، ۴۵، ۳۶، ۹نویسا/نویسایی: 

۷۱ ،۷۸ ،۸۲ ،۹۸ ،۱۰۱ ،۱۰۵ ،۱۱۷ ،۱۲۱  ،

۱۳۳-۱۳۴ ،۱۳۷ ،۱۴۳ ،۱۴۹ ،۱۷۱-۱۷۳  ،

۱۷۵ ،۱۹۴-۱۹۵ ،۲۰۴ ،۲۱۶ ،۲۲۹ ،۲۳۷-

۲۳۸ ،۲۴۰ ،۲۵۰-۲۵۱ ،۲۵۸ ،۲۶۲ ،۲۷۶-

۲۷۸ ،۳۰۱ ،۳۰۶ ،۳۱۱ ،۳۱۳ ،۳۱۹ ،۳۳۷  ،

۳۴۹ 

 ۳۰۷، ۲۲۷نیشابور: 

 رود نیل  ←نیل 

 ۵۹نینوا: 

 ۲۴۸نیوزلند: 

 )و( 

 ۳۶۵ها: وایکینگ 

 ۲۹۹، ۲۱۶وداها/ودایی: 

 ۱۴۱ویتنام: 

 )ه( 

 ۳۴۶، ۲۷۸، ۲۷۴،  ۱۳۴، ۱۲۶، ۱۲۱هاراپا: 

 ۲۷۹، ۱۳۶، ۱۱۹ها/هاپلوگروهی: هاپلوگروه
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،  ۱۴۶، ۱۴۲-۱۴۰، ۱۳۸-۱۳۶، ۴۷هان، قوم: 

۱۵۲ ،۱۵۸ ،۱۷۱ ،۲۱۶ ،۲۳۳-۲۳۴ ،۲۵۸  ،

۲۶۸ ،۲۸۰ ،۲۹۷ ،۳۰۰ ،۳۰۵ ،۳۳۷ ،۳۴۱ 

،  ۹۳، ۵۹، ۴۷-۴۵هخامنشی/هخامنشیان: 

۹۸ ،۱۲۸ ،۱۳۰ ،۱۵۰-۱۵۳ ،۱۶۴-۱۶۷  ،

۱۷۳-۱۷۴ ،۱۸۲ ،۱۸۴-۱۸۵ ،۱۹۳-۱۹۶  ،

۲۰۱ ،۲۰۳ ،۲۲۶ ،۲۳۷ ،۲۵۰ ،۲۵۴ ،۲۵۸  ،

۲۶۴-۲۶۶ ،۲۷۸-۲۷۹ ،۲۹۰ ،۲۹۳ ،۲۹۶  ،

۲۹۸ ،۳۰۳ ،۳۰۶-۳۰۷ ،۳۱۰ ،۳۱۲ ،۳۱۵  ،

۳۱۹-۳۲۲ ،۳۲۴ ،۳۲۷ ،۳۳۵-۳۳۷ ،۳۳۹  ،

۳۴۸-۳۴۹ ،۳۵۶ ،۳۶۳ 

،  ۳۰۲، ۲۹۸، ۲۹۰، ۲۷۶، ۲۲۹، ۱۷۹هرات: 

۳۰۷ ،۳۴۶ 

 ی هرمز  جزیره ←هرمز 

،  ۲۴۳-۲۴۲، ۲۳۸، ۱۹۲، ۸۴هلند/هلندی: 

۲۴۵ ،۲۴۷-۲۴۸ ،۲۵۹ ،۲۸۴ ،۳۶۱ 

 ۱۸۶-۱۸۵-۱۸۴، ۱۵۲، ۷۳هلنیسم/هلنی: 

 ۲۷۴رود: هلیل

 ۲۹۸، ۲۷۷همدان: 

،  ۱۰۱، ۷۸-۷۷، ۷۴هند/هندوستان/هندی: 

۱۰۷ ،۱۱۶ ،۱۱۸ ،۱۲۰ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۶۶  ،

۱۷۸-۱۸۰ ،۱۸۴-۱۸۵ ،۱۹۳ ،۲۳۳ ،۲۴۲  ،

۲۴۶ ،۲۴۸-۲۴۹ ،۲۵۹ ،۲۶۷ ،۲۷۶ ،۲۷۸  ،

۲۸۴-۲۸۵ ،۲۹۰-۲۹۱ ،۳۰۰-۳۰۲  ،۳۰۴  ،

۳۰۷ ،۳۱۲ ،۳۱۴ ،۳۲۴ ،۳۶۲ ،۳۷۴ 

 ۳۶۲، ۳۰۲، ۲۸۴، ۲۱۶، ۱۷۹، ۱۱۴هندو: 

،  ۲۱۳، ۱۷۱، ۱۱۶هندوچین/هندوچینی: 

۲۳۱ ،۲۴۳ ،۲۴۸ ،۲۵۰ ،۳۰۴ ،۳۴۲ ،۳۶۵ 

،  ۲۸۸،  ۲۷۳،  ۱۳۶-۱۳۵، ۱۲۰هندوکش: 

۲۹۱ ،۳۰۰ ،۳۶۲ 

 ۳۴۷، ۳۲۵، ۲۳۳هنرهای رزمی:  

 هو  رود هوانگ ←هو هوانگ

 ۲۷۸، ۱۵۰-۱۴۹هوری: 

 ۱۱۹، ۹۸، ۷ هومو ساپینس:

 ۳۲۵، ۲۸۳هون، قوم: 

،  ۲۲۹، ۲۱۶، ۱۹۳، ۱۶۵، ۱۲۹هویت ملی: 

۲۷۳ ،۲۹۳ ،۳۰۲ ،۳۰۵ ،۳۱۹ ،۳۲۲ ،۳۲۴-

۳۲۵ ،۳۶۹ 

،  ۲۱۶، ۱۸۵، ۱۶۷، ۱۵۰-۱۴۹، ۱۲۸هیتی: 

۲۷۷-۲۷۸ ،۳۱۶ ،۳۲۹-۳۳۲ ،۳۷۰ 

 ۱۴۳هیروگلیف: 

 ۳۳۵، ۲۸۰، ۱۲۸هیکسوس: 

 ۳۰۱هیمالیا: 

 )ی(

 ۲۳۰یارکند: 

 تسه رود یانگ ←تسه یانگ

 ۲۷۶یزد: 

 ۳۶۳ها: یسوعی

 ۲۹۰، ۲۷۶یمن: 

-۲۲۷، ۲۲۵، ۱۴۶-۱۴۵یوآن، دودمان:  

۲۳۱ ،۲۳۳ 

- ۱۴۹، ۱۳۳، ۹۰، ۷۷، ۷۴، ۵۵یونان/یونانی: 

۱۵۳ ،۱۷۸-۱۷۹ ،۱۸۱-۱۸۶ ،۱۹۳-۱۹۷  ،
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۲۰۰-۲۰۱ ،۲۰۳-۲۰۴ ،۲۰۶-۲۰۷  ،۲۱۳-

۲۱۴ ،۲۳۶ ،۲۳۹ ،۲۶۶ ،۲۸۳ ،۳۰۳ ،۳۰۷  ،

۳۱۰ ،۳۱۶ ،۳۶۱ ،۳۶۵ ،۳۷۴ 

 ۲۳۱نان: یون 

- ۱۱۴،  ۹۰، ۷۸، ۵۹، ۵۵یهودیت/یهودی: 

۱۱۵ ،۱۶۵ ،۱۷۴ ،۱۸۱-۱۸۳ ،۱۹۴-۲۰۱  ،

۲۰۳ ،۲۰۷ ،۲۱۶ ،۲۲۶ ،۲۴۵ ،۲۵۹ ،۲۶۲  ،

۲۶۶ ،۲۸۰ ،۲۸۲ ،۳۱۴ ،۳۴۸ ،۳۵۹ ،۳۶۴ 

 ۲۰۳، ۲۰۱، ۱۹۵یهودیه: 

 
 
 
 

 ها نمایه نام
 )آ(

 ۳۳۲، ۳۳۰، ۳۱۴آخن آتون: 

 ۲۹۸آذرنوش، آذرتاش: 

،  ۱۷۶، ۶۲، ۵۵-۵۴، ۱۰-۹آرناسون، یوهان: 

۱۷۸ ،۱۸۵ ،۱۹۶ 

 ۱۸۷، ۱۸۵، ۵۸-۵۷آسمان، یان: 

 ۵۹آشوربانیپال: 

 ۳۱آشوری، داریوش: 

 ۲۵۵آلتوسر، لویی: 

 ۳۳۰حوتپ سوم: آمن

 ۳۳۱آمون: آنخِسِن 

 ۳۳۱آی: 

،  ۲۰۸-۲۰۶، ۱۷۶، ۶۲آیزنشتات، شموئل: 

۲۱۳-۲۱۴ ،۲۳۹ ،۲۷۰ 

 (الف)
 ۳۳۵ابن خلدون: 

 ۲۹۹،  ۲۶۸، ۶۵ابن سینا: 

 ۱۱۵اَدشید، ساموئل آدریان: 

 ۲۲۷ابوسعید بهادر خان: 

 ۳۱۷ابومسلم خراسانی: 

 ۲۹۸اردشیر اول: 

 ۳۱۷، ۲۹۹، ۶۵اردشیر بابکان: 

 ۲۰۶: استاوروسلفتناستاوریانوس، 

،  ۱۵۲-۱۵۰، ۱۳۰،  ۹۳، ۶۵اسکندر مقدونی: 

۱۷۲ ،۱۸۴ ،۲۰۵ ،۲۶۸ ،۳۱۷ 

 ۱۴۲، ۱۰۴اسمیل، واکالو: 

،  ۱۷۸-۱۷۷، ۸۸، ۵۳، ۴۸اشپنگلر، اُسوالد: 

۱۹۲ ،۲۶۹ 

 ۲۰۷اشمیت، کارل: 

 ۲۵۸، ۲۰۱، ۱۹۹، ۱۸۷افالطون: 

 ۳۱۸الیاس، نوربرت: 

 ۳۱۶هِدوآنا:  اِن 

 ۳۳۰اونتاش ناپیریشا: 

 ۳۳۰هالگی: ایگی

 ۳۱۶ایمحوتپ: 

 )ب( 

 ۶۵بابک خرمدین: 

 ۲۱۲باورزاک، گلن: 

 ۸۲-۸۱براون، دونالد: 

 ۲۵۱، ۱۱۵-۱۱۴برودل، فرنان: 

 ۱۸۳-۱۸۰برویر، اشتفان: 
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 مادام بالواتسکی   ←بالواتسکی 

 ۲۵۸، ۱۹۹بودا: 

 ۹۱-۹۵بورکناو، فرانتس: 

 ۲۰۳بهرام گور: 

 )پ( 

 ۷۱پاتوکا، یان: 

،  ۲۳۹، ۱۹۶-۱۹۴، ۵۵، ۱۷پارسونز، تالکوت: 

۲۵۵ 

 ۱۵پریگوژین، ایلیا: 

 ۲۱۳پوالک، شلدون: 

 )ت( 

 ۳۳۱-۳۳۰آمون: آنختوت 

 ۲۲۸توغان تیمور: 

 ۱۹۲، ۱۷۸، ۴۸توینبی، آرنولد: 

 ۲۵۶چارلز: تیلور، 

 ۳۰۸تیمور لنگ: 

 )چ( 

 ۷چامسکی، نوام: 

 ۲۲۹، ۲۲۷چنگیز خان: 

 )ح( 

 ۲۶۸، ۶۵حافظ: 

 ۶۵حسن صباح: 

 ۲۱۸حیدری مالیری، محمد: 

 )خ( 

 ۳۰۷، ۱۲۴خسروپرویز: 

 ۳۷۵خسرو قبادان ریدکی: 

 ۲۲۷خواجه نصیرالدین توسی: 

 )د(

 ۳۵۶، ۳۱۷، ۳۰۶، ۲۹۰، ۱۶۵داریوش: 

 ۳۲۷، ۱۷۳، ۱۱۸، ۸۹، ۶۳دایموند، جیرد: 

،  ۱۷۶، ۷۹، ۵۵، ۵۲-۵۱دورکیم، امیل: 

۱۸۳ ،۲۵۶ 

 ۱۱۰دویچمان، کریستف: 

 )ز(

،  ۱۸۷-۱۸۶، ۱۸۲-۱۸۱، ۱۶۶، ۵۸زرتشت: 

۱۹۰ ،۱۹۷ ،۱۹۹ ،۳۶۸ ،۳۷۱ 

 )ژ(

 ۲۳۴،  ۲۳۲-۲۳۱، ۲۲۵-۲۲۴ژنگ هه: 

 )س( 

 ۲۶۸سزار: 

 ۲۰۱سقراط: 

 ۲۳۰سلطان سعید خان: 

 ۳۱۷سلمان پارسی: 

 ۳۱۶سنت آگوستین: 

 ۳۶۷سندباد بحری: 

 ۲۸۵سوبرامانیام، سانجای: 

 ۳۳۲-۳۳۱، ۳۲۹لولیوماس: سوپی

 ۲۶۸، ۶۵سهروردی: 

 )ش( 

 ۳۰۸شاپور اول: 

 ۳۱۷شاه اسماعیل: 

 ۳۱۶شروکین اکدی: 

 ۲۳۱الدین بخاری: شمس

 ۳۰۸اهلل عمری: الدین احمد بن فضلشهاب

 )ص(

 ۳۱۷الزنج: صاحب
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 )ع( 

 ۲۳۰عبدالرشید خان: 

 ۲۰۹علمداری، کاظم: 

 ۳۰۸عمر بن خطاب: 

 )ف(

 ۲۶۸، ۶۵فردوسی: 

 ۸۶فروغی، محمدعلی: 

 ۹۰فروید، زیگموند: 

 ۳۵۱فرهادی، کاوه: 

 ۳۵۱فرهادی، مرتضی: 

 ۱۰۹فوکو، میشل: 

 ۷۹فوکویاما، فرانسیس: 

 ۳۰۳فول، جان اوبرت: 

 ۲۳۸فون الو، تئودور: 

 )ق( 

 ۲۹۸قاضی صاعد اندلسی: 

 )ک( 

 ۲۵۴، ۵۴، ۱۰کاستوریادیس، کورنلیوس: 

 ۱۷۷کانت، امانوئل: 

 ۳۴۶کراسوس: 

 ۳۰۸-۳۰۷کرتیر: 

 ۲۱۲، ۱۷۹-۱۷۷کریچی، یاروسالو: 

 ۲۵۶کنت، آگوست: 

،  ۱۸۶، ۱۷۵، ۱۶۵، ۱۴۶، ۶۵، ۵۹کوروش: 

۱۹۶ ،۲۱۶ ،۲۵۲ ،۲۹۳ ،۲۹۸ ،۳۱۷ ،۳۲۷  ،

۳۳۹ ،۳۴۸ ،۳۵۶ 

 )گ( 

 ۱۸۸گرانت، مارسل: 

 ۳۱۶گودِآ: 

 ۲۰۵فرانک، آندره: گونتر 

 ۵۴، ۱۶گیدنز، آنتونی: 

 )ل(

 ۲۱۸البروس، کامیل ارنست: 

 ۵۵، ۱۵لومان، نیکوالس: 

 ۲۵۵، ۲۰۶، ۱۸۷-۱۸۳لوی استروس، کلود: 

 ۲۰۷لویت، کارل: 

 )م(

 ۱۸۹مائو: 

 ۳۶۲مادام بالواتسکی: 

،  ۲۶۰، ۲۴۵-۲۴۳، ۷۹، ۵۲مارکس، کارل: 

۳۲۰ 

 ۳۶۷مارکوپولو: 

 ۳۴۶آنتونیوس: مارکوس 

 ۱۵۵: مارکوس اورلیوس

 ۲۵۵مالینوفسکی، برانیسالو: 

 ۲۹۹مانی: 

 ۱۰۶محمدشاه قاجار: 

 ۸۲-۸۱مِرداک، جرج: 

 ۱۷۶، ۷۲مرلوپونتی، موریس: 

 ۲۶۱معلوف، امین: 

 ۱۹۳-۱۹۲نیل، ویلیام: مک

 ۲۰۵مور، رابرت یان: 

 ۲۲۹مورگان، دیوید: 

 ۲۵۶، ۵۵، ۵۲-۵۱، ۴۸موس، مارسل: 

 ۲۷۱موسولینی، بنیتو: 
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 ۳۶۲، ۲۶۸موالنا: 

 ۸۶خان جنگلی: میرزا کوچک 

 )ن(

 ۳۱۷، ۲۶۸ناپلئون: 

 ۳۳۱ناپیر اَسو: 

 ۳۰۱، ۱۲۲نارمِر: 

 ۸۶شاه: ناصرالدین

 ۳۷۵الملک: نظام

 ۵۲نِگری، آنتونیو: 

 ۳۳۶، ۲۵۷-۲۵۶نلسون، بنجامین: 

 ۷۲، ۶۴نیچه، فریدریش: 

 )و( 

،  ۲۱۳، ۵۵، ۵۲، ۱۵والرشتین، امانوئل: 

۲۲۰-۲۲۴ ،۲۳۲ ،۲۴۲-۲۴۵ ،۲۵۱ ،۲۶۱ 

 ۳۴۶، ۱۵۵والریانوس: 

 ۱۸۸واندرمیرش، لئون: 

 ۲۵۴، ۱۸۰، ۷۳-۷۱، ۴۸وبر، ماکس: 

،  ۱۶۵، ۱۳۵، ۹۹، ۴۷، ۲۲وکیلی، شروین: 

۱۸۲ ،۱۹۸ ،۲۴۵ ،۲۵۸ 

 )ه( 

 ۳۰۳، ۵۲هاجسون، مارشال: 

 ۳۴۵هازول، کالرک: 

 ۸۴هاف، توبی: 

 ۱۵هاکن، هرمان: 

،  ۱۱۴، ۹۵، ۷۶، ۵۵هانتینگتون، ساموئل:  

۱۱۶ ،۲۳۶ 

 ۲۲۹هاو، استفن: 

 ۳۰۵هردر، یوهان گوتفرید: 

 ۳۰۷هرودوت: 

 ۳۴۸، ۱۷۶: ش یدریفر لهلم یگئورگ وهگل، 

 ۲۲۷هالکو خان: 

 ۳۱۷، ۲۶۸، ۱۷۷، ۱۰۸هیتلر، آدولف: 

 )ی(

 ۳۲۰-۳۱۹یاسپرس، کارل: 

 ۳۱۷یعقوب لیث: 

 ۳۴۶یولیانوس: 

 

 

 


