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مترجم یهمقدم   

قدمی  "دنیا در گذر" تحت عنوان " This Fleeting World "ترجمه کتاب    
ید جد یهپروژیان با و دانشجو اندیشمند، استاداست در آشنایی ایرانیان ان

 و با حمایت  (David Christian) کریستین تحت سرپرستی دیوید آموزشی

میالدی آغاز شده  2010از  "بزرگ تاریخ" یهپروژ. (Bill Gates)بیل گیتس 
الب لمی و نوین از تاریخ جهان را در قکه طرحی عصدد است  است و در

تاریخ  " تاریخ بزرگ" ها وارد سازد.  اهدرسی در مدارس و دانشگ هایواحد
ی، پیدایش هستاست از  این داستانی زمان حال و ابتدای همه چیز تا ست ازدنیا

لیه پیدایی انسان اوخاکی و  یهو سپس تکامل حیات در کرشان ها و حیات کهک
مراحل تکامل انسان از دوران اولیه تا کشاورزی و دوران مدرن،  ی آنو در پ

جدید. هدف مهم این پروژه عالوه های زبان، مذهب، خط و تکنولوژی بررسی 
 جهت مندی تاریخ و نقش وینتدسی و برربر شناخت تاریخ، کوششی است در 

رجهان هستی در حال حاضر و انسان د مسؤلیتانسان در گذشته و مشخصأ 
 هو عطش قشر جوان ب امروزین ایران یهعبا توجه به نیاز روزافزون جام  آینده.

 قابل بررسی پروژه اجرایی و اهمیت این یهنگاهی تازه و علمی از جهان، زمین
   www.thebighistoryproject.comسایتاین پروژه در ات . جزئیاست

بررسی راه های عملی معرفی این  ،پروژه درپی شناخت این نوان شده است. ع
واحدهای درسی به مجموعه های آموزشی ایران به موازات سایر کشورها از اهم 

  به نظر می رسد. کنونیمورد نیاز ی دستاوردها

 امیر کلینی 

 2016  پاییز   
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 مقدمه
که گفته است: می باشد   (Henry Ford) جمله از هنری فورد این گویند می    
. چنین نگرشى به تاریخ چندان مفید به "تاریخ مجموعه ای از وقایع پی درپی است"

 و داند چرا باید تاریخ را بیاموزد نظر نمی رسد. از این روست که دانشجو اغلب نمی
فراگیری و تدریسِ تاریخ، هنگامی استاد نیز تدریس آن را بی نتیجه می انگارد. 

ن ه درباره ایارزشمند است که بتوان وقایع و مسایل جالب، ترغیب کننده و آموزند
 اریخت این جزییات د.هکنونی را توضیح د سیر اتفاقات تا زمانو  جهان را بیان کرده

 سرنوشت از تر بزرگ داستان یک درک به را ما که شود می دار معنا و جالب زمانى
 های مشخص قادر سازد.گروه یا و هاکشور ها، ملت

 نویسان تاریخ باشند؟ اما کدام روایت ها و در کدام جوامع می توانند حائز اهمیت    
 تفاقاتا توضیح به اول گروه. برند می کار به خود روایت بیان در متفاوتی های مقیاس

 "آزتگ امپراطوری ظهور" یا "اول جهانی جنگ" مثل خاصی وقایع یا و جامعه یک

 انندم منطقه یک کل یا دوران یک وقایع تر، بزرگ مقیاس در دوم گروه ند. پردازمی
 نتریآشنا هاروش این. آورندمی در نگارش به را آمریکا یهمتحد ایاالت یا قدیم روم
 مک لورن و (Bob Bain) بین باب که همانگونه. است تاریخی هایروایت نوع

 درباره "داستان" نوشتن اندکرده اشاره درستی به(Lauren McArthur)  آرتور
 . نیست شاقی چندان کار "زمین مغرب تمدن"آمریکا و حتی  یهایاالت متحد

 ریختا" نام به امروز که است موجود تاریخ به نگرش برای نیز سومی یشیوه اما   
 مناطق نمیا پیوندی یافتن در سعی جهان تاریخ روایتگران. است یافته شهرت "جهان

زییات این ارتباطات، درک کلى از این ج شدن آشکار با تا دارند جهان مختلف ادوار و
تاریخ امکان پذیر بشود. چنین روایتى از جهان کاری بزرگ و دشوار است. نگارش 
تاریخ کل جهان نیازمند اطالعات جامع و فراگیر است، کاری به مراتب عظیم تر از 

 های خاص.تاریخ جوامع یا دورانروایت 
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در حال حاضر بسیاری از تاریخ نویسان حتی در منسجم بودن روایت تاریخ هم     
 وجهت با کنونی عصر درشک دارند، حال آن که این نظم و انسجام یک واقعیت است. 

 بیشتر چه هر کامل تاریخ از آگاهی نیاز ،(globalization) شدن جهانی واقعه به
 و انانس موجز تاریخ یارایه برای است تالشی "درگذر دنیا" کتاب. شودمی احساس

دهای علمی و از درون این تاریخ از دل گردباد حقایق و دستاور جریان و مسیر یافتن
نما  بردن نقشه و قطب . راهیابی در سرزمین ناشناخته نیازمند به کارگوناگونمتون 

راهیابیِ مورد نیاز است که به مانند یک نقشه و  همان ابزار "دنیا در گذر"دارد؛ کتاب 
کند. کتاب حاضر چارچوبی قطب نما، فراگیری و گذار ازجغرافیای تاریخ را عملی می

کند که تصویر تاریخ بزرگتر از درون جزییات و اتفاقات کوچکتر قابل را ترسیم می
است که  ز سرزمینیدریافت شود. شاید بتوان گفت که مطالب کتاب مانند پرواز برفرا

ید. ممکن است از فراز آسمان شما ه اپیش از این با پای پیاده آن را درنوردیده بود
جزییات را نبینید اما دریافت روشن تری از کل یک منظره در ذهنتان نقش خواهد 

 نامشخص و مبهم نخست است ممکن نیز کتاب این در جداگانه هایموضوع بست. 
 .یافت خواهید در آسانی به را هاآن میان رابطه چگونگی نهایت در اما آید، بنظر

از رشد شگرف انسان برای خواننده ترسیم  در این بررسی فشرده فقط طرحی کلی   
شده است. ممکن است این طرح به صور مختلف، توسط تاریخ نویسان دیگرنیز ترسیم 

اخیر هم چنان در  ه سالبرداشت ما از تاریخ جهان در پنجا ،شده باشد. در هر حال
ری یل گهمراه با آن نگاه مشترک و اجماع رایی نیز در حال شک و حال تکوین است

ته است. الب ی این نظریه به صورت فشردهاست. هدف سه بخش اصلی کتاب ارایه
این فشردگی دارای مزایا و همچنین نقایصی است. شاید مهمترین مزیت کتاب، امکان 

 یاد بردنِ مطالب اول کتاب است. دو جلسه بدون از خواندن آن در یک یا

         

 دیوید کریستین

 2002مِى 
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 دیباچه

 پیش از آغاز تاریخ انسان

 

 پیدایش یبرگیرنده در که بزرگ بسیار است نهفته تاریخی بشریت، تاریخ ماورای    
 یهبرای فهم یک واقعما همان گونه که . است جهان یهمه تاریخ حتی و زمین یکره

خ شناخت کل تاری ،کل تاریخ آن زمان می پردازیمابتدا به شناخت ، خاص در یک دوره
 تاریخ ینا  کوتاه، یمهمقد دراینانسان نیز مبتنی بر شناخت کل تاریخ هستی است. 

 را مورد بررسی قرار می دهیم. جهان بزرگِ

نات و ئکا اسان از ساختار عمومیشن اختر از بسیاری بیستم قرن دوم یهنیم تا    
بر آن بود که دنیا با همین ساختار از  خبر بودند. اعتقاد عمومی بی تاریخ کل هستی

آغاز وجود داشته است. اما شواهدی مشخص این فرضیه را زیر سوال برد. در سال 

 که یافت شواهدی  (Edwin Hubble)ل ادوین هاب  اخترشناس آمریکایی 1520
شود. یو بیشتر م ی زمین بیشترتارگان دور دست از کرهس یفاصله که داد می نشان

ان ترش است. اگر جهکه جهان در حال گس بودی شگرف ایدهدلیلی بر این این شواهد 
س تر بوده باشد. پبه ناچار در گذشته می باید کوچک و کوچک استدر حال گسترش 

ی ی یک ذرهر دور و در آغاز، به اندازهبسیا ، جهان در زمانییاستداللمنطق بر اساس 
 بسیار ناچیز و شاید کوچکتر از اتم بوده است.

 از بسیاری ،آمده دست به دالیل و شواهد باالی حجم بیستم، قرن اواسط در    
 غازآ انسان از تاریخ جدید، نگرش در. کرد واقعیت این قبول بهوادار  را اخترشناسان

. یتمامیت تاریخ کل هست در است کوتاهی یدوره فقط انسان تاریخ بلکه گرددنمی
از اواسط قرن بیستم میالدی، دانشمندان موفق به شناخت کامل تری از تاریخ گذشته 



  
 

6 

 

شده اند و اکنون تاریخ بزرگ، مبتنی بر شواهد مختلف علمی در حال ترسیم شدن 
ت و نونی قرن بیسای فشرده و بر مبنای دانش کاست. این فصل از کتاب به گونه

 پردازد.یکم به توضیح این امر مهم می

ای که به انفجار بزرگ معروف است میلیارد سال پیش با پدیده 2/10 حدود جهان    
شود. این زمان، آغاز تاریخ مفروض شده است. ما از هر آنچه پیش از انفجار آغاز می

ا این تا خالء نیز بی خبریم و وجود فضا، زمان و یاحتمال بزرگ رخ داده است، حتی از 
واعد ق با اتکا به تمامیو فاقد هرگونه تئوری در این مورد می باشیم. ما تنها زمان 

ت این روای تعریف مدرن و مبتنی بر شواهد انبوه و روزافزون، قادر به  دانش اصلی
 . باشیم می بزرگ انفجار از پس

 و اتم، یک از ترکوچک حتی ایذره بود، ذره یک فقط پیدایش یلحظه در جهان    
را دارا بود. جهان در ابتدا  تئنامواد و انرژی الزم برای ساخت کا ودخ دل در ذره این

رژی، ذرات و حتی فضا و بسیار داغ )میلیاردها درجه( و حاوی معجونی از تمام مواد، ان
ور، ازسرعت نآنگاه در انفجاری عظیم و با سرعتی خارق العاده، شاید بیش  زمان بود.

 ن سبب پایین آمدن حرارتشدن ناگهانی جهاتر گحجم بسیار بزرگ تری یافت. بزر
و همانگونه که بخار در اثر سرد شدن تغییر شکل می یابد و به آب تبدیل  اولیه شد

 یروهاین ثانیه اولین در. یافت شکل تغییر می شود، جهان نیز در طی دوران سرد شدن 
( و نیروی دکش می یکدیگر سمت به را مواد که نیرویی) جاذبه نیروی جمله از مختلف،

از  ی مشابه راالکترومغناطیس )نیرویی که بارهای متضاد را جذب یکدیگر و بارها
ترین واحد که ابتدایی، (quark) پدیدار شدند. همچنین کوارک (یکدیگر دور می کند

ود که اغلب ذرات هنوز ماده است شکل گرفت. جهان چنان در حال التهاب و انفجار ب
 به وجود نیامده، نابود و تبدیل به انرژی می گشتند.

 ذرات زا بسیاری و یافته کاهش جهانی هاولی بسط سرعت لحظه، اولین انتهای در    
 نوع چهار حتی و( ماده هر اتم قسمت ترین اصلی) والکترون پروتون جمله از کنونی
 رکزم امروزین گرمای از فراتربسیار  روزآن جهان حرارت. بود گرفته شکل اولیه انرژی
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و همه چیز در غالب معجون غلیظی از ذرات باردار و انرژی بود که به  بود خورشید
هزار سال شکل گرفت.  040معروف است. مراحل بعدی پس از  (plasma)پالسما 

 حرارت سرانجام ذرات مثبت پروتون قادر به جذب ذرات منفی با پایین آمدن تدریجی
نثی بودند خ های اولیه از نظر الکتریکیها شکل گرفت. اتمالکترون شدند و اولین اتم

ر جهات داین امواج کنند و ها برخورد نمیو درنتیجه امواج الکترومغناطیس دیگر با آن
ی هم را حت کنند. این انرژی آزاد شده در این مرحله هستیمختلف شروع به تابش می

 سی"  امواج توان یافت. )سی بی آر( می 1اکنون در غالب امواج نجومی پیش زمینه

 و یشپیدا. صفحه تلویزیون های قدیمی هستند ای رویهبرفکقسمتی از "  آر بی
 .است بزرگ انفجار مهم دالیل از یکی خود ،امواج این وجود اثبات

 و آزاد های اتم از متشکل غالبا و ساده بسیار ساختاری دارای مرحله این در مواد    

 کی و الکترون یک از متشکل هیدروژن های اتم. بودند هلیوم و هیدروژن متحرک 
 ولط در جهان. هستند پروتون دو و الکترون دو از متشکل هلیوم های اتم و پروتون
 و هیدروژن از متشکل ابرهای از عظیم ایمجموعه تنها نخست، سال میلیون چندین
نیامده بود و پرتو بسیار ناچیزی از انباشت  دنیا به ایستاره هنوز. است بوده هلیوم

 انرژی، تنها روشنایی جهان بود.

 یرس که است پیدایش داستان انگیز اعجاب دگرگونگی ستارگان شدن پدیدار  
 یپیچیده فرایند اولین. آورد دنبال به را هستی تغییرات روند در تکاملی و پیچیدگی

 ینیرو ها نیروی جاذبه بود.  آمدن آن وجود به اصلی مبنای و بودند ستارگان جهان

 (Isaac Newton) نیوتن ایزاک که یکدیگر سمت به مواد کشش تئوری یا هجاذب
 رهک روی بر ایستادن به قادر را ما که است نیرویی همان کرد، مطرح هفدهم قرن در

 انیشتن آلبرت بیستم قرن اوایل در سپس. است کرده مان خاکی

(Albert Einstein)  دو روی  ابه دارند ومش زیربنای  انرژی و ماده که داد نشان

                                                      
1 cosmic background radiation: CBR 



  
 

8 

 

وشن ای که رفرضیه .انرژی نیز دارای نیروی جاذبه استیک سکه هستند. درنتیجه 

 گردی یک بر پیوسته طور به ستارگان پیدایش دوران در کرد ذرات مادی و انرژی 
 و هیدروژن ابرهای نیروها این سرانجام. اند کرده می اعمال کشش و جاذبه نیروی

موعه ها میلیون مجگر کشانیدند و موجب پیدایش میلیونیکدی  سمت به را هلیوم
ابرهای اولیه شدند. ابرهای پدیدار شده، در زیر فشار جاذبه و با انقباض و تراکم مداوم، 

 و تندگرف بیشتری سرعت هاآن های تشکیل دهنده شروع به گرم شدن کردند و اتم
جه سانتیگراد رسیدند که در در میلیون ده حدود حرارتی به سرانجام هم با برخورد در

. با امکان پذیر کرد این ابرها  ر را در مرکزبا یکدیگ نهایت ترکیب اتم های هیدروژن
رژی از جرم هر اتم تبدیل به ان ها در یکدیگر، قسمت اندکیترکیب یا فیوژن این اتم

اصل انرژی ح د.افترون بمب هیدروژنی اتفاق میاست که در د ین همان ترکیبی. اشد
شده از این انفجارات عظیم هیدروژنی در مرکز این ابرها بر قدرت جاذبه فائق آمد و 

ی راف این نقطهمابین ابرها و تمامی اط این انرژی به سرعت به فضای سرد و خالی

 از سپ سال میلیون دویست ستارگان اولین تولد یلحظه این مرکزی سرازیر شد.

 برای ا،م شمسی منظومه خورشید همانند ستارگان  این از بسیاری. بود بزرگ انفجار
  . داد خواهند ادامه خود درخشش به سال میلیاردها

 چون متفاوتی کهکشانی هایمجموعه جاذبه، همیشگی و آرام کشش زیر در    

 نزدیک ایه کهکشان  گروه سپس .آمدند بوجود ستاره میلیونها با شیری راه کهکشان
های کهکشانی در اطراف یک دیگر به ای به نام خوشهگانهجدا هایدسته در هم به

تر ای بهم نزدیکی خوشههای داخل هر مجموعهچرخش در آمدند. اگر چه کهکشان
برای نزدیک کردن این خوشه ها  شوند، اما در مجموع نیروی جاذبه قدرت کافیمی

گر دن از یک دیش دور به شروع کهکشانی هایخوشه ینابنابر یکدیگر را ندارد. به
 نمودند و دنیا رو به گسترش گذاشت.

 اشکال با ترهتاز عناصر تولید به آغاز خود دل در ستارگان جدید، شرایط در    
 به را زیادی حرارت ستارگان این بزرگترین مرکز در فشار افزایش. کردندترپیچیده
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د هلیوم ه تولیدرنتیج و هیدروژنبا  هیدروژن ترکیبی واکنش سرعت که داشت دنبال
اشت ها سال بعد، انبرا بسیار افزایش داد. این سرعت ترکیبی زیاد، سرانجام میلیون

ذخیره هیدروژن در ستارگان عظیم الجثه را کم کرده و در نهایت، چنین خالیی موجب 
 شد. حرارت افزوده شده، این بار،ها و تولید حرارت بسیار باالتری آن فروریختن درونی
شد.  "ربنک"چون تربهای هلیوم با یکدیگر و تشکیل عناصر مرکباعث ترکیب اتم

ن مانند از کرب ترنهای باالتر، سایر عناصر سنگیدر ادامه این انفجارات و تولید حرارت
به وجود آمدند. ایجاد   ،پروتون است نیز 23اکسیژن، نیتروژن تا عنصر آهن که دارای 

ی مرکز ستارگان به دمای باالتری نیاز داشت که از محدودهاز آهن در تر نسنگیعناصر 
 حرارتی ستارگان، هرچند هم بزرگ، خارج بود. اما انفجار این ستارگان عظیم در هنگام

، زمان و مکان مناسبی را مشهور است (supernova)نابودی نهایی که به سوپر نوا 
پروتون در  52با  یوم ، عناصر شیمیایی )تا رده اورانی مانده برای تولد باقی

 هایورهک در ما بدن یسازنده عناصر از بسیاری بنابراین. ساخت پذیر امکان هسته( 
 سیاریب یسازنده نوا سوپر انفجار. اند شده زاده( بزرگ ستارگاناز نوع ) ستارگان مرگ

  .ودب ناممکن زمین کره و ما هستی آن بدون که است کنونی شیمیایی عناصر از

ت. رخ داده اس "بیگ بنگ"یک میلیارد سال پس از  حدود "نوا سوپر" نخستین    
مواد  ها سال بعد، این انفجارات مداوم باعث تشکیل مقادیر فراوانیدر طول میلیارد

ده است، اگر چه هیدروژن و هلیوم هنوز درصد شیایی تازه در فضای بین ستارگان شیم
دهند. این مواد شیمیایی جدید خود منشأ باالیی از عناصر شیمیایی را تشکیل می

 پیدایش نهایت در و نوین اجرام تولد به سرانجام و شدند ترکیبات جدید و پیچیده تر 
 .انجامیدند انسان

 جدید ترکیبات این. هستند عالی مواد این تولیدی هایمجموعه نخستین از سیارات   
 راه کهکشان جمله از مختلف های کهکشان در ستارگان بین فضای به شیمیایی

در هنگام تولد ستارگان جدید، عالوه برهیدروژن و هلیوم، ابرهای شیری سرازیر شدند. 
نیز  عناصر جدول تناوبی( )تمامی ، نیتروژن، طال، نقره و اورانیومدارای کربن، اکسیژن
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 از متشکل ابرهای از پیش، سال میلیارد  5/6نقش داشته اند. خورشید ما نیز حدود 
است. انقباض و تراکم مجموعه ابرهای خورشیدی زیر فشار  شده ساخته مواد همین

جاذبه در مرکز خود، موجب ترکیب عناصر هیدروژن با یکدیگر و ایجاد اتم هلیوم و 

د شیسپس جذب خور خورشیدی ابرهای اعظم بخش سرانجام تولد خورشید شدند. 
ذرات  ولی باقیمانده آن ها به چرخش خود در اطراف خورشید جوان ادامه دادند. شدند
های مختلف خورشید با برخورد و جذب های موجود و در حال گردش در مدارو اتم

 عدادیت امروزه های برفی را ایجاد کردند. های کوچکی مانند گلولهیک دیگر، گلوله
 این. هستند برفی های گلوله همین از باقیمانده هایی مجموعه داردنباله های ستاره از

در ادامه ی برخورد و جذب یک دیگر موجب تشکیل اجرام آسمانی برفی  های گلوله

 ازدیاد تدریج به. شدند  2های ریزبزرگتر مانند سنگ های آسمانی و شهاب ها و سیاره
 روندی در همدیگر به شدنشان متصل و مخلوطبا  و مشخص هایمدار در هاحجم این

ای از سیارات انجامید. حرارت خورشید به ایجاد مجموعه 0 "افزایی هم" به معروف
سیارات اصر گازی شکل شد. به همین دلیل موجب دور شدن ابرهای سبک و عن

تر و سیارات گازی مانند ید نزدیکعطارد، زهره، زمین و مریخ به خورش چون سنگی
 ورشید دورتر هستند.نپتون از خ و  مشتری، زحل، اورانوس

 ها بودهها و شهابران سنگ پارهبمبا معرض در و داغ بسیار ابتدا در زمین یهکر    
ی انبساط خورشید و همچنین تشعشعات است. افزایش فشار مرکزی در نتیجه

رادیواکتیو به زودی حرارت را آنچنان باال برد که همه چیز در فرآیندی به نام تفکیک 
ترین عناصر مانند آهن به حالت مذاب درآمد. در این روند چرخشی، سنگین ،6 پذیری

. ی مرکزی زمین را به وجود آوردندو نیکل به مرکز سیاره زمین کشانده شدند و هسته
اطراف کره زمین است که ما را از  این مرکز آهنین علت میدان مغناطیسی

                                                      
2 planetesimals 
0 accretion 
6 differentiation 
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 های نرم تر و نیمهتر الیهبکدارد. مواد سترین امواج کهکشانی مصون میخطرناک
ی . جدارهماندند مذاب بدنه را تشکیل دادند و عناصر بسیار سبک در سطح زمین باقی

نازکی که مانند پوسته تخم مرغ زمین را در بر گرفته، از سرد شدن سریع مواد سبک 
ر لومتشود و ضخامت آن تنها چند کیسطح زمین تشکیل شد. این الیه پوسته نامیده می

 ها به سطحها و روزنهترین عناصر هستند از درون آتشفشاناست. گازها که سبک

 .دادند زمین آمده و اولین اتمسفر آن را تشکیل 

یا تاریخ جهنمی  (Hadean) هیدین به زمین کره تاریخ نخست سالِ میلیون پانصد    
زمین بسیار داغ بوده است، و در زیر بمباران  یهمعروف شده است. در این دوران کر

ای را های آسمانی و بدون وجود اکسیژن امکان تولید هیچ موجود زندهسنگین شهاب
نداشته است. با سرد شدن آرام زمین، سرانجام بخار آب متراکم در توده ابرهای در 

 رند.گیکل میها شکنند و اولین اقیانوسحال گردش به دور آن، آغاز به باریدن می

 در - حیات یعنی - پیچیده و جدید موجودات تولد که گفت توانمی صراحت به    
آلی برای انجام ست. آب در حالت مایع دارای شرایط ایدها شده آغاز هاآب این

ها های شیمیایی است. اما در دو حالت گاز یا جامد شانسی برای ترکیب اتمواکنش
ها و در حالت جامد به دلیل گازی به خاطر سرعت باالی اتم. در حالت یستوجود نم

دیگر کم است. اتم ها با هم و در نتیجه جذب هم عدم حرکت اتم ها شانس برخورد
اما آب در حالت مایع دارای شرایط الزم برای سهولت حرکت مواد شیمیایی و جذب 

ای خاص از برههآید در می باشد. به نظر می اتم های همخوان در صورت مجاورت،
ای از ای که تحوالت آتشفشانی در مجاورت تودهها در نقطهزمان و در قعر اقیانوس

مواد شیمیایی قرار گرفته اند، ترکیبات استثنایی و متنوع تری صورت پذیرفته است. 
ک میلیارد سال پس تنها ی -میلیارد سال پیش  5/0بر طبق یافته های علمی، حدود 

دات از این ترکیبات نخستین موجو بعضی -و احتماالً حتی قبل از آن  از پیدایش زمین
ها این موجودات تک سلولی اولیه را پروکَریوت زنده را خلق کرده اند. بیولوژیست

(Prokaryotes) که هم چنان نیز بیشترین  هایینام گذاری کرده اند؛ تک سلولی

 ها تپروکریو تمام مانند اولیه جوداتمو دهند. تعداد موجودات کره زمین را تشکیل می
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 صاتمشخ دارای اما ها، آن. بودند مسلح غیر چشم با مشاهده قابل غیر و کوچک بسیار
هستند که فقط مختص به موجودات جاندار است: جذب انرژی محیط اطراف  ایهویژ

ا برداری از خود یا تولید مثل ب های شیمیایی )متابولیسم( و کپیاز طریق واکنش

 دی ای "اِی اِن دی" نام به استفاده از توانایی یک مولکول بسیار بزرگ و پیچیده 

ها برای تولید مثل مشخصاً به دو قسمت پروکریوت(. DNA) اسید ریبونوکلییک اکسی
شود. اما در این نیز گفته می (Clone)شوند که به آن کلون تقریباً مشابه تقسیم می

نوع تولید مثل همواره اشتباهات کوچکی نیز پیش می آید که موجب پیدایش 
متفاوت می شود. گروهی از این موجودات متفاوت،  موجوداتی با مشخصات اندکی
ند. ها افزون می کگردند که قابلیت جذب انرژی را در آنتصادفا دارای خصوصیاتی می

 و تولید مثل بیشتر و موفق تر را برای زندگی مدتجدید، امکان افزایش  توانایی این

 منتقل نیز دیبع نسل به موفق، ژنتیکی تغییرات البته  سازد.این گروه امکان پذیر می
ی است که موجودات زنده را به تدریج تغییر داده و آن ها را موفق روش این. شود می

به انطباق با شرایط زیستی گوناگون کرده است و سرانجام میلیون ها نوع جاندار را به 
ارائه شده  5 "گزینش طبیعی و یا انتخاب طبیعی"بار آورده است. روند فوق همان 

است که  ایهاست. انتخاب طبیعی شیو  Charles Darwin)(ن توسط چارلز داروی

موجودات زنده، با افزایش  3.است کنونی موجب پیدایش تمامی انواع مختلف موجودات 

                                                      
5 Natural selection 

رستی به د از یکدیگرمفهوم تکامل حیات و مکانیزم این تکامل  در اذهان بسیاری  3
. مفهوم تکامل حیات عبارت است از تغییر موجودات زنده به شده استتفکیک ن

در طول میلیون ها سال. این تفکر از داروین منشاء نگرفته  معموالو  موجودات جدید
دان دیگر ارائه شده بوده است، منبسیاری از دانشتوسط  است و صدها سال قبل از او

است  این تغییر و تبدیلمبهم بود چگونگی از جمله پدر بزرگ داروین. اما آن چه بسیار 
ه است ب "گزینش طبیعی"پروسه که  آن شد. این حلکه چارلز داروین موفق به 

 .زیبایی و سادگی این معمای بزرگ را حل کرده است
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ف معرو (biosphere) "بیوسفر"نازکی از حیات که به  یهسطح زمین توسط الی
یات ی دارای حی شناخته شدهزمین تنها سیاره یهاست پوشیده شد. در حال حاضر کر

 گردد.  آگاه یی دیگر از حیات در سایر کراتشاید انسان سرانجام از وجود گونه ها. است

 میلیارد 5/0ز ا بیش قدمتی گر نشان ها پروکریوت از شده یافت هایفسیل اولین  
موفق به کشف  "گزینش طبیعی"سال است. تعدادی از این موجودات از طریق 

روزه در انرژی خورشیدی است که ام یهفتوسنتز شدند. فتوسنتز توانایی کسب و ذخیر

 یهمجموع شود. آگاهی ما از قدمت فتوسنتز در ِپیِ یافت گیاهان دیده می تمامی

 به شبیه که است stromatolites)( استروماتولیت نام به قدیمی بسیار فسیلی
 کجلب و کوچک سلولی تک هامیلیون یبدنه از مانده باقی و مرجانی های مجموعه

 جانبی یهنتیج اما  فتوسنتز یهپدید. اند داشته را فتوسنتز توانایی که است مانند
 کسب جریان در و شیمیایی تبادالت اثر در اکسیژن تولید آن و است داشته نیز دیگری
 حجم افزودن هب تدریج به فتوسنتز قابلیت با موجوداتی افزایش. است خورشیدی انرژی

 هایفعالیت بخاطر زنده موجودات از گروهی. کندمی کمک زمین جو در اکسیژن
ی اکسیژن، با مشکالت عمده و مرگ آوری روبه رو شده اند. دهالعا فوق شیمیایی

یاد کرد که اثر مخرب اکسیژن بر عناصر دیگر توان از آتش برای تجسم این پدیده می
می ئب آهسته و دای ترکیاست. در حقیقت یافتن الیه هایی از آهن قرمز، که نتیجه

آهن و اکسیژن آزاد است ) زنگ خوردگی(، وجود روند اکسیژن سازی را برای زمین 

 .است کردهشناخت  قابل شناسان 

 دیگر گروهی و داده وفق جدید جوی شرایط با را خود موجودات از زیادی تعداد اما    

 آغاز را ودخ متابولیزم اندازی راه در اکسیژن باالی انرژی از مستقیم یاستفاده  حتی،

حدود دو  (eukaryotes) هاوتیوکری اولین پیدایش به سرانجام مسیر این. کردند
ز اها سر فصلِ نوع جدیدی میلیارد سال پیش ختم شده است. پیدایش یوکریوت

 .ندها درابتدا تک سلولی بودها همانند پروکریوتدر حیات است. یوکریوت پیچیدگی
یِ متشکل از ی مرکزی بزرگ تر و همچنین داشتن هسته، اندازهاما اه تفاوت آن
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سرانجام ها یوکریوت از گروهیمحافظتی در اطراف آن بود.  یهو پوست "اِی اِن دی"

 فرزندانی  آن ینتیجه که زدند دست یکدیگر با خود  "اِیدی اِن "از  به تبادل قسمتی
ولید مثل تنوعی  سرآغاز این. بودند خود مادر و پدر مشخصات از تلفیقی دارای که بود

میختن در هم آ با جنسی مثل تولید. است شده معروف جنسی مثل تولید به که است
شود. مشخصات وخصوصیات پدر و مادر موجب تغییرات بیشتری در فرزندان آن ها می

تغییری که دیگر کپی برداری محض از والدین نیست. این تغییرات جدید، قدرت و 
سرعت روند انتخاب طبیعی را چندین برابر افزون کرده است. علت تغییرات بسیار زیاد 

ی یک میلیارد سال اخیر، در مقایسه با موجودات قبلی را، درانواع موجودات زنده
 دانست. توان همین تولید مثل جنسیمی

 گردد،می بر پیش سال میلیون ششصد حدود به که سلولی چند موجودات پیدایش    
 ابلق و بزرگ هایفسیل شدن پدیدار. است زمین یهکر هایرخداد ترینمهم از یکی

و کمبرین  (Ediacaran)دیاکارَن ی، به دوران امسلح غیر چشم با رویت
(Cambrian) از این تاریخ به بعد اگر چه هنوز بیشتر جانداران تک  2گردد.بر می

سلولی هستند اما ردپای مشخصی از پیدایش و تکامل موجودات چند سلولی در طبیعت 
رویوت، در ا سلولِ یوکهاز میلیارد ی ترکیبیشود. هر موجود پر سلولی، نتیجهیافت می

 ای جدید از پیچیدگیِشگرف است. ظهور موجودات پرسلولی الیه یک همزیستی
 تکاملی را به دنبال آورد.

میلیون سال  500، اما حدود زیستندمی دریاها در ابتدا سلولی پر موجودات یهمه    
پیش تعدادی از آن ها، به احتمال زیاد گیاهان و حشرات اولیه، به خشکی روی آوردند. 

در خارج از آب بسیار مشکل بوده است، زیرا این موجودات برای متابولیزم و  زندگی
 یاند. اولین خشک زیان همانند همهتولید مثل خود به محیط آبی وابسته بوده

                                                      
تا  562میلیون سال پیش و 562تا  305زمین شناسی به ترتیب عبارتند  ین دورانا   2

 .میلیون سال قبل 645



  
 

15 

 

 ای مخصوص برای حفظ متابولیزمز اساسی به ایجاد پوستهزیان کنونی، نیا خشک
 اظتحف برای محافظتی کامل مکانیزم داشتناند. نیاز مهمتر آن ها اما، داشته داخلی

 نونک تا زمان آن از. گذاری تخمتولید مثل از طریق  مانند ،بوده است فرزندانشان از
 ورها تا پستانداران به وجود آمدهدایناس دوزیستان، از جاندار مختلف یگونه هامیلیون

 ی روزگار محو شده اند. اند و گروهی نیز از صفحهو رشد کرده

برده ایم که موجب نابودی موجودات  ما همچنین به وجود وقایع و پدیده هایی پی   
ار هر از ها میلیون جاندتغییرات بسیار سریع بوده اند. میلیون در دورانی خاص و در پی

نی به کره زمین های آسمادوران این انقراض ناگهانی، در اثر برخورد سنگگاهی در 
انده م ها که از میلیاردها سال پیش در اطراف زمین باقیاین سنگ .از میان رفته اند

داشته اند. ابرهای ضخیم و گرد و خاک حاصل  های اتمیبودند عملکردی مانند بمب
امی سونحتی و شده رسیدن نور خورشید به زمین  ها مانعها و سال ماه ،از این برخورد

رسد نابودی ناگهانی است. به نظر میزمین را به وجود آورده هایی عظیم در سطح 
از این  ی برخورد یکیمیلیون سال پیش رخ داده نتیجه 35دایناسورها که حدود 

موجودات  ادهای بزرگ آسمانی با زمین بوده است. اولین پستانداران به احتمال زیسنگ

. اند بوده  (Shrew)ای جونده )مانند موش( به نام شِرو چون گونه کوچک زیر زمینی
 نآ در موجودات این بقای دلیل هاآن یشبانه زندگی ینحوه و اندام کوچکی شاید

 میلیون سال پیش بوده است. 35 مرگبار دوران

 دنیایی در پستانداران بالیدن و رشد به احتمال زیاد علت دایناسورها، رفتن میان از    

 انواع کوتاه و با سرعت زیاد  شود و در مدت زمانیوجودات غول پیکر میم از خالی

 روهگ یک. گردند می نمایان مختلف نقاط در  بزرگ،و  کوچک هایاندازه در گوناگون

 میمون، ، (lemur)لمور شامل پستاندارن از ایشاخه -  (Primates) ها پرایمیت  از
 ندگیز به - انسان وها( ها و شامپانزه)متشکل از گیبون ها، اورانگوتان ها، گوریل ایپ

مان بدن تتطابقی ساخ نیاز به تغییرات آورند. این نوع زندگیدرختان روی می روی بر
رای دریافت ب برای توانایی گرفتن شاخه، تکامل چشم دستساختار داشته است. تغییر 



  
 

16 

 

ز ا باالتر برای تحلیل اطالعات بصری و سرانجام مغز بزرگ تر با تواناییعمق و بُعد، 

 از گروهی پیش سال میلیون بیست در سرانجام  اهم این تغییرات تطابقی بوده است.

 پریس زمین روی بر را خود ی ساعات بیشتری از زندگی روزانه ها به نام ایپمیتپرای
 دو روی بر هاآن از گروهی آفریقا در اینقطه در پیش سال میلیون هفت حدود. کردند

که در نهایت  ندشد (Hominin)هامِنین  نام به نسلی سرآغاز موجودات این. ایستادند پا
 به انسان کنونی ختم شده است. 

اسکلتی معروف به  ترین اسکلت به دست آمده از اجداد هامنین ما،شاید مشهور     
 "آسترالوپِتِسین"است که متعلق به گروه ( Lucy)لوسی 

(Australopithecines)  ونی،کن اتیوپی در پیش سال میلیون سه از بیش و بوده 

 تونس روی بر  لوسی یجمجمه گرفتن قرار یطریقه کرده است. می ریقا زندگیآف در
 نونیک انسان از لوسی. باشد می پا دو روی بر لوسی ایستادن نماینگر فقراتش،
 روبرو او با امروز اگر ما. است داشته شامپانزه حد در ایجمجمه و بوده ترکوچک

 م چنین مری لیکیکردیم. هشامپانزه تصور می ایگونه را او حتم طور به شدیممی
(Mary Leaky) انسان  شناسی از پیشگامان علم دیرینه(paleontology)- 

دهد های دوران هامنین را مورد مطالعه قرار میکه سنگواره ای از مردم شناسیشاخه

 "آسترالوپِتِسین" موجود دو یشده فسیل پای جای یافت به موفق حفاری هنگام در  -

Australopithecines))  از گدازه های یک آتشفشان عبور حال در که شد 

 رقش در پیش سال میلیون دو حدود  "هامنین" یتیره از دیگری یشاخه اند.  بوده
نام گذاری شد. مشخصات  (Homo habilis) هَبیلِس وموه  که شد ظاهر آفریقا

 با د. می باش ها توانایی ساخت ابزارهای بسیار ابتدایی سنگی هَبیلِس وموه اصلی
  سواِرِکتِ هومو  نام ه ب "هامنین"، گروه دیگری از الس میلیون نیم گذشت

(Homo erectus) ستر اویا هومو اِرگ(Homo ergaster)  .پدیدار شده اند

گروه به توافق نرسیده اند( دو در یک شناسان هنوز در مورد قرار دادن این  )باستان
 این گروه با اندام و مغزی نزدیک به انسان کنونی عالوه بر ساختن ابزارهای سنگی
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از دوران ما قبل خود، موفق به مهاجرت از آفریقا و رسیدن تا مرز چین  ترهپیچید
 گردید.

هزار  250، در حدود (Homo sapiens) اَن پی سِی هومو  یا انسان کنونی نوع    

 ظاهر با انسان اصلی تاریخ دوران سال پیش در مناطق شرق آفریقا ظاهر شده است. 
چنانچه در بخش های بعدی خواهیم دید، پیدایش شود. آغاز می اَن پی سِی هومو شدن

یخ تفاوت تاریخ انسان با تار انسان سرآغاز پیچیدگی های جدید است که علت اصلی
 سایر موجودات می باشد.
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 ی اصلی در تاریخ انسان اولیه سه دوره یمقایسه

   

 . دوران1

 انسان اولیه

 

 تا 052،222

 سال پیش 12،222

 

 جوامع کوچک ،بیشتر تاریخ انسان 

 مهاجرت به نقاط مختلف جهان و آغاز آرام افزایش جمعیت

 نابودی حیوانات بزرگ قامت

 .  دوران 0

 کشاورزی

agrarian 

 تا 12،222

 سال پیش 052

 

 آغاز خط ،کشورها و تمدن های بزرگ

 تغییرات گوناگون در نقاط مختلف جهان

 غذایی و تولیدی بیشتر،تغییر منابع طبیعی 

 رشد بسیار جمعیت و بوجود آمدن شهرها

 . دوران 3

 مدرن

 سال پیش 052

 تاکنون  

 

 یک سیستم واحد جهانی

 افرایش فراوان در استفاده ی انرژی

       افزایش سرعت نابودی حیوانات و    افزایش طول عمر
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 : آغاز

 اولیه های انسان دوران
 گردآورنده(-شکارچی)جستجوگر اولیه یا 

 

دوران انسان های اولیه دورانی است که انسان برای یافتن غذا و دیگر مایحتاج     
مواد گیاهی در طبیعت یا شکار حیوانات بوده است ونه کشت دایمی خود در جستجوی 

 رانیدو. است انسان تاریخ دوران ترین طوالنی و نخستین ،اولیه دوران .4هاو تولید آن
 .است شده ریخته بشریت زیربنایدر آن  که

با جستجو در محیط خود را  آالت مورد نیازو  های اولیه غذا، محل سکونت انسان   
فاوت در محیط زیست. ت تغییر شکل عمدههیچ گونه  بدون ایجادیافتند، اطراف خود می

 ،شامپانزه ها ،اهروش زندگی انسان ها با سایر موجودات مشابه )مثل میمون بارز

                                                      

 ها نگفته شده و این انسا "foraging"این دوران هم اکنون در انگلیسی  4

"forager"  نامیده می شوند. این گروه قبال"hunter-gatherer" (شکارچی-
جدید بر این است که این انسان ها کمتر خود  یهگردآورنده( نامیده می شدند اما نظری

 یهو بیشتر شکار سایر حیوانات را می ربوده اند. در این کتاب واژ نداهشکار می کرد
جدید  یهگاهی استفاده شده است به عنوان یک واژکه کوچی -غذا و  کوچ -غذا

ها  نینهام جدا شده از شامپانزه یعنی یهپیشنهاد می شود. همچنین در این کتاب شاخ

 ان )انسان اولیه( را شبه انسان یا انسان نما نیز نام داده ایم. تا قبل از هومو سی پی
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ها با ها )برخورد متفاوت آنآن فن آوری (، شاخص بودن روابط اجتماعی و ها گوریل

 نوع هم اب رابطه ایجاد قابلیت که است انسان تنها. است بوده محیط خود و یکدیگر( 

 بین انتقال قابل و آوری جمع را اطالعات  5تواند می زبان. دارد را زبان طریق از خود
ابین م هاهدانستیمی دا بازگویی و ارتباطی قدرت این ینتیجه در. بنماید ها انسان
های قدیمی اطالعات و مهارت های ابتدایی به تدریج قابل تحول ها، روشانسان

 نبوهیِ ا از برخورداری. است آمدهفراهم  تازه محیطیِ شرایطِ با تطبیق امکان و  گردیده
 های فرهنگ از سرشار دنیایی نویدبخش ارتباطات، و تکلم قدرت یسایه در اطالعات

ی اعجاز کارات گوناگون شد که تا پیش از آن بی سابقه بود. زبان، وسیلهابت و متنوع
د با شرایط مختلف زمانی و مکانی می کن تطبیقانگیزی است که انسان را موفق به 

 کلید اصلی تاریخ بشریت است.و شاه

. دوران نداهدهای اولیه درحال کوچ دایم بوانسانبراساس اطالعات کنونی،    

 ام یاولیه اجداد سرآغاز که قبل سال هزار پنجاه و دویست از حدودا های اولیه انسان

 هنوز چه اگر. است گشته آغاز بوده (Homo sapiens) "اَن پی هوموسی" یعنی

 ینا ولی کنند می زندگی جهان نقاط برخی در هنوز  اولیه هایازانسان اندکی گروه

دوران کشاورزی  آن، از بعد دوران .است یافته خاتمه قبل سال هزار ده حدود دوران

 .شود می کشیده انزوا به و محدود های اولیه است که با گسترش آن، روش انسان
 

اول های انسان دوران یمطالعه  

تا زمان اخیر، به دلیل نبود روش تحقیقی برای دوران تاریخ نویسان به طور کلی    
. نداهدبونانسان و تلفیق آن با تاریخ کنونی  یهبه توضیح دوران اولیقادر ماقبل خط، 

                                                      

                                                        مشروح ودقیق ولی آسانی به حرف محدودی تعداد از استفاده با 5 
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انسان شناسان  ،شناسان در دست باستانانسان  یهاین دوران اولیچگونگی حل  یهگر

(anthropologist)  و تاریخ نویسان ماقبل تاریخ(prehistorians) .بوده است 

ی فقدان خط و مدارک و های اولیه، در نتیجهبرای ترسیم دوران انسان این محققان
 ی اطالعاتی استفاده می کنند:شواهد کافی از سه شیوه

 سانان از آمده بدست  های استخوان  مثل فیزیکی، روش اول : استفاده از بقایای    
 غرافیاییج موقعیت گویای که است طبیعی مدارک بررسی و ابزارسنگی حیوانات، و ها
 حدودم بسیار نخستینی هاانانس از بازمانده بقایای. باشد می دوران آن هوایی و آب و

بجا مانده از انسان کنونی، حدود صد و شصت  هایاستخوان ترین مشخص است.
هزار سال قدمت دارند و جالب توجه است که فسیل شناسان از همین مقدار اندک 

یفیت کبررسی دقیق  فسیل موفق به دستیابی به حجم عظیمی از اطالعات شده اند.
 رانای از رژیم غذایی و بالطبع نوع زندگی آن دوها، اطالعات گستردهو تعداد دندان

 نوع  حدی وتا های بدنی ی استخوان های زن و مرد تفاوتبدست می دهد و مقایسه
 .کند می آشکار را ها آن روزانه زندگی

های گیاهان فسیل شده در بستر دریاها و یا الیه ی گَردهباستان شناسان با مطالعه   
های یخی به اطالعات وسیعی )از جمله چگونگی آب و هوا و تغییرات جوی هزاران 

 یافتبا یافتن روشی جدید موفق به 1550اند و سرانجام از سال سال پیش( دست یافته

 یافت یبقایا برخی. اندشده انسانی مختلف دوران زمانی فواصل و قدمت دقیق تاریخ 
 قاداتاعت حتی و فرهنگ از آوری اعجاب های گوشه شناسی، باستان کشفیات در شده
است. آثار زیبای هنری باقی مانده از جوامع آن دوران، مانند  کرده آشکار را دوره آن

هر چند که تفسیر کامل آن  ،ها حاوی اطالعات جالبی استرنقاشی های دیواریِ غا
 هنوز امکان پذیر نیست.

 که) کنونی بدوی جوامع یمطالعه ازطریق خط از قبل دوران شناخت :  دوم روش   

 نای که چند هر باشد؛می پذیر امکان( استشده حفظ هادرآن  حدی تا اولیه زندگی

 را  اولیه هایانسان زندگی روش جوامع گونه این که چرا طلبد، می زیاد دقتی روش



  
 

23 

 

 یم،مستق غیر و مستقیم که در عین شباهت های ند اهکردوع مدرن آن تبدیل ن به
 مطالعات، همین حاصل حال هر در. باشدمی دوران آن با هم هایی تفاوت دارای

 رکنا در که آورده ارمغان به را اولیه زندگی نحوه شناخت از بهایی گران یاندوخته
 بسیار است. اهمیت حائز شناسی، باستان موجود مدارک سایر

 جدیدی روش ژنتیک، علم یگسترده پیشرفت با اخیر های سال در: سوم روش   
 با هاولی های انسان ژنتیکی یمقایسه و مطالعه طریق از گذشتگان شناخت برای

 ودموج های تفاوت از آگاهی با روش، دراین. است شده گذاری پایه کنونی هایانسان
ریخ انسان، تاها، تخمین دقیق عمر تیکی آنژن مکانیزم و کنونی های انسان بین

 و گسترش جوامع اولیه برای پژوهش گران تاریخ امکان پذیر گشته است. هاتمهاجر

 چهارچوب یک در انسان، تاریخ از تازه اطالعاتی یمجموعه این گذاردن کنارهم   

ی هابرداشت . است آورده بوجود تاریخ پژوهشگران برای نیز را مشکالتی مشخص،
نوین باستان شناسی، فسیل شناسی و ژنتیکی نگرش نوینی از تاریخ را میسر ساخته 

. هایی اساسی داردهای تاریخی مرجع و مورد استفاده قدیم تفاوتاست که با نوشته
تحقیقی آن ها، دریافت  -ی غالب تاریخ شناسان قدیم و روش آموزشینوع تجربه

 و گذشته دوران فسیلی مدارک ین بینش جدید را دشوار می نمود. اگرچه ساختار ا
 واهد،ش این اما است،نکرده مشخص را انسانی روابط جزییات گاههیچ انسان ابتدایی

 مشروح و کلی ترسیم. است ساخته  ممکن را ها انسان زندگی کلی شکل از تصویری
لف، ختم زوایای از آن پاالیش و کنونی اطالعات مجموعه از استفاده با دوران آن تاریخ

کوشش اصلی انسان امروزی برای شناخت تاریخ بشریت به خصوص در دوران 

 .است های اولیه انسان
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 وقایع اصلی در دوران انسان اولیه

 022،222تا  322،222 پیدایش انسان کنونی در آفریقا

 سال قبل

 سال قبل 052،222 پیچیده تر شدن ابزار سنگی

 سال قبل 022،222 آغاز بسط انسان کنونی به نقاط مختلف در آفریقا

 سال قبل122،222 آفریقا به آسیا و اروپا یهمهاجرت عمده ی انسان از قار

 سرعت یافتن تکنولوژی های جدید انسانی

آغاز نابودی بسیاری حیوانات بزرگ جثه در پی مهاجرت 

 انسان به آن مناطق

 سال قبل 52،222

استرالیای هو اسکان انسان در قاررسیدن   02،222تا   52،222 

 سال قبل

 سال قبل 32،222 رسیدن انسان به سیبری

سال  02،222تا  32،222 پیدایش تکنولوژی های پیشرفته تر مانند تیر و کمان

 قبل

آمریکا یهرسیدن انسان به قار  )شایدپیشتر( 13،222 

 سال قبل 12،222 انسان یهاولیآغاز دوران کشاورزی و پایان دوران 

تاریخ های ذکر شده در این جدول تخمینی می باشند و در حال بررسی )از جمله 

سال  02،222تا حتی بیش از  10222ی آمریکا به هتاریخ رسیدن اولین انسان ها به قار

 نیز تخمین زده شده است(.
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  انسان تاریخ آغاز

دو نظریه در این  هنوز در حال بررسی است.تاریخ دقیق پیدایش انسان مدرن    
 ضمینه قابل تأمل است.

انسان در نقاط مختلف زمین  شکوفاییپیدایش و  یه. نظری۱

     :ای()نظریه چند منطقه

و  (Wolpoff) پوف وال چون شناسان تاریخ از معدودی قبول مورد نظریه این    

اولیه به تدریج و در نقاط  ست که معتقد بودند انسان هایبوده ا (Thorn) تورن
اند. و به صورت مجزا به تکامل رسیده (Eurasia-Afro) اروپا-آفریقا و آسیامختلف از
های محیطی، دارای ترکیب ها در طول زمان )هزاران سال( و به دلیل تفاوتاین انسان

ه به خاطر باشد، اگرچهای نژادی کنونی میاند که دلیل تفاوتژنتیکی گوناگونی شده

 باقی موجود نوع یک همه های مختلف ما وولد بین نژاد تماس های دایمی و زاد
ریج ه تاریخ انسان کنونی به تدک است باور این بر مکانی چند ینظریه این. ایممانده

و در یک میلیون سال گذشته شکل گرفته است. شواهد اصلی این نظریه بر مبنای 
  مقایسه بین استخوان های کشف شده است.

 

 

 

 :. نظریه خروج از آفریقا۲

 یدایشپ برای اصلی و اولیه مبناییک  و نقطه یک وجود به اعتقاد دوم ینظریه اما    
ی نظریه که به خروج از آفریقا معروف است، بیشتر بر پایه این. دارد کنونی انسان
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مطابقت ژنتیکی انسان مدرن استوار است، اگر چه شواهد فسیلی موجود را نیز قابل 
کی قوی ژنتیشروع این نظریه با یافتن شباهت های  ی خود می داند.تطبیق با نظریه

در بین انسان های عصر حاضر بوده است. شباهت هایی که فقط بر اساس یک نقطه 
 سال گذشته قابل توضیح است.  000،025د شروع و یک منبع اولیه حدو

 انسان  محدودی بسیار تعداد از کنونی های انسان تمامی که است مدعی نظریه این    

سال پیش منشا گرفته اند. در حال  000،250 حدود در  و آفریقا از نقطه یک در اولیه

 واقع بر حاضر بیشترین اختالف ژنتیکی در قاره آفریقا دیده می شود؛ واقعیتی که دال 
 ینکها سرانجام و هاست انسان زیست و تکامل سرمنزل عنوان به آفریقا یقاره بودن

 و هنظری این طبق بر. است شده گذاری پایه دیگر نقاط به آنجا از ها مهاجرت تمامی

ی نوع ادامه Homo sapiens)( "ان پی هوموسِی" انسان آن، صحت صورت در

 "ستِراهومواِرگَ" و erectus) (Homo "سوهومواِرِکتِ" قبلی یعنی

)ergaster (Homo سر آغاز  "هوموسی پی ان"ی خاصی از انسان است و شاخه
از آفریقا خود به دو نوع نظریه خروج  نوع کنونی و انسان مدرن محسوب می شود.

  احتمال تقسیم می شود.

معتقدند که حتی ش و هم فکران (Klein) کالین چون شناسانی باستان اول دسته   

 مهارت هنوز اما باشد، سال قبل  000،250ی انسان مدرن، در آفریقا و ازاگر ریشه
 00030،تا 000،50 در هنری، آثار خلق نبوغ و شکار مثل امروزی انسان اصلی های

 انانس شاخه، این ینظریه طبق بر. است گرفته شکل آسیا-اروپا در سال پیش 
ونی زبان سمبولیک کن توانایی که است شده( امروزی خصوصیات با)  کامل هنگامی

 شواهد به شتربی نظریه  این. است کرده پیدا ژنتیکی اندک تغییرات سری یک را درپی 

ساله دارد، برمی  000،50که قدمت (Eurasia) اروپا-آسیا در شده کشف مدارک و
 گردد.
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 که اند دهرسی باور این به  تازگی به که شناسانند باستان از گروهی اما دوم یدسته    

 ساسا بر تنها اروپا،-آسیا در باستانی آثار ی نخست بر اساس کشف دِ نظریهشواه

ت و نه بوده اس  اروپا -آسیا یعنی مناطق دراین شناسی باستان های فعالیت تمرکز
.   -تکاملی انسان اولیه یهشمسرزمین و سرچ- آن شواهد در آفریقا عدم وجود

در یک بررسی  )(McBreartyو مک بریرتی (Brooks) بروکس ،شناسان باستان

انسان همواره در تالش برای شناخت جایگاه خود درجهان است ولی هنوز دراین مورد به توافق 

( انسان همواره خود را در مرکز جهان )و یا همه 1335-1115به نظر مارک تواین ) نرسیده است.

در  "آیا گیتی برای انسان ساخته شده است"عنوان  تاریخ( پنداشته است. او در مقاله خود تحت

ی وقابع جهان را در برج ایفل خالصه کنیم، تاریخ انسان فقط اگر همه"چنین میگوید:  1123سال 

را به  کس ساخت این برجکنم که هیچی رنگ آخرین پیچ این برج است. من تصور نمیپوسته

انسان  یاباشد؟ آسوال مارک تواین چه می ه اینپاسخ ما ب "ی رنگ بداند.دلیل وجود این پوسته

ود دارد؟ وجنیز ی دید دیگری کنید که زاویهتا ابد خود را مرکز جهان خواهد دید؟ آیا شما فکر می

 ی نگرش ما به کل جهان دارای اهمیت است؟و آبا اصوالٌ نحوه

 

 استفاده از کربن برای تخمین تاریخ و عمر اشیا و حیوانات:

منجر به دریافت جایزه  کشف و 1152 توسط شیمیدان آمریکایی در حدود سال ( C-14) 10 کربن

باعث یافتن عمر دقیق بسیاری از مواد آلی در کشفیات  10برای او شد. کربن 11۹2 نوبل در سال

باستان شناسی و در نقاط مختلف جغرافیایی جهان گردیده و انقالبی در یافتن سن دقیق مواد 

این روش، متد قبلی تخمین قدمت بر اساس مطالعات باستانی را  است.ه را ایجاد کردقدیمی 

 را تغیر داده و یک الگوی ثابت برای تخمین دقیق تر سنِ یافته های باستان شناسی وسایر مواد 

همچنین بسیاری از تاریخ  10 کربن روش. است داده قرار دانشمندان اختیار در مختلف مناطق در

 ده است.کردوران انسانی را تغییر واصالح های قبلی از جمله تاریخ مراحل مختلف 
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که خصوصیات کنونی و نداهیافته های بدست آمده در آفریقا، مدعی شد دقیق از

یافت سال قبل در این قاره  000،200تا   000،000  منحصر به فرد انسان مدرن از
یافتن فسیل های جدیدی از آن دوران مطرح شده است ه دنبال ن ادعا بای می شود.

سال قبل وبه  000،000  حدود به که در صورت صحت، سرآغاز انسان کنونی را 
 گرداند. ی آفریقا برمیقاره

سال پیش را  000،250کتاب حاضر نیز همین مبدأ تاریخی را مبنا قرار داده و   
قیق تر تاریخ د میانگین و تاریخ تخمینی سرآغاز انسان کنونی به حساب آورده است.

 اما همچنان در حال بررسی خواهد بود.

 

 کدام ویژگی انسان را متمایز کرده است؟

 را انسان تاریخ نکاتی چه کند؟ می متمایز موجودات دیگر از را ما مشخصاتی چه    

 پرسش این به شماری بی های پاسخ تاکنون  است؟ ساخته جدا جانداران دیگر تاریخ از
قدرت راه رفتن بر روی دو پا، استفاده  :از عبارتند ها آن ترین تازه که است شده داده ها

اگر چه در  .انسان استثنایی مغز شدنبزرگ تر و  ک و پیچیدهاز ابزار، شکارسیستماتی
بی به اطالعات نوین و بررسی سایرموجودات نزدیک به انسان، ایسال های اخیر با دست

تر، در بین گروهی از حیوانات دیگر از بسیاری از این مشخصات، در مقیاس کوچک
اولین  (Jane Goodall) جمله شامپانزه نیز دیده شده است. برای مثال جِین گودال

محقق دوران جدید که زندگی شامپانزه ها را در محیط اصلی و طبیعی آن ها بررسی 

 کارش توانایی همچنین و ابزار از ی ساخت و استفاده کرده است، به روشنی مشخصه
 .است داده نشان موجودات این میان در را

ی توانای موجودات سایر با ما اصلی تفاوت و انسان یمشخصه ترینمهم اکنون     
باشد. اگرچه بسیاری از حیوانات قادر به ایجاد ارتباط تکلم و استفاده از زبان نمادین می

یکدیگر در سطح ابتدایی هستند، اما این تنها انسان است که مجهز و آگاهی دادن به
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به تکلم به صورت سمبولیک است. در این سیستم زبانی، انسان با استفاده از تعداد 
ی دستور زبان، قادر است به صورت صورت قراردادی و بر پایه مشخصی حرف به

 ردهد. زبان برای اولین باروشن را در اختیار دیگران قرار  نامحدودی اطالعات دقیق و
 روایت خاطرات گذشته. ن میسر کردعد زمان و مکااز بُ خارجتوانایی مبادله اطالعات را 

 هر) یو، اشباح و خواب و خیال د روح، چون موضوعاتی طرح حتی  یا پیش بینی آینده،
 .است ها توانایی این یجمله از( ندید قابل غیر چند

 و وختنآم توانایی و انسانی ارتباط گسترش و بازدهی دقت، ناگهانی، تغییر این   
 پیش هایافته حفظ و آوری جمع به بخشیدن سرعت باعث و آورد فراهم را آموزاندن

 بین از تنها نه انسان مرگ با  دیگر که اطالعاتی. گردید نابودیشان و فراموشی از

 وارث لنس هر این بنابر. گردد می منتقل بعد نسل به و تر تکمیل بلکه رود نمی
 ایطشر و محیط با بیشتر تطابق به قادر و شد خود از پیش نسل دانش یمجموعه

گِروی ظرفیِت  در شانفتاری ر یمجموعه که موجودات دیگر خالف بر. گردید جدید
ی ژنتیکی شان است و تنها در صورت تغییر ژن رفتار های تازه را کسب و مجموعه

 .ستای نژرفتار جدید بدون نیاز به تغییرات یادگیری حفظ می کنند، انسان قادر به
با  در تطابق فوق العادهنسان راز موفقیت اه ای است که ژویتوانایی  یادگیری جمعی

خ . این تطابق، پویایی تاریمی باشدی زمانی و محیطی تغییرات دائم و غیر منتظره
ه محرک -انسان را موجب گردیده است. در این روند تاریخی انسان، انتخاب طبیعی

 شده  "یفرهنگ تغیرات"به قالب و جایگزین جدید خود یعنی  تبدیل - اصلی تکامل
 .است

 ینقطه اختشن برای که است واقعیت این گویای ،تاریخی تحقیقات نهایی ینتیجه    
ناد کی از اسیافته های اسکلتی و آناتومی بخش کوچهای اولیه، انسان تاریخِ آغاز

باشند و شواهد اصلی را باید در جنبه های زبان سمبلیک و مهارت های تکنیکی  می

 گواه McBrrearty)( بریرتی مک و Brooks)( بروکس های یافتهجست. 

 مواد ردنک مخلوط و کوبیدن با که بدن روی های نقاشی) سمبولیک رفتار  پیدایش
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 سنگی یاولیهی هاابزار . استرفته( و تغییرات اساسی در ابزارسازی گ می انجام رنگی

های انسانیافت شده از  سنگیو ابزار ه تدریج ناپدید شده ب "سوارکت هومو" دوران

 و بهبودبه تدریج متحول گشته   (Homo helmei) "هومو هِلمای" یعنی بعدی

 "اِن پی هوموسی" نوع به آنقدر  "هوموهلمای". فسیل و دیگر بقایای نداهیافت

sapiens) (Homo ی در زمره  را فرعی یشاخه این احتماالً که می باشد نزدیک
نخستین شواهد در حوزه اد. خویشاوند بسیار نزدیک انسان کنونی قرار خواهد د

 جدا ولیها های انسان از را کنونی انسان که وتغییراتی فن آوری  تشریحی و-کالبدی

 .است شده پدیدار آفریقا یقاره در  سال پیش 000،000تا  000،200 حدود در کند می

 

 
 

 اولیه های انسان زندگیشیوه 

حقیقات و کشفیات باستان شناسی حاوی اطالعات اندکی در مورد ت یمجموعه    
سال پیش(، بنابراین بیشتر درک  10،000تا  250،000ی انسان است )از این دوره

جوامع بدوی کنونی به دست می آید. در حقیقت ی هراه مطالعکنونی ما از آن دوره از 

رک دبسیاری از ما به تاثیر اساسی سیستم ارتباطی انسان برکل زندگی بی توجه هستیم. برای 

مسیر موجود بین خانه و محل کار خود و تمامی آنچه که در این  ،بهتر اهمیت این مسئله برای مثال

. است ارک محل تا خانه بین آمد و رفت ما روزانه شخصی یبرنامهمسیر وجود دارد را تجسم کنید. 

گران کنیم بدون توجه به نظرات دیبینیم و یا به آن فکر میی آنچه که ما میسیر مجموعهم این در

ی این دهند بلکه تمامایم( نه تنها کامالً کیفیت خود را از دست میایم و یا خوانده)آن چه شنیده

 نروش کوچک مثال این. بود تصور خواهد قابل غیر اصوال انسانها دیگر کمک بدون مجموعه 

 های سایر انسانهاست.ی تفکرات و تجربهی شدت وابستگی ما به مجموعههکنند
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های اولیه توسط ریچارد لی ی زندگی انسانِ سرآغاز این نوع نگرش و تعریف نحوه
(Richard Lee) ی و بر اساس تحقیقات او از قبایل بدوی جنوب آفریقا و نحوه

شکل گرفته است؛ اگر چه که کشفیات باستان شناسی  1520زندگی آن ها در سال 
 نیز در پاالیش و عمومیت دادن این تحقیقات بسیار الزم و موثر بوده است.

نسان اولیه ا تولیدی آثار اندک بسیارو یافته های  کشفیات کنونی ما بر حسبباور     
های است که سطح دست آورد این ،ی قبایل بدوی کنونیو مطالعه برداری الگوبا  و

کیلو کالری در  0000  یهن دوره بسیار نازل بوده است. تهیتولیدی و ارزش غذایی آ
وده و همین فقر غذایی یکی از عادی کار آسانی نب روز برای گذران یک زندگی

رای هر فرد به طور متوسط ب اینکهتصور با علل کنترل جمعیت بوده است.  ینترهعمد

 علت ت،اس داشته احتیاج مترمربع کیلو یک غذا به زمینی به وسعت حداقل   یهتهی
روشن  ازهم دور و وسیع های سرزمین در شان پراکندگی و قبایل بودن کوچک

 .گرددمی

 با مسقیم یرابطه در قبایل که است نظریه این گویای همچنین جدید مطالعات   
 این اند.مواد غذایی موجود در محیط به عمد جمعیت خود را کنترل میکرده مقدار

مانند افزودن سال های شیر دادن به کودکان،  کنترل جمعیت از راه های گوناگون

 و خوردگان سال از کودکان اضافی،  روش های سقط جنین و گاهی کشتن بعضی
 .است گرفته می انجام بیماران

های بسیار وسیع برای بر آوردن احتیاجات غذایی و به زمین های اولیهانسانِ نیاز     
ابل مشاهده قنیز تطابق و کنترل جمعیت نسبت به زمین موجود در جوامع بدوی کنونی 

ل به تشکی های اولیهانسانِهمان عامل اصلیِ اجبار محدودیت مواد غذایی و این است
 است.بوده با خویشاوندان نزدیک  های کوچک و زندگیگروه

 و اند بودهدر مناطق وسیع دایمی  کوچدر غذا  یافت به دنبال هاگروه این اغلب   
 میناناط با توانمی البته. است بوده هاآن زندگی الزامات از طوالنی مسافات پیمودن

ازگاه  هر روابط این اثر در و بوده خود همسایگان با دایمی ارتباط در قبایل این که گفت
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ی جوامع انسانی مشوق همه )تقریباَ دست می زدند خانواده از خارج هایبه ازدواج
 باشند(. به نظر می آید قبایلی خویشاوندان نزدیک میازدواج خارج ازمحدوده

آمدند تا با تبادل هدایا و روایت دور هم گرد می های خاصیدر زمان های اولیهانسانِ
ها، از احوال یکدیگر آگاه شوند و در کنار رقص و پایکوبی در نهایت اتفاقات و داستان

ها که از اهمیت شایانی این گردهم آیی مسایل مشترکشان را مطرح و حل نمایند.
بدوی استرالیا مرسوم است و انتقال افراد  برخوردار بوده است هنوز هم در میان قبایل

های مخصوص مانند ازدواج یا ای دیگر از طریق مراسم و جشنای به قبیلهاز قبیله
 گیرد.قیومیت صورت می

 

 فامیلی روابط –روابط همسایگی 

 ورتص ازدواج طریق از معمول طور به که همسایه قبایل بین افراد تبادل و مناسبات   
 قبایل ینب زبانی نزدیکی همچنین و متقابل آشنایی و نزدیکی برای عاملی گرفتمی

ای ه شبکه ایجاد در را نقش ترینعمده خونی و فامیلی روابط .است بوده همسایه
ین را بو افراد و سرانجام نظرات مختلف  بود که سهولت تبادل کاالرا میارتباطی دا

 جوامع از مطالعات یهمجموع می ساخت.میسر های نزدیک ا، قبایل و خانوادهگروه ه
 روابط در خویشاوندی روابط و خانواده توجه شایان اهمیت یدهنده نشان بدوی

باستان شناس معروف در کتاب  (Eric Wolf) ولف اریک. است دوران آن اجتماعی

روابط اجتماعی را  رکن اصلی10"اروپا و مردم بی تاریخ"به نام  1542در سال خود 

 دوران در خانواده یک ارزش داند. دریافت و اهمیت می خویشاوندیاز روابط  ناشی
کل جامعه بوده است( برای انسان امروزی معادل با در واقع  خانواده) های اولیهانسانِ

ماعی و اجت ی خونی مبنای تمام قوانین رفتاریِ شخصیرابطه تا حدی مشکل است.
نفرات آشنا  شده و دنیای هر انسان محدود به تعداد اندکیانسان محسوب می

                                                      
10  "Europe and the People without history" 
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 دگیزن طول است و شاید فقط معدودی بخت مالقات بیش از صد نفر را درتمام  بوده
 .اند داشته خود

 عجوام اقتصاد نوع حدی تا خانوادگی نی بر اساس روابط انسا اجتماعات شناخت   
 نقش، امروزی مناسبات با ، مشابهتبادالت زیاد احتمال به. کندمی آشکار نیز را اولیه

 نهات نه ادالتمب. است بوده پیشکش و هدیه  نوع از ولی داشته جوامع این در مهمی
 راد بهاف و هدف نزدیکی اجتماعی نقش بر تاکید با بیشتر که کاال ارزش خاطر به

 شناس مردم تمامی پژوهشگران گرفته است. یکدیگر صورت می
(Anthropologists) اند که روابط انسانی بر اساس کمک متقابل استوار بر این عقیده

 زا. است بوده قدرت تقسیم و اجتماعی روابطبوده است و خانواده مسئول مرکزی 
از افراد و حتی  ولیت خواهیمسئ عدالت، برقراری خانواده وظایف دیگر یهجمل

گی بوده است و سلسله مراتب همچون قوانین خانوادبرخوردهای خشن با خاطیان 
مرد، جوانی و پیری، تجربه و سنن رایج بین زن و  امروز بر طبق عادات درون فامیلی

 .است بوده شده و سرانجام احترام متقابل پایه گذاری 

ی این واقعیت است که گرچه ین نشان دهندههمچن کنونی بدوی جوامع یمطالعه    
ای های مشخص و جداگانهنقش زن و مرد با توجه به سن و جنسیت موجب مسئولیت

به احتمال زیاد بزرگ کردن  بر دیگری نبوده است. بوده اما دلیل بر برتری یکی
ی زنان و یر بعهدهدر مناطق گرمس به خصوصکودکان و یا گردآوری و تهیه غذا 

مسئولیت شکار با مردان بوده است، اگرچه در آن دوران هیچ تضمینی برای موفقیت 
های مختلف، هیچ گونه سندی که در شکار نبوده است. در مجموع باوجود مسئولیت

 ها باشد در دستگویای اختالف و برتری بین مرد و زن در رابطه با این مسئولیت
و فاقد هر گونه اختالف طبقاتی و ارزشی بوده  بسیار شخصی نیست. روابط این دوران
جامعه کنونی که برآمده از نیاز تنظیم روابط مابین خودی وغیر  است و الگوهای رسمی

 خودی است هنوز شکل نگرفته بوده است.
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 نیروهایو باور به ) معنوی افکار سند ،مانده بجا هنری آثار و هامقبره    

بق است. بر ط پنهانبر ما  هنوز آن جزییات که است دوران آن هایانسان ( غیرانسانی
ایجاد  و می پنداشتندبزرگ  ایهرا خانواد های بدوی کل هستیانسان، نتفسیر امروزی

ا یموجودات دیدنی و بین تمام این ی خونی، اخالقی و حتی کینه توزانه را رابطه
نونی عمده با برداشت انسان ک دانستند. این نوع نگاه تفاوتیامکان پذیرمی نادیدنی

 دیدند نمی جان بی نسان و سایر موجودات، جاندار ویاها تفاوت بنیادینی میان اآن دارد.
 پدیده هایی چون کوه و دریا و گیاه تا حیوان از موجودات تمام که بودند باور این بر و

 انسان اب عاطفی و فامیلی ارتباط برقراری به قادربوده و  قبیله هر خویش و قوممانندِ 

نگرش اگرچه در حال حاضر  این نهایت در . )totemism( توتمیست – می باشند
و درک جدید  یهدور آغاز)در  های اولیه انسانبرای ما تعجب آور است اما به نوعی 

ر کنار ددر دنیای طبیعت،  زندگیاز دنیا( را قادر به برخورد و عقالنی ابتدای بینش 
و  بودن زندهاعتقاد به بینی آن گردانیده است. پیش غیرقابلوقایع و موجودات  سایر

 بینی جهان قلب آسمانی،و زمینی  اجسام )و یا حتی تمامی( بیشتر  برایروح تصور 
 هاییتفاوتدر قبایل گوناگون از این نگرش هر چند که  است. های اولیهانسانِ دوران

 هم برخوردار بوده است.

 

   استاندارد زندگی

ای مردم شناس، در مقاله (Marshal Sahlins) ینزلسا مارشال 1522 در سال   
را پایین تر از استاندارد کنونی های اولیه انسانِ که سطح زندگی دوران )تصور رایج 

های بدوی کنونی مدعی انسان ی زندگیو با مشاهدهازیر سوال برد. به  ( راانستدمی
یایی تر جغرافآنان که از شرایط به به خصوصهای اولیه ) انسان شد که سطح زندگی

 به نسبت مرفه هم بوده است. برخوردار بوده اند(
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سایل و لی در ازدیاداص مل و نقل، مانعسختی ح و کوچ نشینی انسان ع زندگینو   

 از و زندگی محیط حسب بر نیاز مورد لوازم انواع و است بوده هاهشخصی خانواد
لینز بر طبق این منطق، نبود این سا مارشال .است شدهمی فراهم موجود امکانات

 بلکه را نه به دلیل فقر و کمبودهای اقتصادی انسان  های اولیهانسانِوسایل در زندگی 
 او. داندمی سکونتشان محل اطراف در نیاز مورد لوازم به آنها آسان دسترسی دلیل به

 ژیمر از رفاه، این  وجود. داند می مرفه و راحت ایزندگی ودلیل نشان  را نیاز عدم این

های جستجوگر اولیه تفاوت فاحشی با رژیم غذایی کنونی ما داشته است، رژیم غذایی انسان

که نیازهای غذایی ما مشترک هستند. در نظر بگیرید که ما سعی به انباشت سریع با وجود آن

 ی کنونی داشته باشیم.کیلوکالری با رژیم غذایی آماده 3222

کبلوکالری( و شیر  ۹12سیس، تخم مرغ و پنیر )صبحانه: یک شیرینی دونات و ساندویچ سو

 کیلوکالری( 002کاکائو داغ )

 12کیلوکالری(،  012کیلوکالری(، یک لیوان نوشابه ) 005نهار: ساندویچ همبرگر مک دونالد )

 کیلوکالری(000پیاز سرخ شده )ورق 

 ۹25کیلوکالری(، مخلوط بستنی و آب میوه ) ۹52شام: ساندویچ همبرگر برگر کینگ )

 کبلوکالری(

ه این کشد کی غدایی در اطراف نباشد چه مدت طول میسپس تصور کنید که اگر هیچ مغازه

جات، سبزیجات، گوشت و ماهی مقدار کالری را از محیط طبیعی اطراف خود یعنی از میوه

موجود در طبیعت و غیره تهیه کنید؟ چه مقدار از زمان یک روز صرف فراهم آوردن این غذا 

مورد نوع مواد غذایی دست آوردن این غذا نیاز به داشتن چه اندازه اطالعات درود؟ و بهشمی

 باشد؟آن ها می و محل یافتن
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و  واه و آب خوش محیطی شرایط از آنها. است مشهود نیز اولیه انسان  متنوع غذایی

 یگرد خوراکی مواد به استفاده از  غذانوع جسته و در هنگام کمبود یک پربار خود سود 
 .اند آوردهمی روی

 

   ولی شادابزندگی کوتاه 

یا مطالعه بیولوژیکی از فسیل موجودات،  (Paleobiology) ولوژیپِیلیوبی مطالعات    
اورزان نسبت به کش های اولیهانسانِ بدنی بهترو شرایط  اغلب تاکیدی بر سالمتی

 واگیر هایبیماری به آنان ابتالی احتمال قبیله هر افراد اندک تعدادوجود . است اولیه 
از انباشت زباله و مدفوع و در نتیجه  هاآن دایمی انتقاالت و نقل و داده کاهش را

 کرده است.سرایت میکروب جلوگیری می

 اتساع اولیه هایانسان که کندمی تاکید را نظریه این همچنین کنونی شواهد   
 استراحت ساعات و نداهکردمی صرف خود یهروزانمایحتاج  افتی برای را کمتری

 از یدنبا البته . نونی بیشتر بوده استک دوران و کشاورزی دوران از مراتب به هاآن
 متوسط. داشت نظر در نیز را دوره آن هایسختی باید و شد غافل هم منفی نکات
 باالی سن به معدودی تعداد چند هر است؛ نبوده سال سی از بیش دوره آن در سن

 نیبد جراحات شدت و نوزادان باالی میر و مرگ. میرسیدند هم سال هفتاد تا شصت
، صدمات جبران ناپذیری به قشر جوان آن دوره ها وحوادث شخصیاز در گیری ناشی

 وارد می آورده است.

 

   دوران این یعمده دگرگونگی های

 النیطو  فواصل دلیل به ارتباطات نبود و هاانسان محدود تعداد و قبایل کوچکی   
اس آن دوران )در مقی فن آوری  رشد آرام سرعت روشن گر و اصلی دلیل ای،قبیله بین
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 هایورهد با مقایسه دردوره  اینانسان در  تغییرات. باشد می( امروزی رشد با استاندارد
و همچنین در  تا دویست و پنجاه هزارسال پیش( سال ) از دو میلیون آن از پیش

 ای نمونهبر بسیار سریع بوده است.مقایسه با تغیرات سایر حیوانات هم جثه انسان، 
از دو میلیون سال ،  (Acheulian) "آشولیِن " یورهد یک نوع تبر دستی در

 این در برت این آنکه حال و است بوده نکرده چندانی تغییر ، قبل هزارسال دویست  تا

 تغییرات سال پیش(  000،10تا  000،250 مابینهای اولیه انسانِ  دوران در) دوران
یافته است. در واقع آغاز این نوع تغییرات و بهبود تقریبا ناگهانی بسیاری از  انیفراو

ان برای تغییر کیفی نوع انس سال پیش در آفریقا خود دلیلی 200،000از  آالت سنگی
و پدیدار شدن انسان کنونی است. تعداد زیادی از این ابزار بسیار کوچک بودند و به 

نوعی تبردستی( یک سنگ بسیار کوچکی بوده که ) ارابز این از یکی مشخص طور 
یر کردند تا تناوب کاربردی و قدرت تاثای بلند متصل میبرای استفاده آن را به دسته

 را افزایش بخشند. آن

ای هامکان کوچ مداوم و یافتن سرزمین های اولیهانسانِ فنی هاینوآوری مجموعه     
 کیها یدر حقیقت این نوآوری ساخته است. ها میسرآنشرایط نوین را برای تازه در 

 می (Apes) هااز موارد مشخص برتری انسان بر موجودات دیگر از جمله سایر ایپ
( انزهشامپ و اورانگوتان گوریل، گیبون،) هاایپ سایر اطالعات آخرین طبق بر. باشد

دید های جسرزمین به مهاجرت برای نیاز مورد رفتاری کافی تغییرات انجام به موفق
دید به نقاط ج های اولیهانسانِهای مداوم . تاریخ بشر به خاطر نقل و انتقالنداهشدن

 دست نزدهشکل گرفته است. از آن جایی که هیچ حیوان دیگری به مهاجرت مداوم 
 تاریخی دارای    اولیههای انسانِ اما  هستند.   تاریخ بی   ما حیوانات دید  از است،
ی فن آوری  های کوچک، اطالعات و انوشته هستند. مجموعهن و خم و پرپیچ

های بیشتر و استفاده از شرایط نوین های جدید در نهایت موفقیت در مهاجرتمهارت
 را به دنبال داشته است. زندگی
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 هاانسان شمار جدید، یناحیه قدیم به هایناحیه از ها انسان مهاجرت  گسترش با   
 ریشتب   دوران  در این  ی زمین کره انسانی  جمعیت تخمین. گذاشت افزایش به رو

    

 دودحجمعیت انسان  که رسدمی نظر به ژنتیکی شواهد طریق از ولی استتخمینی 

 های کرهجمعیت انسان. باشد کرده نزول نفر هزار چند فقط سال قبل به  20،000

 اچیب ماسیمولیوی نام به یک جمعیت شناس  های معتبربر اساس تخمین زمین

(bacci-livi Massimo)  است هسال پیش به چند صد هزار نفر رسید 00،000 در .

. اند تهزیس می  کره این روی بر نفر میلیون شش حدود  پیش سال هزار ده سرانجام در

 تا  ساالنه رشد مقدار پیش، سال  00،000  در انسان هزار پانصد تخمین با بنابراین

 ازنی مورد زمان  یعنی می باشد؛  درصد سال قبل رقمی کمتر از یک صدم 10،000
 ورهد این با مقایسه در. است ودهب سال هزار نه تا هشت جمعیت  شدن برابر دو برای

زمان دو برابر شدن یک جمعیت چگونه قابل فهم است؟ برای دریافت این واقعیت فرض کنید که 

هزار سال پیش است( و 32 جمعیت رشد این) باشد سال در درصد دهم یک قبیله یک رشد جمعیت 

جمعیت این قبیله یازده نفر، یعنی به اندازه یک تیم فوتبال باشد. این قبیله برای افزایش جمعیت 

هزار سال زمان نیازمند 1به رای رقابت و مسابقه وتبال بجدید فنفر و دستیابی به یک تیم  00خود به 

 تعویضی تیم فوتبال را نادیده بگیریم!(است. )البته اگر نفرات 

 

 کنونی با آن قرار دهید متوجه تفاوت نوع زندگی  های اولیهانسانِ اگر شما خود را به جای 

دوران خواهید شد. در آن زمان مدرسه ای نبوده و حتی یک اتاق با دیوارهای اطراف آن نیز 

باید همواره در محیطی طبیعی گروهی از شما در آن زمان می برای زندگی وجود نداشته است. 

رای سالگی دا 12بودید. کودکان تا سن آوری حبوبات، میوه و یا شکار آهو میبه دنبال جمع

رسید حتماً چند برادر سال می 12اند و اگر کسی به سن باالی درصد بوده 52مرگ و میر بیش از 

 و خواهر خود را در این دوره از دست داده بود.
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سال  1600 حدود کشاورزی دوران در ،(جمعیت شدن برابر دو یعنی) میانگین این اما
 سال می باشد. 45 و در دوران مدرن فقط

 

 فن آوری  تغییرات

 اگر چه رشد جمعیت. است توجه قابل متضاد جهت دو از دوران این تغییرات سرعت    
شده است( در این دوران افزایش یافته است  های فنی)که خود موجب افزایش نوآوری

ا علت این دوگانگی ر باشد.اما این رشد در مقایسه با دوران بعدی بسیار آهسته می
ی فرات هر قبیله دانست. با مشاهدهباید در دور بودن جوامع از یکدیگر و محدود بودن ن

های آن دوره درک کاملی انسان آهستگی سرعت این تغییرات می توان حدس زد که
با  یا گذشتگانشان، دنیایی بدون تغییر و دنیا را ماننداز تغییرات بلند مدت نداشته و 

 می دیده اند.تغییرات بسیار جزیی 

 در است، داشته تازه هایفن آوری  و هامهارت به نیاز که جدید نقاط به مهاجرت    
زیسته اند آغاز شده است. ها در آفریقا میو هنگامی که هنوز انسان دوران این اوایل

ن دوران بسیار اندک است زیرا کیفیت ابزار کشف ای طالعات ما از روند تغییرات فنیا
مردم  . مطالعاتنیستو شرایط تولید تولید کنندگان  ازچندانی حاوی اطالعات شده 

به  وابسته کامالکه )امروزی انسان بر خالف از آن است که  حاکی شناسی
های مورد اهیبیشتر آگ، (استماشین و کامپیوتر  و اطالعاتی های بسیار فنیپیچیدگی

های بوده است و در نتیجه ابزارشته ها انبابزارها که در مغز انساندر ا نیاز آن دوران نه
  .سازد ی سازندگانشان آگاه نمیزمرهو رو های فنیکشف شده ما را از میزان مهارت

 ایبقای یافتن. است مشهود نیز آمده بدست هایابزار همین در تغییرات روند اما    

 هاانسان این متعدد هایمهاجرت یعمده گواه  آفریقا قاره طول در اولیه هایانسان
ر سال پیش هزا صد حدود ،قبایل از گروهی. است قاره این تمامی در تازه نقاط به

شده اند.  یافتن منابع غذایی دریایی مانند خرچنگ و سایر سخت پوستان آبیموفق به
 راییصح خشک نواحی یا و پرباراندر نقاط  های دیگری خود را با شرایط زندگیگروه



  
 

40 

 

اصل ستد این قبایل در فوشواهدی نیز در دست است که نشان از داد و  .اند داده تطبیق
سر منشاً  اطالعاتی -دارد که این تبادل ارتباطیرا بیش از چند صد کیلومتر از یکدیگر 

 بوده است. های فنیها و تجربهنوآوری

 هاجرت از آفریقام

سال پیش آغاز شده است. هزار  100 مهاجرت به خارج از آفریقا به احتمال زیاد از    
اولین گروه انسان های مدرن، نخست به جنوب غربی آسیا رسیده و سپس به سمت 

 شرایط آب و هوایی غرب و شرق و مناطق گرم تر جنوبی اروپا و آسیا حرکت کرده اند.
ت و ها در آفریقا بوده اسآن های جدید مشابه با شرایط قبلیو جغرافیایی این سرزمین

شده اساسی در این مهاجرت ها دیده نمی های فنیاس نیازی به نوآوریبر این اس
است؛ همان گونه که جانوران دیگری قبل از انسان نیز مهاجرت به آسیا را انجام داده 

به قاره بندان دوران یخپیش و در هزار سال  50تا  60 اما مهاجرت انسان در ند. اهدبو
در ر این سفانجام شود. محسوب می فن آوری ی عطفی در پیشرفت استرالیا، نقطه

است.  بودههای طوالنی دریایی از مسافت های جدید برای عبورفن آوری  گروی
با دید جمتفاوت این قاره  زیستی-شرایط جغرافیایی به دلیل این انسان ها همچنین 
ید دبرای زندگی در شرایط ج ویژه ایهای توانایی نیازمند قبلی شانهای سرزمین

و هدف دار دریایی در بین  سفر طوالنی . الزم به یادآوری است که اینندا بوده
 پستاندران فقط توسط انسان انجام گرفته است.

هزار سال پیش نیز، بسیار قابل  00 حدود یخی مناطق در مدرن انسان ظهور    

 وادم کمبود با سیبری برهوت و سردسیر مناطق در معاش امرار و زندگی. است  تاًمل
های آن زمان را داشته انسانبرای های جدید ی، نیاز به کسب مهارتغذای و گیاهی
شکار حیوانات عظیم الجثه مثل گوزن و ماموت ،  ، تواناییهای فنیپیشرفتاست. 

اوم از مق های گرم و سر پناهِمقاومت در مقابل سرمای شدید با استفاده از آتش، لباس
هزار  10انسان سرانجام حدود شود. ی انسان آن دوره محسوب میهاترین نوآوریمهم

سال قبل )تاریخ این مهاجرت هنوز قطعی نیست( از طریق پلی یخی بین سیبری و 
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های و یا از طریق دریا خود را به سرزمین (Beringia)آالسکا معروف به پل برینگیا 
طه قاره ترین نقکمتر از دو هزار سال توانست تا جنوبی قاره آمریکا رسانید و در مدتی

 آمریکای جنوبی را تسخیر کند.

 مهارت ،(موجودات سایر و گیاهان مورد در) آگاهی به نیاز هامهاجرت این از کدام هر   

 رانگذ جدید حیوانات و گیاهان با برخورد صورت در تا است داشته ایتازه امکانات و
ی یافتن وسایل و روش های مهم وکلی تعدادی از در پروسه .شود پذیر امکان زندگی

و منطقه ای نیز تحقق یافته که برای دسته هایی از  جزیی تغییرات وپیشرفت های

 وامعج و قبایل  نفراتتعداد و  میانگین هنوز اما. است بوده مفید  های اولیهانسانِ

 جهت در ربیشت فن آوری  های اولیه انسانِ  دوران در. بود نکرده چندانی تغییر  انسانی
گرفته  ورتتفاده بیشتر از منابع قبلی( ص( و نه کیفی )اسبیشتر منابع از استفاده)   کمی
  است.

بشر ساکن بسیاری از نقاط جهان شده اما هنوز در قبایل کوچک و مجزا و به روش 
 کوچ نشینی سابق زندگی می کرده است.

 

 

 12بمودن ها قادر به پنبرای رسیدن به جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی، اگر یک گروه از انسا

وده ب فن آوری مهاجرت انسان منوط به پیشرفت  مایل درسال باشند چه مدت زمان الزم است؟

است و این مجموعه اطالعات جدید راهگشای انسان برای مهاجرت از آفریقا )با شرایط آب و 

با شرایط آب و هوایی یخبندان اهی و حیوانی فراوان( به سیبری )هوایی گرم و مواد غذایی گی

های و نبود مواد گیاهی ولی حیوانات عظیم مانند ماموت(، سپس آمریکای شمالی )با جنگل

از درون مناطق گرمسیری آمریکای مرکزی و رانجام یوانات و گیاهان ناشناخته( و سو حوسیع 

 رشته کوههای آند به جنوب آمریکا بوده است.
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 اثرات انسان بر محیط زیست

نه تنها مهاجرت های آن ها را به های اولیه  انسان فنی های پیشرفت و تغییرات    
نقاط جدید امکان پذیر کرد که به تدریج این نوآوری ها موجب تغییرات محیطی 

 دو واقعه مهم نشان گر عمق و شدت زیستی( توسط انسان ها نیز گردید.-)جغرافیایی
 هیچ کدام به اثبات قطعی نرسیده است. تاثیر انسان بر محیط خود است؛ اگر چه هنوز

 حیوانات عظیم الجثه  نابودی دسته جمعی  

 کاشت -نوعی از کشاورزی به نام آتش (Stick Farming -Fire) 

 نابودی حیوانات عظیم الجثه

مین به سمت نابودی ی کره زهزارسال گذشته حیوانات عظیم الجثه 50 طول در    
در نقاطی که سرعت مهاجرت انسان سریع و ، به خصوص نداهمطلق کشیده شد

رالیا و آمریکا است یهدر قار استرالیا، سیبری و آمریکا. مانند ه استکمابیش ناگهانی بود
 کیلوگرم( ناپدید 65 )حدود پوند 100 درصد پستانداران سنگین تر از 40 تا 20 بیش از

 از وعین و الجثه عظیم کانگوروی: عبارتندازها  ربانی این مهاجرتقحیوانات  شده اند.

و در سیبری ماموت و کرگدن پشم دار  استرالیا، در"wombat" نام به دارانکیسه

و نیز ببر  (Sloth Giant) حیوانات متعددی مثل اسب، شتر و اِسالت بزرگ جثه
  .در آمریکا (toothed tiger-saber)دندان تیز

 دست داده است، حال آنکه دردرصد از حیوانات بزرگ خود را از  60 اروپا حدود   

درصد  16 تر انسان و حیوانات این رقم تنها آفریقا به دلیل هم زیستی طوالنی

 امالک حیوانات این یهمه کامل نابودی زمان باشد. برطبق آمار باستان شناسی،  می
انات ی نابودی حیوفرضیه می باشد. مناطق آن به ها انسان ورود عالیم اولین با مقارن

 وعین مانند جثه بزرگ پرندگان نابودی  است. ی این همزمانیانسان بر مبنا توسط

 دلیل دیگری نیز مهاجران توسطاخیر  در زمان نیوزلند در )(moas موآ نام به شترمرغ
 تکنیک و وسایل ساخت در سریع پیشرفت دلیل به واقعه این. است بر صحت این ادعا
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 شناختترین مبخاطر نداشتن ک -و ولد و عدم هراس حیوانات  زاد کم رشد و شکار

 نقراضا تاریخی رویداد شاهد دیگری بار ما تا ،داد رخ -انسان ازرفتار ای زمینه پیش و
 .باشیم جثهبزرگ  حیوانات

شت سرنو استرالیا و آمریکا قاره دو درهنگام این حیوانات بزرگ جثه  نابودی زود    
رای تولید نیروی اصلی بکه می توانستد نبود این حیوانات  ، زیراداد این دو قاره را تغییر

باشند، سرعت تولیدی کشاورزی و استفاده از سایر فرآورده های  کار انجام و انرژی 
 بسیار محدود کرد. پوست و پشم را در دوران بعدیدامی مثل 

 (Stick Farming-Fire)  کاشت –کشاورزی به سبک آتش 

رایندی ف های اولیه،سانان توسط محیطی اساسی تغییرات فزایشا از نمونه دومین   

رزی آن را کشاو (Rhys Jones)جونز  نام به استرالیایی  شناس باستان که است

آن  باشد اما نتایجکشت نمیاصوال اگر چه این نوع روش  نامیده است.  کاشت-آتش
یوانات افزایش حکه  می شودتغییراتی در محیط  موجب مانند ثمرات ناشی از کشاورزی،

در این روش با آتش زدن پی در پی زمین  .را به دنبال داردو گیاهان مورد نیاز انسان 

 راهمف از بین بردن مواد غیرقابل استفاده و آتش زا، شرایط رشد گیاهان جدید  و با
به  هانآ خاکستر شدنافزوده  و طبیعت در اضافی مواد موثر و سریع نابودی با. دآیمی

حیوانات علف خوار  ودر پی آند وش می آماده جدید گیاهان رشد برای  شرایط خاک،

ن قبایل ای .ندآور می روی مناطق این به نیز ها حیوانات شکارکننده آن حتیو بیشتر 
در مدت کوتاهی )از چند روز تا چند هفته( بعد از آتش زدن زمین برمی گشتند واز 

 علف خوار بهره مند می شدند.تعداد بیشتری گیاه و حیوان 

 ه با مهاجرت مداوم به قاره های مختلف، سراسرهمرا منظم صورت به انسان نژاد   
ات تغییر ،ی این روشدر نتیجه زمین های پیش روی خود را به آتش کشیده است.

آتش زدن های مداوم زمین در  در انواع حیوانات وگیاهان روی داده است. ایهگسترد
استرالیا، مراتع دست نخورده تا آن زمان را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. یک 
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ت در قدر تبدیل درختان کم طامی توان ی بارز از تاًثیرات انسان بر طبیعت را نمونه

 تری چون اوکالیپتوس دید. مقابل آتش، به انواع مقاوم

 

 فن آوریی افزایش رشد وسایل اولیه

صلی ادلیل  .کند می آغاز را جدیدی جهش گذشته هزارسال پنجاه از فنی، ابزار رشد   
در  های تازه است.ها و سرزمینهای مهم انسان به قارهمهاجرت ها، این پیشرفت

یز های پیچیده تر نیابی به مهارت تولید لوازم متنوع و دست ،هااجرتراستای این مه
 لهازجم ی کاربردی تر می شوندی سنگهاز ادوات ساخته شدآغاز می شود. بسیاری 

انسان استفاده از سایر مواد از جمله  .ه به برخی از این ابزار سنگیاضافه کردن دست
ان تغییرات ابزار مورد استفاده انساغلب استخوان، عنبر و الیاف گیاهی را نیز می آموزد. 

 بیست هزار سال پیش صورت گرفته است.از جمله ساخت تیر و کمان و نیزه از سی تا 

 از استفاده به موفق -(tundra) اتوندر -سردسیر مناطق در اولیه هایانسان    

برای دوخت لباس از پوست حیوانات و  ان های کوچک و تیز به عنوان سوزن استخو

ی شواهد فسیل اند. وانات و صدف های گوناگون شدهنیز تزیین آن با دندان های حی
وش در رهای باالی شکارچیان مهارتافزایش بجا مانده از حیوانات شکار شده، گویای 

اال ب یهط سردسیر می باشد و این خود نشاندر نقابه خصوص شکار  های مختلف
سرانجام  .استشرایط مختلف محیطی با آن ها آشنایی آگاهی و یهجدررفتن 

 هایسرزمین  که در چوب و یا استخواناز  مجسمه ی دیواری غارها و ساختهانقاشی
 همه تاس یافته شدهو  انجام اروپا و مغولستان لیا،ااستر آفریقا، جمله از گوناگونی

 .است بیشتر هایپیشرفت و هامهارت بهانسان  دستیابی گویای
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 غذاجویان ثروتمند

نی ی تغییرات نهایی یعش زمینهپی که دوران این در انسان هاینوآوری و تغییرات    

 عبارتند هک اند شده قسیمت ایجاد جوامع کشاورزی بود از نظر کمی و کیفی به دو دسته 

 . منظور از رشد خارجیِ(Intensive)  داخلی رشدو  (Extensive) یخارج رشد : از

ن است آ منابع از استفاده و جدید مناطق یافتن در های اولیه ، توانایی انسانفن آوری 
، یافتن منابع جدید در مناطق اولیه ومسکونی قبلی فن آوری و مراد از رشد داخلی 

 آوری فن رشد خارجی یانسان ها در ابتدا بیشتر در زمینهنوآوری  است.

(Extensive) های زیر دست بود که در آن نفرات قبیله ثابت مانده ولی سرزمین

انجام می گرفته نیز گهگاهی  (Intensive) د داخلیرشاما  یافت. ها افزایش میآن

های انسان فن آوری ی های عمدهیکی از جهش که فن آوری  رشد داخلیِ این است. 
اولیه محسوب می شود، به صورت مشخص از بیست تا پانزده هزارسال قبل افزایش 

 آثار بجا مانده در سرزمین های ماورالنهر بین دجله و فرات و چشم گیری می یابد.
انجام سر دعا است. این سرزمین هامنیل در مصر به روشنی گویای این  اطراف رودخانه

 .اند گشته انسانی جمعیت پر قبایل و جوامع اولین زادگاه 

 قبایل نای از بعضی دایمی کمابیش سکونتِ یپدیده از که مدتهاست شناسان مردم   
ه این قبایل ب اند. داده خبر است بوده امکانات و نعمت وفور آن در که خاصی دردوران

اقامت طوالنی در یک یا دو ناحیه که از فراوانی و امکانات بیشتری برخورداربوده، 
و   فن آورییابی به اند. همچنین دلیل دیگر مسکن گزیدن دایمی، دستدست زده

هایی بوده است که در تولید بیشتر غذا و در نتیجه استقرار طوالنی تر کمک می روش
ال قابل مث ی ثروتمند نامیده اند.های اولیهمردم شناسان این گروه را انسان است.کرده 

های اولیه بررسی در این مورد قبایل کنونی استرالیایی هستند که روش قدیمی انسان
در پنج هزار سال گذشته به تدریج و پیوسته ابزار سنگی  را تا کنون ادامه داده اند.
د یافته و کوچک تر شده و در مناطق وسیع تری مورد استفاده انسان ها در استرالیا بهبو

قرار گرفته است، از جمله سنگ های تیزی که برای نوک نیزه از آن استفاده می شده 
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تی حبعضی از این ابزار به قدری زیبا ساخته می شده که به عنوان ابزار زینتی و  است.
 ابزار تازه، روش های رفته است.جادویی صدها کیلومتر دورتر مورد معاوضه قرار می گ

 یسعهریای استرالیا، انسان ها با تودر ایالت ویکتو اند.تولیدی جدید را امکان پذیرکرده
متر ساخته بودند که در آن ها مارماهی  000 کانال سازی، کانال هایی به طول فن

(eel)  آن ها با ساختن تله از شاخه های گیاهان گوناگون، سپس پرورش می دادند .
 نیاز غذایی کافی ، های پرورشیتعداد این ماهی مارماهی ها را شکار می کردند.این 

ها )و بدون نیاز به مهاجرت( در کنار این کانالو دایمی سکونت طوالنی و در نتیجه 
خانه سنگی تنها در یک منطقه گویای همین اقامت  150 یافتن است.ه دنبال داشته ب

 از مارماهی،  از غذایی  استفاده بر عالوه قبایل  این دراز مدت است. 

 مواد آوری جمع و  کانگورو،، (emu) استرالیایی شترمرغ مثل دیگر  حیوانات  شکار
 نوعی ،زمینی سیب نوعی و گردانآفتاب گل تخم جمله از محلی های سبزی و نباتی

 اند. نیز سود می جسته  و نوعی نیلوفر سرخس

، درختان (yam) زمینی سیبنوعی  مانند گیاهانی کشت به قبایل این از گروهی   
های نخستین انسان به سمت کشاورزی میوه دار و حبوبات پرداخته اند که قدم

محسوب می شود. سیب زمینی به صورتی کشت می شده است که امکان رشد دوباره 

جات برای ایجاد باغ های اولیه به کاشت تخم میوههمچنین انسان  داشته باشد.را 
در اولین مسافرت اروپاییان درمیان قبایل بدوی استرالیا،  اند.میوه نیز مبادرت کرده

ها و ذخیره کردن های آنکشت ارزن و استفاده از چاقوهای سنگی برای بریدن شاخه
نیز دیده شده است. در اکتشافات باستان شناسی،  این گیاهان در محلی انبار مانند

شده  هزارسال پیش یافت15سنگ آسیاب نیز برای خردکردن بذرهای گیاهی حدود 
های اولیه موفق به ساخت قالب ماهیگیری از در برخی مناطق ساحلی انسان است.

و قایق های کوچک برای صید شده بوده اند. این رژیم غذایی موجب گسترش   صدف
عیت این مناطق شده است که نشانگر تمرکز بیشتر جمعیت در مناطق ساحلی و جم

 اطراف آن است.
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 ت.مهم در گذار و تغییر جوامع انسانی اس گام نخستین ، مرفه یاولیه قبایل پیدایی   
 مالاحتدورانی که انسان ها به صورت منظم ودایمی محیط اطراف خود را تغییر داده و 

که در این دوران شکل آوری  فنی اند. مجموعه را میسر کردهتولید و رشد بیشتر 
ی این دوران که کشاورزدر زبان انگلیسی،  گرفته است کشاورزی نامیده شده است.

نامگذاری  (agrarian era) اّگرِرین  دوران به  می باشدآن  تولیدِ اصلی ترین نوع
  شده است.

 

 تاریخ در اولیه های انسان دوران

 اراید و ثابت اولیه هایانسان دوران که اند کرده می تصور شناسان تاریخ برخی    
ن دوره با یا تغییرات یمقایسه ینتیجه در برداشت این. است بوده ناچیزی تغییرات

 غییرت به نسبت دوره آن انسان دوران جدید و نیز نوع درک  به خصوصدوران بعدی و 

)دوران شبهه  قبلی دوران با مقایسه در اولیه هایانسان دوران  حالیکه در است،

ا سود ببسیار قابل توجه و سریع بوده است.  دارای تغییرات  و یا انسان نماها( هاانسان
 وتازه که خود ناشی از دستیابی به جمعیش اطالعات یجستن از توان ارتباطات و پیدا

قدرت زبان و تکلم بود، انسان موفق به فراگیری گونه ای تازه از زندگی در شرایط 
جغرافیایی جدید شد وبه فتح سرزمین های دورافتاده و گوناگون دست زد. سرزمین 

 ی آنچه که توسط انسان و یا دیگر موجوداتهایی که تا آن زمان و در مقایسه با همه
 یافته شده بود بی نظیر می نمود.

سال  50،000سال به بعد به تدریج افزوده شد و در 250،000 از تغییرات سرعت  
کمیت و کیفیت گسترده تری درسراسرجهان پیدا کرد.  ،فن آوری گذشته تغییرات

 دمق اولین که شد  زیست محیط دل از عمده سرانجام انسان موفق به بهره برداری 
 .اشدبسمت دوران کشاورزی می به
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 دوران کشاورزی:

 دوران شتاب

(The Agrarian Era )  
 

 

 

 

هزار سال پیش با پیدایش اولین جوامع  11تا  10 حدود از کشاورزی دوران    
اید بچنین این دوران را تعریف کنیم جمله در یک کشاورزی آغاز شد. اگر بخواهیم 

و  یاصل یکشاورزی پایهروش که است دورانی از تاریخ انسان  م: کشاورزیبگویی

آوری  فن سال قبل، با آغاز 250آن بوده است. این دوران در حدود  فن آوری  ترینمهم
 دگیو روش زن پایان یافتبر تولیدات کشاورزی  های صنعتی مدرن و جانشینی آن

  ها دچار تغییرات عمده شد. انسان

ا در مقایسه با ام طول کشیده است سال هزار ده از بیش اگرچه کشاورزی دوران  
آن بوده  مدت درصد از طول 6های اولیه، بسیار کوتاه تر و فقط حدود دوران انسان

 دوران در ، زمین یکرهدر یافته تولد های تاد درصد از تعداد کل انساناست. اما هف
 ازدوران تر بخش ثمر بسیار دوره این فن آوری  که چرا اند، کرده زندگی کشاورزی

           . است بوده اولیه هایانسان
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 شرایط یرتغی و تنوع بیشترین ، خود از بعد و قبل دوران با مقایسه در کشاورزی دوران  
 هایوآورین وجود با. است شده نیز ایمترقبه غیر نتایج موجب که داشته انسان برای را

 مهمفن آوری  رشد عدم دلیل به دامداری، و کشاورزی یعنی دوره، این یعمده
 وامعجو در نتیجه  گیر و جهانی بودهفاقد گسترش همهن دستاوردهای تازه ای ،ارتباطات

ی مشخص است. دراین رابطه چند ناحیهپدیدار گشته بسیار متفاوتی در نقاط مختلف 

توان به چهار دسته د. این مناطق را میشناب میو متمایز در سطح جهان قابل توجه 

ریبا تق سال پیش  0500تقسیم کرد که با وجود وسعت زیاد به علت نبود ارتباطات تا 
آفریقا )ازجنوب  -(Eurasia)اوراسیا  اروپا یا-آسیا -1به طور مجزا از یکدیگر بوده اند: 

 جزایر اقیانوس آرام -6 استرالیا  -0 آمریکا -2 ریقا تا دورترین شمال شرقی سیبریآف

 ،اقتصادی و فرهنگی تبادالت یگسترده هایشبکه مناطق این از یک هر درون   
از این جوامع حتی  کرده است. در برخییم مرتبط یکدیگربه را کوچک قبایل
ه واقتصادی نیز شکل گرفته است که ب های پیچیده ومنظم سیاسی، فرهنگیشبکه
ها با یکدیگر اند. سرانجام ودر طول زمان، این تمدنهای کشاورزی معروفتمدن

گونه  یچسال پیش ه 0500ستد نیز پرداخته اند. اما تا حدود ارتباط پیدا کرده وبه داد و 
-وپاار-سندی که نشانگر ارتباط جدی میان این چهار منطقه مهم جهان )یعنی آسیا

آفریقا، آمریکا، استرالیا، جزایر اقیانوس آرام( باشد یافت نشده است. انزوای این مناطق 

 یجهنت در که است شده یکدیگر از متفاوت هایروش و راه  و زندگی نوعِ سبب وجودِ 
انسانی این دوره را برخالف دوران قبل و بعد  از نوع زندگی خصمش تعریفی یافتن

 سازد. آن ناممکن می

 این در  انسان زندگی تاریخی مسیر در و مهمی موازی هایشباهت مجموع در اما    
 اهابنبرپاشدن  ها،وتمدن شهرها گیری شکل کشاورزی،. شود می دیده منطقه چهار

لف های مخترت مستقل و در زمانصو به نوشتن فن ومتعدد  ساختمانی وآثار ومقابر

 و عمیق بسیار سؤاالت موازی هایشباهت این. است گرفته شکل در این مناطق 
 ینکها جمله از است، داشته دنبال به بشر تاریخ کل گیری جهت با رابطه در را مهمی
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 که دهبو فراگیر قالبی و مشخص سیری خط دارای انسان تکامل تاریخ و حرکت آیا
ها و شرایط جغرافیایی مختلف به قوانین مشابه رسیده است؟ و اگر یک سرزمین در

مشترک خصوصیات  ناشی از این شکل عمومیچهارچوب مشخص وجود داشته آیا 
ها ؟ و یا هیچکدام، و این شباهتتکامل فرهنگیجهانی قوانین  معلولویا ی بوده انسان

تنوع و آیا اسرار تاریخ انسان را باید در تغییر صرفاً تصادفی بوده است؟ و سرانجام
ی بزرگتر با جستجو کرد ویا در یک مجموعه و شخصی نامحدود تجارب انسانی

 ؟جهان شمول مشخصات مشترک

  

 

 کشاورزی سرآغاز

 مجموعه تعریف برای کتاب این در استفاده مورد "کشاورزی" لغت      

 ایه وردهفرآ و گیاهی بیشتر  غذای تولید  در آن از انسان که است هایی آوری فن
حیوانی سود فراوان جسته است. از لحاظ اقتصادی روش کشاورزی روش 

دوران ) استکوچی -و یا غذاهای اولیه روش انسان یعنی بسیارموثرتری از روش قبلی
ها برای یافتن غذا و دیگر احتیاجات خود مجبور به جستجو که انساناست دورانی اولیه 

ن را آ مستقیم تولید یا و رشد توانایی و اند بوده طبیعت و یا شکار حیوانات  در
نباتی ی منابع مختلف طبیع کالری بسیار بیشتری از دل. در روش کشاورزی اند(نداشته

 در. شودمی استخراج ،می باشد(photosynthesis) فتوسنتز  ی که ناشی از پروسه
 می برخورد خود اطراف محیط با تری فعال صورت به کشاورزان کشاورزی، زندگی
ش رو رانجامس و استافزایش یافته  درطبیعت انسان فیزیکی حضور نتیجه در اند کرده

 زندگی انسان و فرهنگ او نیز تغیر یافته است.

 صنوعیم تلقیح و وحیوانات گیاهان در اساسی تغییرات ایجاد با دوره این در انسان    
 میسر را متفاوت هاینژ با جدید موجودات آمدن وجود به امکان ناخودآگاه هاآن
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 ات است. انسانحیوان کردن اهلی  همان ، موجودات تغییر یپدیده این. است ساخته
، ی کشاورزی به بریدن درختان جنگلیهای قابل استفادهایجاد زمیندر راه  به تدریج

پست و شخم زدن آن ها  هایها، هموارکردن زمینمنحرف کردن مسیر رودخانه
 پرداخته و محیط را برای خود قابل زیست کرده است.

جاد جوامع جدید سوق داده ای سمت به کشاورز انسان زندگی، روش تغییر این با   
های عمده با جوامع اولیه دارند. و کیفی تفاوت شده است. این جوامع جدید از نظر کمی

 طبیعت که انسان را هم اهلی کرده است.که سرانجام نه تنها  هاییتفاوت

 شاورزانوک دهدنمی افزایش را زمین بیولوژیکی تولید توان خود خودی به کشاورزی   
با از بین بردن انواعی از تولیدات که برای انسان غیر قابل مصرف است از کل  واقع در

ات مفید وافزایش کاهند. اما در مجموع، با داشتن گیاهان و حیواناین توان نیز می
کند. یپیدا م و کیفی قابل توجهی کالری قابل استفاده، انسان این دوره، رشد کمی

اد تواند آب، نور ومورزی، میانسان با از میان برداشتن گیاهان غیر مفید برای کشاو
ون چ طور مستقیم در اختیار گیاهان اهلی و مورد استفاده خوده را ب شیمیایی مورد نیاز

و با از بین بردن حیوانات درنده مثل گرگ و روباه،  ذرت، گندم و برنج قرار دهد
 قابل توجهی به رشد کمّیرا حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند و مرغ و خروس 

شتر یافتن غذای بی ند. افزایش گیاهان غذایی و حیوانات اهلی، انسان را قادر بهارسب
 کند.سه با قبل میهای کوچکتر در مقایدرزمین
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 دوران با ایعمده هایتفاوت دارای کشاورزی دوران فن آوری  رشد بنابراین  
 خارجی فن آوریِ های اولیه، رشدهای اولیه است. در دوران انسانانسان

(Extensive) جدید هایسرزمین در تازه غذایی مواد و ابزار منابع، به یابی دست و 
 داخلی رشد صورت به فن آوری  کشاورزی دوران در حالیکه در است، بوده نظر مورد

(Intensive) دست یافتن به منابع جدید و برداشت مواد غذایی بیشتر از درون  یعنی
یوانات و ح شده است. در نتیجه تعداد نفرات انسانیانجام می های قبلیمراتع و زمین

های بزرگتر و پرجمعیت تری شکل می گیرد. با افزایش مجتمعاهلی افزایش یافته و 
این روند، محیط زیست انسان و روابط انسانی دچار تغیر شکل می شود وانقالبی در 

 .می آیدرشد و نوعِ تغیراتِ تاریخ به دنبال 

 

 اولین نشانه های ظهور کشاورزی

 دهش یافت شواهد حسب بر اما. است بحث مورد هنوز کشاورزی آغاز دقیق تاریخ       
 رد نیل رودخانه تا فرات و دجله یعنی نهرینلابین اطراف هایسرزمین امروز، به تا

 هاسرزمینمی باشد. این  کشاورزی آغازین بستر وافریقا، آسیا بین ایمحدوده

های مرتفع زمین شاملنام گرفته اند و  (Fertile Crescent) "حاصلخیز هالل"
هزار سال پیش  10کشت و کار از حدود که  بودهدجله و فرات ی دو رودخانهاطراف 

تصور کنید که شما بعد از یک فاجعه عمومی مجبور به گذراندن زندگی باشید. به دلیل از بین 

نها ی غذایی نیستید. تها و قطع شدن ارتباطات، شما قادر به دسترسی به هیچ ذخیرهرفتن راه

باشید. در این موقعیت  آوری از محیط اطراف خودمواد غذایی شما آنچه است که شما قادر به جمع

شما از وجود چه منابع غذایی مطمئنی با خبر هستید که بتوانید با پای پیاده به آن برسید؟ به چه 

ای قادر به پختن این مواد هستید؟ اگر وسایل پختن غذا ندارید آیا قادر به خوردن ماهی وسیله

ت کنید چگونه این پروسه را خام و غالت وحشی هستید؟ و اگر بخواهید مواد غذایی خود را کش

 آغاز خواهید کرد؟
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های اطراف غرب رود نیل که بسیار سرسبزتر از از آنجا آغاز شده است. در زمین
شود و بعد هزار سال قبل آغاز می 11تا  10های کنونی بوده اند، دامداری بین زمین

پردازند. درغرب آفریقا می (sorghum)از هزار سال این جوامع به کشت نوعی ذرت 
هزار سال قبل، قابل مشاهده  10از حدود  های شروع کشت سیب زمینینیز نشانه

  است. 

هزار سال قبل انسان به کشت برنج در جنوب و سایر  5 حدود است ممکن چین در   
هزار سال پیش کشت  5 نباتات در شمال پرداخته باشد. در حدود همین زمان یعنی

نوعی گیاه گرمسیری در گینه نو  (taro)و تارو  سیب زمینی
(Papua New Guinea) در  ،. بسیاری از جوامع در این دورانآغاز شده است

، به کشت یگرمسیردارای آب و هوای ها و منابع پر آب ودریا مجاور هایسرزمین
ترش ها با گسبیشترین این زمینهای خوراکی پرداخته اند، اگر چه گیاهان با ریشه

اند. کشت نوعی کدوی شیرین ب رفتهآبه زیر بندان ها در انتهای دوران یخدریا
(squash)  هزار  5در مناطقی از آمریکای مرکزی مثل مکزیک به احتمال زیاد از

هزار  2سال پیش آغاز شده است، اگر چه شواهد کشاورزیِ منظم در این مناطق از 

در نهایت  هزار سال پیش مشهودتر است. 5از  "سآند"مناطق سال پیش و در 
ورت صی مختلف و در قاره های گوناگون، ابتدا به کشاورزی از این نقاط و چند نقطه

 یو سرانجام این روش زندگ یافته رشد ،گشته آغاز دیگر  یککامالً مجزا و مستقل از 
 به سایر نقاط جهان گسترش پیدا کرده است.

 ونههرگ. است مانده پوشیده برما کشاورزی وگسترش ظهور کامل علل امروز، به تا    
 ومجزای همزمان ناگهانی، کمابیش رشد توجیح به نیاز واقعه، این توضیح در اینظریه

ان کوتاه فقط چند هزار ساله دوردر  جهان یدورافتاده و گوناگون درمناطق کشاورزی
های اولیه ناگهان رخ داده انسان هزار سال زندگی 200دارد، اتفاقی که پس از حدود 

است. با آگاهی از این نکته که پیدایش وآغاز کشاورزی به صورت مجزا و مستقل در 
ی قبلی که گسترش کشاورزی را به نقاط مختلف جهان شکل گرفته است، نظریه
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فروض مدلیل موفقیت فراوان اولیه در یک نقطه و سپس بسط آن به سایر نقاط جهان 
ی محققان ، آگاهاین نظریه بی پایگیسیار ضعیف شده است. دلیل دیگر می داشت، ب

های اولیه است که با آنکه از روش کشاورزی مطلع انسان جوامع از بسیاری از وجود 
کوچی( را ترجیح داده و حفظ کرده اند. شاید -اغلب نوع زندگی خود )غذا اند ولیبوده

شاورزی به خاطر زندگی بهتر این جوامع اولیه درمقایسه با کروش این عدم تمایل به 
اورزی در کش کشاورزان اولیه و باالبودن فشار زندگی سطح پایین سالمتی و زندگی

های اولیه بوده است. اگر کشاورزی در آغاز باعث تنزل کیفی انسان مقایسه با زندگی
جوامع ه های اولیه بانسانع جوامع نوانسان بوده است، بنابراین تبدیل جوامع از  زندگی

شاورزان به ک این نوع زندگی کشاورزی به صورت اختیاری انجام نگرفته است، بلکه
 اولیه تحمیل شده است.

 

 ی مرفههای اولیهانسان

 لتع از عمومی چهارچوبی و تعریف ،مدر ابتدای قرن بیست و یکسرانجام اکنون     
اگرچه جزییات و مشخصات  حال ترسیم می باشد در کشاورزی انقالب گیریشکل

 د بود.خواه یمختلف نیازمند تحقیقات بیشترابعاد  درو سال های آینده دقیق آن در 
 های اصلیالنهرین و آمریکای مرکزی آغاز و ریشهی جغرافیایی بیندر دو ناحیه

اولین  یپایای مورد بررسی قرار گرفته است. برانقالب کشاورزی به صورت گسترده
های اولیه تالش انسانها بعد از روستاهای کشاورزی در هر دوی این مناطق، قرن

به وجود  خود ابزار بهتر برای شرایط محیطی و تولید منابع مفید و ساخت برای یافت
این ها به سمت دوران کشاورزی است و آمده اند. این مناطق مسکونی اولین قدم

 :کرد تشریح یرز به صورتتوان پروسه را می

زندگی و امرار  محیط با برخورد برای مناسب ابزار پیدایی از بعد خاصی دوران در   
اند. گردیده موفق به دستیابی به منابع غذایی فراوانی اولیه هایانسان از گروهی ،معاش

به  ازمنابع محلی وامکان دسترسی ی بهترهای اولیه در استفادهقابلیت این انسان
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های پر از مواد غذایی، در زمانی کوتاه نیاز انسان و دشت های مملو از ماهیرودخانه
ها اسکان نسبی و این انسان رت به نقاط جدید را کاهش دادهبه کاوشگری و مهاج

این اتفاق ناگهانی و جهان شمول را قابل  اند. اما چه دلیل و یا عامل مهمییافته
 کند؟توضیح می

 مسکونی و در نقاط مختلف جهان، همگی مناطق از زیادی تعداد در مانده بجا آثار   
ب آ تغییرات جوی و د. این عامل معتبر، واقعیت جهانیندار نشان از یک عامل اصلی

زمین است. این  و آغاز دوران اعتدال و گرمیبندان پایان دوران یخ در و هوایی،
هزار سال پیش آغاز شده است و هم زمانی  14تا  13تغییرات آب وهوایی از حدود 

 با آغاز دوران کشاورزی دارد. دقیقی

 نقاط ازدیاد موجب، معتدل یا و گرمسیر نواحیگروهی از  در جوی تغییر این    
 (رینب بهشت مانند تعریفی به) زندگی امکانات از مملو و هوا و آب خوشجغرافیایی 

 شدهمی تیاف وفور و راحتی به گندم مانند قبلی نایاب مواد انواع که مناطقی. است شده
پیشرفت در امر کشاورزی بوده و  مانع اصلی بندانحقیقت سرمای دوران یخ در. است

با تغییر شرایط و گرم شدن محیط، امکان رشد ناگهانی کشاورزی بعد از صد هزار سال 
 فراهم شده است.

 اولیه هایانسان یعمده هایمهاجرت آخرین با همزمان یخبندان دوران پایان    

 دوران اواخر در که است معتقد شناس، انسان  (Cohen) هنوک مارک. باشدمی
 این از ضیبع در و شده سکونت قابل انسان دست به زمین کره نقاط بیشتر یخبندان

 رمگیده شده است. همزمانی ن دوره ازدیاد جمعیت نیز دآ استانداردهای با حتی مناطق
 مناطق  ب و هوای مساعد تر با ازدیاد جمعیت در برخیآ، بارندگی فراوان و شدن هوا

های اولیه در توضیح مناسبی برای اسکان ناگهانی بسیاری از انساندلیل و توان را می

 این تاریخی بارز ینمونه  هزار سال پیش دانست. 11تا  10نقاط مختلف جهان حدود 
هزار سال  16تا  10 در )بین النهرین( فرات و دجله بین حاصلخیز یمنطقه دررا  پدیده

نتوفی کاوشگرانی  وامعتوان دید. جمی (Natufian)در جوامع نتوفی همچنین پیش و 
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های د وازکشت بذرانبوده اند که سرانجام در مناطق شرق دریای مدیترانه ساکن شده
ای در جوامع دیگر آن مشابه ها نشانهو آثار اند. امرارمعاش کرده آهو وحشی و شکار

ی بذرهای وحشکه از طریق کشت امروزی،  سواحل رود نیل و مناطق اتیوپی مثلدوره 
 پیدا شده است.نیز ، کرده اندمی زندگی

     

 شاورزی در ابعاد وسیعک

. دکر کشاورز را هاآن از گروهی سرانجام اولیه، هایانسان موقت یا دایمی سکونت   
ین عامل دوم، و هوا آبشدن  مساعدو دلیل اولیه یعنی  شرایطفراهم شدن  از پس

. همان گونه که قبال شتعلت جمعیت شناختی دا کشاورزی دورانو آغاز  رسیدن

 خود وم مستقی غیر  کنترل های اولیه از مشخصات اصلی جوامع انسان اشاره شد یکی
 مادر شیردادن دوران ،درپیپی هایومهاجرت زندگی نوع. است بوده جمیعت خوده ب

، ن فعالیت آنزیمیِ غدد شیریهمی که دادهمی افزایش طوالنی هایسال به ار کودک به
رها شدن تخمک را در مادر متوقف و به صورت طبیعی از باردار شدن جلوگیری 

این قبایل برای کنترل جمعیت  کرده است. دالیل اقتصادی و کیفیت زندگیمی
های دیگری را نیز مرسوم کرده که از بین بردن نوزادان اضافی و یا عدم کمک روش

ت کنترل جمعی ادامه حیات از آن جمله است. از آنجا که علت اصلیبه سالمندان برای 
این  در شرایط وفور منابع، در مناطق ثابت و مشخصی محدودیت غذایی بوده،

 وفور های کنترل جمعیت تضعیف شده است. بنابراین ها از بین رفته و روشمحدودیت
ایش ناگهانی جمعیت و از افز موجب نسل سه دو طول در ولد و زاد کنترل وعدم غذا

 بین رفتن سریع و زود هنگام منابع غذایی موجود شده و انسان را بر سر دو راهی
 ای قرار داده است.عمده

 یعنی( کوچی-غذا) اولیه هایانسانقبلیِ  زندگی نوع به بازگشت اول حل راه   
 غذای فتیا برای( رشدی برون روش)  جدید منابع و هاسرزمین یافتن و مهاجرت

نابع م نسل ساکن شدن و استفاده از تنها بعد از چند ها،انساناین گروه بیشتر بود. اما 
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 برای بازگشتهای الزم در سرزمین های مسکونی، مهارتنعمت  وفورو غذایی فراوان 
مداوم را از دست داده بودند. به عالوه سرزمین های کردن و کوچ گذشته  به زندگی

 و قابلیت ، خود دارای جمعیت زیادی شده بودشرایط مشابه مجاورشان نیز به علت
 های غذایی گذشته را نداشت.

 از برداری بهره افزایش با غذا یتهیه و جدید شرایط با انطباق اما دوم حل راه   
 قبلی هایآگاهی و هاازمهارت استفاده و( رشدی درون روش)  موجود هایسرزمین

های  ن آوری ف ،نسانیا یساله هزاران نها در مسیر تاریخ آ. بود بیشتر تولید در انسانی
گوناگونی را آزمایش و فراگیری کرده بودند؛ از جمله بریدن گیاهان، آبیاری نباتات و 

ها هزار سال های اولیه در طول صداهلی کردن حیوانات. بنابراین انسان چگونگی
ی کشاورزی و دامداری کسب زمینهای در های عمدهدر مناطق مختلف آگاهی زندگی

ا را هفن آوری  این و در ابعاد وسیع دایمی  ،جدینیاز به استفاده  کرده بودند ولی
 نداشته بودند.

 یاستفاده به مجبور را هاانسان خاص مناطقی در جمعیت انفجار سرانجام    
 مینز کره شدن گرم. کندمی پیشین هایمهارت و اطالعات تمامی از سیستماتیک

آلِ غذایی و انفجار  ب پیدایش مناطق خاص و ایدهسب ابتدا  یخبندان دوران از بعد
رشدی و افزایش تولیدات کشاورزی از -شد ودر نهایت نیاز و امکان درونجمعیت 

 جمله گندم و برنج را فراهم آورد.

 وبیبخ است یخبندان ازدوران بعد زمین شدن گرم یپایه بر استوار که اینظریه   
ی در جوامع مختلف و در حال گذار را توضیح کشاورز یمنتظره غیر و همزمان آغاز
کشاورزی و استفاده از بذرهای بکار گرفته شده ی نوع خاصگسترش دهد. همچنین می

باشد. با این فرضیه قابل توضیح می که مطلوب مناطق معتدل است نیز به راحتی

ه ب اورزیکش چه اگرکه  نیز آسان می شود استرالیا در موجود شرایط توضیح سرانجام 
 ایل قب و اینهای اولیه آن برداشته شده گاماما بوده نگرفته  صورت آن در کامل طور

 شده بودند.بسیار مرفه  زندگی و دارایساکن در یک منطقه اولیه 
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 ی تغییراتهاشهری

سرانجام این روش امرار معاش به نقاط  خاص، مناطق در کشاورزی ظهور پی در   
ه های اولیی انسانکند. اگر چه نوع زندگی کشاورزی برای همهدیگر هم سرایت می

و در نتیجه قدرت قبایل افزوده شده به تدریج جمعیت و  امکاناتمطلوب نبود اما 
اعث بگشته و این امر بیشتر های اولیه( های درگیری با قبایل انسان)در زمان کشاورز

ر د می شود.جوار و قابل دسترس گسترش سریع تر روش کشاورزی در مناطق هم 
دو رشد  سرعتاین ای که آب و هوا، خاک و تنوع گیاهی مشابهی داشتند، نواحی

 . می شودچندان 

ی مشکالت بهکشاورزی روش هوا و جغرافیای متفاوت، آب و  دیگر بادر مناطقی اما    
وری فن آ نیاز به ،این مشکالت نیز شده است.آن توقف مقطعی  موجبکه برخورده 

 در جمله است. ازیافتن بذرهای مناسب داشته و سیستم های آبیاری از جمله تازه 
 تررسیا به مناطق مرطوب و سردسیآ غربی جنوب از کشاورزی گسترشِ تاریخِ طول

همچنین . دیده می شوددر کشاورزی  تغییرات عمدهاین شرق، مرکز و شمال اروپا، 

 یهتوسع بر مبنای آمریکا شمال مناطق بهمرکزی آمریکای گسترش کشاورزی از 
 .ه استآوردبه دنبال  بذر اصالح و ژنتیکی تغییرات ه وذرت بود کشت

 موجود کشاورزی روش تسهیل برای جدیدی فن آوری  که هم مواقعی و درمقاطع    
 دامها کوچی-غذا یاولیه زندگی روش است و شده متوقف کشاورزی گسترش ،نبوده

آب و هوای گرمتر، مرطوبتر و مناسبتر برای کشت بعد از دوران یخی، شاید دلیل اصلی برای     

ی کنید که تغییرات جهانهای اولیه است. آیا شما فکر میوجود آمدن جوامع کشاورزی انسان به

 تواند نوع زندگی اجتماعی ما را تغییر دهد؟ آیا نوع جدیدی ازآب و هوا در قرن بیست و یکم می

 زندگی مانند آنچه یازده هزار سال پیش رخ داده است احتمال آینده جوامع انسانی است؟
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ای زاران سال نیز رسیده است از جمله مناطق حاشیهه به گاه که توقفی است، یافته
 اند. سیا واروپا که تا دوران جدید هنوز به زیر کشت نرفته بودهآ

گسترش کشاورزی برحسب یک فرمول واحد انجام گرفته است: اول ایجاد جوامع    
تازه کشاورزی، سپس رشد جمعیت و در پی آن مهاجرت نسل جدید برای یافتن 

  جدید. تر کشاورزی درقلمروهای تازه و گسترش بیشزمین

 

 

 

 جوامع در  ویژگی های کلی روندهای 

 کشاورزی

 مشخصات کلی طوره ب فرهنگی یعمده هایتفاوت وجود با کشاورزی جوامع   
 ای کشاورزی دوران ایپایه وهماهنگی نظم همان که نداهداشت ایمشابه زیربنایی

 از این مشخصات ویژه عبارتند از:  است، برخی (Agrarian) "اگررین"دوران 

 تمرکزجمعیت در روستاها  
 پویایی جوامع پرجمعیت 
 فن آوری  هایتسریع پیشرفت 
 دارهای واگیرپیدایش بیماری 
 زههای تاپا گرفتن قدرت 
  تشکیل طبقات در جامعه 
  ارتباط با جوامع ما قبل کشاورزی ومراوده 
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 روستابر  جوامع مبتنی

وده استوارب های کشاورزروستاهای متمرکز وخانواده وجود بر کشاورزی جوامع بنیان    
داب و رسومی خاص و آ، تنوع گیاهی و فن آوری  است. این جوامع روستایی دارای

 یزندگ یساالنه چرخش تاثیر تحت ها آن یهمه ولی نداهبود متفاوت با یکدیگر 
 و برداشت کاشت زمین، زدن شخم به عموماً کشاورزان این. نداهداشت قرار کشاورزی

و ضمن همکاری و همیاری در داخل خانواده، حفظ  ندایاهان و انبارداری مشغول بودهگ
 میده را نیز از نظردور نبو این نوع زندگی ارتباط با همسایگان که از اصول همیشگی

 ند.اهداشت

 

 انسانی -روابط اجتماعی

 همقایس در - دوران این جمعیت افزایش به کشاورزی هایفراورده و تولیدات رشد    

 شگستر خود دنبال به جمعیت ازدیاد این و شد منجر -(کوچی -غذا) قبلی دوران با
حاکم بر این روستاها، به تمامی مناطق  فن آوری  ورد وآ همراه به را روستایی جوامع

 مجاور و قابل کشاورزی منتقل شد.

میلیون نفر در ده هزار  3 از افزایش این گویای جمعیت رشد از جدید هایتخمین    
در آغاز دوران مدرن( است. ) میالدی 1250میلیون نفر در سال  220سال پیش به 

های دورهدر ، گویای رشد دقیق جمعیت در نقاط مختلف و اگرچه این اعداد کلی
 می درصد 0005 متفاوت نیست، اما برابر با میانگین نرخ رشد ساالنه ای در حدود 

سال دوبرابر شده  1600 هر میانگین طوره ب کشاورزی دوران در جمعیت یعنی. باشد
 5تا  4کوچی حدود  -است. این میانگینِ زمان دوبرابر شدن جمعیت، در دوران غذا

  سال می باشد. 45 هزار سال و در دوران جدید 
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 فن آوری سرعت گرفتن رشد 

 افزایش کنار در مجاور هایسرزمین به آن گسترش و نقطه هر جمعیت ازدیاد    

 ار کشاورزی جدید هایفن آوری  یافتن و بهبود  نیازِ  معنوی، و مادی هایوستد داد
ثل دیر یا و جزیی مها از تغییرات بسیار کوچک ورد. بسیاری از این پیشرفتآ دنبال به

اما در چارچوب بزرگتر،  ت.شده اس ناشی جدیدزود کاشتن بذر و یا انتخاب بذرهای 
های مناطق مختلف وریآها و نوای از دگرگونیها در گروی مجموعهاین پیشرفت

ن پس از آتش زدن آکه در  (swidden)بوده است. از جمله در نوعی روش کشت 

 روش ینا البته گرفته است. ها، کاشت بذر در خاکستر به جای مانده صورت میجنگل
 کشت قابل غیر و  تهی   معدنی  مواد  از  را  کشاورزی هایزمین سال چند از پس

 زمین در روش همین تکرار این زمین ها و از مهاجرت به وادار را کشاورزان و  کرده

 کوهستانی نقاط در اما  کشاورزی دیگر جدید روش و نمونه. است کرده می تازه های

 ایپله صورت به را ها آن سرازیری، های زمین کردن صاف  ده است که برای بو

(Terrace) .درآورده و امکان کشت و زرع را در آن فراهم می آورده اند 

 
 

 انقالب تولیدات ثانوی

 مناطق در ،ی کشاورزیوری بعد از دوران اولیهآنو هایزمینه مهمترین از یکی    

باستان  (Andrew Sherratt)ندرو شرات آ فریقا فراهم آمد که آسیا و شمال آ غرب

نامیده است. از حدود شش هزار سال پیش در  11“تولیدات ثانوی“ شناس، انقالبِ 

ها به کشاورزان اجازه داد که وریآای از نومجموعه (Eurasia)اروسیا -فریقاآمناطق 
ت ای از تولیدات حیوانی یا تولیدات ثانوی دسبتوانند بدون کشتن حیوانات به مجموعه

 یابند.

                                                      
11 Secondary-Product Revolution 
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 انسان قلن و حمل قابلیت نیز و حیوانی کود شیر، نخ، پشم، شامل ثانوی تولیدات    

. است بوده حیوانات وسیله به غیره و زنی شخم لوازم مثل او احتیاج مورد ابزار  و
های نمانند زمی ،های حیوانی در نقاط خشک و غیرقابل کشتوردهآفر و ثانوی تولیدات

ندگی وع جدید از زفریقا، امکان نآسیا و شرق آهای جنوب غربی سیا، اروپا و صحراآبایر 
نام گرفته  (pastoralism)که دامداری  در این نوع روش زندگی .را فراهم ساخت

 مکانا شانتولیدی هایفرآورده و حیوانات به اتکا با تنها جامعه یک یمجموعه است، 
 اند.کرده پیدا را معاش امرار

 د،ش می نقطه یک در سکونت به مجبور انسان که کشاورزی زندگی خالف بر    
 دایمی کوچ جز ایچاره ، حرکت و چرا به حیوانات مومدا نیاز خاطر به دامداری زندگی

  .نداشت را خود هایگله برای علف پر هایزمین بین

ا افزودن نیروی است و برزی بوده کشاو تولیدات بر بیشتر ثانوی تولیدات اصلی تاثیر   
های سخت و تر زمینقحیواناتی چون اسب، شتر و گاومیش، امکان شخم زدن عمی

اهلی  شود.به نقاط مختلف و دور میسر می حمل و نقل انسان و سایر ملزومات زندگی

از تاثیرات تولیدات ثانوی در جنوب آمریکاست. اما تاثیر  یکی (llamas) مایاکردن 
سیا و اروپا دانست، چرا که در جنوب آمریکا آفریقا و آفن آوری  را باید در ی این عمده
 ایدش. بود شده منقرض کشاورزی از آغاز قبل هاسال ،اهلی شدن قابل حیواناتنسل 

 سیا و اروپا در آن دوران نسبتآفریقا، آ یعمده تغییرات و هاپیشرفت اصلی علت هم
 حیوانات بزرگ جثه است.به آمریکا وجود یا عدم وجود همین 
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 تغییرات عمده در دوران کشاورزی

 آغاز مجموعه های پر جمعیت تر انسانی سال قبل 10000تا  15000

 رام کردن حیواناتی مثل گاو در مناطقی از آفریقا سال قبل 10000تا  11000

 نهرینلاآغاز کشت غله جات در بین سال قبل 10000

 آفریقاآغاز کشت سیب زمینی در غرب 

 آغاز کشت غله و برنج در شمال و جنوب چین سال قبل  5000

 در آمریکای مرکزی    (Squash)آغاز کشت کدو شیرین 

 کشت سیب زمینی و تارو در گینه نو آغاز 

انقالب تولیدی ثانوی )استفاده از دام برای شخم زدن و حمل و نقل  سال قبل   3000
 ا، آفریقاروپا -هایی از آسیا ومصرف شیر و پشم دام ها ( در قسمت

 آغاز کشت گیاهان در مناطق آند در جنوب آمریکا سال قبل  5000

 نهرین و مصرلاآغاز پیدایش شهرها و کشورها در بین

 آغاز پیدایش شهرها و کشورها در هند، پاکستان و شمال چین سال قبل 6500

  ) مناطق مدیترانه(پیدایش راه های تجارتی در آسیا و اروپا  سال قبل 6000

 آغاز پیدایش شهرها و کشورها در آمریکای مرکزی و جنوبی سال قبل 0000

 گسترش کشورها و شهرهای جدید سال قبل 1000تا  2500

 افزایش جمعیت و راه های تجارتی جهانی

 مهاجرت انسان به بسیاری از جزایر پاسفیک سال قبل 400تا  1500

 جهان از طریق تجارت یا مهاجرتارتباط تمامی  سال قبل 500

 وپیدایش و گسترش صنعتی شدن  دوران کشاورزیپایان  سال قبل 250
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 تاثیر آبیاری

در افزایش تولیدات کشاورزی  تاثیر فراوانی (irrigation) برسانیآ مدیریت فن    
های قابل کشت ب را به زمینآهای کوچک، داشته است. کشاورزان با احداث جوی

ها را نآخاک و سایر مواد اضافی  باهای باتالقی ن با پر کردن زمینرسانده و همچنی
ه صورت های آبی بنیز به زیر کشت برده اند. کشاورزان توانستند با ایجاد سد و کانال

از  یهای مختلفکنند. گونه کشتخود را قابل  اطرافهای سیستماتیک تمامی زمین
فاده رام مورد استآنو و جزایر اقیانوس  یحتی گینه مریکا وسیا، آآفریقا، آآبیاری در 

قرار گرفته است. مهمترین اثر آبیاری اما به زیر کشت رفتن مناطقی است که دارای 
و هوای خشک و کم باران  آبیا های مداوم ( و )ناشی از سیل رسوبات حاصلخیز

نهرین، شمال قاره هند، لاهای حاصل خیز مصر، بیناند. این مناطق مانند زمینبوده
از نقاطی هستند که آبیاری موجب گسترش  ،سهای کم ارتفاعِ آندشمال چین و زمین

 فراوان کشاورزی و در نتیجه افزایش فراوان جمعیت شده است.

وامع ج و یافت فراوانی افزایش کشاورزی هایفرآورده کشاورزی، گسترش و رشد با    
 شارف از ناشی شرایط کرد. ایجاد به هم را متصل و ترجمعیت پر و تربزرگانسانی 

های وریآطالعات در این مناطق موجب پیدایی نوا تبادل همچنین و جمعیت ازدیاد

 ایجاد ،و مسکن  خانه های جدید در ساخت تازه برای رفع نیازهای تازه شد. روش
 های رزمین پیشرفتآ دنبال به و هنر و علم، نقل و حمل و داری انبار هایسیستم

گذاشت.  ونیفز به رو نیز جمعیت رشد شتاب تازه، امکانات پیدایش با و یافت گسترش
ی تقویتی و موثر انفجار جمعیت و تغییرات بزرگ دوران این تاثیر متقابل همان چرخه

 نکته بسیار مهم این است  البته ن است.آرام ما قبل آکشاورزی در مقایسه با دوران 
رانجام س و وری در این دوران کمتر از رشد جمعیت بوده استآکه در نهایت پیشرفت نو

تولید در مقایسه با سرعت رشد جمعیت، عقب ماندن وری و آندن نوما عقب ینتیجه در
های وقوع این چرخه و در کنار هدر نتیج ی آغاز میشود. دوران رکود جوامع کشاورز
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داده روی میبه صورت هم زمان نیز  ی و فرهنگیمتغیر، تغییرات سیاسی، اقتصاد
 هاو شکست سلسله مندیاست. ظهور و سقوط امپراطوری ها و سیاستمداران، شکوه

 گفتش تاریخ که تغییراتیاین تغییرات است؛  نمونه هایی ازهای گوناگون و تمدن

 "مالتوزی" هایچرخه  به هاچرخه  این. است  ساخته  را انسان انگیز

(Malthusian cycle)  س انگلی 15معروف شده اند. توماس مالتوز اقتصاددان قرن
رشد جوامع پس از افزایش تولیدات غذایی و  یی چرخشی را بر پایهمبنای فرضیه

  است.تعریف کرده  ن،آسپس رکود حتمی و ظهور دوران قحطی پس از 

 

 های همه گیربیماری

 گیرههم هایبیماری شیوع غذایی، مواد کمبود کنار در جمعیت کنترل دیگر عامل     

 جمعیت محدود تعداد دلیل به ( کوچ -غذا جوامع) کشاورزی از قبل جوامع. است بوده

 در ها بیماری این شیوع. شدند می مبتال گیر همه های یماریب به کمتر دایم کوچ و
 ندگیز ی محلنزدیک اصلی دالیل از یکی. است مختلفی دالیل به کشاورزی دوران
 هایمیکروب سرایت معرض در را او که بوده دامداری دوره در حیوانات با انسان

های هستایی و مجموعع روجوام کنار در زباله انباشت دیگر دلیل. است داده قرار حیوانی

 .است زده دامن را هامیکرب شیوع و رشد امکان بوده که پر جمعیت

به  نآ از ناشی هایبیماری و هاویروس انواع  ارتباطات، گسترش و جمعیت رشد با    
گروهی به گروه دیگر منتقل شده اند. به همان  انی از مکانی به مکانی دیگر و ازآس

یز از ها نکرده، بیماریایی استفاده میجهگونه که انسان از حیوانات اهلی برای جاب
صورت  ها در آغاز بهجسته اند. ابتال به این بیماری  سان برای نقل و انتقال خود سودان

به  مصونیت یافتن انسان اسرانجام ب ولی ها منجر شد.به کشتار انسان اکیوحشتن
 ای و محدود شد.نها منطقهآگسترش  ،هاای از این بیماریپاره
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تاریخ شناس برجسته نشان داده است که  (William McNeill) نیل مک ویلیام   
ر سیا این مناطق را سرانجام در برابآفریقا و آهای مختلف در گسترش و انتقال بیماری

ها و جوامع دیگر قاره کهیمقاوم کرده است. در حال هااین بیماریشیوع سراسری 
از دالیل  ها حساس بوده اند. شاید یکیاین بیماری مناطق دورافتاده همچنان به

های از همین بیماری ناشی بعد از میالد  اولی اروپا در هزاره-آسیا در رشد سرعت کم 
 گرنقاط گوناگون دنیا به یکدی ارتباط نزدیکها بعد از مسری بوده است. این بیماری

فریقا که نسبت به این آ -یااروس یدهم در مناطق خارج از جوامع اولیهدر قرن پانز
 ها مقاوم نبودند، باعث مرگ و میر بسیار شدند.بیماری

 
 

 لسله مراتب قدرتس

 دنبود مانند پیاز و ایریشه نوع از کشاورزی محصوالت مرطوب، و گرم مناطق در    
 مناطق در. شدندمی کشت احتیاج حسب بر مختلف فصول در و سال طول در که

 ودحبوبات مرسوم ب کاشت مرکزی، سیا، چین و آمریکای آ غربی جنوب مانند ،خشک
و  جه نیاز به برداشتگرفت که در نتیبه صورت همزمان صورت میو این نوع کشت 

وری و انبار کردن مواد غذایی برای نخستین بار آهم داشت. گردرا مان زمانبارکردن ه
مازاد،  محصوالتتولید با گسترش کشاورزی و  بعد از کشت وسیع حبوبات آغاز شد.

 مواد نای حفظ برای  متعددی های انبار. شد پدیدارنیز ی انبارداری تجربه و نیاز تازه
 .شد آغاز انبارداری گسترش و ساخته مازاد

 را موجب شد هاییدرگیری تضادها و مازاد، غذایی مواد با یانسان واکنش جوامع    
. گشت رمنج قدرتمند سیستم یک ایجاد و اجتماعی جدید هاینابرابری به سرانجام که

های بار جوامع را قادر به داشتن بسیاری انسان نخستین برای غذایی مازاد مواد انبار
ر های دیگری غیها از راههای متناوب کرد. برای اولین بار انسانغیر کشاورز با شغل

ر، به و سرانجام هن گرینظامی ، کوزه گری، بنایی و از کشاورزی مانند تبلیغ مذهبی
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به  ازدست سا تولید و مبادله لوازم ها به جای کشت، بامرار معاش پرداختند. این گروه
و تخصصی در تاریخ انسان دست زدند. تخصص باعث  های شغلیایجاد اولین شبکه

ها بود واین نیازمندی، ایجاد محصوالت خاصی شد که مورد نیاز تک تک انسان
ای از تعهد و جامعه وابسته کرد و باعث قدرت گرفتن شبکهاشخاص را به کل 

ل ی را به دنبامحکمترو اجتماعی  روابط انسانیایجاد ها شد که در نهایت نیازمندی

      .داشت

 ینا کنترل قدرت هاانسان از خاصی هایگروه سرانجام مازاد، غذایی مواد افزایش با   
 دیریتم و کنترل از ناشی هاگروه این قدرت و وجودی مبنای. گرفتند بدست را پدیده

ی کاال و خدمات مورد نیاز و لهمبادیا از طریق    که ها بر این ثروت بود؛ کنترلی نآ
 امعجو اجتماعی طبقات بار نخستین برای گرفت.یا از راه زور و خشونت صورت می

 و کردندیم کنترل، بودند کشاورزان که را فرودستان فرادستان. گرفت شکل انسانی
 نیل مک ویلیام. بودند طبیعت و زمین کنترل و دایمی تولید به مجبور کشاورزان

(William McNeill)  ولف اریک و نامیده بزرگ هایانگل را دست باال یطبقه این  

(Eric Wolf )است داده گیر و یا خراج گیر ها لقب باجنآبه  ، مردم شناس.  

 

 رابطه با جوامع غیر کشاورز 

امع دیگر و غیر کشاورز جو با ایپیچیده  روابط دارای مجموع در کشاورز جوامع    

و  (Foragers) کوچان -های دیگر از جمله غذابودند. در تمام این دوران گروه

ی ها را در زمینهی انسانانتخاب شغل از طریق آزمایشی که قدرت یافتن استعداد و عالقه

باشد. به خصوص برای دانش آموزان و برای مسائل عمده مشخصی دارا باشد امری سودمند می

ختلف های مهای مختلف متناسب انسانجهانی. اگر کل جامعه مدرن به مجموعه مشخصی از شعل

 است. م بزرگی برداشته شدهمجهز گردد، قد
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مه خود ادا خارج از جوامع و چارچوب کشاورزی به زندگی ، (pastoralists)داران  گله

 وادم انتقال جمله از ،اندداشته کشاورزی جوامع بر نیز  دادند اگرچه تاثیراتی مهممی
های تازه در رابطه با اهلی کردن فن آوری  ن بین قبایل کشاورزی، معرفیگوناگو

ی کاالهایی چون پوست خز، مبادلهحیوانات، بهبود ساخت رکاب و سالح و سرانجام 
 چرم و عاج.

 
 

  شهرهاپیش از پیدایش  کشاورزی جوامع

 (پیش سال هزار پنج تا ده)

بزرگ ودولت ها اطالق  یهاشهر قبل ما دوران به کشاورزی جوامع یهاولی دوران     
 -پاارو -سیاآدر نقاط مختلف جهان متفاوت بوده است. در مناطق و این دوران شود می

حدود ده هزار سال قبل از این دوران اولیه  ،فریقا که اولین مناطق کشاورزی استآ
آغاز و تا پنج هزار سال پیش ادامه داشته است. در مناطق دیگر مثل آمریکا دوران 

 . در مناطقی همه استی آن طوالنی تر بودی اولیهو مرحله هکشاورزی دیرتر آغاز شد
 ورتبه ص ،هنوز تا چند قرن پیشرام، دوران کشاورزی آچون استرالیا و جزایر اقیانوس 

 بود. مانده باقیخود   یاولیه

 

 جهان روستاها

 ترین مهم و زمین روی جوامع ترین بزرگ روستاها کشاورزی، یهاولی دورانِ در    
اهمیت روستاها در  امروزی به راحتیبودند. دنیای  فن آوری  و انسانی هایپایگاه

 کشاورزی، نوعی کشت در یراموشی سپرده است. در دوران اولیهقرون گذشته را به ف
 ن را کشاورزی استوار بر بازوی انسانیآروستاها رواج داشت که امروزه باستان شناسان 
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(horticulture) نامند. این کشاورزی بر کار یَدی، به خصوص توسط زنان استوار می
های مختلف بود. این جوامع در نهایت به بود و بیشتر به صورت کاشت نهال

زمین های سرازیری و مسطح سازی همچنین ای چون آبیاری و های عمدهوریآنو
رز جمعیت کشاوکه به ازدیاد  زدنددست  قابل کشت ایِپلهتبدیل آن ها به سطوح 
وران و جغرافیایی د رشد و گسترش جوامع انسانی های اصلیمنجر شد. روستاها ستون

 کشاورزی برای هزاران سال بوده اند.

 

 آغاز طبقات

جدید افزایش ناگهانی با مشکل  کشاورزی یدر روستاهای دوران اولیه انسان    
 و ناآشنا بودن بسیاریجوامع این  با گسترش. خاص روبه رو شد اطقیمنر جمعیت د

افراد یک قبیله ی هانسان ها با یکدیگر )بر خالف دوران انسان های اولیه که هم
خود و  یهویژ یافتن جایگاه اجتماعیبه تدریج وادار به افرادهمدیگر را می شناختند( 
دند. نیازهای اجتماعی و تعیین و تقسیم ش جوامع این داخل درنوعی ارتباطات مشخص 

های جدید از جمله مدیریت انبارهای غذایی، دعاوی حقوقی، سرپرستی امور مسئولیت
به رشد تخصص و منجر سرانجام  جنگ، مبادالت اقتصادی و انجام آداب مذهبی

برای کنترل روابط ای از قواعد نیز ها مجموعهها شد و با افزایش متخصصمتخصص
 گردید. الزمآن ها بین 

 رورشپ و رشد گیخانواد و خونی روابط یهپای بر سال هزاران انسان اجتماعی روابط    

 افراد با یارتباط مشکل  رفع برای جدید قواعد پیدایش نیاز جوامع گسترش. بود یافته

 به را  مجموعه این برای ارتباطی جدید سیستم وایجاد آشنایان ونا خانواده از بیرون
 ال داشت.دنب

 و آبی هایکانال و معابد ساخت مثل اجتماعی بزرگ هایپروژه آغاز همچنین    
 .بود نیازمند جدید رهبری نوعی به نیز جنگ امور سرپرستی
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 تمرکز و شدر به دنبال که است واقعیت این گویای روشنی به باستانی آثار بقایای    
طبقات اقتصادی آغاز شده  کنار در سیاسی هایسازمان ایجاد ، منطقه یک در جمعیت

های ک سوی این مجموعه و بردهاست. زمامداران متمول، روحانیان و تجار در ی

های وجودی این سیستمو سند بوده اند. دلیل  مزد بگیران در سوی دیگرزمین و  بی
ر ها در کنار سایتوان در تفاوت چشمگیر ابعاد و شکوه مقابر و قصرطبقاتی را می

 که به صورت استثنایی و با شکوه ینیافت. با کشف مقابر کودکا ن دورهآهای خانه
ز از پدر به پسر نی تزیین شده اند، واقعیت حکومت موروثی و رسیدن قدرتفراوان 

 مانند) اند شده ظاهر شکوه پر و بزرگ هایساختمان که ا ج. هر می شودمشهود 
رام یا استون هنج آدر اقیانوس  (Easter Island) ایستر جزایر هایمجسمه

(Stonehenge)  وردن صدها آدر انگلیس(، وجود دولت مردان پر قدرت که توان گرد
 رساند.می به اثبات نیز،این بناها را داشته باشند را  برزمان هزاران انسان برای ساخت یاو 

 

 ها اجتماعیاولین نا برابری

ت. با آغاز اس تی جوامع انسانیطبقا هاینابرابری نوع اولین شاید جنسی هایتفاوت    
وینی ن یهها )خارج ازخانواده(، مجموعنانسا روابط پیچیده بین افراد یک خانواده وسایر

گسترش  ها وها شکل گرفت. تقسیم مسئولیتاز قوانین، توقعات و مراوده بین انسان
خانواده و در سطح روستا  یدودهدر خارج از محرا های جدیدی ها در جامعه موقعیتنآ

و  دندار شهبچیروی کار، ورد. به دلیل اهمیت اقتصاد و نیاز دایم به داشتن نآبوجود 
یافت و در نتیجه زنان که  اهمیت به سزایی در ساختار خانواده ،بزرگ کردن کودکان

فرصت چندانی برای  سرپرستی کودکان در خانه بودند در عمل مسئوالن اصلی
ل اجتماعی و تخصصی مهم و پول ساز را نیافتند. الیزابت باربر ئمشارکت در مسا

(Elizabeth Barber) واقعیت فوق را دلیل اصلی ،زبان شناس و باستان شناس 
 یاجتماع یه است. عامل دیگر در افزایش فاصلهتمرکز قدرت در دست مردان دانست

 وازدیاد جمعیت  در پی ی مداومی کهها. درگیریستبین زن و مرد تداوم جنگ ها
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. مردان با به دست گرفتن کنترل و رهبری متداول شد، بین جوامع افزایش رقابت
 قدرت افزایش گوناگون، دالیل به سرانجامجنگ، قدرت خود نسبت به زنان را افزودند. 

 و روستاها داخل در قدرت شکل تغییر به تدریج به خانواده و ازخانه خارج در مردان
ه، برتری خود را خانواد از خارج قدرت به تمسک با مردان. انجامید نیز خانواده و خانه

و زنان نیز به خاطر نقش خویش در بزرگ  نداهکردقلمداد  بر زنان طبیعی و همیشگی
ان . در این مینداههای دیگر را از دست دادکردن کودکان به تدریج قدرت و مسئولیت

ر از بیشت این مشاغل ،ندامد بیرون از خانه دست یافتهآدر  بهگر هم زنان به نوعی ا
زندگی  نیازدر داخل خانواده اما به دلیل  ی دیگران بوده است.نوع کار در خانه

فعالیت به در کنار یکدیگر  وهم کشاورزی زن و مرد هم چنان دوش به دوش 
بوده  یجنس هم بر اساس قابلیت فردی و نهو بسیاری از روابط خانوادگی  نداهپرداخت

 -نگیفره  یشبکه ی خانواده، به تدریج است. اما در مجموع درخارج از محدوده
 .یابد پدر ساالری قدرت می طبقاتی 

 

 رهبر و رهبریت

 اجتماعی هایشبکه در تازه روابط از بسیاری گیریشکل باعث قدرت مراتب سلسله    
 دهندمی دست از را خود اهمیت فامیلی قدیمی روابط جدید هایشبکه این در. شودمی

 ردهر فشوند. در این سیستم می تبدیل مندقدرت و جدید آوندیخویش روابط به و
 ،ندکنی با یک شخص مهم را پیدا نسبت خانوادگی و خومی یابد تا یک جامعه امکان 

 د بر حسبهای جدیباشد. این ادعاوار غیر واقعی و افسانه آوند مهمخویشاگرچه این 
به نفر اولیه و اصلی قوم به تدریج دارای اعتبار بیشتری شده است و  نزدیکی  یهرجد

 شود.گیری طبقات اشرافی منتهی میسرانجام به شکل

 همم بسیار هنوز فردی های قابلیت شاهی فرّ بر عالوه رهبر انتخاب برای چند هر    
 به یقال شخصیتی او کنار در بود، می رهبری لیاقت فاقد شخصی اگر و است بوده

اردی مو در واست  شدهمی گماشته روحانی شخصیتی یا جنگی سردار مشاور، عنوان
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از دل  ی رهبری کهشده است. بیشتر اشکال سادهحاکم ناالیق از کار برکنار می حتی
رای مردم وابسته بوده است. در آغاز به آماده بطور مستقیم به آنیاز جامعه بیرون می

خاطر قدرت انتخاب جامعه، رهبران موقعیت ضعیف تری داشته اند و در صورت عدم 
 قابل جابجایی از مواضع قدرت بوده اند. موفقیت به راحتی

 مامدارنز نفع به قدرت یهموازن تدریج به ،ثروت تجمع و انسانی جوامع گسترش با    
 منظم هایوهگر تشکیل به ثروت این به یابیدست با موجود هایقدرت و یابدمی تغییر

 دینب. زنندمی دست خود شخصی منافع برای دفاعی کوچک لشکرهای یا و نظامی
 ی مردم کسب کرده بودند،ترتیب این قدرتمندان که در ابتدا قدرت خود را به واسطه

 این د واین جوامع گشتنموفق به کنترل تمامی و یا بخشی از  ،با یافتن بازوی نظامی
این  در جزییاتتمامی د. قدرت بیشتر افزایش ثروت و کنترل بیشتر را به دنبال آور
ن در جوامع مشخص با آتحوالت هنوز پوشیده است، اگر چه بسیاری از دالیل 

 شکار گردیده است.آتاحدی  های باستان شناسییافته

 دنکن یم گذاری پایه را سیاسی نیرومند هایسیستم قدرت، نوین الگوهای سرانجام    

 عجوام ها وکشورها به موازات برپایی شوند؛ این دولتنامیده می (States) دولت  که
 تند.گرف شکل شهرها و مسکونی

 

 

 هادولت و شهرها نخستین

 قبل سال ۰۰۵۵ تا ۰۵۵۵

 بعد وراند کنند،می تعریف نوشتاری اسناد براساس را تاریخ که گروهی اعتقاد به    
سال پیش  2500تا  5000 بین آمریکا و آفریقا آسیا، در بار اولین کهو خط نوشتن  از

نقل  ی تاریخ انسانیدربارهانسان است وآنچه تاکنون  دوران تاریخ حقیقی شده، دیده

 بزرگ تاریخ وقایع ماقبل تاریخ نوشتاری است. اما از دیدگاه  مایکرده
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(The Big History) عطف در تاریخ  یفقط یک نقطه)دوران بعد از خط( ، این دوره
ست. در اولین و ا ر شدن جوامع و افزایش جمعیت آناست که گویای پیچیده ت

سال  5000فریقا نخستین شهرها و کشورها از آ -اروسیا بزرگترین جوامع بشری یعنی

ظهور ، (Peru) پرودر کشور ن آ جنوب و مرکزی اند. در آمریکای  پیش پدیدار شده

 و شهرسازی پدیده که در استرالیا  رسد در حالیسال پیش می 2000شهرها به 
 قیانوسا جزایر بعضی در شود.نمی دیده کشاورزی دوران در اصوال کشورها گیریشکل

 شود.ی شهری شدن از هزارسال قبل دیده میپیش زمینهاما، رام مثل تونگا و هاوایی آ

 یدهپدی جز چیزی آن باشد شهرها گیری شکلاصلی  علت، دلیل یک تنها اگر    

 که اندگرفته شکل زمانی کشورها و شهرها اولین. نیست جمعیت  افزایش و تمرکز
ی زمین یشتر حاصلِ آبیارب که) یکدیگر کنار در و متمرکز زندگی به هاانسان از گروهی

اند. افزایش ناگهانی جمعیت مشکالت در نقاطی خاص بوده است( روی آورده

ورده است که برای حل آو کنترل جامعه را نیز به همراه  شماری مانند هماهنگی بی
 شدربنابراین شکار شده است. آبه وجود رهبری و تخصص در جامعه  ن نیاز اساسیآ

همچنین افزایش قدرت را برای سردمداران جامعه امکان پذیر کرد و به همین  جمعیت

 یک تعریف. شد همزمان ها دلیل تولد اولین شهرهای بزرگ با تولد اولین دولت

 لیداخ یهپیچید یهشبک  دارای و پرجمعیت بزرگ یمجموعه ازیک است شهرعبارت
 شین،پی کوچک هایشهرک حتی و روستاها برخالف. ) مسئولیت و کار تقسیم برای

سال پیش، که اگرچه  4000در ترکیه و در حدود  (Catalhoyuk)هویوک  مانند کاتال

 ختلفم طبقات و تخصص امااند بوده گیخانواد مشابه سیستم دارای و  کشاورز غالبأ
 از یک ساختار ده است(. اما تعریف دولت عبارت استبوی مها بسیار محدود نآ مالی

 قدرت، متکی بر توان سیستماتیک و متشکل نظامی وهمچنین تجمع آرای مردم.

های اجتماعی هستند و وجودشان وریآشهرها و کشورها دستاوردِ یک مجموعه از نو   
در پرتو افزایش تولیدات در مناطق  جوامع انسانی از افزایش حجم و پیچیدگی ناشی

 های اجتماعی عبارت بودند از:وریآت. سایر نوپیشرفته کشاورزی بوده اس
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 دولتی متخصص های گروه دهیسازمان 

  دستجات نظامیایجاد 

 تولید خط 

  وردن نظام مالیات اجباریآبه وجود 

 های نمادین باشکوهرپایی ساختمانب 

 

 آمریکا و آفریقا – (Eurasia) اروسیااروپا یا -آسیا

 هاهرش تولدِ و کشاورزی گسترش و رشد مابین معلولی و علت یرابطه به توجه با    
 مناطق ترین قدیمی در را نشینی شهر عالیم اولین ظهور توان می کشورها، و

 اب شهری انسانیِ هایمجموعه از روشن شواهد اولین. کرد بینی پیش کشاورزی
 یهانبسیار وسیع و باستانی بین رودخای ، در ناحیهکافی قدرت با دولتی و زیاد جمعیت

ای شامل شمال آفریقا، غرب آسیا و شرق النهرین پدیدار شده است؛ ناحیهنیل تا بین
 .اروپا

 رافاط در مصر  تمدن و نهرینلابین جنوب در سومر تمدنمی تواند  هادولت اولین    
های سال پیش تشکیل شدند.آثار شهرها و دولت 5000 کهباشند  سودان و نیل رود

دود به حو  نداهشدیافته شمال چین  در بعدی در هندوستان در اطراف رودخانه الیس و
 . سال پیش بر میگردند 6000

 دید؛ توانمی نیز آمریکا در را کشورها و شهرها به روستاها از گذار مشابهِ روند     
. ستآفریقا انجام پذیرفته ا-اروسیا یاولیه هایتمدن از بعد مدتها تغییرات این البته

های پرجمعیت و رهبران قدرتمندی در سال پیش، مجموعه 6000اگر چه که از حدود 

واقع در  (Olmecs) های المِکسدر سرزمین (Mesoamerica) آمریکای مرکزی 
نی و نشیان شناسان آغاز شهر ، اما غالب باستنداهشدخلیج جنوبی مکزیک یافت 

یا سرزمین  (Oaxaca) سال قبل در نواحی اکساکا 0000مندی در آمریکا را به دولت



  
 

75 

 

نیز و در  (Andes) اندس م چنین در نقاطی ازه. دهندنسبت می )Maya (مایا

 قدمت با شهری نیمه هایمجموعه  (Moche culture) جوامعی مانند قومِ موچی 
 .سال کشف شده است 2000 از شبی

 

 بر کشاورزی های مبتنیتمدن 

وش جدید دولتی و کشورداری از اولین مناطق پر جمعیت و مرکزی به ر سرانجام    
 ، مناطق بزرگتریای از تولیدات مادی و فرهنگیمناطق هم جوار سرایت کرد. شبکه

های وسیع، منسجم و دارای ثروت و یکدیگر متصل کرد و باعث ایجاد سرزمینرا به
ای از ا توانستند مجموعهههای روز افزون شد. با گسترش این پدیده، دولتقدرت

های خود بپرورانند که به تمدن ها را در دلو سازمان ها، روابط آیین

های معروف شده است. گسترش تمدن (civilization agrarian) کشاورزی 
کز شدن ها و متمرکشاورزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نمودار گسترش جمعیت

ی توانای ،های پر قدرت و سرکوب گرخوردار از سازمانباشد. دولت های برها نیز میآن
سرپرستی و دفاع از شهرهای بزرگ را کسب کردند و به منابع مادی داخلی و تولیدات 

 .کشاورزی مراتع اطراف شهرها نیز دست یافتند

 بترتی و نظم بدون ولی اجباری صورت به نخست که زور طریق از ثروت کسب    
بدیل تبه خود گرفت و به سیستم های مالیاتی  شکل رسمی سرانجام گرفتمی صورت

 از ثروت و انبارداری نیاز به سیستم جدیدی از سازمان دهی . مدیریت بخش بزرگیشد
و حسابداری داشت. در حقیقت فن نوشتن در تمامی کشورهای قدرتمند، ابتدا با روش 

غاز شد. حتی در تمدن ثبت عالیم برای نگهداری میزان پول و ذخایر در انبارها آ
که نظام خط هنوز کامل نشده بود، انبارداری و حسابداری از  (Inca State)اینکاها 

 است. گرفتهصورت می (quipu)در طول یک طناب  هاییطریق گره
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کومت ح بین شهری و و کنترل شرایط و روابط داخلی محافظت از منابع بزرگ مالی   
احی مجاور آن یک شهر و نودارای فقط  که خودمختارهای دولت)شهری تک های 
ر داشت. در سومر و دیگ ساخت و تشکیل لشکرها و نیروهای نظامی را در پی، (بودند

ها بوده و به طور قطع در های مهاجم مؤسس اولین دولتمناطق به احتمال زیاد لشکر
 جنگ و گریزی مداوم با یکدیگر به سر می برده اند.

ی اولیه همچنین برای حفظ و تداوم قدرت که برایشان حیاتی کشورها انفرمانروای   

 در هاانانس کردن قربانی از جمله نداههای نمادینی نیز دست زده فعالیتبوده است ب
ساخت بناهای عظیم و  .است بودهآن زمان  متداول هایروش ازکه  ،باشکوه معابد

شهرهای اهمیت  و فرمانروایان قدرت و ثروت نمادیننشان  پرهزینه در هر نقطه، 
بوده است. این معابد یا به  هاها وهمچنین عظمت خدایان آن شهرتحت تسلط آن

 و  تودرتو بنا می شدند و یا متشکل از یک عمارت مرکزی  (pyramid)صورت هرم 

 بودند.  ziggurats نام به  درپی پی ی احاطه شده در میان صدها پله

 

 شاهنشاهیهای دولت

های تک شهری )با ها گسترده تر شد و حکومتمتحکو ابعاد زمان گذشت با    
های تک شهری داشتن کنترل تنها یک شهر( به موازات مبادالت خود با حکومت

به الحاق کشور دیگری به خود می پرداختند و در نهایت شاهنشاهی  دیگر، هر از گاه 

ی عوسی مناطق و شهرها کنترل حاکم یک هادولت این در. شدند پدیدار بزرگ های 
را به عهده داشت. اولین حکومت شاید توسط سارگان حاکم آکاد 

(Sargon of Akkad)  زیسته قبل از میالد می 2225تا  2006های ین سالدر بکه
 0500النهرین )در شمال سومر( تشکیل شده است. سلسله شانگ نیز حدود در بینو 

قبل از میالد( شمال چین را به زیر حکومت برده است. با  1065تا  1233سال پیش )
یر مستقیم غها دریافت مالیات و کنترل مناطق گسترده تر، مستقیم یا گسترش حکومت

ای عمومیت یافت. بهبود ارتباطات و حمل و نقل که با اختراع  از طریق والیان منطقه
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رخ داده بود نیز به تسلط این  آفریقا-اروسیا در ( میالد از پیش چرخ )در دو قرن 
 .ها از طریق فرستادن سفیر و سپاه افزودحکومت

 اطیارتب های پل و رفته فراتر بسیار هایشانمرز از هاحکومت این اثرات نهایت در    
ر را به وجود آورد. د فرهنگی-بازرگانی قوی های شبکه بازرگانان، توسط شده ایجاد

ال چهارهزار س حدودواقع گروهی از متخصصین و تاریخ شناسان بر این باورند که از 
سیع ی وابریشم و گسترش آن از چین تا اروپا، یک شبکه یهو با ساخت جادپیش 

 .بود گشته ایجاد اروپا -تجاری در آسیا

 بسیاری هایمحدودیت و هاضعف دارای اما ،قوی و عظیم هایحکومت این     

زیر  نانساک معاش و زندگی وضع به چندانی اهمیت هاحکومت کلی طوره باند.  بوده

ان فکر آن سانیو استفاده از نیروی ان دادند و تنها به گرفتن مالیات فرمان خود نمی
 و بزرگ اغلب به داری و قانونمداری در خارج از شهرهای اصلیکردند. حکومتمی

 ها خارج ازاز سرزمین ی عظیمیگستره شده است وفرمانروایان محلی واگذار می

 راتاگپ راین پژوهشگر برآورد  بر طبق. نداهها بودین حکومتکنترل مستقیم ا

(Taagepera Rein)در مقایسه با ها ی قبل از میالد، دولت، در نخستین هزاره

 یمحدوده این سوای. نداهداشت را مساحت از درصد دو فقط کنترل دولت های امروزی 
زمان بوده،  ی بیشترین جمعیت جهان آنرگیرندهب در زیاد احتمال به که کوچک

، کشاورزان مستقل و (foragers)کوچ -های غذاهای کوچکی از انسانمجموعه
 ند.اهکردمی بایل دامدار نیز زندگیق

 "بربرها" چشم به خود محدوده از خارج ساکنین به کشاورزی هایتمدن چه اگر    
مابین  اتها و نیز ارتباطتاثیرات بسزایی در نوآوری بربرها همین اما اند کردهمی نگاه

ل قبایل دامدار کوهستانی در اروسیا عامل ا؛ به عنوان مثنداهجوامع کشاورزی داشت
 نداهما بین چین، هند و مدیترانه بود انتقال مذاهب، آشنایی با فلزات و تجارتِ اجناس

های جدید جنگی و وسایل و احتمال دارد همین قبایل اولین مخترعین تعدادی روش
دریانوردی در این  فن آوری های چرخ دار باشند. جدیدترین نقل از جمله ارابهحمل و 
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 سه تا پنج بین) دارد تعلق در غرب اقیانوس آرام  (Lapita) دوران به مردم الپیتا 
 متصل دوقلوی هایقایق طریق از نداهتوانست آنها(. پیش سال هزار

ای از گینه نو تا جزایر فیجی های طوالنیمسافت  (double hulled canoes)  بهم
 و تونگا را درنوردند و در آنجا سکنی گزینند.

 هایحکومت و شهرها یبزرگ و جمعیت کثرت قدرت، مدتِ دراز رشد و گسترش    

 ازس زمینه  بلکه  ساخته ممکن را آنها لشکری و کشوری هاینوآوری تنها نه اولیه
آمار بجا مانده جزییات این رشد را روشن . کشاورزی نیز گشته است دوران کل پویایی

افزایش رشد جمعیت در نواحی حکومتی و  یهنشان دهند صورت کلیه کند اما بنمی
کشاورزی در مقایسه با سایر نقاط است، اگر چه که سرعت رشد فقط اندکی بیشتر از 

 رشد جمعیت در اوایل دوران کشاورزی است.

از بدی  در شهرها بخاطر مرگ و میر فراوان ناشی به خصوصد رش سرعت این    
آب آشامیدنی کمتر بوده است. شهرها هرچند هوا و  بهداشت و انباشت زباله و آلودگی
ز های گروهی نیدادند اما بیماری و مرگها قرار میامکانات بیشتری در اختیار انسان

در نتیجه امراض ناگهانی و  . رشد جمعیت گاه نداز عوارض غیر قابل اجتناب بوده ا

 بوده، صخا میکروبی به ایمنی فاقد که جدید هایسرزمین در به خصوص زیاد تلفات 

 کشاورزی هایزمین حصر حدو بی  کاشت همچنین. است  داشته نیز منفی سیر
 زا ناشی میر و مرگ و قحطی بروز نتیجه در و هازمین تولیدی توان کاهش موجب

 .است شده آن

هزاره سوم  النهرین که در اواخرهای ناگهانی جمعیت در جنوب بیناز افت کیی   

 باعث هک باشد بوده مداومی آبیاری دلیل به تواندمی استافتاده اتفاق پیش از میالد 
 وسطت هازمین شدن شور تئوری یارایه علت. است شده کشاورزی زمینهای شدن شور

کاشت جو در اواخر هزاره دوم قبل از میالد است؛  ناگهانی افزایش ، شناسان باستان
 .ت بیشتری در مقایسه با گندم در شوره زار استجو دارای استقام
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 :ها وریامپرات و شهرها کشاورزی،

 پیش سال ۰۵۵۵ تا ۰۰۵۵ از

سال پیش همچنان به روند خود در این سالها  5000 از شده آغاز تغییرات اغلب    
نیز افزوده شد، اگر چه در  سال پیش( ادامه داد و رشد جمعیت جهانی 1000تا  2500)

قدرت، مساحت تحت در این دوران می شود.  آرام ترجمعیت اواسط این دوره رشد 
ترش و با گس یابدافزایش می های ارتباطیکههای بزرگ و شبکنترل، تعداد حکومت

نواحی شمال  بسیار دور چونهای کشورها نیز تا مرز و ورزی سرانجام شهرهاکشا

 گسترده ، جنوب هند و جنوب چین (Saharan Sub) آفریقا  صحراهای غربی اروپا،
 مورد دامدارن و کوچک کشاورزان و کوچان-غذا اختیار تحت نواحی همزمان. شوندمی

 نیز اآمریک یهقار مناطق در گسترش روند اینگیرد. می قرار گسترده موج این تهاجم
 .روی داده است ل تاخیرسا هزار دو با ولی مشابه بصورتی

 

 آفریقا -اروسیا

 ومتیحک عظمتِ و قدرت در عطفی یهنقط( پرشیا) ایران در هخامنشیان یهسلسل     
سال قبل مساحت غیر قابل تصوری که بیش از پنج  0052 حدود سلسله این. است
بزرگترین سلسله های آن دوران بوده را به زیر سلطه خود در آورده است.  مساحت برابر

؛  نداهشدسال بعد به تدریج ظاهر  1500سلسله هایی از این نوع و مقیاس در طول 

 220سال قبل تا  203در چین ) (Han dynasty)ی هان سلسله هایی چون : سلسله
از  بعدسال  623سال قبل تا  22)از میالد(، امپراطوری روم در مدیترانه سال بعد 

سال قبل  200سال تا  026در هند ) (Mauryan empire) میالد(، سلسله موریان 
 250سال تا  1250را از  نهرینلابینمیالد( و حکومت اسالمی عباسیان که پرشیا و از 
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ران از دو یسال پیش زیر سلطه داشت )با مساحت تحت فرمانروایی کمی بیشتر
 هخامنشیان در ایران(.

 بلق ششم قرن در و شود می شکوفا بزرگ های حکومت بین سرانجام ارتباطات    
 تا مناطق مرکزی ،ی حکومت هخامنشیان در ایرانمیالد کوروش بزرگ سرسلسله از

 ی خود در می آورد. هنگامیی آن مناطق را به زیر سلطهکنونی آسیا پیش رفته و همه

 مناطق ، به تسلط همان (Han Wudi) رن بعد امپراطور چین، هان وودی که سه ق
ی از غربی ترین نوع یعنی مدیترانه ا کشاورزی روش نوع دو از تلفیقی یابد می دست

تا شرقی ترین یعنی نوع شرق چین را پایه گذاری می کند. این نزدیکی و تلفیق، 

 را به قوی ترین مناطق بازرگانی تبدیل می کند. (Eurasia) اروسیا 

 گرنروش تواندمی فکری مبادالت یهوشبک بازرگانی سیاسی، تسلط افزایش    

 نواحی رب آنها تسلط ومذاهب  گسترش، پدیده این. باشد گری دی مهم بسیار یپدیده
 در و محلی خدایان به فقط قبلی مذاهب که حالی در. است  وسیع های جمعیت و

 سیطره دارای و جهانی خدای یپدیده جدید مذاهب بودند محدود محلی قدرت نتیجه
را بنیاد می نهند. این تک خداییِ جهانی را می توان  ها ارزش و ها انسان تمامی بر

ونی ی وسیع و ناهمگنتیجه و نیاز حکومت های پر قدرت برای تسلط و کنترل مجموعه
 از انسان ها دانست.

 قبل و مرکزی آسیای در و زرتشت توسط جهانی مذهب اولین زیاد الاحتم به    
کوروش سر سلسله هخامنشیان(  دوران از قبل کمی) میالد از پیش ششم یازصده

شده است. مذهب بودایی در پی آن در شمال هند در دوران رشد سریع شهرنشینی  آغاز
ی اولِ بعد در اوایل هزاره ، و کشورداری عرضه می شود و دوران طالیی رشد آن اما

هنگام گسترش آن به آسیای مرکزی، چین و جنوب شرقی آسیا بوده است. و از میالد 
دوران امپراطوری روم برخاسته و سرانجام در قرن چهارم بعد از در  مذهب مسیحیت

 میالد، مذهب رسمی امپراطوری کنستانتین در روم می شود.
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 گسترش چین سرانجام و مرکزی آسیای سمت به دو هر مسیحیت و بوداییسم    
رت موفق وص به اما اسالم. گذارد می جا به چین در بوداییسم را اصلی تاثیر که یافتند

تری در جنوب غربی آسیا شکل می گیرد و شمال آفریقا، آسیای مرکزی، هند و جنوب 
 کریی لشمی آورد. این تسلط نخست توسط حملهشرقی آسیا را به زیر پوشش در 

 ابد.ادامه می ی "انیصوفی"معروف به توسط سفرای مذهبی  سپسانجام می گیرد و 

همچنین سرمنشأ ، بودندمذاهب جهانی  شیوع و وقوع که موجب بنایی زیر عوامل    
ولین ااولین تالش بشریت برای درک وقایع و حقایق جهان و توضیح آن بر مبنای 

است. اگر چه شناخت فلسفی اولین بار به فلسفه و روش علمی افکار فلسفی و علمی 
ی یونان قدیم نسبت داده شده اما گونه هایی از گرایش ها و افکار فلسفی در حیطه

ین ، شمال هند و سرانجام چنهرینلابیندر مناطق  ترپیشستاره شناسی و ریاضیات 
 یافت شده است.

 

 

 

 آمریکاقاره 

 نیز ریکاآم یهقار در بازرگانی و فرهنگی نظامی، ابعاد در سیاسی های سیستم رشد    
های تک  دولت یپیچیده های سیستم میالدی اولِ یهزاره در. است شده دنبال

ج این ی مرکزی گسترش یافت. اوآمریکا در هاامپراطوری اولین سپس و  شهری

در مکزیک با  (Teotihuacan) بزرگ تی او تی هوکان   توسعه را می توان در شهر

 ریکایآم مناطق بیشتر جمعیتی بیش از صدهزار نفر دید که شبکه های تجاری آن 
 یگرد شهرهای که گفت اطمینان با توان نمی چه اگر .نداهکرد می کنترل را مرکزی

 مدن مایات ،. در قسمت های جنوبی ترندانترل مستقیم این حکومت بودهک تحت نیز
(Mayan civilization)  بود.  ایهی منطقو حکومت ها سیاری بشهرهامتشکل از



  
 

82 

 

 دستدرموقت کنترل نواحی مجاور خود را  تعدادی از این حکومت ها حداقل به صورت
هردوی این تمدن ها افول کرده و   داشتند. در نیمه دوم هزاره اول بعد از میالد

ناطق ین مترجنوبیبه خصوص در . دلیل نابودی این تمدن ها ندانابود شدهسرانجام 
 منابع طبیعی و زمین های مورد استفادهی بی حد ستفادهمی توان به ا  را،آمریکا  یهقار

 آشوری و اه بابلی توسط سرانجام سومر سیاسی سیستم که همانگونه نسبت داد. ا هنآ
رکزی نیز سیستم سیاسی تی اوتی هوکان م آمریکای در ،ندشد دنبال ها
(Teotihuacan) و مایا (Mayan) ی فرهنگی و ظهور تمدنی به به ایجاد زمینه

منجر شد. شهرها و حکومت های نواحی بعدی مراتب قوی تر در دوران کشاورزی 

در  (Moche state)  موچی حکومت هم رو به گسترش داشتند و  (Andes) سآند
اول بعد از میالد ایجاد شد. این  ی، در هزارهپرو نیز )برای حدود هشتصد سال(شمال 

تأثیرات مهمی در نقاط مجاور  (Teotihuacan)تمدن هم مانند تی اوتی هوکان 
ر ما صورت کامل به خود داشت اما میزان این تأثیر سیاسی به دیگر شهرهای بزرگ ب

اول حکومت های دیگری  یی دوم هزارهمهجز این تمدن ها، در نیبه روشن نیست. 

 اکاک تی تی ی مابین پرو و بولیوی در کنار دریاچهو اط جنوبی تر نیز در نق

(Titicaca)  اند گرفته شکل. 

 

 توسعه به نواحی دیگر

گذر  (agrarian civilization) کشاورزی های تمدن  مرزهای از جمعیت رشد    
از سلسله مراتب و طبقات شد. در نواحی کم  یکرد و باعث شکل گیری انواع جدید

با رشد دامداران کوچ نشین  (Eurasia)جمعیت استپ های اروسیا 

(pastoral nomads)  جوامع به حمله قدرت شد که ایجاد فرمانروایی های تازه 
 ژیانگنو مردمان. پرداختند آنها از باجگیری به و یافته را خود مجاور کشاورزی

(Xiongnu)  قرن دوم قبل از میالد برپا کردند  در شکوهی با امپراطوری در مغولستان
به این موفقیت بعد از میالد و سردمداران امپراطوری های ترک نیز، در قرن ششم 
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نواحی مغولستان تا دریای از  راطوری های ترک در اوج قدرت خوددست یافتند. این امپ
یانوس آرام، مهاجرین جزایر نزدیک به فیجی سیاه را در زیر سلطه داشتند. در جزایر اق

(Fiji)  نیز تسلط بر جزایر پلی نیژیا(Polynesia)جزایر شرق آسیا در  ی، مجموعه
 اقیانوس آرام و دیگر جزایر متفرق در مرکز و شرق اقیانوس آرام را آغاز کردند.

 قرن از قبل تا شرقی یهدورافتاد جزایر و هاوایی جزایر رود می احتمال    

ه ، اما نیوزلند از جملباشد بوده شده کشف مهاجرین یهبوسیل میالد از دبع  ششم

نیژیا   ح شده است. بیشتر مهاجرین پلیسال بعد فت 1000آخرین جزایر پلی نیژیا بود که 

و  (Tonga)کشاورزان بودند که رشد جمعیت آنها در بعضی مناطق از جمله تانگا 
 ظهور حکومت ها و سلسله مراتب قدرت شده است.  یهاوایی پیش زمینه

 کم آن در کشاورزی که هایی سرزمین  به حتی سرانجام مهم تغییرات این    

 به رتذ کشت یآهسته گسترش شمالی آمریکای در. است رسیده نیز بوده تر اهمیت
 ودش می کشاورزان هشبه و کشاورزان از بزرگی اجتماعات ایجاد به منجر شمال سمت

از معروف  (Ancient Pueblo)یا مردمان قدیمی پوبلو  (Anasazi) آناسازی که
 امروزین آریزونا، نیومکزیکو، کلرادو و مرز )ساکنان مراتع کلرادو در  ترینشان هستند

یوتا(. همچنین در شمال شرق آمریکا نیز مجموعه های کشاورزی در نواحی مختلف 
ی کشت تولیدات بومی مثل گل آفتابگردان از جمله جوانب رودخانه اوهایو برپایه

و  دکوچ تولیدات خود را افزایش می دهن-می شود. در استرالیا نیز قبایل غذا استوار 
 در نواحی ساحلی ساکن می شوند. به خصوصدر مجموعه های پرجمعیت تری 
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 مدرن انقالب آستانه در کشاورزی جوامع

 (یمیالد ۰۵۰۵ تا  ۰۵۵۵سال های )

   

( به سال پیش 250تا  1000)از  ی خودشاورزی در طول آخرین مرحلهدوران ک  
هور ظ ایبر آغازی ،زیربنایی جدیدچه که تغییرات اگر  اده د روند قبلی خود ادامه

 قطعی دوران مدرن بوده است.

 غرب و آمریکا جنوب آمریکا، شمال مثل قبلی ایهحاشی نواحی تمامی به کشاورزی    
 به دست ولت،د و شهری تجار پشتیبانی به اتکا با کشاورزان بیشتر. رسد می نیز چین

ی ضربات سهمگین مانند با وجود همه. ای جدید می زننده سرزمین به مهاجرت
   (plague bubonic)و یا طاعون بابونی  (Black Death)کشتار مرگ سیاه 

خک اثر سرایت بیماری سر اروسیا و یا تلفات سنگین بومیان آمریکا در در 61  درقرن

 .کند می حفظ  را خود صعودی سیر ن، اما هنوز جمعیت دنیا یاز مهاجر

انهدام سیاسی و انسانی مردم بومی آمریکا در قرن شانزدهم بسیار سهمگین بوده     

 (Columbus)است؛ پنجاه تا نود در صد مردم بومی در صدسال بعد از ورود کلمبوس 
در نهایت اما ورود مهاجرین به همراه احشام و بذرهای  .نداان خود را از دست دادهج

کشاورزی در این مناطق می شود و این مرگ و  گسترشجدید از آسیا و اروپا موجب 
کشاورزی، لوازم جنگی و  یهاز نوآوری در حیط متناوبید. جریان میر را جبران می کن

حمل و نقل دریایی موجب سرعت گرفتن رشد از طریق  به خصوصحمل و نقل 
سیاسی می شود. بر طبق تخمین  هایقدرت افزایش افزایش آرام تولید و 

اقتصاددان، کل تولیدات ناخالص کشورهای  (Angus Maddison)مدیسون  انگس

صدو بیست و پنج یک: مجموعه تولیدات صنایع و خدمات( تقریبا از GDPجهان ) 

 رسیده است.   1420به هفتصد میلیون در سال  1000میلیون دالر در سال 
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 پدیدار شدن شبکه جهانی

مناطق اصلی  (Unification) یکپارچگی و هماهنگی دوره این تغییر ترین مهم    
جهانی  مبادالتی یاتحادی که موجب پیدایش اولین شبکهدنیا در قرن شانزدهم است. 

می گردد. ارتباطات مناطق دورافتاده ای که تا آن زمان هیچ گونه امکان دستیابی به 

ای  عقالنی –محیط خارج از خود را نداشتند، سرانجام به تحرک نیروی پویای تجاری 
 یابد.انجامد که نقشی اساسی در ایجاد دنیای مدرن را میمی 

 هنیم یمشخصه ترین مهم جهانی روابط عمق و حجم افزایش آفریقا -اروسیا در    

تا  (Vikings) وایکینگ بازرگانان و( دریایی دزدان) ملوانان. است بوده هزاره این اول
و  (Island)ایسلند  یدور افتادهقلب آسیا، مدیترانه، سواحل غربی اروپا و حتی جزایر 

سفر کرده و حتی در هزار سال پیش جوامع ناپایداری را هم  (Greenland)گرینلند 
کانادا تشکیل داده اند. فتوحات شگرف مغوالن هم  (Newfoundland)در نیوفاندلند 

سرزمین های وسیع مرتبط و با مساحتی عظیم،  یدایشدر اوایل قرن سیزدهم موجب پ
چون ی در مسیرهایبازرگانی  تبادالت ،وریه تا مدیترانه گردید. با تسلط مغوالناز منچ

 و داد راه ابریشم در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم باردیگر جان گرفت. 

 املک طور به بازرگانی کاالهای  مبادالت و شد تر فعال هم دریایی سفرهای و ستد
ان ردو در پانزدهم قرن اوایل در. نمود وصل چین و آسیا شرقی جنوب به را مدیترانه

توسط  لشکرهای عظیم دریایی خود رادر چین،  (Ming)کوتاهی امپراطور مینگ 

به گشت و گذار و تحقیق در غرب  (Cheng Ho)دریادار مسلمان خود چنگ هو 
بسیج کرد که گروهی از آنها به مناطق عرب نشین در جنوب غربی آسیا وحتی شرق 

 آفریقا نیز رسیدند.

 وسطت ی اول، نخست و مرکز آسیا در اواخر هزاره پرشیا یعنی اروسیا دنیای قلب    
 هایتن در که گردید فتح مغوالن یهه وسیلب سپس و عباسیان مسلمان امپراطوری

 نبالده ب را اروپا-آسیا یتمام فرهنگی و مذهبی بعدها و تولیدی ،فن آوری  مبادالت

عروف م و ترین موفق که شدند پدیدار پادشاهی های حکومت  اولین آمریکا در. داشت
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در مکزیک و واقع  (Tenochtitlan)در تنوچ تیتالن  (Aztecs)ها ترین آنان آزتک
در پرو بوده اند. این سلسله ها اولین واقع  (Cuzco)در کوزوکو  (Incas)اینکاها 

مجموعه های سیاسی آمریکا بودند که مرز قدرتشان نواحی وسیعی را در نوردیده 
 است.

 هایار قوی تجاری در غرب اروپا )نه دولتبسی ولی کوچک های دولت سرانجام اما    
دیگر یکاصلی کشاورزی دنیا به شاهنشاهی(، موفق به اتصال تمامی مراکز و مناطق

 جهانی ارتباطی دریایی بود. یی ایجاد یک شبکهدند که این نتیجهش

 فرهنگی و تجاری مناطق در و اول یهزاره در اروپا غرب مهم دولت نخستین    

و  (Charlemagne)از دولت روم ظهور کرد. در قرن نهم شارلِمِین  مانده باقی
امپراطوری روم در غرب اروپا بر آمدند.  یهرکردن دوباجانشینانش در صدد زنده 

 عاداب در کشورهایی و مناطق به اروپا تبدیل شکست آنها در این امر علت اصلی 
 رای مالیات کم ودا که کوچک کشورهای این. شد فعال و رقابتی بسیار و متوسط

مانند عباسیان در خاورمیانه و تانگ  هاییدرآمدهای ناچیز در مقایسه با امپراطوری

(Tang) بعد از میالد( بودند، به خاطر پیدا کردن توان مالی  502تا  314) چین در

 از های جدید ، درصدد یافت راه حلمابین خود های مدام و خونبار محلیبرای جنگ
 آمدند. بر جهانی تجارت جمله

 و گرفت شکل تجارت برای گر توسعه و نظامی خشن هایسیستم نتیجه در  
 اطقمن یافتن دنبال به مدیترانه شرق در محدودیتشان خاطره ب اروپایی هایقدرت
 به پاییارو قوی تجار سرانجام. رفتند پیش آسیا شرق و جنوب تا تازه یسیطره تحت

ایی با ایجاد ناوگان های دری و دولتشان نظامی پشتیبانی بارتغالی ها پ سرپرستی
شف فر و کبه س ،توان رزمی باال و سراپا مسلحبا های کوچک اما متشکل از کشتی

 در جنوب شرقیتجارت  در نتیجهآمدند. کشورهای اروپایی برتمام نقاط اطراف دنیا 
 جنوبیآمریکای های بزرگ آمریکای مرکزی و تمدن بهره وری از از آن بیشآسیا و 

 شدند. تصورموفق به کسب ثروتی عظیم و غیر قابل 
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 جهانی یتاثیرات شبکه

 شکل رتغیی جدید تجاری نظام تاثیر تحت که بودند مناطقی اولین اروپا و آمریکا    
اول بسیار  سال صد در آسیا و اروپا شرق در نواحی تاثیرات حال آنکه این یافتند اساسی
ای هلندی و هد کشتیبع قرن یک و اسپانیایی و پرتغالیهای شتیک ابتدا. بود محدود

از  درنگ اقتصاد محلی بنادر مهم تجاری را تحت تسلط خود در آوردند و بی انگلیسی
 هایجمله کنترل ادویه جات را بدست گرفتند؛ هر چند هنوز تاثیر زیادی در قدرت

و اینکا  (Aztecs)های آزتک ی آمریکا امپراطوریاشتند. در قارهسیاسی منطقه ند

(Incas) ، از فرو پاشی قدرت ی قدرت نظامی اروپاییان، نابسامانی ناشیدر نتیجه 
های واگیر مثل اقتصادی خود و مهم تر از همه شیوع همه گیر بیماری -سیاسی

 آن پی در .پاشیدند ازهم سرعت به نداشتند آن برابر در مصونیتی هیچگونه که  آبله
ها ثروت حاصل از فلزات گرانب عظیم حجم گرفتن دست در با اسپانیا مثل هاییدولت

 های دوسوی اقیانوس اطلس را تشکیل دادند.اولین امپراطوری

 ومیانب نابودی دالیل اهم از اروپایی هایبیماری شد اشاره این از پیش که همانطور    
 ینا ساکنان و بود رایج اروپا و آسیا -آفریقا در هاقرن که هایی بیماری. بود آمریکا
آن مصونیت یافته بودند حال آنکه مردمان سرزمین های جدید فاقد این  به مناطق

 مصونیت بودند.

. شد ااروپ در عظیم مالی هایقدرتتشکل  به منجر تجارت جهانی یشبکه کنترل    
ی جغرافیایی و آشنایی با فرهنگ و رسوم سایر اطالعات گستردهاروپاییان همچنین به 

 عمق ای  را به کنترل خود درآوردند.ملل دست یافتند و منابع طبیعی گسترده
 که در اختیار دانشمندان اروپایی قرار گرفت از جمله دالیل مهمی ی اطالعاتیمجموعه

از عقاید و باورهای دیرینه را  ی عقالنی اروپا را متحول کرد و بسیاریاست که جامعه

فتن یاه و نیاز ب (skepticism) گرایی  زیر سوال برد. پیدایش دیدگاه شک به
شد که امروزه از آن به عنوان  منجر به تحولیبرخاسته از تجربه حقیقی و های پاسخ
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کنیم. دانشمندان اروپایی با برخورداری از حجم عظیم اطالعات، یاد می انقالب علمی
ای جدید هبسیاری از عقاید و قواعد کهن را به زیر سؤال بردند و این افکار را با مقیاس

 کشیدند.مجددبه ارزیابی  و علمی

. گرفت قرار ارتباطی جدید سیستم این تحت تاثیر نوعی به دنیا یهمه در نهایت    
 آفریقا و اروپا -آسیا جمعیت افزایش به آمریکا با جدید تولیدی و اقتصادی مبادالت

 زمینی و سیب (cassava) آرد نوعی ذرت، چون موادی ورود  هنتیج و در گشت منجر
ی هازمین) هازمین بسیاری ازانواع بذرهای جدید  تا سرزمین چین را به دنبال داشت.

. استخراج کردکشت  قابل رابرای مواد و بذرهای قبلی(  کشاورزیغیر قابل 

 آن از دبع خصوص به بخشید، ایتازه توان جهانی تجار به آمریکا در نقره ی گسترده
آغاز به دریافت مالیات از طریق نقره کرد که میالدی  1520 سال در چین دولت که

 هاییترین اقتصاد دنیا بود گردید. فرآوردهبزرگباعث ورود این فلز به کشوری که هنوز 
محصوالت  و آفریقا رسید و چون تنباکو و کاکائو برای اولین بار به مشتریان آسیا، اروپا

به گردش در  های جهانیدر بازار با حجم باالمانند چای، به صورت آزاد و   تریقدیم
 سترش داد.گ گان خود را از استانبول تا مکزیکآمد و مصرف کنند

امی که بود. هنگ شبکه تجاری جهانی یتمرکز بهاروپا  تبدیل واقعهترین مهم شاید   
ریقا کوچک در کنار آسیا و آف مجزا تقسیم شده بود، اروپا تنها جایگاهینواحی دنیا به 

ا تغییر ب .النهرین قرار داشتپرشیا و بین اسالم درمرکزدر  قلب اقتصاد جهانی و بود
 ی کشورها در قرن شانزدهم، اروپاییان خود را در مرکز اصلیو رابطه ی جهانینقشه
تجاری یافتند. موج عظیم ثروت و اطالعات که اروپا  یسابقه بیو های عظیم شبکه

باعث تغییر ارزش و نقش این مناطق در جهان  ،و سواحل اقیانوس اطلس را فرا گرفت
 دنیا شد. به تغییر تمامیجر منگردید که سرانجام 
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 جهاننگاری  تاریخ در کشاورزی دوران 

  

 ترنهای فراواتر و نوآوریند تولیدات بیشتر، جمعیت روز افزوظهور کشاورزی با خو   
ه دوران وران نسبت ببه همراه آورد. این سیر تغییرات و توسعه، نمایانگر پویایی این د

مشکالت جدیدی را  ،اما وسیع تر شدن و پر جمعیت تر شدن شهرها .ماقبل آن است
ن را نیاز داشت و ای یترهتر و پیچیدگهای بزرسیستم  هانحل آایجاد کرد که نیز 

را به دنبال های بزرگ ها و تمدنراطوریتشکیل حکومت ها، امپ سرانجامنیازمندی 

 شکل .دش نیز انسانی روابط ونیدگرگ باعث اجتماعی  ی. این تغییرات در شبکهآورد

 ولت،د کنترل زیر در واحدی به مستقل از رکنی   خانوادهنهاد و گشت  متحول خانواده
 مواد وفن آوری  انتقال و تجاری روابط ایجاد با. دآم در اقتصادی بازارهای و مذهب

 بهرو   زنی  ترککوچ تغییرات از بسیاری گوناگون، جوامع و مختلف نواحی بین خام
، فن آوری ی مختلف از جمله هاجوامع کشاورزی در زمینه و گرفت گیریشکل

 های. اگر چه تولیدات و نوآورندبهبود فراوان یافتصنایع نظامی  وارتباطات، انبار داری 
داشت اما این سرعت  خود همواره سرعت بیشتری از دوران ما قبل در این دوره

سیر  رانجامسبرابری کند. این عدم تطابق مان این زنتوانست با شتاب افزایش جمعیت 
ر د شکل منظم و مشابه . این تحوالت عموما دارایرا به دنبال آوردتغییرات اساسی 

 آن بود. یهثمر هاوج و فرود دولتی او چرخه نددولت های مختلف بوددر مناطق و 

 اطالعات و منابع جمعیت، آرام رشد یشالوده بر مدرنبعدی یعنی دوران  دوران    
 شدِر بسیارِ سرعت و عظیم تحوالت دوران این تمایز وجه اما شد، بنا کشاورزی  دوران

  ا متغیر ساخت. ر انسانی نظام دیگر بار که بود فن آوری 
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 :دنیای کنونی

 دنیای مدرن 
       

     

 هایانسان دوران. است انسانی دوران ترینتالطم پر اما کوتاهترین کنونی دوران   
سال طول کشید.  10،000سال و دوران کشاورزی حدود  200،000 از بیش کوچ-غذا

به مراتب کوتاه دوران این سال قدمت دارد اما تغییرات  250دوران مدرن تنها 

 ال گذشته زندگیس 250در  هایی کهتر از دوران گذشته است. تعداد انسان زیربنایی

دوران جدید همچنین دارای  .استتمام دوران بشریت در صد کل  20اند بیش از  کرده

  ازاین  ه پیشک آوری  فناست. انتقال اخبار و  بیشترین رابطه و وابستگیِ بین انسانی
پذیرد. ای صورت میکشید امروز بسیار سریع تر و گاه حتی در لحظهها به درازا میسال

 جهان ی ان متعلق به همهی جهانی شده است وتاریخ هر نقطه جهدنیا یک دهکده
 .است

کنیم؛ میالدی شروع می 1250 سال از تخمینی بصورت را جدید دوران شروع    

گردد. تعیین برمی 1500 سال  از قبل و های آن به دوران کشاورزی چه ریشه گر
ن معتقدند که دوران مدرن در انتهای دوران مدرن نیز مشکل است. گروهی از محققا

 کنیممی زندگی پسامدرن دوران در اکنون ما و رسید به سرانجام خود 21قرن  بتدایا
 براین عقیده اند کهدیگر است. اما بسیاری  تفاوتت کامال مه دارای مشخصاک

خصوصیات دوران مدرن هنوز ادامه دارد و چند صباحی دیگر نیز ادامه خواهد داشت. 
ی دوران مدرن هنوز قابل تامل است. ما بنابراین قبول دوران کنونی به عنوان ادامه
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دانیم، حتی انتهای دوران مدرن را هنوز ناشناخته میدر بررسی خود در این کتاب 
 وران نیز هنوز بر ما پوشیده است.و کامل این د شکل کلیمعتقدیم 

 الح در و نامیم می مدرن دوران را آن ما دوره این از کامل تعریف نداشتن دلیل به    
 ی فن آور و نوآوری عظیم رشد در توانمی را دوران این یمشخصه متمایزترین حاضر

ن ی را برای انساطبیع ذخایر از استفاده و کنترل امکان جدید هایفن آوری . دانست
میسر ساخته و سبب رشد روز افزون جمعیت جهان گردیده است. به دنبال تغییرات 

 مختلف هایجنبه در بارزی هایدگرگونی و جهشتوان و جمعیتی می فن آوری 
 بسیاری تاو  عمر طول، بهداشت مذهب، و فرهنگ را دید از جمله در امر انسان زندگی
 .دیگر سیاسی و اجتماعی مسایل

به  های غیر قابل پیش بینیجدید برای تاریخ شناسان دشواری دوران شناخت    
یر کنونی، قابلیت دریافت تصو های تاریخیما به واقعیت همراه داشته است. نزدیکی

. نداای در هم آمیختها به صورت پیچیدههو قواعد و استثنااست را از ما گرفته  کلی

ما از  فتغییر و تحول است. تعری نیز به صورتی در حال  حتی همین شرایط پیچیده
ومی و عمیک نگاه کلی و در  محققان و تاریخ شناسان اغلبباور این دوره بر اساس 

 است.از این دوران 
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ات اصلی دوران مشخص 

                                                               جدید 

 است؛ ارقام و آمار اساس بر  اطالعاتگزاری  ارزش جدید دوران اصلی یمشخصه   
 ارزیابی ارقام و آمار همین براساس توان می را مهم تغییرات نتیجه در

                               . کرد

 این دوره عبارتند از:مشخصات  رئوس اصلی

 رشد سریع جمعیت 

  های جدیدفن آوری 

 رشد فراوان تولید 

  استخراج منابع انرژی از جمله منابع زیرزمینی  

 های بزرگ جمعیتیمجموعه 

 تشریفات اداری و دیوان ساالری 

 گرایی ملی 

 افزایش متوسط طول عمر 

 گسترش نقش زنان در جامعه 

 های جهانیگسترش تجارت و شبکه 

 کوچی-نابودی روش زندگی کشاورزی و غذا 
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 افزایش جمعیت و تولید

 راگ است؛ داشته خود قبل ما دوران از بیشتری رشد دوران این در انسان جمعیت    
 220 از زمین کره جمعیت. است شده کمتر بیستم قرن اواخر در رشد این سرعت چه

میلیارد در سال دوهزار رسید که این هشت برابر  3به حدود  1250میلیون نفر در سال 
حدود  خ داده است. با توجه به سرعت رشدسال ر 250شدن جمعیت، تنها در طول 

سال جمعیت دنیا دو برابر شده  45توان گفت در هر هشت دهم درصد در سال می
 1600یادآوری است که دوبرابر شدن جمعیت دوران کشاورزی در هر است. الزم به

هزار سال صورت گرفته است.  5تا  4کوچ در هر -ال و دو برابر شدن جمعیت غذاس
ی افزایش سرعت تولید که حتی بیش از رشد این سرعت افزایش جمعیت در نتیجه

سرانه جمعیت بوده اتفاق افتاده است. بر طبق تخمین انگس مادیسون 
(Angus Maddison) در سطح جهان اقتصاددان انگلیسی، تولیدات ناخالص ملی 

 برابر شده است. 5برابر و تولیدات سرانه برای هر نفر بیش از  50 از بیش در این دوره 

 ده شهر بزرگ قرن شانزدهم 

 :1500جمعیت ده شهر بزرگ دنیا در سال 

 میلیون( 4/2در حال حاضر در حدود )   322،000 پکن، چین  .1

 500،000، هند (Vijayanagara) ویجایاناگارا  .2

 600،000 قاهره، مصر  .0

 250،000 هانگ ژو، چین  .6

 250،000 تبریز، ایران  .5

 میلیون( 4/4ل حاضر ادر ح)   200،000 استانبول، ترکیه  .3

 200،000 گار، هند  .2

 145،000 پاریس، فرانسه  .4

 150،000  گانگ ژو، چین  .5

 162،000  نان ژینک، چین  .10
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 از یکی. است ر تولیدات و تغییرات دوران مدرن غیر قابل باور آو سرسام افزایش  
. ردک جستجو دوران این مهم کشفیات و اختراعات در و انتمی را افزایش این دالیل

 هایاریآبی کشت، انواع یهساالن تغییرات مانند کشاورزی امر در گوناگون هاینوآوری
ی متناوب و حتی مرغوبیت هاسمپاشی خاک، به تقویتی مواد و کود افزودن مضاعف،

 ژنتیکی بذرها، رشد تولیدات کشاورزی را به موازات رشد جمعیت افزوده است.

 دوران در. دانست انرژی جدید منابع کشف در باید را تولیدات افزایش دیگر علت    
روز کیلو کالری در  0000 حدود متوسط طور به انسان هر تولیدی توان کوچی -غذا
در دوران کشاورزی این کنترل انرژی به حدود  .یک نفر( یهی نیاز روزاناندازه )به بود

 ورهد آن نقل و حمل وسایل به دلیل وجود این کیلو کالری در روز رسید که  12000

 زغال نفت، یعنی فسیلی سوخت کشف با. بود باد نیروی نیز و اهلی حیوانات یعنی

 طور انسان به  هر امروزه ،اتمی نیرویوری از هبهر سرانجام و طبیعی گاز سنگ،
 20ای کند، تقریبا انرژیکیلو کالری در روز تولید انرژی می 200،000 از بیش متوسط

 یایدن جایگزین اتمی سوخت و راکت هواپیما، از مملو دنیایِبرابر دوران کشاورزی. 
 . است شده زغال و آتش و گاو و اسب

 

 گسترش شهرها

نسانی از جمله شهرها نیز افزایش یافت. ا جوامع ابعاد و حدود جمعیت، افزایش با    
نفر داشتند و  100،000شهر جمعیتی بیش از  50فقط بعد از میالد،  1500در سال 
 یک میلیون نفر نمی رسید.هیچ شهری به جمعیت

 611نفر یافته اند؛  100،000چندین هزار شهر، جمعیتی بیش از  2000 سال در   
جمعیتی باالی پنج میلیون نفر دارند. در سال  شهر نیز 61شهر باالی یک میلیون و 

میلیون نفر تخمین زده شد. در  5/15جمعیت شانگهای در چین به بیش از  2002
دوران کشاورزی اغلب مردم به زندگی و کار در روستاها مشغول بودند. در اواخر قرن 
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درصد جمعیت دنیا ساکن شهرهای بیش از پنج هزار نفر هستند. با  50بیستم بیش از 
کاهش جدی تعداد روستاها تغییراتی اساسی در نوع زندگی انسان ها در سراسر کره 
زمین پدید آمده است. یکی از این تغییرات به طور مشخص تبدیل نوع زندگی 

 ت.اورزی اسنه هایی به جز کشزمیبه شهرنشینی و اشتغال بیشتر در  کشاورزی

 فتاریربارز ع حمل و نقل، موجب تفاوت نوت و ارتباطی روابط در ساختاری تغییرات   
در بین اجتماعات و در نواحی مختلف شده است. سرعت سفرها قبل از قرن نوزدهم 

رییس جمهور آمریکا جفرسون توماس محدود به سرعت اسب و یا کشتی بود، حتی 
(President Jefferson) با اسب رفت و آمد می کرد. انتقال اخبار  1405، در سال

و پیغام ها توسط نظام های پست دولتی و متکی به سرعت اسب بود. امروزه اطالعات 
صورت هم زمان در سراسر دنیا انعکاس می یابد؛ اشیا و مواد مورد نیاز را ه و پیام ها ب

 رسال کرد.هم می توان تنها در چندین ساعت به اقصی نقاط دنیا ا

 

 ها دولت گسترش قدرت و پیچیدگی 

آمدتر رت و پیچیدگی روابط بین آنها نیاز به نظام های کاجمعی افزایش راستای در    
فزونی گرفت. این نیاز سرانجام به زیرو رو شدن ساختار  برای کنترل و تنظیم شرایط

دولت ها انجامید. بیشتر دولت های گذشته فعالیت های خود را کم و بیش محدود به 
 ر امور شهروندانی کمتری در سایامور جنگی و دریافت مالیات کرده بودند و مداخله

 ی، دولت ها را وادار بهاما پیچیدگی و مسئولیت های جدید امور مدیریت .خود داشتند
درگیری و مشارکت بیشتر برای جریان انداختن و سروسامان دادن به زندگی شخصی 
انسان های تحت حکومت خود کرد. از مشخصات جانبی و غیر قابل اجتناب این 

ی دولتی است. دمکراسی نیز نمود دیگری از دوران، شکل گیری تشریفات گسترده

 ایراست در خود های سیاست تنظیم   به  مجاب را  این سیستم هاست که دولت ها
 ایه جنبه دیگر از. کند می خود شهروندان یجانبه همه و کلی های توانایی و نیازها
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ن ت عقالنی بیهوی و عاطفی ارتباط نماد که است گرایی ملی رشد سیستم، این
 شهروندان و دولت هایشان است.

 یکمتر نیاز مدرن های دولت که آمد می نظر به گرایی ملی و دمکراسی رشد با    
 یستمس وجود اما باشند؛ داشته خود اهداف به وصول برای نظامی نیروی از استفاده به

ای ه روش از تر گرانه سرکوب  ای وسیله به عمل در طویل و عریض اداری های
اجرایی دولت های کشاورزی درآمد. هیچ دولتی در ادوار پیشین سعی بر کنترل و ثبت 
امور شخصی مردم مانند تولد، مرگ، درآمد ویا اجباری کردن مدارس نکرده بود در 

شده است. قدرت و شدت  کنونیدولت های  یهالیکه این تعهدها از وظایف روزانح
بیش سرکوب و تخریب این دولت ها به مراتب بیش از گذشته است )حتی 

درت ویرانگر بمب اتم در برای نمونه می توان از ق .(قدیمعظیم های امپراطوریاز
ی قرن تخریب سراسری یک شهر بزرگ با میلیون ها سکنه در مقابل قدرت توپخانه

ا یاد کرد. در واقع انسان کنونی ب ،بودنابودی یک ساختمان قادر به تنها  که جدهم یه
ی سیستماتیک از سالح های اتمی تنها در عرض چند ساعت می تواند کل استفاده

 میان بردارد. نسل بشر را از

 امروزین های قدرت ساختاری توانایی سیستماتیک، تغییرات از دیگر یکی   

 از تفادهاسپیشین  یشیوه بامتفاوت  که است اقتصادی و تجاری روابط برقراری  در
دی جامعه است واین قدرت اقتصادی و تولی یبر پایها ه دولت قدرت امروز. است زور

 .طلب می کند را سازنده و متخصص، مدیر دولت ساخت، نیاز اقتصادی

 در وزورگ و مستبد حکومتی بجای متخصص و مؤثر دولتی مدیریت یکبه نیاز    
ته رفگ قرار مردم عموم و عقال توجه موردواقعیتی است که  بیستم قرن جریانات روند

 کراتیک،دم های سیستم بیشتر شدن پدیدار از عبارتند ی این روند است. دالیل عمده
 ماهیرج اتحاد سقوط اروپایی، کشورهای توسط داری مستعمره پایان داری، برده پایان

 آفریقای در آپارتاید سقوط دولتو سرانجام  1551 سال در آن دولتی اقتصاد و شوروی
 .1550-1551 سال در جنوبی
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 گسترش اختالف طبقاتی میان دارا و ندار

 دارا ینب اختالف اما بوده انباشت و تولید حال در بیشتری سرعت با ثروت چه اگر    
 رب .است یافته افزایش مختلف کشورهای بین در چه و هرکشور داخل در چه ندار و

در آمد ناخالص  1420در سال  (Maddison Angus) دیسونام سانگ تحقیق طبق
این رقم  1554در سال  .ا سه برابر مردم آفریقا بوده استی شخصی مردم آمریکسرانه

های دوران مدرن  فن آوری به بیست برابر رسیده است؛ اگر چه بخش های خاصی از 
 کمابیش در همه جا به صورت نسبتاً مساوی دیده می شود.

ناخت، ش و همچنین بهداشت، غذایی مواد افزایش کشاورزی، تولیدات بهبود    
)در قرن نوزدهم( و جلوگیری و عالج بسیاری از بیماری ها از طریق واکسیناسیون 

دالیل مهم نزول چشمگیر مرگ و میر ز استفاده از آنتی بیوتیک )در قرن بیستم( ا
 23انسان از  سندوران کودکی و دوبرابر شدن طول عمر انسان بوده است. متوسط 

 باوجود اختالف .رسیده است 2000 سال در اواخر سال 33به  1420در سال  سال
 .متوسط سن عموما آشکار است ، ازدیاداط مختلفانگین سن انسان ها در نقمی

 

 بهبود شرایط زنان

. تاس گرفته قرار نظر تجدید مورد جهان نقاط از بسیاری در زن و مرد بین روابط    
ه انسانی را در امر تولید کاهش داد بازوی زور به مستقیم نیاز جدید یهاانرژی پیدایش

بچه دار شدن را در کنترل انتخاب است و روش های مختلف جلوگیری از بارداری، 
قرار داده است. روش های جدید نگهداری از کودکان مانند تغذیه امروز زنان و مردان 

ی کمک و همکاری در بزرگ کردن کودکان را بین از طریق شیشه های شیر، وظیفه
مرد تقسیم کرده است. کاهش مرگ و میر نوزادان و نیز روش های اقتصادی  زن و

و زوی کار به عنوان بارا کان بیشتر به داشتن کود ی دوران پیری، نیازِ نوین مثل بیمه
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پشتیبان دوران پیری از بین برده است و سرانجام شهرنشینی و دنیای تجارت راه های 
است. زنان وابستگی و نیاز کرده زنان ایجاد جدیدی را برای استخدام همه از جمله 

ن بود )به خصوص در مناطق کمتری به نقش قبلی خود که سرپرستی کودکا

 جوامع در مرد و زن بینهای بارزی  تفاوت نوزه احوال این با. اند کرده پیدا را صنعتی(
 اروپا و آمریکا کشورهای در هنوز. شود می دیده پیشرفته کشورهایدر  حتی و مختلف
 1552ز مردان است. برطبق اسناد وزارت کار آمریکا در سال ا کمتر زنان حقوق متوسط

درصد و حقوق  25نیمه وقت زنان نسبت به مردان حدود ی هاحقوق ساعتیِ شغل
درصد  20درصد و درآمد متوسط ساالنه تنها  25تمام وقت حدود  یهاهفتگیِ شغل
 بوده است.درآمد مردان 

 گذشته زندگی یشیو هدگرگون شدن 

 بیستم نقر تا. برد میان از یکسره را گذشته زندگی یشیوه جدید انقالب سرانجام    
 رنق این انتهای در اما کردندمی زندگی دنیا مختلف نقاط در کوچ-غذا قبایل هنوز
 وعن. ندارد وجود دولتی سیستم یک از خارج و مختار خود صورت به ایقبیله هیچ

ی یوهکشاورزی که ش و پذیرش شرایط جدید متغیر شد و زندگی فشار زیر هاآن زندگی
. دلیل انحطاط این جوامع عدم توان بود به سرعت سقوط کرد قبلی دگیزن اصلی

 انتهای در .است پیشرفته کشورهای صنایع مدرن و رقابت با صنایع بزرگ کشاورزی 
تیم. یشتر نقاط جهان هسب در کشاورزی زندگی نوع شدن ناپدید شاهد ما بیستم قرن

نوع زندگی کشاورزی حتی در نقاطی که کشاورزی هنوز روش متداول تولیدی است 
)از جمله مناطق وسیعی در شرق آسیا، آفریقا و آمریکای التین( به سرعت رو به افول 

است  بشریت است. این تغییرات سند اختتام قواعد، فرهنگ و رسوم دورانی از زندگی
  ارد.ز تاریخ بشریت را در برده حدود ده هزار سال اک
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 مدرن انقالب توصیف

 رشد سریع افزایش پی در تولیدات ناگهانی جهش در باید را تغییرات این اصلی کلید   
 رشد و مدرن انقالب علل شناخت گرو در مدرنیته شناخت بنابراین. دانستفن آوری 
هیچ دلیل مشخص و تعریف کاملی  حاضر حال در. است جدید قرن در فن آوری 

 حاضر، مسئله وجود ندارد؛ اگر چه اکثر تاریخ شناسان  برای توضیح این

ند عبارتاین عوامل که  دانندمی تغییرات این  یهدعم فاکتورهای را ازعوامل  تعدادی
 از:

 

 در دوران کشاورزیگوناگون تغییرات  مجموع. ۱

شده  ناب کشاورزی دوران تغییرات گیری شکل پایه بر مدرن انقالب مشخص بطور   
در امور فن آوری های ی پیشرفتها رشد آرام در دوران کشاورزی زمینهاست. قرن

و نقل و ارتباطات را حمل ، استفاده از فلزات،انی، نظامی، معدنیبرسکشاورزی، آ

اخت و نقل و ارتباطات مانند سهای حملریزی کرده بود. نوآوری در زمینه پایه
های جدید )و دارای قابلیت مانور( و اختراع صنعت چاپ به کشتی

 و است بوده خاصی اهمیت دارای چاپی، حمل قابل و کوچک هایدستگاه خصوص 

 ه،کاراولی مواد دلتبا همچنین و فن آوری  انتقال  قابلیت و مبادالت حجم رشد موجب
 انسانی بزرگ هایدسته دهی سازمان و سازی آماده هایروش. است شده نو افکار و

 ر نظامی و جمع آوری مالیات از دیگر مشخصات این دوره بوده است.امو در

 دائمی افزایش با همراه ،و متوالی منظم دهیسازمان و فن آوری  روند یمجموعه    

 رتابپ سکوی ناشناخته، کمابیش هایمکانیزم  طریق از جهانی هایبازار ابعاد و حجم
. سرعت این تغییرات از اواخر هستیم روه روب آن با مدرن دوران درما  که شد جریانی

به  1420در سال  دوران کشاورزی آشکارا افزایش یافت و رشد ناخالص در آمد ملی
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 شدهن دیده چندانی تغییرات ی قبلی که در هزاره رسید؛ در حالی 1000شش برابر سال 
 . بود

  جوامع شدن تجاری . ۲

درن با تند ارتباط انقالب مهس متفق آن بر دانان تاریخ بیشتر که ایمشخصه دیگر    
 زمانز افزایش اهمیت اقتصاد و تجاری شدن جامعه است. اقتصاد دانان متعددی ا

بین  ی مستقیمیاسکاتلندی به بعد معتقدند که رابطه (Adam Smith)اسمیت  آدام
اسمیت اعتقاد داشت که آدام اقتصادی وجود دارد.  -های مادیاختراعات و فعالیت

یفی ک و این نیازمندی موجب رشد  هآورد، نیاز به تخصص را به دنبال بازارهای بزرگ
آزاد  سرمایه داران . از طرف دیگر مبادالت اقتصادی توسطه استو تولیدی کار گردید
های را ایجاد کرد که در دوران زمین داری و حکومت ، رقابتیدر بازارهای جهانی

ردن ک تررقابتی در گروی ارزان بازار در این امکان آن وجود نداشت. بقا دیکتاتوری
تر رز به تالش بیشتر این تجار و موثتولید کاالهای بهتر و ارزان تر، نیا محصوالت بود.

داشت که در نتیجه بهره بری از جدیدترین ابتکارات و را کردن سیستم های تولیدی 
مزد نیز ارگران روزبه ک . با افزایش معادالت تجاری نیازدنبال آورداختراعات را به 

ر دشان بود. این کارگران نیز زویشان نیروی باکارگرانی که سرمایه افزایش یافت،
 .ارزان تر کار بهتر و  یهارای کدیگر مجبور بها یرقابت ب

 راعاتاخت یهزمین کشاورزی دوران در بازارها شدن تر تجاری تدریجی رشد این بنابر  
اهم کرد. با رشد ثروت، اعتبار و تعداد تجار آزاد و فر را بیشتر تولیدات برای بهتر

 افزایش یافت. ها مزد، جوامع بازتر و نیاز به اختراعات و نوآوریکارگران روز

  ی جهانیایجاد یک شبکه .۳

 شانزدهم قرن از که سراسری یهشبک یک طریق از جهان اصلی مراکز ارتباطاتِ   
 هایتجاری و نوآوری یرای توسعهب دیگری یزمینه نیز بود گرفته پا بعد به

تکنولوژیک شد. تنها در طول کم و بیش یک قرن، حجم مبادالت مواد خام و حتی 
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های تازه دو برابر شد و انبوهی از صنایع و لوازم جدید بازارها را اشباع کرد. افکار و ایده
های ها و تخصصهمراه با روش ذرت، شکر، نقره، قهوه، پنبه، تنباکو و سیب زمینی

جهان  میدر تما دیگر مختص یک ناحیه و بازار نماند وقابل دسترس ،تولیدی مورد نیاز
گرفت. قبل از قرن شانزدهم  ها شکلی کامالً جهانیفروش انسانشد. حتی خرید و 

الوها شد که بیشتر، استرین بازارهای برده فروشی درکشورهای اسالمی بر پا میفعال
کردند. از این به بعد برده فروشان اروپایی با و ترکان شمالی را به بردگی عرضه می

ها به مراکز برده داری آمریکا، بازارهای اسارت و یا خرید برده از آفریقا و گسیل آن
فروش برده را در دست گرفتند. تجارت جهانی برده، خوب یا بد، اقتصاد کل  جهانی

 جهان را به تحرک واداشت.

 

 . مرکزیت غرب اروپا در شبکه جهانی۴

 در آن سرعت اما بود وقوع حال در زیادی شدت با در همه جا تغییرات چه اگر    

 اروپا بغر در آن تمرکز و تغییرات این روند  سرانجام و نبود یکسان گوناگون مناطق
 چهارمین اروپا یافتن مرکزیت. کرد دگرگون همیشه برای را انسان مدرن تاریخ

 یروپا در دوران کشاورزی بیشتر جنبهب اغر جوامع. است مدرن دوران یمشخصه
ه کدریایی و کشتیرانی  حمل ونقل با کنترلدر قرن شانزدهم ای داشتند اما اشیهح

بدل  جهانی یبه قلب شبکه غرب اروپا را به هم متصل کرده بود، ی زمینسراسر کره
شد. کشورهای غرب اروپا به خاطر موقعیت جغرافیایی خود در مقایسه با سایر کشورها، 

 بودند.استفاده از شبکه عظیم تجاری ترین منطقه برای مناسب

 طریق از قاره این به تازه عقاید و افکار سیل ورود ینتیجه  نیز اروپا علمی انقالب    
 تازه بمذاه جدید، افکار به دستیابی. است بوده جهان دیگر نقاط تمامی با آن ارتباط

شان را ی فرهنگیرفتارها و اروپاییان قدیمی نگاه کشت قابل گیاهان انواع حتی و
 آن ها را    برد و به زیر سوال را آنان از جمله در نجوم  متحول کرد و اعتقادات قبلی
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 اختراع در این میان  .و واقعی از حقایق جهان کرد نطقیهای میافت پاسخملزم به
 در ای گسترده و نظیر کم صورت به را اطالعات این نیز، تایپ کوچک هایماشین

 قرار داد. ها دیگر ملتدر مقایسه با  اروپاییان  دسترس

 منطقه، که جنگ در همیشهاروپایی واقع در فضای تقریبا   هایدولت همزمان    
موقعیت  بهره وری ازبه سرعت به  ،بودند مالیجدید  منابعبه  نیازمند شدیدا

ه کشف ازت یقاره مادی منابعکنترل  هاآن. پرداختند اقتصاد  جهانی یهشبک  طالیی
 موفق به کنترل خرید و فروش  و به دست آوردهرا  نقره به خصوصآمریکا  یهشد

 رآو سرسام افزایش سپس .جنوب و شرق آسیا شدند ای جهانیترین بازارهبزرگ
 قیتخال سیل که کرد باز چنان را اروپا در نوآوری یهزمین ،فرهنگی -تجاری مبادالت

 .شد سرازیر اروپا به دنیا کل از تجاری ابتکارات و

 روند در مشخصی تاثیر دوران این در شمالی آمریکای سپس و اروپا غرب برتری     
 برتری این. دارد ادامه قرن دو از بعد هنوز جهانی تسلط این که گذارد مدرن انقالب

 نگلیسیا زبان نتخابا از جمله وجودی بسیاری از وقایع کنونی است علت اروپا یهاولی
کت شیدن پوقتصادی و و اسی دیپلما رسمی زبان عنوان به چینی یا فارسی زبان نه و

 .حدسازمان ملل مت رسمی در مجامعو شلوار و نه عبا و لباده 

 

 سایر عوامل .5

 یدبا را مدرن انقالب این در عامل پنجمین شده، ذکر اقتصادی مسایل بر عالوه    
 مثل معدنی مواد استخراج سهولت و وجود نیز و هوایی و آب و جغرافیایی موقعیت

 .انگلیس و شمال غربی اروپا دانست در سنگ ذغال
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اند. برای مثال کشور چین. بسیاری از کشورهای مختلف دنیا در زمان خاصی دارای قدرت زیادی بوده

ود خبا داشتن بیشترین جمعیت دنیا، ثروتمندترین و بانفوذترین کشور زمان  1031این کشور در سال 

بوده است. در آن زمان اروپا تازه شروع به یافتن قدرت جهانی کرده بود. اغلب خاک آمریکای شمالی 

اروپائیان بوده است. ایاالت متحده آمریکا نسبتاً ضعیف و از لحاظ  مستعمرهپوستان و یا یر دست سرخز

رین، تپرجمعیت اقتصادی کم اهمیت بوده است. حال تصور کنید که کشور چین در آینده دوباره

ترین کشور دنیا شود. حوزه اتحادیه اروپا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان شود ثروتمندترین و پرقدرت

ور و مردم رایط فکر میکنید که کشگردد. در این شکم تر و اقتصاد ضعیف تر کشور آمریکا دارای اهمیت  و

 چگونه خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد؟آمریکا 
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 ۰1۰1 - ۰۵۰۵:  صنعتی انقالب

 نیاد مختلف نقاط در مدرن انقالب بنایی زیر شرایط و عوامل که آید می نظر به    
 انهکر و اروپا غربی شمال در مشخص بصورت کافی شرایط این اما است بوده مهیا

ن ف س اطلس سرعت تغییراتاقیانو نواحی در. است گرفته شکل متحده ایالت شرقی
 های موثر کشاورزی،گیرد. شناسایی و گسترش روشاز قرن نوزدهم شتاب می آوری 

 وسطت بخار موتور یهعمد بهبود های بهتر و قوی تر در تولید پنبه، ساخت دستگاه
مخترع اسکاتلندی واختراع اولین لوکوموتیو از عوامل  (James Watt) وات جیمز

 بوده اند. مشخص این تغییرات 

 در .بود نمانده دور گروهی چشم از نوزدهم قرن اوایل درفرد  به منحصر فرآیند این   

 که شد مدعی  (Auguset Blanqui)فرانسوی، آگوست بالنکو  انقالبیِ 1402 سال
 از مترک آنابعاد  اهمیت که است گرفتن شکل حال در انگلیس در صنعتی انقالب
واقع در این زمان سطح قدرت تولیدی خواهد بود. در ن وآمریکا اروپا سیاسیِ انقالب

 چین و هند فزونی گرفته بود. های قبلی یعنیاروپا، ازابرقدرت
 

 انقالب صنعتی یهسه مرحل

 هر .گرفت انجام مرحله چند در صنعتی انقالب روند در فن آوری هاینوآوری    
د. ش در قسمتی از جهان صنعتی و  وژیک تکنول ، تولیدی رشد از موجب موجی مرحله

ای در انگلیس غییرات عمدهو اوایل قرن نوزدهم، ت هیجدهم در اولین موج ، اواخر قرن
 های جدید تولید پنبه و نخ و؛ مهمترین این نوآوری ها، دستگاهبه تشکل گرفتآغاز 

 موتورهای بخار وات بود.

های فسیلی را آزاد کرد و سوخت در شده ذخیره انرژی بار اولین برای بخار موتور   
 در مناطق نزدیکبه خصوص )از انرژی ارزان  به مخازن بزرگی این سر آغاز دسترسی
استخراج ذغال سنگ  گرانی قیمت ،بود. این انرژی به سرعت (به معادن ذغال سنگ
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 نارک در بخار موتور. آورد پایین استخراج دستگاه در آب کردن پمپ را با تسهیل 
ر درا انقالبی  ، نداختراع شده بود هیجدهم ید نخ که در اواخر قرنتول هایدستگاه

. ود آوردبوج، صنعت نساجی که دومین منبع اقتصادی بعد از تولیدات کشاورزی بود
، سرمایه داران به سرعت دست به سازماندهی فن آوری برای استفاده موثرتر از این 

 ی موثر آغاز به کار کردند.هااستفاده از سیستم باها زدند و کارخانه نیروی انسانی

 تولید و چرخ روی بر بخار موتور نصب با نوزهم قرن اواسط و اوایل در دوم موج    
 ینپای سرعت به را زمینی نقل و حمل مخارج آهن راه. شد پدیدار لوکوموتیو اولین
 دنینکر باور روسیه و آمریکا چون بزرگی کشورهای در آن اقتصادی نتایج که آورد
 های آهن باعث استخراجهای چرخدار و ریلنگ، لوکوموتیو، ماشینس زغال به نیاز. بود

گردید. در اوایل قرن نوزدهم  وسیع زغال سنگ وفلزات و گسترش فن مهندسی

 انگلیس به نقاط دیگر اروپا و آمریکا نیز سرایت کرد.از  هایآور فن بسیاری از این

صنعتی به شمال آمریکا، فن آوری . داد رخ نوزدهم قرن دوم نیمه در موج سومین    
های دیگر اروپا، روسیه و ژاپن نیز رسید. شکست نظامی روسیه و ژاپن در قسمت

های غربی اروپا، این دو کشور را به اهمیت و توسط دولت 1430و  1450های سال
 گی واقف کرد.ی صنایع جندر زمینه به خصوصنیاز صنعتی شدن برای بقا، 

 های نوین موج سومفن آوری  ترینی و الکتریسیته از مهمشیمیای مواد فوالد،    
ولیدی های تصنعتی بودند. عالوه بر آن نظام جدیدی از تلفیق امور بانکی و کارخانه

ود، شان در آمریکا ب های عظیم سرمایه گذار که بزرگتریندرغالب نخستین شرکت
ایجاد  ای درمنظم و گسترده، نقش عمده و آمریکا تحقیقات علمیپدیدار شد. در آلمان 

 های بزرگ. همچنین شرکتکشفیات تکنولوژی را بدنبال آوردها وموجی از نوآوری
های جدید نظام های اصلینقش کلیدی یافتند و اختراعات به سرعت بنیادی و از پایه

 .ندشد یمالی و دولت

کا و مریآ با رقابتی جنگی در را صنعتی سردمداری سانگلی نوزدهم قرن اواخر در    
ایاالت متحده آمریکا بیش از نوزده درصد  1510داد. در سال آلمان به تدریج از دست 
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و هشت درصد آن را در اختیار  و آلمان و انگلیس به ترتیب نه در آمد ناخالص جهانی
 داشتند.

 رشد اقتصادی

تا  1420 هایسال بین. ریخت درهم را تولید سطوح شدن صنعتی جدید موج سه    

برابر و ایاالت  انگلیس شش برابر، آلمان نه (GDP)ناخالص  ید ساالنهدر آم 1510
 ی این سه کشور به ترتیبمتحده آمریکا چهل و یک برابر شد. همچنین درآمد سرانه

برابر گردید. این نوع افزایش در آمد و تولید در هیچ زمانی ودر هیچ  602و  006،  205
. اقتصاد کشورهای قدرتمند سابق چون هند و چین و شده بودیده ند جهان دیگر جای

 الیسقوط کرد. در ح رفته و به سرازیری ،رشد این رقبا یهمانی در نتیجامپراطوری عث
صادی های اقتلیدات نساجی خود پایگاههای صنعتی، با توهای بخار کشورکه ماشین

های الحاتکا به س اها نیز بد، قوای نظامی این کشورکردنهای دیگر را تسخیر میکشور
 بردند.مدرن، دنیا را به زیر سلطه خود می

 هایسال بین. رسید خود اوج به سیاسی - نظامی و مالی تضاد نوزدهم قرن اواخر    

درصد و  و سه درصد به نه چین از سی (GDP) تولید ناخالص ملی 1510و  1420
که سهم انگلیس از پنج درصد  هند از شانزده درصد به هشت درصد رسید، در حالی

د. اواخر قرن نوزدهم به هشت درصد و آمریکا از دو درصد به نوزده درصد رسیده بو
 ز نظرا ادی به صورت کامل وانگلیس در آمد. چین از لحاظ اقتص یسیطره زیر هند به

 لباغ .بود ژاپن و آمریکا اروپا، کشورهای یمجموعه کنترل زیر نظامی تا حدی زیاد 
بودند. بخش  مهاجران اروپایی نژاداین زمان های آمریکا و استرالیا در ارهق ساکنان

 مناطق و درآمده اروپاییان تجاری -مالی یهسیطر در وسیعی از آمریکای التین 
 میمهض اروپایی هایامپراطوری به نوعی به آسیا شرقی جنوب و آفریقا از ایگسترده

 اسی و اقتصادی به شکلسیهای  نابرابری جهان تاریخ در بار اولین برای. بود شده

 ستامپریالی حادی بین کشورهای مختلف و حتی درون هر کشور شکل گرفته بود. 
 . هستند جهان نوزدهم رنق نوزادان سوم جهان هایکشور و جهانی
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 های دموکراتیکانقالب  

 به را ماعیاجت و سیاسی - فرهنگی عمیق تغییرات خود کنار در اقتصادی تغییرات    
اما کارگران روزمزد  ،داشت. کشاورزان دوران کشاورزی بیشتر خودکفا بودند دنبال

 به شرایط شهرهای صنعتی همچون کارفرمایان خود و سایر سرمایه داران آزاد، همگی
ود وابسته خ یهها نیز به نوبابسته بودند. دولتاقتصادی و قوانین وضع شده دولتی و

امعه ج ی همختلف و پیچید فعالیت های ها برایاز انسان های بزرگیبه همکاری گروه
گاه  یکدیگر باعث برخوردهایهای مختلف بههای گروهبودند. این تغییرات و وابستگی

قرن  اواسطدر های دموکراتیک شد. اولین دولتو بیگاه خشن دولت با مردم می
 شکلکشورهای اروپای غربی در کا و در کشور آمریهیجدهم و در دورانی پر تالطم 

این دوران را  ،تاریخ نویس (Robert Palmer)ر گرفتند. بنا برگفته رابرت پالم
های دموکراتیک امکان مشارکت د. روشدان عصر انقالبات دموکراتیک نام توامی

محدودیت زای آن اِ در های وسیع تری از جامعه را فراهم ساخت ولیسیاسی بخش
انسه ردولت هایی چون دولت انقالبی فهای شدیدی در زندگی روزانه رایج شد از جمله 

در  مردم یروزانه زندگی ،های فشارسازماندهی و ایجاد گروهبا کنترل بیشتر و 
 را زیر نظر گرفتند.ا هها و حتی خانه، شرکتهاارخانهک

 

 تغییرات فرهنگی

 رد عمومی تحصیالت. شد اساسی تغییرات دچار غرب در فرهنگ و زندگی نوع    
های . روزنامهیافت گسترش آمریکا شمالاروپا و  مهم مراکز تمام به نوزدهم قرن

 نقاط در همزمان را روزانه سراسری و در حال گسترش، بسیاری از مطالب و واقعیات 

 جدیدِ  هایمدل قالب در عمومی آموزش. رساندندمی مردم اطالع به  جهان مختلف
. داشت ملی هویت یتازه حس تحریک و مردم آموزش در سعی تفریحی، و سرگرمی

رو شدن با حقایق آشکار شده توسط علم گردیدند و روب به مجبور مذاهب تمامی
ت را رد کردند. موفقی را قبول ولی قسمتی از مطالب علمی ها قسمتیبسیاری از آن
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ا ر را ارتقا داد و بسیاری از عقاید قدیمی ی علمیعظیم علم در قرن نوزدهم، جامعه
 به زیر سوال برد. 

ی تکامل بود که توسط دانشمند ظریهن علمی هایبرداشت ترینمهم از ییک   

در اواسط قرن نوزدهم عنوان گردید و  (Charles Darwin)چارلز داروین  انگلیسی
وع در مجم علمی هایروشی طبیعت دانست. تلویحا روند حیات و خود حیات را زاییده

 عقالنی اتتوضیح، اگرچه این داشت عقالنی توضیحاتبر مبنای  سعی به شکل گیری
کرد. عدم ورود علم به دنیای ارایه نمی انسان نویمع هاینیاز برای حلی راه هنوز

های جدید از مذهب شاخه مذاهب و حتی رشد بعضی بقایباعث  روانی - اخالقی
 در مسیحیت شد. (Evangelica)مانند اِوَنجلیکا 

 طور به اطلس اقیانوس سوی دو مجاور مناطق از بیرون صنعتی انقالب مستقیم اثر    
نظامی در اروپا و  -تجاری -های در حال رشد سیاسید و قدرتکننده بو ویران کلی

های محلی سیاسی و اقتصادی دیگر را به مخاطره انداختند و قدرت آمریکا تمامی
های بومی و اعتقادات محلی را از بین بردند. سرعت و گسترش شهر نشینی، روش

  اییروست  کمبود زمین وافزایش مالیات وازدیاد مشاغل جدید در شهرها، اساس زندگی

د در تاریخ انسانی است. در قرن نوزدهم این تحصیالت تحصیالت عمومی یک پدیده بسیار جدی

 1122ال گیر نشده بود. در سطور کامل همهکه خیلی بیشتر از گذشته بود، اما هنوز بهعمومی با آن

بودند. حال تصور کنید که در  سال آمریکایی در حال درس خواندن 11تا  5از جوانان بین  %51فقط 

توانیم یاد بگیریم و چه چیزهایی مدارس عمومی وجود نداشته باشند. ما چه چیزی می زمان حاضر

 هاز محدوده فراگیری ما خارج خواهند شد؟ به عنوان مثال اگر والدین ما باسواد نباشند چه کسی ب

؟ اگر ما سواد خواندن و یا حساب کردن را نداشته باشیم چه ما خواندن و نوشتن را یاد می دهد

رن کنید که داشتن تحصیالت در دنیای مدفکر می ته باشیم؟ و شماتوانیم داشهایی را میشغل

 باشد؟تر میچقدر از دوران کشاورزی مهم
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 زندگی رایطش اخیر شناسان جامعه یگفته بهاگرچه  .برد بین از نیاد مناطق بیشتر در را
 زندگی تدریجی سقوط با. است بوده روستاها از بدتر مراتب به اولیه هایشهر در

وامع ج تمامی در اجتماعی حاد هایتنش صنعتی، شهرهای باراسف زندگی و کشاورزی
 صنعتی جرقه زد.

 صادیاقت نابرابر رقابت به مجبور بودند صنعتی مراکز از که خارج دیگر هایدولت    
 و بنایی زیر روابط حفظاگرچه آن ها ناچار به  شدند اروپایی کشورهای با نظامی و

 هایظامن نابودی و شکل تغییر. بود شانحکومتی قدرت اساس کهبودند  خود فرهنگی
بلکه  قدرت سیستم تجارتیامع کشاورزی نه بر جو ماهیت زیرا بود دردناک بسیار قبلی

 سرعت دریافتند که صنعتیمردم اما به  .مین داران فئودال استوار شده بودبر قدرت ز
 ها با ساختار تازه، اغلببا تجارت دارد. پدیدار شدن حکومت مستقیمی یشدن رابطه

اجتماعی و ارکان سیاسی آن گردید.  باعث نابودی خشونت آمیز ساختارهای قدیمی
های اجتماعی خود موفق به تغییر ژاپن از معدود جوامعی بود که با حفظ پایه

  . شد صنعتی اقتصاد ایجاد و اجتماعی الگوی شکل 

بسیاری از خصوصیت انقالب مدرن، در سراسر شمال آمریکا دیده  1500 سال تا    

ز نی دنیا هایقسمت دیگر بد،  یا خوب ،شد، و با گسترش این موجمی

 ناشی تفکر نحوه و حکومت ،زندگی جدید نوع سمت به رو  مدرن انقالب  تاثیر تحت 
 .آوردند آن از
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  هاو بحران  درگیری بیستم، قرن

۰1۰1 - ۰11۰ 

رشد اقتصادی که بسیاری از مناطق دنیا  چرخ های، 1550تا  1510 هایسالدر     
ی االنه. نرخ رشد ستا رسیده بود حالت ایس نظر می رسید که به را متحول کرده بود، به
بین  درصد .51به  1500تا  1420های درصد بین سال 0/1 از تولید ناخالص جهانی

مناطق صنعتی را تحت تاثیر  کاهش یافت. این افت، تمامی 1550تا  1510های سال
جوامع سابق کشاورزی مثل هند و چین دیده شد.  درود قرار داد اما بیشترین تاثیر خ

ی تزاری از تنها استثنا روسیه بود که سرعت نرخ رشد ساالنه آن در اواخر دوره
 شوروی افزایش یافت. ی اتحاد جماهیردرصد در اوایل دوره 23/1درصد به 03/1

 که ،هانیج تبادلی و بانکی نظام رفتن بین از بیشتر توانمی را کاهش این علت    

درصد  1550تا  1420های سال  بین. دانست بود، شده صنعتی انقالب موجب خود
ین از ا شد سقوط کرد. قسمتیکه میان نقاط مختلف مبادله می محصوالت جهانی

های تازه صنعتی شده دانست که هنوز در حال یادگیری مشکل را باید موقعیت دولت
د ها هنوز ماننرشد سریع اقتصادی خود بودند. این دولتی ههای جدید برای ادارشیوه

در "و یا   "sum-zero"ا سابق رشد اقتصادی ر امپراطوری های بزرگ کشاورزیِ

یک تعریف اقتصادی است که در آن منفعت یک گروه در گروی )این  "مجموع صفر

 دیدند ومی خواهد بود(صفر  سود و ضرر همواره و جمع حسابیِ ضرر گروه دیگر است
 رقابت و بیرون راندن رقبا از بازار جهانی یرشد خود را در گرو یهدر نتیجه ادام

 دانستند.می

پریالیسم در اواخر قرن نوزدهم، نماد اصلی و آشکار رقابت بین ام گسترش با    
های اروپایی یکی به زیر سلطه در آوردن سایر نقاط دنیا و نماد دیگر حمایت از کشور

و ممانعت از ورود محصوالت دیگر کشورها بود. سومین دلیل، خود  محصوالت داخلی
ها در های مشترک المنافع در اروپا بود که برای حمایت گروهی از کشورایجاد شبکه
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اختالفی کوچک  برابر گروهی دیگر به وجود آمد. سرانجام مجموع این دالیل در پی
ت و عدم اطمینان بین مراکز اول را رقم زد. رقاب بالکان آغاز جنگی جهانی منطقه در

دی و که نبض اقتصاهای تجارتی جهانیشبکه تشنجهای صنعتی به و قدرت اصلی
 سیاسی نظام مدرن بود انجامید.

ولیعهد  (Archduke Francis Ferdinand) فردینال پرنس ترور دنبال به    

ژوئن  24 در  کشور اتریش (Hungarian -Austro)مجارستان  -امپراطوری اتریش 
ه آلمان بصربستان را اشغال کرد. روسیه به حمایت از اتریش برخاست،  1516سال 

نیز ه انگلیس و فرانس یعنیپیمانان روسیه مه ل آندنبا به وروسیه اعالم جنگ کرد 

 اطنق سایر ستعمرات آنم و  اروپایی کشورهای  جهانی یهشبک . شدندوارد جنگ 

 آرام وساقیان جزایر آفریقا، در آلمان هایمستعمره. کشانید نظامی کارزار این به نیز  را
رکات اها و تدنیرواپن تسخیر شدند و ژ و انگلیس فرانسه، نیروهای توسط چین و

ترالیا، آسیا، آفریقا، اس هند، جنوب شرقیمانند و یا سابق  فعلیهای نظامی از مستعمره

ایاالت  1512 سال در شمال آمریکا و نیز آرژانتین )نیمه مستعمره( وارد اروپا شدند. 
 .ریکا نیز علیه آلمان وارد جنگ شدمتحده آم

 نکته ای از یک کتاب:

سرباز آلمانی و  یهنویسند 1101سال در ، "همه چیز در جبهه غرب آرام است"ای از کتاب  جمله

تازه :  من چنین است (Erich Maria Remarque)جنگ جهانی اول، اریک ماریا رمارک 

و و تی. من قبالً به نارنجک دستی تاکنون میتوانم ببینم که تو هم یک انسان مانند من هس

باشد. توجه داشتم. اما حاال صورت تو، همسر و زندگی مشترکمان جلوی نظرم می ی تفنگتسرنیزه

گویند آنها هیچ وقت به ما نمیشود. زیرا یم چشمانمان دیر بازمرا ببخش! ما همیشه  دوست من

ز مرگ باشد و ترس ما اکه تو هم مثل خود ما هستی، نگرانی مادر تو از نگرانی مادر من کمتر نمی

و تچگونه دوست من!  ،مثل هم است. هر دو زندگی دردناک و مرگ مشترک داریم. ببخش مرا

 شمن من باشی؟می توانی د
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گی در قرن نوزدهم سبب هر چه خونبارتر شدن جنگ جن فن آوری  های پیشرفت 
های جدید مانند مسلسل، تانک، هواپیما و مواد شیمیایی چون جهانی اول شد. سالح

یگر د بدن قربانیان، ساخته شد. از طرفی گاز خردل با قدرت سوزاندن اعضای درونی
ط مقدم ر ختنها سبب نگهداری بیشتر سربازان د متاسفانه بهبود امکانات پزشکی

 خانه توپ یا مسلسل توسط گروهی، عام شد و همین سربازان در نهایت مورد قتل می

 .شدندمی تاکتیکی ناموفق اغلب هایحمله در  دشمن

 عیار تمام جنگ به کشورشان اقتصادی کامل پشتیبانی با صنعتی مدرن هایکشور   
به جای مردان در  زنان جایگزینی جمله از جبهه پشت هایکمک. آوردند روی

 از کمتری اهمیت آهن راه خطوط در یا و سازی اسلحه هایکارخانه در کشتزارها،
 بخاطر جنگ از بعد زنان رای حق حقیقت در نداشت. را هاجبهه در ارتش رشادت

 نخستین جهانی اول اگرچه جنگ. بود اول جهانی جنگ در هاآن اساسی نقش اثبات
 آمریکا اولین جنگ تمام عیار تی نبود )جنگ داخلیصنع مدرن دوران عیار تمام جنگ

ولی این جنگ نمایان گر قدرت عظیم و مخرب  ،آید(به شمار می دوران مدرن
 دوران جدید بود. و این آغاز جنگ های عالمگیر .ان صنعتی استهای دورجنگ

 

 بلوای جهانی

فرانسه بسته شد ولی ناکارایی  (Versailles) ورسای در صلح تنبیهی یمعاهده    

 را ولا ی جنگ ، ادامه رقابت مابین کشورهای آغاز کنندهنوتاسیسملل این سازمان 

و  کرد سقوط سرانجام جهانی بانکی -اقتصادی  یهشبک 1525 سال در. کرد تضمین

 در را به دنبال داشت. داری سرمایه های قدرت و اقتصادی مراکز تمامی رکود این
مواد خام  ز تولیدآفریقا که مراک و جنوبی آمریکای آسیا، مانند جهان نقاط سایر نهایت

یالیستی ی سوساین رکود شدند. این رکود بزرگ اقتصادی جهانی نظریهدچار  ،بودند نیز
نهایی نظام سرمایه داری را تقویت کرد. بسیاری از کشورها به نظام  پاشیفرومبتنی بر 
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خود را در منافع اقتصادی ودکفا( بازگشتند و و خ )اقتصاد ملییکتاتوری بسته های د
 در کسب منابع و بازارهای محدود جهانی دانستند.  و تنگاتنگ رقابت

در آلمان روی کار آمد. ( 1445-1565) دولت فاشیست آدولف هیتلر 1500 سال در   

 در یزن ایتالیا. بود ینظام طریق از اول جهانی جنگ شکست جبران به مصمم هیتلر 

 رفت  (Benito Mussolini) موسیلینی بنیتو  فاشیسمِ چتر زیر به زمان این
و در پی آن اسپانیا، برزیل و بسیاری نقاط دیگر به این روند پیوستند. ( 1565-1440)

ی شکاف های عمیق اقتصادی در ایدئولوژی فاشیزم و سوسیالیسم هر دو نشانه
ر و ی خود را بر نژاد برتخر قرن نوزدهم بود. فاشیزم پایهو سرمایه داری اوا یسملیبرال

 سیاست آینده می دید؛ یاصلروش غالب استوار کرد زیرا رقابت های ملی و نژادی را 
سوسیالیسزم انقالبی اما مبنا را جنگ طبقاتی می دانست که در تضاد با اصل سرمایه 

 .بود آن اصلی ستون کارگر و دار سرمایه اختالف داری بود و 

 و سوسیالیست کشوری ظهور نوزدهم، قرن داری سرمایه شکاف شواهد دیگر از    
اشت. داری ندی عقاید مارکس در روسیه بود که هدفی جز نابودی نظام سرمایه برپایه

دولت  کرد اما بر خالفمی دولت تزاری از گسترش رشد اقتصادی صنعتی پشتیبانی
اد را در سرمایه داران آز یعنی دیگر شرقی یعنی ژاپن نتوانست مجریان جامعه صنعتی

ارگر ک یدولتی پرورش دهد. گسترش سریع طبقهاقتصادی  -درون نظام سیاسی 
شهری )پرولتاریا( و فقیر شدن بسیاری از کشاورزان زمینه ساز انفجاری اجتماعی شد 

اول  که در کنار شکست نظامی جنگ روسیه با ژاپن و هزینه سرسام آور جنگ جهانی
سرانجام به سرنگونی امپراطوری روسیه ختم گردید. واکنش نخبگان سنتی به بحران 

 "در اینجا اتفاق تخواهد افتاد"به نام (Sinclair Lewis) نکلر لوئیس یکتابی از س 1135در سال 

فلیپ  های تخیلی دیگری نیز مانند کتابراجع به احتمال وقوع فاشیزم در آمریکا منتشر شد. کتاب

گاه چکنید هیمی در همین زمینه نوشته شده است. آیا شما فکر 0220در سال  (Philip Roth)روتز 

فاشیزم در آمریکا به پیروزی خواهد رسید؟ برای رخ دادن این اتفاق چه عواملی باید وجود داشته 

 یا نداشته باشد؟
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 به ها،ویکبلش ن موجب پیروزی و کنترل قدرت توسط کشور بسیارانفعالی بود و همی

ر طول جنگ خونین ( د1526-1420) (Vladimir Lenin) لنین والدمیر رهبری

 گردید.( 1514-1520)  داخلی

 سرنگونی را نهایی هدف که بودند متعصبی هایمارکسیست هابلشویک    

دانستند که تمامی منابع مالی و قدرت از ی مینظام با آن جایگزینی و داری سرمایه
جمله زمین، بانک و دیگر امکانات تولیدی را در اختیارجمعی قرار دهد. در دوران 

جانشین لنین، اتحاد ( 1550-1425) (Joseph Stalin)زمامداری ژوزف استالین 

 رمایهس غیر صنعتی نظام یک برپایی و خشنی برای  های اساسیجماهیر شوروی قدم
ابله با رقبای صنعتی سرمایه دار برداشت. دولت شوروی با استفاده از مق در داری
اول، اقدام به مدیریت و مداخله در کل  های مدیریتی پا گرفته در جنگ جهانیروش

اقتصاد کشور کرد و قدرت بازار آزاد را منتفی نمود. برای کنترل و مدیریت روند صنعتی 
سازمان بسیار عظیم و قوی نظامی زد  روی دست به ساختامی شدن، دولت شوو نظ

 .رای به ثمر رساندن اهداف خود بودب که مایل و قابل انجام هرگونه خشونت و روشی

 و تصادیاق قوی هاینظام با رقابت توانایی رسید که این نظام به نظر می برای مدتی
سرعت رشد  1550و سپس  1500 سال در. است کرده پیدا را داری سرمایه نظامی

ی دیگر جهان بود، هر چند که وجود نظام ارزش اقتصادی در شوروی بیش از هر نقطه
هد می د کند. شواهد بعدی نشانگذاری در بازار اقتصاد شوروی مقایسه را دشوار می

ماری را های بیشی صنعتی انسانیک جامهسریع به که دولت شوروی برای دسترسی
 .فدا کرده است
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 تسلیحات نظامی بازسازی 

ست به گسترش دمراکز قدرت  در فضای مملو از تشنج، تمامی 1500 سال در    
 دستیابیدر دوم تالش آلمان و ژاپن  . آغاز جنگ جهانیدندتسلیحات نظامی خود ز

 سال در را منچوری ،ژاپن. بود هایشانامپراطوری گسترش و جدید هایمستعمره به
 1505، جنگ را در سال اشغال کرد. آلمان توسعه گر 1502و چین را در سال  1501

ی آمریکا بزرگترین قدرت ایالت متحده 1561با اشغال لهستان آغاز کرد. در سال 
 (Pearl Harbor)ی پیشدستانه ژاپن به پرل هابر اقتصادی جهان، سرانجام با حمله

  از اشغال توسط آلمان. و دولت شوروی نیز پس مستقیماً وارد جنگ شد

 به آسیا  دوم در نواحی جزایر اقیانوس آرام و شرق و جنوب شرقی جهانی جنگ   

 ایالت مالی - نظامی قدرت سرانجام ولی بود جریان در ،اروپا در جنگ شدتهمان 
 -آلمان)  متحدین علیه را قدرت یصحنه شوروی، نیروهای عظیم جابجایی و متحده
یش اول خونبارتر بود و ب جهانی جنگ از مراتب به جنگ این. دتغییر دا( ژاپن -ایتالیا

ز جان خود را ا ،به عبارتی سه درصد کل جمعیت دنیا در آن دورهو نفر میلیون  30از 
 دست دادند.

   وعوق به اتمی بمب یعنی جنگی سالح ترینمخرب از استفاده با جنگ پایان   

         و ، (Hiroshima) هیروشیما شهرهای  اتمی های بمب اولین. پیوست

ا خاک یکسان کردند. کلنل پال ب 1565 سال در ژاپن در را (Nagasaki)  ناکازاکی
، بمب اتمی یهو رها کنند 25-خلبان بمب افکن ب (Paul Tibbets)بتس تی

نام گذاری کرده بود و خود بمب  (Enola Gay) "ینوال گِاِ"هواپیما را به نام مادرش 

دوم  نامیده شد. اغلب کشته شدگان جنگ جهانی (Little Boy) "پسر کوچک"
ی گرفتند. حملهها قرار میی هوایی بمب افکنمردمان عادی بودند که مورد حمله

 نتخشو. گردید قلمداد جنگی هوایی به شهرها برای اولین بار به عنوان روش رایج 

 نازی حزب توسط یهودی، میلیون  3 سیستماتیک کشتار در جنگ ینا یسابقه کم

 مشهور است تبلور یافت. (Holocaust) هولوکاست به که هیتلر
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 نبود. ابر قدرت ل اقتصادی جهانقدرت او ، اروپا دیگرجنگ جهانی دوم اتمام با   
بودند که هر کدام دوستان ی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی جدید، ایالت متحدههای 

روش اقتصادی خاص و جداگانه ای برای  ،و مشتریان خود را داشتند. این دو قدرت اما
ی قدرت بلوک کمونیست با افزوده شدن شرق مدرنیزه شدن تجویز می کردند. حیطه

در سال  ،(1523-1450) (Mao Tse-tung)اروپا و چین کمونیست به ریاست مائو 
به تقریب یک سوم مردم جهان زیر  1550به مراتب گسترده تر شد. تا سال  1565

کردند. در تمامی دوران جنگ، رشد اقتصادی می های کمونیستی زندگیچتر دولت
های خارج از اروپا از جمله آمریکا و شوروی و ژاپن و نیز مناطقی چون آمریکای کشور

 جنوبی به مراتب بیش از اروپا بود.

 ا،آسی شرقی جنوب در استعماری ضد قدرتمند هایجریان و هافعالیت رشگست    
. بود اروپادوران مستعمره داری  پایان برای آغازی جهان نقاط دیگر و آفریقا هند،

فدار تاسیس گردید و به زودی به قدرت بزرگ طر 1445هند در سال  ملی  یکنگره
سمبل و رهبر فکری  (Mahatma Gandhi)هاتما گاندی ااستقالل بدل شد. م

جنبشی شد که سرانجام بر اساس آرمان اعتراضات بی خشونت، انگلیس را وادار به 

 کرد. 1562 سال در پاکستان و هند تاسیسال جدید قبول استقالل دولت 

ه از دجمهور آمریکا، ترومن، برای پابان جنگ جهانی دوم دست به استفا، رئیس1105در سال 

ح ترین سالزد. از آن زمان تاکنون این قضیه استفاده از مخرب آرامبمب اتمی در اقیانوس 

جنگی مورد سوال واقع شده است و بسیاری از کشورها به جرگه کشورهای دارای بمب اتم وارد 

دشته توانستید به زمان گاند. حال تصور کنید که شما با داشتن اطالعات کنونی خود میشده

کنید ر میکردید؟ آبا فکحل دیگری پیشنهاد میشما راه برگشته و ترومن را نصیحت کنید. آیا

 که بهتر است آمریکا تنها کشوری باقی بماند که از بمب اتم استفاده کرده است؟
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 یدار سرمایه مرگ بینی پیش نوزدهم قرن اوایل شدید هایبحران تمام با وجود    
 تپیشرف دوران این طول در جدید هایفن آوری . بود ناپخته سوسیالیسمتوسط 
ت به افزایش تولیداکمک خارق العاده ای سوختی  -درون موتورهای و داشتند سریعی

و  ی حملکردند. صنعت هواپیمایی در آغاز به خاطر جنگ و سپس به عنوان وسیله
، گسترش یافت و همچنین اولین مواد مصنوعی نساجی و پالستیک نقل عمومی

 و اتمی نیروی ، توان دوران رادارساخته و به سرعت گسترش یافت. این دوران را می
 ی رصهع در خصوص به علمی یگسترده هایپیشرفت که نیدورا نیز و دانست نفت

 را تکان داد.  دنیا فیزیک

 در و شد داری سرمایه رشد و بقا ضامن هاپیشرفت و تغییرات بسیاری یمجموعه  
 شتیبانپ مدیریت قدرت. گردید احیا دوباره نوزدهم قرناقتصادی  آورسرسام رشد نتیجه
 یتاهم نیز دیگر عامل دو میان این در و شد ظاهر متحده ایالت در بار نخستین، رشد

 فورد هنری  توسط تولید خط ایجاد ینتیجه در انبوه نخست تولیدات  یافتند. ایویژه

(Henry Ford)  ای که و دیگر مصرفی شدن همگانی، پدیده 1510 سال  حدود از
ی مردم به انواع لوازم مختلف از ماشین تا تلفن و رادیو با دستیابی توده 1520در سال 

 صورت پذیرفت. 

 

 پیوستن به بازار مصرف

بود که سرانجام تولید کنندگان در برخورد با مشکل  کردن جامعه راه حلی مصرفی    

و کم خرج   (under-consumption)اقتصادی قرن نوزدهم یعنی کم مصرفی
در دستور عمل قرار دادند . با افزایش تولید، تولیدکنندگان با مشکل یافتن  ،مردمکردن 

زودی  هرمایه داری بمشخص بود که نظام س 1420رو شدند. از سال ه خریدار روب
 تقاضا با پستی و بلندی هایی روبرو خواهدکمی  و ی تولیداتهعرضافزایش درنتیجه 

ی دوران کشاورزی که از نوع ی اقتصادی نظام سرمایه داری همانند چرخهشد. چرخه

 این با گشت، دچار افول و صعود به است ( Malthusian cycles)ی مالتوزی چرخه
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ود، در بریدار خ کمبود و مازاد تولید یهنتیج در مدرن اقتصادی افول دوران که تفاوت
مالتوزی دوران کشاورزی به خاطر کمبود تولید و نیاز باالی مصرف  یکه چرخه حالی

 یشترب مصرف به مردم تشویق و ترغیب ی . در اوایل قرن بیستم نظریهشدیمایجاد 
 ایهسرم رشد بقای برای غالب ینظریه عنوان به بازارها، کنترل جای به و مقابل در

 .شد پذیرفته داری

 در نقدینگی وجود از بایستمی کارگزارانشان و هادولت ،تقاضا ازدیاد برای الجرم   
 نبنابرایشدند، می مطمئن مختلف هایسرویس و کاال خرید برای مشتریان جیب

 نداردهایاستا گسترش و رشد موثرتر روشِ کارگران، کردن فقیر یا ورشکسته ایجهب
 (depression) رکود دوران در، 1500سال در. شد پیشنهاد زندگی

مدعی شدند  (John Maynard  Keynes) کینز مِینارد جان   مثل  انانید اقتصاد
ی که دولت قادر است اقتصاد را نه از طریق کاستن حقوق کارگران بلکه با ارایه

رگرم ها سهای گوناگون مثل حقوق بیکاری زنده کند. در این سالها اکثر دولتکمک
دولت  1500مالی گوناگون بودند. در آمریکا و در سال -های اقتصادیی روشتجربه

های دولتی به حمایت از تولید مشاغل با طرحو  به بازار تزریق باالی سرمایهبا روش 
 و باال بردن قدرت خرید از طریق راه سازی، پل سازی و سد سازی پرداخت.

تایج دیگری نیز در بر داشت که ن جامعه باالی مصرف دار سرمایه هایدولت برای    
ولتاریا و پرکرد و نیاز بازگشت به شرایط ی سوسیالیستی عمل میبرخالف نظریه

 را کرده بود  پیش بینی کارل مارکس فیلسوف آلمانی شکست نهایی سرمایه داری که

 علیه داری سرمایه هاینظام شدن همگانی راه حل قاطع  از بین می برد. مصرفی
 .بود انقالب
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 بحران ها و نوآوری ها

را نیز  های فرهنگیخود تغییرات و تحول در پی 1565 -1516 دوران هایبحران   

           ((Albert Einstein انیشتن آلبرت نسبیت ینظریه. داشت به همراه 

 ، اروین شرودینگر(1532-1445) (Niel Bohr)  کوانتوم نیل بور ،(1555-1425(

(Erwin Schrodinger) (1531-1442) ، ورنرهایزنبرگ 

(Werner Heisenberg)(1523- 1501 )رن ب ومکس (Max Born) 
علم فیزیک را به زیر سوال از مکانیکی  ای قبلیهدر مجموع نظریه( 1520-1442)

      (Sigmund Freud)زیگموند فروید  برد وهمچنین روان شناس اتریشی
 ،های روانیبا نشان دادن اهمیت ضمیر ناخود آگاه و فشار و انگیزه( 1505-1453)

 .را به چالش کشید در روابط عقالنی انسانی اعتقادات و باورهای قبلی

 به را تازه در هنر هایخالقیت سینمااز جمله  هنری جدید نوآوری هایو  اشکال   
 تجربه معرض در را مرسومی غیر و جدید هایروش همچنین و کرد هدیه مردم یهتود

      کوبیزم نقاشیِ از که گذارد جهان شناخت با رابطه در نویسندگان و هنرمندان
(cubism) پیکاسو ابلوپ   (Pablo Picasso)(1520-1441 ) تا زبانِ گویا و رویایی

 .مثال های بارز آن می باشند( 1561- 1442)(James Joyce) جیمز جویس 

جامعه مانند رادیو،  های نوین مورد استفاده در گسترش فرهنگ عمومیآوری  فن
ی عقاید و افکار و آرزوهای های موثری برای اشاعهسینما راه به خصوصروزنامه و 

ه قدرت خوبی به ها و موسسات تبلیغاتی نیز بتازه برای مردم سراسر جهان شد و دولت
 و تاًثیر این عوامل واقف گشتند.
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 رشگست برای جمعی ارتباط وسایل از موثری استفاده به خصوص شوروی دولت    
 ازهت هایفرهنگ ایجاد قابلیت همچنین ارتباطی وسایل این. کرد خود حزبی افکار
 حل رایب صنعتی غیر دنیای. کردند پیدا را قدیم هایفرهنگ یسلطه با مقابله برای

 واجتماعی رو به احیای عقاید و مذاهب قدیمی خود مانند هندویسم  جدید تضادهای
نتایج  غرب و رهنگیافکار ف باروش های سنتی را  یهرده و قابلیت مقابلببودایسم 

 به محک آزمایش گذاشت.را آن  از حاصل

 

 

ری از مرز تئودر خرج و مصرف کردن بسیاری بر این عقیده هستند که نوجوانان آمریکایی 

اند. بازار اقتصادی بسیار خوشحال است که رف عمومی فراتر رفتهقتصاددانان راجع به مصا

نظر وجود دارد. گروهی کنند. در این مورد دو میلیون دالر در سال خرج می122نوجوانان بیش از 

آورند و ادی آمریکا را به گردش در میهای اقتصکنند که نوجوانان چرخمیاستقبال از این امر 

ان معتقدند که نوجوانان شدیداً مورد نگارله متخصصین اجتماعی و روزنامهوهی دیگر از جمگر

باشند های مختلف برای خرید بیشتر و بیشتر میهای تلوزیونی و سایتهجوم تبلیغاتی برنامه

 در کنید؟ حقیقترد. شما چه فکر میآورا اشخاصی ولخرج و مقروض بار خواهد  که سرانجام آنها

هم م ی برتری دارد؟ و آیاا یکی از این عقاید بر دیگردام یک از این دو گروه است؟ و آیکسمت 

 توانیم همزمان هر دو را قبول کنیم؟ا میمی کنیم؟ و آی کدام را انتخابما است که 
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ها و منابع خبری تغییرات مهم در روزنامه

 دنیای مدرن

 1420- روزنامه در  5000وجود بیش از
 ایاالت متحده آمریکا

 1423 -  اختراع تلفن توسط

 (Graham Bell)   بل اهامگر

 1452 - اولین سینما در شهر پاریس 

 1500 -  مجله در  1400انتشار بیش از
 ایاالت متحده آمریکا

 1500 -  میلیون  15انتشار بیش از
 نسخه روزنامه در روز در آمریکا

 1520 -  اختراع اولین موج کوتاه
 رادیویی در انگلیس توسط مارکونی

(Marconi)  

 1524 -  در  یتلویزیون تولیداتآغاز
 ایاالت متحده آمریکا
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 معاصر دوران

 تاکنون میالدی  ۰11۰ 

 و آمد در غرش به دوم جهانی جنگ از بعد دیگر بار داری سرمایه نظام موتور    
ی   ساالنه رشد نرخ. آورد دنبال به را انسان تاریخ اقتصادی رشد دوران ترینسریع

درصد بین  50/2به  1550تا 1510های درصد در بین سال 0/ 51 از   جهانی خالصنا

درصد بین  00/1 رشد نرخ به رسیدن و افت وجود با رسید، 1520تا  1550های سال
 .است، این رشد هنوز قابل توجه 1554تا  1520های سال

 یالتا انبوه بازسازی هایکمک مدد به و بازارها گسترش با جهانی اقتصادی نظام    

 و ایجاد نهادهای جهانی (Marshal Plan)ن ل پالمارشا تحت آمریکا یمتحده
پول در سال  و سازمان جهانی 1565نظارت و کنترل مانند سازمان ملل متحد در سال 

 1550تا  1510های باردیگر بازسازی و زنده گردید. بعد از سقوط اقتصادی سال 1562
سه برابر شد. با احیای  1555تا  1550های بین سال درصد تولیدات بازارهای جهانی

ن اروپا و ژاپ در و مصرفی شدن جوامع، ابتدا در آمریکا و سپس ی تجارت جهانیهدوبار
کشورهای پیشرو صنعتی نیز فزونی گرفت. برای نخستین بار  تمامیدر رشد اقتصادی 

 ، رادیو و تلویزیونتعداد باالیی از مردم ژاپن و اروپا شروع به خرید ماشین شخصی
از کشور به دلیل ارزانی بلیط هواپیما رواج فراوان های سیاحتی خارج کردند و مسافرت

 دوران از نآ یکه تحقیقات اولیه یکیونای از اختراعات در وسایل الکتریافت. موج تازه
و کمک  1550تا  1540 هایسال یکیونالکتر انقالب باعث بود، شده آغاز جنگ

و دی اکسی ریبو نی کولمل شناخت جمله از بیولوژی نوین بزرگی در کشفیات 

که همان  "ایاندی"گشت. یافت  (DNA : Deoxyribonucleic acid) کلیک 
ای هفن آوری ی ساخت های بدن است زمینهموجود در سلول مرکز اطالعات ژنتیکی

 ژنتیک )که اثرات آن تازه آغاز گشته است( را بوجود آورد. مهندسی

جاد ایخود به سرعت به ایجاد بازار مصرف،  رشد حفظ برای داری سرمایه کشورهای   
از سرمایه آزادسازی و خارج کردن  و سوگذاری از یکهماهنگی در کنترل سرمایه
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دیگر مبادرت کردند. رکود اوایل دوران ی از سو (Laissez-Faire)کنترل دولت 
های دَورانی بودن نظامی ضربه پذیری و ی ادامهنشان دهنده 1550و اواخر  1520

های های بسته و متاثر از فرضیهسرمایه داری است؛ با این حال بسیاری از نظریه
ها دریافتند که در دنیای تنادرست قرن نوزدهم شروع به کم رنگ شدن کردند. دول

 ترینحتی قدرتمند - دولت هراصلی ، قدرت با رشد روز افزون ثروت جهانی و امروز
بلکه در مقدار سهم آن ها از کل  های مالی درون کشوریوختهاند در نه، -آن ها

 هایدولت سیاسی و اقتصادی واقعیات صحیح شناخت . اقتصاد جهانی است

 ارشالم توسط آمریکا، گذاری سرمایه و مالی پشتیبانی در توانمی را مدرن دار سرمایه
 را دیروز دشمنان ،روش این  ؛دید دوم جهانی جنگ از بعد ژاپندر  و اروپا در ن،پال
 تبدیل کرد. امروز اقتصادی یبانرق به

 مقاومت های زیر در و اقتصادی جدید نگاه خاطر به اروپایی هایکشور    

 رها را نوزدهم قرن آمده بوجود هایامپراطوری مستعمره، کشورهای در استعماری ضد
از  خود رهایی وحدود صد کشور استقالل  1565 از بعد سال، چهل طول در. کردند
جماهیر  سقوط اتحاد آن بسیاری دیگر نیز در پی بدست آوردند و در پی را ی اروپاسلطه

کشور عضو سازمان ملل  152 تعداد ،2002مستقل شدند. در سال  1551شوروی در 
 باشند.می

 کمک اب و گذشته نوزدهم قرن یاولیه صنعتی کشورهای مرزهای از صنعتی انقالب   
اواخر  ات اقتصادی رشد این. رسید جهان نقاط سایر به ی صنعتی شدهبسیارکشورها

ی، کره جنوب به خصوصآسیا،  به صورت شاخصی در شرق و جنوب شرقی 1550سال 
 تایوان، مالزی، تایلند، هنگ کنگ و سنگاپور با الگو برداری از ژاپن سرعت یافت.
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 و روبل موشک

. داشت ادامه همچنان جهان اقتصادی رشد بلوک، دو به دنیا تقسیم وجود با    
های نظامی، اقتصادی و سیاسی به ونیسم در زمینهکم و داری سرمایه هایقدرت

نوع  سوم و از یکدیگر برخاستند. برای چندین دهه خطر شروع جنگ جهانیرقابت به
بود، اگر چه جنگ سرد به خاطر رقابت اصلی  مشهودها زیر سایه این رقابت می،ات

ی اقتصادی و سیاسی بود. هر دو جناح بر اهمیت مسایل اقتصادی به یعنی سلطه
نظامی واقف بودند و هر بلوک راه های مختلفی را  -عنوان کلید موفقیت سیاسی 

ین از ا کیبرای سه دهه، تشخیص برتری ی. ی رسیدن به این رشد ارایه می کردبرا
 .بود دشواردو نظام بر دیگری 

  ی رو به بهبودی گذاشت کهدر شورو شرایط زندگی 1550در استالین مرگ از بعد    
 1550ی ی آن سرمایه گذاری بیشتر در کاالهای مصرفی و مَسکن بود. در دههنتیجه

 نظام و سیستم وموفقیت پویایی ی شوروی به موفقیت هایی نائل شد که نشانه
 ،اتمی های موشک و هاسالح ساخت شامل هاموفقیت این. بود کشور آن اقتصادی

و فرستادن اولین انسان،  1552در  (Sputnik) اسپوتنیک فضایی رادار اولین پرتاب

 .به فضا بود 1531 در (Yuri Gagarin) یوری گاگارین 

 گذاشتسرعت رشد اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی رو به کاهش  1520 یدهه در    
 هب نسبت شانزندگی شرایط وسیع ماندگی عقب به توجه با کشور این مردم و

قدرت  ،تیدول وردگی شدند. اگر چه اقتصاد یک قطبیسرخ اردچ یافتهتوسعه هایکشور
 نوآوری و اختراعات در شرایط خاص را دارا می باشد اما بدون فشار رقابت دایمی بازار

پیشرفت کشورهای سرمایه ی هنوآوری مداوم که زایند ی خالقیت وآزاد ایجاد انگیزه
عدم امکان بهره گیری نظام اقتصادی  1540ی داری است، امکان پذیر نبود. در دهه

، که اقتصاد سرمایه داری وکشورهای های الکترونیکیشوروی از امکانات و توسعه
 های شوروی متوجه شدنددار را دگرگون کرده بود، کامال آشکار شده بود. ژنرالسرمایه

 .ودشی نظامی نیز محسوب میکه این واقعیت نه تنها فاجعه اقتصادی که فاجعه
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 ای اقتصاد آورنده چرخهی ما را از مکانیزم و موتور حرکتشورو اقتصاد شکست     

 و به ضعف اقتصاد دولتی  1550نوین باخبر می سازد. طراحان شوروی از دهه 

 ست،ا رقابتی آزاد بازارهای نبود از ناشی خود که خالقیت نبود ینتیجه در آن  رکود
علت رشد اقتصادی بیشتر حاصل فشار نظامی و ، 1500 یهده طی در. بودند واقف

رهبر  1540 یههبود و نه بهبود واقعی اقتصاد. در طول د بهره گیری از نیروی انسانی
خود به این واقعیت معترف شد  (Gorbachev Mikhail)جدید میخائیل گورباچف 

 1500های های اقتصادی شوروی در حال ایستادن است، زیرا برخالف سالکه چرخه
. سقوط اتحاد استده گردش در آوردن منابع از دست دولت خارج شبه قدرت  1560و 

وران د های استراتژیک قدیمیبه دلیل استفاده از شیوهدر این دوره  جماهیر شوروی
در مواردی خاص از  کشاورزی بود که اگرچه با به حرکت در آوردن نیروهای انسانی

ه ماند و ابتکارات ناموفق  آوری  فن اما در شکوفاییجمله امور نظامی موفق شده بود 

 رمایهس که مارکس  یههای دولتی حکومت شوروی به نوعی گفت. شکست شیوهبود
 .کندمی تایید را است مدرن جوامع موتور داری

 

 مطابقت با اوضاع جدید در چین

 در. کندمین نقض را کلی قوانین که بود ویژه و متفاوت نظام یک کمونیست چین     
های استالین کوشش به صنعتی دولت مائو تسه تونگ از طریق روش 1550 یههد

که به جهش  1531تا  1554 دوران اجتماعی -ی اقتصادیکردن چین نمود. در فاجعه
به  های خصوصی، سعیبه جلو معروف است، دولت چین با ممنوعیت کل مالکیت

 1523تا  1533های سال ومرج انقالب فرهنگیصنعتی شدن اجباری کرد. در هرج
شته، ناپدید ک سپسو دستگیرهای ضد کمونیستی ها انسان، محکوم به فعالیتمیلیون

ر اختالفات در حال رشد میان چین و شوروی و یا تبعید شدند. این معضالت در کنا
سرانجام دولت چین را تشویق به بازگشت از الگوی شوروی یا کنترل کامل دولتی 

جانشینان او محتاطانه عوامل اقتصاد آزاد را بار  1523کرد. بعد از مرگ مائو در سال 
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های اقتصادیِ سرمایه داری رشد اقتصادی در این جامعه کردند و با فعالیت وارددیگر 
کشور آغاز شد. سرمایه داری در چین بر خالف شوروی هرگز به طور کامل نابود نشده 

با  ،بازگشت به سوی بازار آزاد رقابتی چین در اقتصاد بود و این دلیل موفقیت نسبی
 .وجود حفظ قدرت دولت کمونیستی بود

 موتور که اقتصاد انفجاری رشد درپی دوران این در ها انسان یهمه زندگی روش    
 نقاط اغلب در عمومی آموزش. گردید رو و زیر کامل طوره ب بود، اجتماعی تغییرات

 به مردم. کردند پیدارا  نوشتن و خواندن سواد کشورها ساکنان بیشتر و رایج شد دنیا
، امکانات بهتر پزشکی که دارایه سمت زندگی در شهرهای بزرگ ب افزون روز طور

 از  بسیاری  شغلی ترهامکانات گسترداین دست زدند و بود، بهداشتی و آموزشی 
 .کرداز سکنه  خالی را روستاها

به  افتند،ی روستاها به نسبت بهتری بهداشتی موقعیت هاشهر بار نخستین برای    
 ، خدماتآشامیدنی، بهداشت عمومی آب شامل اولیه امکانات که مناطقی در خصوص
ب رمز واقعیت اعجا و نقل و برق فراهم شده بود. بهبود در امر پزشکیو حمل پزشکی

 1550سال در  55به  1555سال در سال  05ها از آور افزایش متوسط سن انسان
 است.

درآمد مردان به طور کلی نقش زنان شهرنشینی و نیاز خانواده به درآمد زنان جدا از    
های سیاسی، به کار در سازمان به صورت گستردهزنان در  در جامعه را تغییر داد.

، هر چند که تساوی کامل زنان و مردان از جمله روی آوردندو علوم  آموزشی، پزشکی
ه در سراسر جهان ب 1550تساوی اقتصادی هنوز آرزویی برای آینده است. در سال 

 35و  همتوسط یههای دورد مرد هشتاد زن در آموزشمتوسط در مقابل هر ص طور
زن در مقابل هر صد مرد شاغل  30و تنها شرکت داشته های دانشگاهی نفر در آموزش

 .بوده اند

، انجام سفرها و ادغام با گسترش روابط الکترونیکی 1550و  1540 هایسال در    

 شکل به دنیا  ، تمامیی اقتصادی جهانیو چین در شبکهاروپا بلوک شرق 
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 البق در آمیختن، در این ینتیجه در جهانی جدید نبض. آمیخت هم در تری یکپارچه

شروع به تپیدن  (Globalization) شدن جهانی عنوان به ایتازه مفهوم و

 صنعتی یهاولی اصلی مراکز اغلب در اقتصادی بیشتر تحرک موجب شدن جهانی کرد. 

 تازه هایکشور از بسیاری چه اگر. گردید ،شده صنعتی تازه کشورهای و بسیاری از 

 این در رقابت قدرت التین آمریکای و آفریقا از هایی قسمت جمله از  توسعه حال در
 اعثب مجموع در شدن جهانی. گشتند شدیدی اقتصادی سقوط دچار و نیافته را بازار

 یهفاداست. با است بوده مثبت و منفی ی مختلف با نتایجهافرهنگ شدن تر نزدیک
روز افزون از رادیو و تلویزیون و گسترش آن به کشورهای جهان سوم به تدریج 

جانشین ارزش های کهن این غربی و نتایج حاصل از آن  هایفرهنگ مصرفی کشور

 .شد جوامع 

 

 فرهنگ کوکاکوال و واکنش منفی

ند فراگیر محصوالت مصرفی آن مان ی آمریکا بیشتر در ویژگیمتحده تایال تاثیر    
کوکاکوال، لباس های سبک آمریکایی، موزیک، ورزش و تفریحاتی بود که به سرعت 

 هایواکنش انگیختن بر باعثهمچنین  غربی فرهنگ مورد توجه دنیا قرار گرفت.
ها در نقاط ها و ملتدولت از تعدادی. گردید نیز بار خشونت گاهی از هر و مخالف

ها و مذاهب ریشه دار مختلف جهان تالش به دفاع از عادات و خلقیات و فرهنگ
های ی موفقیت مختلف(. شکل گیری و گسترش گروه)با درجه ی خود کردندجامعه

 .مقابله با فرهنگ غربی است ادرو و ضد غرب تنها یکی از نممختلف تند 

در  1530به آتش احساسات ضد غربی افزود. در سال  های جهانیفزایش نابرابریا    
( جهان امعمندترین جو ثروتباالی منحنی )بیست درصد  ، یک منحنی از ثروت جوامع

 ر ثروت( بیش از سی برابفقیرترین جوامعپایین منحنی ) بیست درصد در مقایسه با
 عظیم کشورهای صنعتیپیشرفت برابر رسید.  31این میزان به  1551 سال درداشتند. 

های در حال توسعه و عدم برابری درآمد، نداشتن خدمات کشور یهفقر گسترددر مقابل 
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هود کامال مشها و هوای پاکیزه در این کشورو آموزشی و حتی آب آشامیدنی  پزشکی
رفتند ها در قرن بیستم به سمت صنعتی شدن پیش میاگر چه بسیاری از کشور بود.

مانند  لک محصوی یهو یا تنها بر پای هها کامل نبوداما در بسیاری موارد این پیشرفت
 یهای فاسد نظامی تنها سعیا نفت استوار شده بود. در بسیاری موارد نیز دولتقهوه 

 الشی جدی در سرمایه گذاریش قدرت نظامی داشته و تدر انباشتن جیب خود با افزای

 .نداشتند آموزش و پرورش، بهداشت یا پیشرفت اقتصادی را  در

پزشکی،  یهاولی ت الزم برای فراهم کردن خدماتثرو و فن آوری  چند هر امروزه    
در کشورهای عقب  ،هنوزاما مه وجود دارد آب آشامیدنی و مواد غذایی الزم برای ه

. باشندمی رنجدر  آلوده آب از ناشی هایبیماری و قحطی ازمانده میلیون ها انسان 
 از گوناگون امراض شیوع در تاثیر فراوانینیز  اولیه خدمات نبود و الزم آموزش عدم

 داشته است؛ آنچنان که حدود یک چهارم کل جمعیت بالغ برخی بیماری ایدز جمله
ند. کشاورزی با از بین بودبه بیماری ایدز مبتال  1550کشورهای جنوب آفریقا در سال 

رفتن نواحی زیر کشت درپی تقسیم آن ها و کوچک شدن زمین ها و نیز ورود ارزان 
 کمابیش نابود شده است.  مواد غذایی از ماورای دریاها در بسیاری از این کشورها

 ودهب کشاورز یطبقه و کشاورزی مرگ معنای به جهان نقاط از بسیاری در مدرنیته  
 .داشتند تعلق آن به پیش یهدور هایانسان اغلبِ که ایطبقه است؛

ان هج کشورهای به نیز شرق بلوک کشورهای از بسیاری  کمونیزم اضمحالل با    
بسیاری ای برسوم پیوستند. در اوایل قرن بیست و یکم مدرنیته و نتایج حاصل از آن 

 شدید اقتصادی، تفاوت هایی رویایی دور از دسترس است. ابهفقط به مثاز جوامع 
کشورهای مدرن با دیگر کشورها، مستقیم یا غیر مستقیم  سیاسی و نابرابری فرهنگی

اشتن دکه با  های کوچکگروه. این چریکی است خونینجدید و های آبستن درگیری
مند های ثروتو اقتصادی نظام با این تفوق فرهنگی در مقابله های مدرن سعیسالح

 سرمایه دار دارند.
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 سوختن شمع

 هاآن خود  ماندگی عقب دلیل به را فقیر کشورهای وخیم شرایط ،بسیاری اگرچه    
 یهکل جامع ی و زنگ خطری برایجهان یهمسئل یک را این دیگر گروهی اما دانندمی

 که اورندب این بر محققین از بسیاری دوم قرن بیستم  یهبینند. در نیمبشری می
 تاس رسیده حدی به طبیعی منابع نامحدود مصرف و دنیا جمعیت نامحدود افزایش

 یکره سطح فضای - biosphere)( بیوسفر کل بر حد از بیش فشار موجب که
مک نیل    خواهد شد. جان  -آن هایآب و زنده موجودات یهو مجموع زمین

(McNeil John)     خورشید      اطراف   در   جدید چیزی "    کتاب    در" 

Sun) the under New (Something و بزرگ تصویر در که دارد اشاره 

 حولیت ترینمهم و بزرگترین خود زیست محیط با انسان یرابطه تغییرات مدت، دراز
 .است داده رخ بیستم قرن در که است

 و اشغالگسترش شهرها  است. تغییرات این شاخص بزرگترین جمعیت رشد    

محیط زیست برای هر چه بیشتر کردن  آسفالت ،ها لهای کشاورزی و جنگزمین
 توسط کشاورزان کشاورزی مناطقاین زمین ها به  وتبدیلها و بزرگراه هاساخت جاده

 تمبیس قرن آخر در چه اگر این انفجار جمعیت است. یه، نتیججهان سوم یهگرسن
ی هرنشینی و هزینهش زندگی الزامات و آموزش طریق از جمعیت رشد سرعت کاهش

 رسدمی نظر به هنوز اما شود، می دیده ی پر جمعیت به تدریج باالی داشتن خانواده
 میلیارد نفر خواهد شد.  10تا  5 حدود یکم و بیست قرن اواخر تا دنیا جمعیت که

 گسترش و داشت خواهد ادامه جهان سطح در مصرف تصاعدی رشد دیگر طرفی از    
ا( ی کشورهای آمریکا و اروپها)در اندازه تی شدن و باال رفتن استانداردهای زندگیصنع

در کشورهایی چون هند، چین، آفریقا و بیشتر آمریکای التین، فشار بر  به خصوص
 محیط زیستمحیط زیست را با وجود کاهش رشد جمعیت افزون خواهد کرد. فشار بر 

منابع و محیط زیست  ،اشغال محیط زیست توسط انسان .دارد های مختلفیگونه
ن این موجودات باالترین جانوران را از بین برده است. سرعت نابودی و ناپدید شد
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 آب ازجمله عمده منابع از بسیاری میلیون سال اخیر داشته است.  300میزان را در 
 و نتریمهم شاید. هستند کاهش به رو خطرناکی صورت به هاماهی انواع و آشامیدنی

های فسیلی و تاثیر آن بر جو زمین ترین فاجعه کنونی ازدیاد مصرف سوخترناکخط
ای که حرارت خورشید را به خود های گلخانهگاز -و تولید گاز دی اکسید کربن باشد
ها در دوران شوند. نابودی جنگلمتوسط اتمسفر می جذب کرده و موجب ازدیاد دمای

مصرف سوخت فسیلی از آغاز و  کربن بوده استگاز دی اکسید کشاورزی آغاز ازدیاد 
 غلظتعف افزایش داده است؛ آنچنان که میزان آن را به طور مضا، نیزدوران مدرن 

قسمت  050به حدود  1400در میلیون در سال قسمت  240از در هوا حجم این گازها 
به  2150رود که حجم آن در سال رسیده است و انتظار می 2000در میلیون در سال 

سد. اثرات کامل این فاجعه در بهم زدن اتمسفرتوسط قسمت در میلیون ر 550-330
انسان هنوز به روشنی مشخص نیست، اما اثرات جدی و شاید بسیار سریع در تغییرات 
جوی در پیش رو است. تغییرات شگرفی مانند دوران پس از عصر یخبندان. این 

 وجود آمدن آب و هواییه ناطق ساحلی، بتغییرات منجر به زیر آب رفتن بسیاری از م
 دی جهان از طریق کاهشنظام اقتصا خوردنبرهم  اغلب نقاط دنیا وبسیار ناپایدار در 

 رسید. خواهد دیگر نقاطبازدهی در  مناطق و ازدیاد  در برخیحاصلخیزی 

 توانید آینده فرضی را تجسم کنید؟آیا می

باشد؟ هایی میآل خود فکر کنید. دنیا نسبت به اکنون دارای چه تفاوتسعی کنید به آینده ایده

کنند؟ آیا دنیا کنند؟ چند سال عمر میخواهد بود؟ مردم چگونه زندگی می جمعیت آن چقدر

ید ای فکر کنهای کوچک؟ حال به آیندهدارای یک دولت مشترک است؟ یا تعداد زیادی از دولت

 های قبلی را تکرار کنید.که مطلوب نیست و سؤال

ای از ین آینده احتماأل مجموعهای فکر کنید که احتماأل اتفاق خواهد افتاد. اسرانجام به آینده

دوحالت اولیه است. خوب و بد. برای جواب به این سؤاالت زیاد نگران پاسخ صحیح خود نباشید. 

مهم این است که بتوانید این آینده را تجسم کنید، زیرا که شما متعلق به نسلی هستید که این 

 آینده را خواهد ساخت.
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  جهان تاریخ در مدرن دوران

  

 یمادر مرکز ین،زم ترک برای گام نخستین ماه کره به 1535 سالدر  انسان ورود با   

 چشم شپی را دیگری واقعیت اماو پیشرفت ها ی عظیم  هاگام این .شد برداشته انسان

 و نسنگی هایهزینه گرو در انسانی جوامع پیچیدگی و قدرت افزایش که نهد می ما

 دنکر وارد و خود نابودی به قادر امروزی انسان. است بسیار احتمالی خطرات با همراه

 امالک هنوز ما که بزرگی مسئولیت و فراوان قدرت است، خاکی کره به عظیمی زیان

 ریخط بروز احتمال و امروزی مدرن یجامعه شگرف پیچیدگی. نیستیم واقف آن به

 مانند) جوامع کل نابودی به منجر تواندمی نابخردانه احتمالی اقدام یک پی در عظیم

 هایآگاهی حجم دیگر طرفی از. شود( مایا تا سومر از انسانی قبلی جوامع نابودی

 و لآ ایده شرایط به گذار مدیریت حتمالا و توان او عقالنی قدرت و کنونی انسان

 .است داده قرار ما اختیار در نیز را زیست محیط حفظ برای قبول قابل

ی مدرن کنونی قادر به ایجاد یک این است که آیا جامعه پس پرسش اساسی  

شتاب غیر  این باشد؟ و یامی اسی و محیط زیستیر و باثبات اقتصادی، سیپایدا نظم 
وران ما قبل د به نابودی ناگهانی و بازگشت بهرا  جامعه انسانی ،قابل کنترل تغییرات

 نهمی در مدرن انقالب اصلی معمای شاید ؟ سوق خواهد داداز آن  تاریخ و حتی پیش
 شده اما توانایی حفظ و نگهداری افزون شدیدا بیوسفر بر ما کنترل چه گر که باشد

کل این نظام هنوز زیر سوال است. آیا ما به واقع دارای ظرفیت کافی برای استفاده و 
 هستیم؟  کنترل نبوغ انسانی

 ما ،سانیان جمعی عظیم نبوغاین  آیا کهاست  پرسشوی این گشاهد و پاسخ آینده     
 خود ساخته؟ا به دوزخ ی و رسانید خواهد برین بهشت به را
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 کوچ( -دوران انسان اولیه )غذا 
 ۲52،222  انسان در آفریقا ۱22،222تا 

 ۱22،222  های گسترده هاجرتم   ۱2،222تا 

 انسانی عموما  جوامع :دوران کشاورزی

        کشاورز 
 ۱2،222  کشاورز روستاییاولیه جوامع  5،222تا 

 5،222    ی کشاورزی و کشورهای اولیهشهرها  ۲522تا

 آفریقا(-اروپا-)آسیا

 ۲522  شورها و تمدن های بزرگ کشاورزی دوران ک  ۱222تا

 اروپا( -آفریقا-آسیا)

 ۱222  دوران انتهای کشاورزی قبل از دوران مدرن  ۱552تا 

  جوامع انسانی عموما مدرن و صنعتی :دوران مدرن

 گشته اند
 ۱552  انقالب صنعتی ۱1۱۴تا 

 ۱1۱۴  تالطم و آشفتگی قرن بیستم  ۱1۴5تا 

 ۱1۴5   دوران کنونیتا امروز 

 

 

 بشریت تاریخ اصلی ی سه دوره
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 های تاریخیتقسیم بندی دوران

    

 از ییک است؛ چارچوب اصلی یک نیازمند داستانی هر روایت مانند تاریخ نگارش    
های استفاده از تقسیم بندی چارچوبتاریخ نویسان برای ایجاد این  ابداعی هایروش

 اگرچه گذشته عموما در ذهن و .بر اساس وقایع دوران های مهم  است تاریخی
 تخابان حسب بر ما قعوا در اما است دایمی و سیال یک دست، البیقبرداشت ما دارای 

های بر حسب نوع انتخاب ما گونهو کنیم می بندی تقسیم را ذشتهگ، خاصی وقایع
 آید.متفاوتی از تقسیم بندی تاریخی حاصل می

 نیز یدهپیچ و مستمر تاریخ یک شدن تکه تکه باعث اما تاریخی بندی تقسیم    
 هر. دهدمی تغییر را گذشته های واقعیت ایگونه به حتی ، نوع بهترین در و شودمی
ست برای یافتن نقاط مشخص، دقیق و اری ادشو تالش تاریخی بندی تقسیم نوع

 ی یک پارچه.صادقانه در یک مجموعه

 جهان و پارچه یک یمجموعه یک در تاریخ کل از کامل طرحی و نقشه یافتن    
 هایدشواری از یکی. داریمرا  آن انجام سعی ما که است ایپیچیده بسیار امر شمول

یم و دور از ذهن ماست. رفتن به عمق این تاریخ در قد بسیار دوران توصیف طرح این
نوان به ع. ازای دریافت تصویر عمومی( درت )گروی از دست دادن بسیاری جزییات اس

نمونه در این تقسیم بندی برای توضیح دوران کشاورزی و خصوصیات آن، جزییات و 
 شود.های بسیار باشکوه آن دوران نادیده گرفته مینتاریخ تمد

ست ی دید کامال متفاوتی ادارای زاویه این کتاب در مقایسه با دیگر کتب تاریخی    
 یات جدیدای واقعو البته این به معنای بهتر یا بدتر بودن آن نیست. این کتاب گاه دار

 کتاب کند. هدف اصلیمی ای جدید بررسیرا از زاویه است و گاه واقعیات قدیمی
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ای است تاریخ نوع و نژاد انسان است و آشنایی و شناخت عمیق تاریخ وسیله بررسی
 از تاریخ انسان. برای رسیدن به این هدف و ترسیم طرحی کلی

 است نپیشی هایروش در ندیشیدگرا نیازمند انسان کامل تاریخ به دستیابی اما    
 ارد.ال ددنب بهرا  تاریخی بندی تقسیم نوع از گوناگونی مشکالت ناچاره ب که

 بررسی را جهان بندی تقسیم در موجود هایدشواری ابتدا در بخش از کتاب این    
 هدخوا شناسی تاریخ قدیمی و اولیه مرسوم هایروش به ایاشاره سپس و کند می

 .اختپرد خواهد تاریخ از نگرش این در ی ماانتخاب حل راه تشریح به سرانجام و داشت

 

 های تقسیم بندی در تاریخ جهاندشواری

و  نظری، ساختاری، اخالقیمشکالت مشکالتی که با آن روبرو هستیم عبارتند از: 
 .فنی

 مشکالت نظری -1

 واقعیات از هاییجنبه دادن جلوه مهم و توصیف به نیازمند تاریخ زمانی بندی تقسیم    
 ناسش تاریخ یک دیدگاه از مثال برای. است دیگر هایجنبه با مقایسه در تاریخی

که روابط مرد و زن را مورد تغییر قرار  هشگرِ مسائل جنسیتی، وقایع تاریخیپژو  و
 مرد وراند برحسب تاریخ تقسیم مانندد نگیرقرار می داده است در صدر وقایع تاریخی

 دیدگاه از امازنان.  برای رای حق کسب دوران یا و کشاورزی دوران اوایل در ساالری
دوران رشد و گسترش ادوات و  ،مور نظامی و جنگیا گر پژوهش و متخصص یک

های منظم از سایر رویدادها مهم های جنگی مانند کشف باروت و پیدایش لشکرروش

 اهبمذ پیدایش  در را تاریخی عطف هایطهنق  تر است. سرانجام پژوهشگران مذهبی
 حمسی عیسی تولد جهان تاریخ مبدا مسیحیت در مثال طور به و دانند می اصلی

 تیجهن در. شود می تدوین روز این از بعد و قبل مفروض می شود و تاریخ بر مبنای 
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                        . است شده رایج  گوناگون نظرهای نقطه بر مبتنی تاریخی بندی تقسیم از خاصی نوع

 از روهیگ انتخاب آن مبنای و است نظری و اختیاری تاریخ بندی تقسیم  عبارتی به

اریخ از ت کوتاهی دورانبر سایر وقایع است. در هنگام توصیف ها  آن ارجحیت  و وقایع
کل  در هنگام توصیف این تقسیم بندی اختیاری چندان ضروری نیست ولی ،انسان

 .شود می الزامی خاص هایدوران گذاری نام و انتخاب  ،یخ جهان و بشریتتار

 از یک تقسیم ایعقیده اجماع اکنون هم آیا که کنونی مهم سوال این به پاسخ   

 .تسمنفی موجود است هنوز جهان شناسان تاریخ بین در تاریخی بندی مشخص 

 سازمانی -مشکالت ساختاری -2

 یا عنوان توانمی چگونه. دارد نیز بسیاری ساختاری مشکالت تاریخ بندی تقسیم    
ات تمامی واقعی گویای راستیه ب که یافت متفاوت انسانی جوامع برای واحدی برچسب

ی گوناگون در حال شکل گرفتن است، ها واقعهجوامع باشد؟ در هنگامی که میلیون
 د؟ی اصلی مفروض شوتواند مبنا و جهت دهندهکدامین آن می

 مقایسه در جوار هم هایکشور در موازی و مشابه شرایط وجود ،دیگر مشکالت از    

 شکلم هم است. ما با یک انتخاب مهم و  از دور بسیار  مناطق برای متفاوت شرایط با

 ؟اشدب انجام زمان یک در و کشورها یهمه از باید تاریخ بندی طبقه آیا. هستیم مواجه

مشکل در این  گیرد؟ انجام زمین کره از نقطه هر در  ای جداگانه بندی طبقه یا و
 فرضر د و گردد می دشوار بسیار یکدیگر با کشورها یهمقایس اول فرض دراست که 

 از دست خواهد رفت. از جریانات تاریخی یک تصویر کلیفتن یا امکان اصوال دوم

 گوناگونی منظم های بندی تقسیم و شد آغاز اروپا از مدرن نوع از نگاری تاریخ    
 یویژه دیبن تقسیم .شکل گرفت مختلف هایقالب در اروپا تاریخ دوران تشریح برای
قدیم، قرون وسطی و عصر  دوران است، جهان برای اصلی یدوره سه دارای اروپا

اما به  ،داردن ای سایر نقاط جهان مفهومیجدید. البته این تقسیم بندی و نام گذاری بر

 رقرا استفاده مورد موارد از بسیاری درهنوز  آن شمار بی ی دلیل قدمت و استفاده
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 آغاز که ی استدراز سالیان، گونه همیننیز  چین کشور نویسان گیرد. تاریخمی
 در نیز ندیب تقسیم این کهگرفته اند تاریخ را مبنای  پادشاهی کشور خود هایسلسله

 ارجخ هایانسان برای تانگ پادشاهی دوران مثال بطور است. آشنا نا دیگر کشورهای
 .است خاص ارزش فاقد و نامفهوم چین از

ی هانسانا برای تاریخی مشترک و معتبر گذاری نام و بندی تقسیم به توان می آیا    
 ها رسید؟تمام قاره

 .است منفی حاضر حال در نیز سوال این جواب    

 مشکالت اخالقی -3

 هاییشارز از طرفداری و تعبیر به تواندمی آسانی به تاریخ بندی تقسیم نوع هر    
 از. است تاریخ بندی تقسیم اخالقی مشکل این کهمنجر شود  جهان در خاص
ه مشکالت تقسیم بندی تاریخ بر اساس ارجحیت و گون این های نمونه ترینمهم

تاریخ  های درسیای دیگر است. کتابپیشرفت و گسترش بیشتر یک دوره بر دوره
ا و ی اروپا اغلب از عناوینی چون دوران سیاه، دوران میانه، رنسانس، انقالب علمی

تفاده تاریخ، اس کلی های دموکراتیک استفاده کرده اند. در هنگام بررسیدوران انقالب
 برد. تاریخ شناسان را از بین می طرفی از این عناوین بی

 .ستا از مقاطع تاریخی اریف خاصیبر اساس تع ن گونه عناوین به طور کلیای    
است به عقب ماندن و واپس گرا بودن جوامع؛  ی تاریخیبرای مثال دوران سیاه اشاره

تی بودن یک دوران و در نتیجه خصوصیات یک دوران میانه اشاره ای است به موق
ی انتقالی و دوران رنسانس اشاره ای است به آغاز پیشرفت واقعی به سمت جامعه

 یها عالوه بر داشتن ارزش و بار مثبت و منفمدرنیته . این گونه عناوین و تقسیم بندی
به  هیبرای دوران خاص، نقاط و ممالک مختلف را نیز مقایسه ارزشی کرده و گا

 اندور رایج اخالقی مشکالت از یکی . می بخشد گروهی از کشورها ارجحیت خاصی
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 قبال در مدرنیته به ها آن یابی دست توصیف و غربی جوامع از مثبت برداشت اخیر

 .است  جهانی دیگر جوامع ماندگی عقب

 خشیب دادن ارجحیت بدون تاریخی جامع بندی تقسیم یک یافتنبه سرانجام آیا    
 .است نامعلوم نیز پرسش این پاسخبر بخشی دیگر رسیده ایم؟ 

 مشکالت فنی -۴

 قواما گوناگون هایتقویم و متعدد هایبندی تقسیم وجود عمده مشکالت دیگر از    
  کلمب کریستف   بگوییم اگر   نمونه برای   ست.دنیا ملل و

(Christopher Columbus) از اقیانوس اطلس عبور کرد دچار  452 سال در
ای خواهیم شد زیرا در این تقسیم بندی از تقویم تاریخ اسالم استفاده مشکل عمده

شده است و نه تقویم میالدی. دوران قدیم یونان اغلب بر اساس تاریخ سلطنت هر 
شد. در قرن چهارم قبل از میالد یکی از دوستان افالطون به حکمران نام گذاری می

بر  پیشنهاد استفاده از یک سیستم تاریخ گذاری عمومی  (Timaeus) اسمی م تینا
که بر اساس تقویم مدرن مسیحیت  کرداساس اولین المپیک انجام شده در یونان را 

تعدد م های تاریخیبنابراین با توجه به مثال. سال قبل از میالد است 223این سال 
ای بسیار پیچیده، طوالنی مدت و گیج کننده خواهد پدیده تعیین یک تاریخ عمومی

بر استفاده از میالد  مشکالت ذکر شده نوعی توافق عمومی بود. در میان تمامی

 یالدم ریختا از استفاده آیا. است بحث مورد هنوز موضوع این که چند هر است مسیح 

 BC/AD تبدیل با تنها توانمی آیا نیست؟ فرهنگی امپریالیست نوعی خود مسیح

)قبل   BCE/CE   به ( بعد از میالد مسیح)قبل از میالد مسیح / 

 ( از این اتهام مبری شد؟دوران معاصر / معاصر دوران از

 تمامی وردنآ بر و مشکالت این تمامی حل به قادر بندی تقسیم سیستم گونه هیچ    
 به اریخت روایت و نوشتن همانند تاریخی بندی تقسیم گونه هر. نیست هانیاز این

از دورانی خاص و گروه هایی خاص است.  خاص تعصبات و تمایالت دارای نحوی
ی دید تاریخ شناس و مقیاس ی زاویهها همچنین منعکس کنندهاین تقسیم بندی
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تقویمی به خودی خود قادر به انعکاس تمام نکات باشد، پس هیچ مورد نظر او می
 نخواهد بود. تاریخی

 

 های تاریخیانواع تقسیم بندی

مبنای  ،اصلی یدی که هم اکنون نیز رایج است دو دورهبن تقسیم نوع ترینساده در    
البته این دو دوره در هر کشور یا فرهنگی می تواند متفاوت باشد.  ،تقسیم تاریخ است

ران آفرینش و دوران کنونی باشد دو یهتواند بر پایبه طور مثال این دو دوره می

انند ) م و یا بر اساس قبل و بعد یک رویداد اساسی استرالیا( یجوامع اولیه )مانند
وان ت ای به خوبیتقسیم بندی دو دورهداستان آفرینش انسان در مذاهب سامی( . 

تواند هر کدام را خوب یا بد توصیف مقایسه این دو دوران با یکدیگر را دارد و می
وامع ج نماید. اثرات این نوع تقویم و مقایسه در تاریخ کنونی هنوز در واژه هایی مانند

  .دیده می شود. مدرن و قدیمی

های مختلف با زیر ، گذشته را به دورانهای تاریخیاما اغلب تقسیم بندی   
های سلطنتی و پادشاهی بیشتر دوران د. تاریخنکنهای متفاوت تقسیم میمجموعه

ادشاهی ویم پکنند مانند تقخود را بر مبنای ظهور و سقوط پادشاهان بزرگ ترسیم می
توالی و م وقایعسلسله ای از  یهها تاریخ بر پایاین گونه تقویم در .چین، روم و مایاها

عف، از قدرت، ض رگذوقایعی مانند از  چرخشی تبیین شده است و این مراحل عبارتند
از  . تقسیم بندی هاییدر طول عمر یک و یا چند رهبر و سلسلهجوانی، بلوغ و پیری 

 بیند و با قرار دادناین دست، جریان تاریخ را تنها در راستای یک خط مستقیم می
یم ر مبنای آن حوادث ترستاریخ را ب کنار یک دیگر چهار چوب اصلیوقایع مختلف در 

ند پایه توانهای بعدی میاگر چه که گروهی از این وقایع خود در تقسیم بندیند، کمی
 و ایجاد کننده زوایای دیگری از تاریخ باشند.
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را تاریخ جهان  (Hesiod)سیود  یه یونان میالد از پیش هشتم قرن بزرگ شاعر    
او آغاز تاریخ را دوران طالیی و قدرتمند انسان  .تقسیم کرده است پنج مرحله اصلی به

نام گذاری کرده که در آن قدرت انسان هم پای قدرت خدایان بوده است. این قدرت 
ده نامیدوران نقره و برنز و قهرمانان  گذارد و در مراحل بعدیوال میبه تدریج رو به ز

خود که قدرت تنها در دست گروهی متمرکز  انسانی یدر مرحلهو سرانجام  شودمی
 ایهنوشته در کمابیش فرود و اوج الگوی این رسد.می است، به خشونت و نادانی

 ( یا آرنولد توین بیOswald Spengler) رلاسپینگ والدسا مانند نیز اخیر نویسندگان
(Arnold Toynbee) رکت ح شود که اعتال و سقوط انسان مبنای اصلینیز دیده می

 تاریخ محسوب شده است.

 هایدوران کنار در را تاریخ خطی هایرویداد و وقایع اما مارکسیست نویسان تاریخ    

 اولیه انسانی  یطبقه بی و ساده دوران را تاریخ  آغاز ها آن .داده اند قرار چرخشی
و  وران طبقاتیانسان وارد د ،بعدیدر فاز و  افزایش تولیدات از که پس می بینند 

د که از ان بشریت را در گرو حل این دوگانگی دانسته یهها آیندآن. شوداستثماری می
 .گشتطبقه قابل حصول خواهد  ی بیهجامع ،طریق ادغام این دو عامل

پس از دیگری نقل  وقایع یکیو  است های جدید نیز خطیمان بندیاغلب ز    

مردم  و های باستان شناسیاند. این نوع زمان بندی در مجموع متاثر از فعالیت شده
انسان دارد. آثار باستانی  از تاریخ یک چهار چوب کلیاست که نیاز به شناسی

 شناخت ما از تاریخ گذشته و تقسیم بندی خطی ی اصلیمانده، مبنا و زمینه جا به
ان است و بیشتر کار باستان شناس توان گفت تقسیم بندی تاریخیمیاست، بنابراین 

 تامسون نکریستی دانمارکی شناس باستان دو نوزدهم قرن درنه تاریخ نویسان. 
(Christian Thomsen) یاورس ینج و (Jens Worsaae) به سه  تاریخ را

دی این تقسیم بن، دوران برنز و دوران آهن. دوران سنگی: تقسیم کردند ی کلیدوره
شود. در قرن بیستم باستان شناس استرالیایی قدیم دیده می هنوز در تاریخ شناسی

 و فن آوری مارکسیستی اثرات  اساس بینشبر  (Gordon Childe) ردون چیلدوگ
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 ی عطف زندگیو نقطه انسانی -تغییرات اجتماعی  صنعت را پایه و مالک اصلی
ایش انقالب نوسنگی( و پیدخصوص پیدایش کشاورزی )ست. او به انسان کنونی دان
انسان دانست.  ها )انقالب شهری( را از اهم دالیل تغییرات زندگیشهرها و کشور

باستان شناسان دیگر قرن نوزدهم لوییس هنری مورگان 

(Lewis Henry Morgan)  تیلور ادوارد و (Edward Tylor)  در همین راستا
تقسیم نمودند. در این تعریف انسان در ابتدا به صورت وحشی  اجتماعی انسان را زندگی

ی بدون قانون و سرانجام به دوران تمدن زیسته و سپس به جوامع اولیهدر طبیعت می
 رسیده است.

در اواخر قرن بیستم، تاریخ نویسان، مردم شناسان و باستان شناسان به خطرات     
های اگر چه هنوز هم بیشتر تقسیم بندی. بردند نش غرض آلود از تاریخ پیاین نوع بی

وجود یک جهت گیری را در خود حفظ کرده اند اما از ارزش گذاری مستقیم  تاریخی
تقسیم  . هنوز چهارچوب اصلیشده استها خود داری در آن و داوری مثبت یا منفی

روابط  و یا فن آوری  یعنی بر مبنای دو عامل اصلی ی تاریخیهای عمدهبندی
 است که ریشه ای قدیمیرسمی گیرد. این هر دو صورت می از اجتماعی و یا ترکیبی

ی سومری گیل گِمِش های نوشتاری دارد. حماسهدر اولین تاریخ و موجود

(Gilgamesh)  اصلی عامل را فن آوری  در تضاد  میالد، از پیش سوم   یهزاره در 

 (Enkidu) انکیدو او دوست و گمش گیل یعنی داستان اصلی شخصیت دو اختالف
ی های مختلف سیاس، اختالفات ارزشی و سیستماین تفاوت در نوع زندگی .داندمی

ابزار تولید را منشاً  (Karl Marx)اجتماعی را به دنبال داشته است. کارل مارکس 
 این صورت بندی دانسته است. اصلی

دی همانا تاثیر بنیادین عوامل اقتصا تعریف تاریخیاین نوع نگاه و  اما علت اصلی    
رکیب ، تو تولیدی بر دیگر ابعاد و روابط تاریخ انسان است مانند استاندارد زندگی

ها و عقاید انسان از جهان، اجتماع، جمعیتی، روابط زن و مرد، ساختار سیاسی، برداشت
 .خدایان و حتی سرعت و کیفیت تغییرات تاریخی
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 تاریخ در این کتاب دی کلیتقسیم بن

یرات و تغی فن آوری  یعنی ی دو عامل اصلیاین کتاب نیز بر پاشنه طرح کلی    
شود و هر کدام از این تقسیم می ی اصلیچرخد. تاریخ به سه مرحلهاجتماعی می

مراحل دارای زیر مجموعه هایی است که در نقاط مختلف جهان متفاوت اند. استخوان 

باشد  ناگون آن اگر چه دارای نقایصی میبا در نظر گرفتن زوایای گو بندی این طراحی
ریت اخیر بش نوشتارهای تاریخی نکات اساسی و مورد توافق کلیاما در مجموع شامل 

 است.

 کوچی - غذاانسان اولیه یا  دوران یعنی آن اولین بشریت، تاریخ اصلی دوران سه از    

(Foragin Era) انسان بر روی کره زمین است که نود و  ترین دوران زندگیطوالنی
دوران کشاورزی در  شود. دوران دوم یعنیپنج درصد کل تاریخ انسان را شامل می

 تاکنون حدود ده هزار سال طول کشیده است و سرانجام آخرین دوران یا دوران مدرن 
 جمعیت دارای کوچی غذا نیطوال دوران. است کرده عمر سال پنجاه و دویست فقط

مت دوران دوم و سوم تاریخ انسان به خاطر عظ و حجم نتیجه در است، بوده اندکی
 ی دورانها در همهتعداد جمعیت آن بسیار عظیم تر است. در مجموع تعداد کل انسان

درصد،  12کوچی حدود  -ی غذا شود. دوران اولیهصد میلیارد نفر تخمین زده می
درصد کل این جمعیت  20درصد و سرانجام دوران کوتاه مدرن  34رزی دوران کشاو
ها در دوران اخیر این درصد از شود. با در نظر گرفتن افزایش سن انسانرا شامل می

درصد و دوران اولیه  30به دوران کشاورزی در نتیجه و  ایش می یابدافز 00به  20
 .نزول می یابنددرصد  10به تنها 

 و منفی و مثبت نکات دارای تاریخی هایبندی تقسیم تمامیمانند این کتاب نیز     
 ی تغییراتبر پایه . در نگرش این کتاب سه دوران اصلیمی باشد هایی ضعف

 نوع زندگی -1برگزیده شده است که عبارتند از:  به عنوان چارچوب اصلی آوری  فن
 که سرآغاز تشکیل نخستین جوامع انسانی است که دائماً  (کوچی -غذاانسان اولیه )
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بر این  پیدایش جوامع کشاورزی مبتنی -2در حال کندوکاو برای ادامه بقا است. 
 ی مدرنیته و جوامع صنعتی.پدیده -0ی تولیدی. شیوه

 و اول دوران تاریخ سازماندهی و اجتماعی بندی تقسیم در برداشت و روش این    
 یش،پ سال هزار ده از قبل هاانسان زندگی نوع تعریف در. است موفق کمابیش سوم
از ساختار  رداشتی واقع بینانه است و در نتیجه تعابیر کلیب کوچی - غذا زندگی نوع

کوچی در بسیاری از جوامع  -غذا اجتماعی آن دوران نیز مشروع است، اما چون زندگی
 های رویانسان دورانی که تمامی "ل باید گفت: هنوز رایج است در تعریف دوران او

 "کره زمین غذا کوچ بوده اند.

بوده که  (Globalization)شدن  نیز مطابق با الگوی جهانی مدرن دوران تعریف    
یکدیگر و وجود یک جوامع به امری مورد قبول همگان است زیرا وابستگی تمامی

ن بنابراین دورا است. روشنای ها پدیدهی انساننیروی مشترک تاثیر گذار بر همه
  :توان بدین گونه تعریف کردمی مدرن را

 و عمده ونیدگرگ موجب در دو تا سه قرن  فن آوری  دورانی که تغییرات اساسی  
 هایبندی تقسیم در. است شده زمین یجوامع انسانی کره تمامی در گیر همه

 هایواقعیت حاصل که دارد وجود تری محدود هایبرداشت  دوران، این از ترکوچک
ی هعمد تحوالت از بسیاری گویای اگرچه است، جهان از مشخصی مناطق خاص

 دنیاست.

 شامل یبتقر به که دارد، تعلق کشاورزی دوران به تاریخ بندی تقسیم دشوارترین    
سال قبل است. تاریخ نوشتاری این دوران بسیاری از وقایع  250 تا هزار دهاز  وقایع

اخص و ش ای به تنهاییهیچ واقعه گوناگون نقاط مختلف را ترسیم کرده است، ولی
ا و یا ی آمریکمعرف کلیت این دوران نیست. تاریخ آفریقا، آسیا و اروپا، تاریخ قاره

انه بوده اند. قدمت و آغاز ای جداگهر یک دارای عرصه اقیانوس آرامتاریخ جزایر 
رسد، اروپا به بیش از ده هزار سال می -کشاورزی در جوامع وابسته به مناطقی از آسیا

یافته  کوچی در آمریکا هنوز تا هزاران سال بعد ادامه -غذا حال آنکه روش زندگی
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 یبنابراین بهترین تعریف از این دوران بدین گونه است: دوران کشاورزی دوران .است
در مناطقی از کره زمین  است که کشاورزی به صورت عمده باعث تغییرات مهمی

تواند تر و تعاریف مشخص میای و کوچکهای منطقهاما تقسیم بندی .گردید
های مختلف را توضیح بدهد. دوران های عظیم مناطق مختلف در زمانتفاوت

ن بندی مجزا و مشخص کشاورزی در مناطق متفاوت و قاره های مختلف دارای زما
در دوره اول . می توان به چهار دوره تقسیم کرداست. در مجموع دوران کشاورزی را 

ا و کشورهای عمده تشکیل که جوامع وابسته به کشاورزی بوجود آمده، هنوز شهره
 .های اولیه استو تمدندوره دوم آغاز تشکیل شهرها، کشورهای کوچک  .نشده است

ی سرانجام دورهو  است مرتبط به همبزرگ و ا و کشورهای دوره سوم دوران شهره
میالدی  1250تا  1000های های عظیم تاریخ جدید بین سالگویای دگرگونیچهارم 
 است.

بهترین  ها و مضامین در این تقسیم بندی تاریخیانتخاب لغات و نام در فراوان دقت    
م این تقسی و ارزشی بوده اگر چه که تمامی راه جلوگیری از بروز مشکالت اخالقی

 ها یکسره قرار دادی است.بندی

 یکاست یا برتری گذاری، ارزش هیچ گویای کتاب این در شده انتخاب مقیاس    
 دل خود دارای نوعی اگر چه که این تقسیم بندی در. نیست دیگر گروه بر گروهی

این جهت مندی غیر قابل در تصویر بزرگ تاریخ انسان وجود  .جهت مندی هست
دارای ترتیب و نظم مشخص  تهکوچی، کشاورزی و مدرنی-وران غذاروند د .انکار است

اطراف  ا محیطب خود روابط در انسان تغییرات مندی جهت  نشانگر  که است  و منطقی
 است.

 و فن آوری  که بود ایعمده تغییرات شاهد تدریج به توانمی بزرگ تصویر در    
 منابع و غذا انرژی، افزایش به منجر تغییرات این سرانجاماست.  بوده آن منشا نوآوری
 موجب جمعیت افزایش. است آورده بدنبال را انسانی جمعیت ازدیاد که اند شده دیگری

 این جوامع و یبهبودیافته فن آوری گروهی از این جوامع شده و  چیدگیپی و رشد
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 ن آوری فتر با شان در مقابله با جوامع کوچکها عامل برتریبیشتر آن جمعیت انسانی
 ای است که شناخت آن نیاز به نوعیاست. تاریخ انسان دارای مشخصه بودهتر  قدیمی

 کند.از تقسیم بندی را حتمی می
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 نوشتار ناشر
 اول ینسخه برای که است هاییمقاله از ایمجموعه دنیا در گذر کتاب    

 هنگام آماده کردن مطالبگروهی از اساتید  .است شده نوشته جهان تاریخ المعارفدائره
کالس درس، در گفت و گو با دانش آموزان این مجموعه مقاالت را بسیار در  درسی

و لورل مک آرتور  (Bob Bain)مفید یافتند. همچنین دو استاد بزرگ تاریخ باب بِین 

دانش جویان و محققین و ، ) مدرسین سابق (Lauren McArthur Harris)هَریس 
ی از این کتاب برای استفادهای برای های آموزشی تاریخ کنونی( نیز مقدمهروش

هایی برای جالب تر ها همچنین باعث اضافه شدن پاورقیمدارس تهیه کرده اند. آن
  کردن مطالب در سر کالس درس نیز شدند.

 زنی ایکننده تکمیل مطالب دارای اولیه هایمقاله این بر عالوه حاضر کتاب    
 انسان از پیش جهان تاریخ کل از ایمقدمه ،کتاب ابتدای در کریستین دیوید. باشدمی
. تاریخ دکنمی عرضه قابل را انسان تاریخ از بهتری تصویر که ه استنمود اضافه را

های باشد. او در انتکامل مبحثی است که دیوید کریستین در آن بسیار معروف می
ندی، بها و انواع این طبقه طبقه بندی تاریخ در روش کتاب برای تشریح چگونگی
 .فصلی کوتاه نیز افزوده است

انجام گرفته  2011 سال در آن نشر چهارمین و باشدمی موفقی بسیار کتاب این    

ای مجموعهآغازی در انتشار ،  (This Fleeting World)  "دنیا در گذر"است. کتاب 
 "این دنیای ما"به نام گردیده است. این مجموعه  موضوعدر این  دیگر از کتاب های

(This world of ours) چین این "های دیگر مانند مشهور گشته و شامل کتاب 

 .... و "جهان این " ،"خوب یکره این "   ،"است اسالم این "،"است

 پر انتشارت از ایمجموعه  " دنیا در گذر "کتاب این      

 .باشدمی( Berkshire Publishing Group) بِرکشایر  افتخار

 (Karen Christensen)  سن  کَرِن کریستِن 
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Online Resources 
Bridging World History.   

http://www.learner.org/channel/courses/worldhistory 

World History Connected. 

http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu 

World History for Us All.  

http://worldhistoryforusall.sdsu.edu/dev/default.htm 
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