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فصل پنجم
سازوكار اجتماعي
تا حال حاضر انسان را به مثابه آخرين برگ ،يا نواده در نظر گرفته ايم يعني به مثابه دنباله مجموعه افرادي
كه در طول زمان جايگزين يكديگر شده و منتهي به انسان انديشه ورز شده اند .اين افراد معين و ويژه (استرال
آنتروپ ،ارك آنتروپ ،پاله آنتروپ)تا نقطه پيدايش انسان انديشه ورز همراه با پيشرفت فن و گويش بوده اند .با
اين انسان انديشه ورز ،شاهد تغيير ضرباهنگ تكامل فني هستيم ،تغييري كه به نظر مي رسد براي اصالح مهم
دستگاه مغز قابل استناد باشد .تالقي اين دو دگرگوني با پيدايش دستگاه اجتماعي مبتني بر ارزش هاي فرهنگي
كه به اقوام گونه هاي جانوري انساني تقسيم مي شوند ،با وارد كردن گونه جديدي از روابط بين فرد و دستگاه

گروهي ،كه كار آمدي فرد ناشي از اين دستگاه جمعي يا گروهي است ،در نهايت خود را براي پيش بيني آيند
آماده كرده است.اين امر مي تواند موجب اين فرض شود كه زندگي اجتماعي در سطح انسان انديشه ورز ظاهر
شده است ،كه نادرست است ،زيرا به داليل فراوان بايد پذيرفت كه انسان اوليه حتي در اولي ترين مراحل خود
موجودي اجتماعي است .الزم نيست براي اثبات آن به انسان نماها متوسل شويم كه به شكلهاي مختلف داراي
زندگي اجتماعي سازمان يافته هستند ،زيرا در بين پستانداران ،و به صورت گسترده تر در بين مهره داران و بازهم
به صورت گستري در تمام جهان زنده ،تعداد اعمال گروه گرايي با سودمندي متقابل براي نشان دادن اين امر به
قدري كافي است كه در زندگي اجتماعي گزينه اي زيستي بنيادي به همان نحوي وجود دارد كه در تقارن دو
جانبه اي در مقابل تقارن شعاعي ،يا در تخصصي شدن اعضاي قدامي براي گرفتن وجود دارد.
در نزد انسان ،رابطه فرد-جامعه در تناسب مستقيم با تكامل ساختارهاي فني-اقتصادي تغيير مي كند و
براي درك پاره اي از خصايص پيكر اجتماعي در طي مراحل مختلف تكامل ،تعريف و تببين اينها مهم است.
مستقيم ترين نتيجه سطح فني بر روي گروه اجتماعي به تراكم اين گروه مربوط مي شود .از لحظه اي كه تكامل
فكري موجب خلق ارزشهاي خاص انسان انديشه شد ،رابطه «سطح فني-تراكم اجتماعي» تبديل به عامل اصلي
پيشرفت گرديد .در فصل سيزدهم 1به طرح چگونگي استنباط دنياي بيروني بوسيله نمادها و نيز گرايش بسوي
تشكل دنيايي كامالً انساني ،خواهيم پرداخت .در اينجا ضروري و در عين حال كافي است كه فقط روي اين نكته
تاكيد كنيم كه بايد دوره هاي تدريجي استيالي مادي انسان روي محيط طبيعي را مدنظر داشته باشيم و در
نتيجه ،مهمترين مراحل پيشرفت فني و اقتصادي انسان را معين و مشخص نمائيم.
تحليل فنون نشان مي دهد كه فنون در طي زمانها ،با برخورداري از نوعي نيروي تكامل كه ظاهراً مختص
فنون است و سعي دارد آنها را از سلطه انسان دور نگهدارد ،به روش گونه هاي انواع جاندار عمل مي كنند .همين
امر مي تواند غلط بودون بدون ترديد عبارت رايج شده «فنون از انسان فراتر رفته است» را نشان دهد ولي شباهت
شگرفي(كه بارها بر روي آن تأكيد كرده ام) پين ديرين شناسي و تكامل فني (بخصوص در[كتاب] محيط و
فن)وجود دارد .بنابراين بايد به مطالعه واقعي زيست شناسي فني پرداخت و پيكر اجتماعي را به مثابه موجودي
مستقل از پيكر جانوري در نظر گرفت كه انسان .عامل و محرك آن است ،ولي با روي هم انباشتن چنين مجموعه
اي از اثرات غيرقابل پيش بيني كه ساختار دروني آن از خيلي باال مشرف بر وسايل فراگيري و درك افراد است.
آيا اين پيكر اجتماعي بي حد و مرز نتيجه تكامل تدريجي قابل مقايسه و قابل هم زماني با تكامل تدريجي مغز
است يا داليل ديگر با ويژگيهاي زيستي دارد ،آيا اينها شكلي را تعيين و تعريف مي كنند كه طي كمتر از 10000
سال جوامع كنوني به آن رسيده اند؟فهرستي سريع و گذرا از جوامع ،آن طور كه ميتوانيم آنها را دوره به دوره
بازسازي كنيم شايد پاره اي از عناصر يك پاسخ را فراهم آورند.
با انتخاب موضوع تاريخ مغز و دست براي بخش اول اين كتاب ،ميل داشتم با آغازي واقعي كتاب را شروع
كنم زيرا انسان ابتدا در واقعيت پيكري اش محسوس است و به نظر مي رسد كه دنباله طبيعي آن ابتدا سنجيدن
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نتايج اعمال دست است ،يعني آنچه را انسان براي سنجش قدرت انديشه اش به دست خود ساخته است .در چنين
روشي خطري وجود كه همان ناديده رفتن و نشناختن غيرجسمانيها در واقعيت انسان است .گفتن اين سخن كه
مغز انساني و بنابراين تفكر انساني بدون وضعيت قائم وجود ندارد ،نافي اين امر است كه بدون گرايش كلي به
پيشرفت انطباقي نظام عصبي مركزي ،وضعيت قائم «انساني» وجود نخواهد داشت .تالقي بين تكامل وضعيت و
تكامل نظام عصبي براي محقق كردن انسان امري بديهي و واضح است و سرنوشت انساني او به مثابه تمايل و
رسالت واقعي ديرين شناختي ظاهر مي شود .انديشه و تأمل در طي دوران هاي زيستي ،در يك چشم انداز تالردي
[فلسفه مربوط به تالرد] تعيين و بيان شود  .اما با آن كه مي توان بر اساس اسناد موضوع اول را اثبات كرد ،،ارائه
مدارك و شواهد ماوراء طبيعي بمنظور اثبات اين امر كه نيروي تفكر مي توانسته راهنماي باشد ،ممكن نيست ،و
همين موجب بحث درباره زمينه اي مي شود كه روش ديرين شناختي تنها بطور ناقصي بر آن منطبق است..
هنگامي كه از زمينه ديرين شناسي به زمينه مردم شناسي گذر مي كنيم وضعيت دقيقاً همان است كه بود .مي
توان ثابت كرد كه تعادل مادي ،فني و اقتصادي مستقيماً صور اجتماعي را متأثر مي كند و در نتيجه بر روي طرز
فكر افراد جامعه نيز اثر مي گذارد ،در حالي كه فقط ميتوان جنبه انديشه فلسفي يا مذهبي منطبق با تكامل مادي
جوامع بصورت قانوني كلي درآورد .اگر اينچنين بود ،افكار افالطون يا انديشه كنفوسيوس بايستي به نظر ما به
همان اندازه كهنه و مطرود آيد كه خيش هاي هزاره اول پيش از ميالد .در حاليكه انديشه اين يا آن مي توانند
غير منطبق با شرايط اجتماعي اي به نظر رسد كه تكامل وسايل مادي خالق آن بوده است .و اين انديشه ها ،حاوي
مفهوم هائي است كه در حال حاضر قابل درك است . .هم ارزشي افكار انساني اثري زماني و مكاني است :در آن
چه كه مربوط به حوزه فنون و مقوله تاريخي آنها نيست ،انديشه يك آفريقايي يا يك فرد گلوائي كامالً با انديشه
من هم ارزش و يكسان هستند ..اين بدان معنا نيست كه اين انديشه ها ويژگي خاص خود را ندارند بلكه به اين
معني است كه با شناخته شدن نظام ارجاعي آنها ،ارزش فكري آنها روشن وشفاف است .اين امر قابل جا به جائي
به جهان مادي نيست ،همانطور كه نيروي عامل گسترش مغز را نمي توان در جمجمه ،ديد .هر زمينه اي راه تجلي
خود را دارد يعني زمينه مادي در فني-اقتصادي و تاريخ ،زمينه انديشه در فلسفه اخالقي و ماوراءالطبيعه؛ اگر در
صدد تأييد مكمل بودن اين دو زمينه هستيم اين مكمل بودن در تضادي واقعي است .
فن ،اقتصاد و جامعه
گفتن اين حرف كه نهادهاي اجتماعي بطور تنگاتنگي همبسته هاي دستگاه فني-اقتصادي هستند ،بارها
از طريق رويدادها تأييد شده است جامعه رفتارهاي خود را با وسائلي كه دنياي مادي در اختيارش مي گذارد،
شكل مي دهد بدون اين كه در طبيعت و ذات مسائل اخالقي جامعه تغييري صورت گيرد؛ بيمه هاي اجتماعي در
بين شكارچيان ماموت غيرقابل تصور تر از خانواده پدر ساالر در يك شهرك صنعتي نيست .جبرگرائي فني-
اقتصادي واقعيتي است كه در زندگي جوامع تا حد زيادي عميقاً مؤثر است ،براي اين كه قوانين ساختاري جهان
مادي مشتركي وجود دارند كه به توداري قوانين اخالقي است كه حاكم بر رفتارهاي افراد در مقابل خود و مشابهان

خود است.پذيرفتن واقعيت جهان انديشه در مقابل جهان ماده ،حتي مؤيد زنده بودن جهان ماده تحت تأثير اثرات
جهان انديشه زنده است ،چيزي منكر اين امر نيست كه انديشه در ماده سازمان يافته متجلي مي شود و اين
سازمان بطور مستقيم ،در شكل گيريهاي متنوع ،به تمام مراجل زندگي انسان اثر مي گذارد.
در بخش هاي آينده ،تكامل ضرباهنگ ها و سازمان زمان و مكان امكان جدا كردن روشنتر ارتباط تنگاتنگ
رفتار اجتماعي و دستگاه فني-اقتصادي را ،در جدلي استداللي قابل مقايسه با جدل استداللي روابط دستگاه
كالبدي و انديشه ناشي از نظام عصبي ،فراهم مي آورد .بايد درنظر داشت كه همواره به اين موضوع اشاره خواهيم
كرد كه گروه انساني ،ماده اي جاندار است و مطالعه بايد از استخوان بندي سازمان فني و اقتصادي آغاز شود و با
ااين ذهنيت بود كه بيست سال پيش كتاب ”انسان و ماده“ 2را نوشتم.
از ژان ژاك روسو 3به بعد ،تمام كارها به رفتار انسان «ابتدائي» اختصاص يافته است .كارهاي قرن هاي
هجدهم و نوزدهم عمداً به سوي بروز و اثبات جامعه شناسي سياسي رو آورده بود.آين كارها كمتر درباره مشاهده
استرالي ها [بوميان] يا فوجي ها 4بود كه يك منحني فرضي از نهادهاي اجتماعي ترسيم كنند و نشان دهند كه
جامعه غربي تا چه حد از آن فتصله گرفته است و راهي كه بايد براي پاسخ به بهتر بودن جامعه انسانهاي آينده
پيگيري مي شد ،كدام بوده است .ماركسيسم در اين جهش آغازين زاده شد و در آن دوام آورد.جامعه شناسي
كنش سياسي ،براي مشاهده فقط عناصر ضروري را براي استدالل عملي در پيش مي گيرد.هنگامي كه در اواخر
قرن نوزدهم ،جامعه شناسي جوامع ابتدائي شكل گرفت ،شور و هيجان خود را مستقيماً متوجه جنبش جامعه
شناختي عمومي كرد و در فرانسه ،دوركيم ،5موس 6و لوي برول ،7در مشاهدات مستقيم جوامع ابتدائي زنده ،عناصر
ساختمان رفتار اجتماعي اوليه را بيرون كشيدند.مكتب كنوني لوي استروس ،8بر مبناي انسان شناسي اجتماعي،
سعي دارد كه اين كاركردها را در چشم اندازي اصالح كند كه ملهم از علوم دقيقه است .در خارج از فرانسه نيز
تحول بطور محسوسي بهمين منوال بوده است :بجز در مكتب روسيِ مورخان فرهنگ مادي ،زيرساخت فني-
اقتصادي غالباً فقط وقتي دخالت دارد كه تعيين كننده روش نسنجيده و مزاحم روساخت اعمال زناشوئي و مناسك
است .استمرار بين دو جنبه موجوديت گروهها را بهترين جامعه شناسان با زيركي و تيزهوشي بيان كرده اند ولي
بيشتر به مثابه فرافكني اجتماعي در لوازم و تجهيزات و نه به مثابه جرياني دو جهته كه رانش و انگيزه عميق آن،
انگيزه مادي است .به نحوي كه مبادالت اعتبار و مقام را بهتر از مبادالت روزمره ،و تعهدات مناسكي را بهتر از
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خدمات رايج ،گردش پول جهيزيه را بهتر از گردش سبزيجات و انديشه جوامع را خيلي بهتر از پيكره آنها مي
شناسيم.
اين اظهار نظر به هيچ وجه ويژگي بي مقدار شمردن جامعه شناسي يا انسان شناسي را ندارد بلكه مرحله
9
اي از رويداد را ثبت و ضبط مي كند :يعني ،موقعي كه دوركيم و موس شكوهمندانه از «رويداد اجتماعي كامل»
دفاع مي كردند ،فرضشان بر اين بود كه زيرساخت فني-اقتصادي شناخته شده است .در چنين چشم اندازي ،تمام
حيات مادي در رويداد اجتماعي غوطه ور مي شود ،و ،همانطور كه در بخش دوم خواهيم ديد ،اين امر مخصوصاً
مختص نشان دادن حالت اختصاصاً انساني گروه بندي قوم است ،ولي جنبهء ديگر آن در ابهام مي ماند ،يعني
همان روي شرايط زيستي عام كه گروه بندي انسان را در حيات جاي مي دهد و انساني كردن پديده هاي اجتماعي
بر روي آن بنياد گذاشته مي شود.
دو جنبه پژوهشِ انسان متقابالً همديگر را خنثي نمي كنند ،مكمل هم هستند .از هر دو سو ،كامل بودن
رويداد انسان از هر دو سو روشن اما بطور متفاوتي محسوس است .چون كه رويداد اجتماعي ،انسان را از قله به
طرف پائين واژگون مي كند ،از نظر جامعه شناس يا از ديدگاه انسان شناس اجتماعي كامالً انساني است .از نظر
كسي كه اقدام به «مردم شناسي اعماق» خواهد كرد ،رويداد اجتماعي به مثابه رويداد زيستي عمومي ،ولي كالُ
انساني شده ،ظاهر خواهد شد .خيلي ها طرح اوليه مراحل نظري انساني شدن را مطرح كرده اند اما تعداد كساني
كه سعي كرده اند تصويري تحليلي از آن ارائه دهند ،بسيار محدود است .بر اساس پاي زنژآنتروپ گواهي كردن
آغاز انساني شدن از طريق پا شايد كمتر تحسين بر انگيز باشد تا تجسم انديشه خرد شدن جداره هاي كالبدي
براي ساخته شدن مغز ،ولي اين راه تا حد زيادي مطمئن تر است .در مورد بناي اجتماعي ،همين راه ارزش اقتباس
كردن را دارد.
گروه ابتدائي
انسان نمايان با مجموعه نخستينيان در كيفيات رير مشتركند :داشتن رديف دندانهاي كوتاه ،دندانهاي
آسياي خردكننده ،مري و معده ساده و روده اي بطول متوسط كه در آن تخمير و جذب مواد سلولوزي نقش قابل
ذكري ندارد .ساده ترين و اساسي ترين تركيب ساختاري انساني به عهده اين دستگاه ماندگاري مربوط به تغذيه
است ..
انسان از طريق سازمان بدني اش وابسته به مصرف مواد خوراكي گوشت دار مانند ميوه ها ،ريشه يا غدد
گياهي ،جوانه ها ،حشرات و كرمينه ها است .رژيم غذائي او هم از دنياي گياهي و هم از دنياي حيواني گرفته مي
شود و از ميان تخستي ها تنها نخستي است كه مصرف گوشت جانواران را توسعه داده است .در واقع ميمونها بر
حسب تصادف خزندگان يا پرندگان را مي گيرند و مصرف مي كنند .تا جايي كه باستانشناسي اجازه داوري مي
دهد ،اين وضعيت ديرينه و قديمي است ،زيرا از قبل استرال آانتروپ ها شكارچي بوده اند به نحوي كه برخالف
- fait social total
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گوريل ها با دندانهاي نيش بلند ،خورنده جوانه ها و ميوه ها ،ديرين ترين انسان نمايان گوشتخوار هستند و
دندانهاي نيش بزرگي ندارند.
مسلماً انسانهاي اوليه منحصراً گوشتخوار نبوده اند و از اين كه فقط از پس مانده هاي خوراكي آنان،
استخوانها باقي مانده اند ،درباره ويژگي برتر تغذيه گوشتي در بين انسانهاي سنگواره شده اين تصور غلط را به
وجود مي آورد .وقتي كه ،حتي صد سال پيش در اروپا ،فهرستي از دانةها ،ميوه ها ،نهال ها ،جوانه ها ،و پوستهاي
گياهان وحشي را ،كه دهقانان مصرف مي كردند ،فراهم مي كنيم و آن را با فهرست رستني هائي كه حتي در
شديدترين شرايط دوره هاي يخبندان در اروپا مي روئيدند ،مقايسه مي نمائيم ،متوجه مي شويم كه انسان نئاندرتال
امكان مصرف تعداد فراواني از گياهان را داشته است.
اين نوع از تغذيه اولين شرط شكل گروه ابتدائي را مطرح مي كند .مواد خوراكي گوشت دار گياهي يا
جانوريدر طبيعت پراكنده اند و در طول سال دچار تغييرات مهمي مي شوند .اگر انسان رديف دندانهاي ساينده و
معده اي نشخواركنندگان داشت ،اصول جامعه شناسي بطور ريشه اي فرق مي كرد .انسان قادر به مصرف رستني
هاي علفي ،مي توانست مثل گاوهاي وحشي از بهترين افرار مجموعه هاي گوچنده تشكيل دهد .انسان خورنده
مجصوالت گوشت دار 7در ابتداي كار خود را ملزم به شرايط گروه بندي بسيار مشخص و دقيق ديد .اين يك
بررسي معمولي است ولي بدون أن نقطه شروع بررسي گروه بندي انساني وجود ندارد.
قلمرو
رابطه غذا-قلمرو-تراكم انساني ،در كليه مراحل تكامي فني و اقتصادي ،عمالً به معادله ارزشهاي متغير ولي
همبسته مربوط مي شود؛ در مورد گروه ابتدائي ،كه عبارتند از اسكيموها ،بوشمان ها ،فوجي ها پيگمه هاي آفريقا
و بعضي از شرخ پوستان آمريكا ،اين عبارات بين آنها روابط مشابهي را حفظ مي كند.پايداري و استمرار بقدري
شديد است كه اسناد ماقبل تاريخي فقط مي توانند در همين راستا تعبير و تقسير شوند .خوراك وابسته به شناخت
عميق مسكن جانوران و محل گياهان است و و تصور قديمي و كهنه «قبيله يا گله» ابتدائي سرگردان مسلماً
نادرست است  :پارهاي لغزشتدريجي قلمرو گروه امكان دارد ،مهاجرت اتفاقي و ناخوشايند نيز امكان دارد ،ولي
وضعيت متعارف و عادي در رفت و آمد مستمر در يك قلمرو شناخته شده و شناخت كوچكترين امكانات خوراكي
آن است .ترديدي نيست كه تعريف حالت عادي قلمرو ابتدائي ،قلمرو استرال آنتروپ ها يا آرك آنتروپ ها ،دشوار
خواهد بود ولي از ّاله آنتروپها به بعد وجود گواهي شده كلبه ها يا چادرهاي مدور موجب مي شود كه سه عبارت
با عبارات ابتدائي هاي كنوني قابل مقايسه شود .اگر هنجارهاي برگرفته از جهان جانوري را در مورد استرال آنتروپها
و آرك آنتروپها بكار بريم به عبارات بسيار نزديكي مي رسيم به اين معني كه قلمرو نخستيان و گوشتخواران مي
تواند بسيار وسيع باشد ولي اين قلمرو نقاط ثابت خوراكي و پناهگاهي در اختيار مي گذارد كه بدون سطوح عاري
از پستي و بندي و بدون حدود و ثغور نيستند.
رفت و آمد در محدوده قلمرو باعث وجود رد پا هايي مي شود كه بطور دوره اي پيموده شده اند .گروه
ابتدايي طبيعتاً كوچنده است ،يعني با ضرباهنگ پيدايش منابع جا به جا مي شود و در مداري از قلمرو خود بهره

برداري مي كند كه اكثراً فصلي است بنابراين ،روابط پيچيده اي بين تراكم منابع غذايي ،سطح روزمره جابه شدن
براي به دست آوردن مواد بر گرد نقاط تثبيت موقت ،سطح كلي قلمرو كه كاركرد شناخت كافي نقاط غذايي فصلي
است ،تعادل بين غذا ،احساس و امنيت در سكونتگاه و مرزهاي تماس با قلمروهاي گروههاي ديگر وجود دارد .در
نهايت ،رابطه پسيني بين توده خوراك ،تعداد افراد تشكيل دهنده گروه و سطح قلمرو مورد رفت و آمد برقرار
ميشود .تراكم مواد خوراكي بالفاصله به مثابه عامل محدود كننده تعداد مصرف كنندگان دخالت مي كند؛ الزام
سطح قلمرو كمتر نيست چرا كه گروه فقط بشرطي مي تواند وجود داشته باشد كه رفت و آمدهاي روزمره همخانگي
و زندگي مشترك را تأمين و در اين همخانگي جابه ئي هاي ادواراي تغذيه تعداد نسبي افرادي را كه گروه را
تشكيل داده اند تضمين كند.ارقامي كه ابتدائي ها زنده به آن رسيده اند در دو حالت متغير است ،حالت منابع
ثابت و حالت منابع ادواري .منابع ثابت فقط وجود معمولي گروه محدود به حداكثر چند ده فرد ،و معموالً بين ده
تا بيست را تأمين مي كنند .منابع ادواري،مثل فراواني موقتي ماهي آزاد و گوزن قطبي ،مي تواند اجازه تجمع
چندين گروه ابتدائي را بدهد .در نتيجه ،تار و پود روابط اجتماعي در اصل ،بطور تنگاتنگي از طريق رابطه قلمرو-
تغذيه كنترل شده است .

شكل 67
طرح مختصر نشان دهنده زوج ابتدائي .ياخته بنيادي گروه .كه در مجموعه شناختهاي
قومي مشاركت دارد.
گروه زناشوئي (شكل :.)67در كليه گروههاي انساني شناخته شده ،روابط فني-اقتصادي مرد و زن كامالً
مكمل يكديگر و حتي در مورد گروههاي ابتدائي ،مي توان گفت كه اين روابط كامالً تخصصي است .اين وضعيت
برخالف وضعيت قلمرو جالب توجه تر است ،نمونه واقعاً مشابهي در دنياي جانوران عالي نداريم .جانوران گوشتخوار،
نر و ماده ،به يك درجه شكار مي كنند ،در ميان نخستينيان جستجوي خوراك فردي است و نشانه اي از تخصصي
شدن جنسي در اختيار نمي گذارد.شايد هنوز در اين مورد از وضعيت كهن ترين انسان نمايان اطالعي نداريم و
فقط استدالل امكان سرهم كردن فرضيه اي را مي دهد.رژيم غذايي انسان مستلزم دو نوع عمليات بسيار متفاوت
است  :به دست آوردن خشونت بار گوشت جانوران بزرگ ،و به دست آوردن آسوده تر جانوران كوچك ،بي مهرگان

و گياهان .در ميان گروههاي ابتدائي شناخته شده و زنده ،معموالً شكاركردن به مرد و گرداوري به زن باز مي
گردد .اين تفكيك مي تواند از طريق مقوله مذهبي يا اجتماعي تبيين شود ولي ويژگي سازوكاري آن ،به تبع
جوامع ،با روندي نشان داده مي شود كه مرزهاي حوزه هاي مذكر و مؤنث شناور است .در ميان اسكيموها ،زنان
شكار نمي كنند ولي در برخي از سرخ پوستان آمريكاي غربي ،گرفتن خرگوش به عهده زنان است؛ .در ميان
بوشيمان ها ،اصوالً مردها گردآوري نمي كنند ولي ،چون موانع مربوط به تخصصي كردن جنسي مقاوم و پايدار
اند ،مردها عمالً در جستجو و در جمع كردن محصوالت نباتي بسيار نادر شركت مي كنند .بنابراين ،بنظر مي رسد
كه تخصصي كردن جنسي مبتني بر ويژگي هاي جسماني است .حالت تهاجمي و ستيزه جوئي بسيار آشكار نرها،
خصيصه اي كه در دنياي جانوران فراوان است ،و تحرك بسيار ضعيف ماده ها بيان كننده تخصصي كردن در
جستجو و گرداوري غذائي است كه از حيوان و گياه تشكيل شده است .رشد بسيار كند كودك طبيعتاً موجب
تحرك كمتر زنان مي شود و بر اساس خوراك دوگانه اي كه انسان دارد ،براي گروه ابتدائي راه حل ديگري به نظر
نمي رسد جز اين كه مردان به شكار و زنان به گردآوري مواد بپردازند .انساني شدن اين ضرورت زيست شناختي
در چگونگي هاي اجتماعي-مذهبي جاي دارد كه در مورد هريك از گروههاي انساني صادق است.پديده اي بنيادي
و پديده اي عمومي است و فقط به دليل ويژگي استثنائي تغديه انسان از خصوصيت هاي ويژه انسان شده است:
گاهي حدود بسيار دقيق تخصصي شدن ،مستلزم عقالني كردن سنت مبادله خوراك بين مرد و رن و نشان دهنده
آن بخشِ پديده اجتماعي است كه كامالً انساني است.
چند ارزشي فن (شكل )68
گروه ابتدائي از تعداد محدودي زن و مرد تشكيل شده ،كه از نظر كاركردي متخصص شده اند و در يك
مدار زماني ادواري در قلمروي رفت و آمد مي كنند كه اين رفت و آمد به تعادل نيازهاي آنها مربوط مي شود .اين
گروهي اساساً به واحد تأمين معاش مربوط مي شود ،مي تواند بطور ادواري وابسته به ساير واحدها باشد ولي در
حالت تأمين ادامه بقاي خود است .اولين خصوصيت آن داشتن شناخت كامل از اعمال طبيعت حياتي و سرنوشت
ساز و از نظر فني چند ارزشي است.در اسكيموها ،استراليائيها [بوميان] يا فوجي ها ،گروه ابتدائي متشكل از تعداد
معدودي زوج [زن و شوهر] و فرزندانشان ،نشان دهنده تصوير كلي از جامعه استراليا ،اسكيمو يا فوجي است داشتن
تمام فرهنگ مادي براي ماندگاري جمعي در انزوا ضروري است .بعبارت ديگر ،تمامي فرهنگ حياتي جامعه در
گروه زتاشوئي گنجانده شده است و بين مرد و زن تقسيم مي شود.گروه ،بخصوص در اسكيموها ،مي تواند عمالً
به صورت موقت از تمام ساير واحد هاي اجتماعي دور شود و منزوي گردد .اين كه در گروه ابتدائي تخصصص
شدن فن در حوزه عمالت حياتي مداخله ندارد به همان شرايط اقتصاد ابتدائي مربوط مي شود كه در آن هر جزئي
از اجتماع بايد داراي مجموعه آگاهيهاي الزم براي زنده ماندن باشد ..گروه ابتدائي عموماً از تعداد افرادي تشكيل
مي يابد كه تقسيم وظايف بين آنها امكان پذير باشد و مثالً افراد سالخورده يا ضعيف و ناتوان ،وظايف سبك و
فرعي را بعهده مي گيرند .اما بايد افزود كه اين گونه تخصص پذيري تغييري در اصل چند ارزشي گروه كه در هر
فرد منعكس مي گردد ،نمي آورد.

شكل 68
گروه كوچنده با اقتصاد ابتدايي كه قلمرو خود را بطور ادواري مي پيمايد .اين گروه با
گروههاي همسايه مكمل ،مبادالت مربوط به ازدواج و زناشويي و اقتصادي را حفظ
ميكند.
تصور گروه ابتدائي بطور مجرد و دائمي غير ممكن است .البته در انديشه مجرد گروه اصلي متالشي و به
چند واحد ابتدائي نقسم مي شود .معموالً هر گروه در دستگاه گسترده تري ادغام مي شود كه از گروههاي متعددي
تشكيل شده است و اين گروه با گروههاي ديگر مبادالتي درباره برنامه متعدد بخصوص دربرنامه زناشوئي برقرار
ميكند جامعه شناسان و بخصوص لوي استروس در فرانسه ،نقش سازوكار زناشوئي را در سازمان واحدهاي فرعي،
كه جامعه شناسان بطور سنتي و به راحتي آن را «طايفه» 10ناميده اند ،به روشني مشخص كرده اند .همچنين
اينها از مدتها پيش شبكه پيچيده مبادالت محصوالت و زنان و نقش فعاليتهاي هاي مربوط به اكتساب و مصرف
خوراك را در عادي سازي روابط بين گروهها مبادله كننده زنان روشن كرده اند .توليدمثل و تغذيه از نقطه نظر
فني -اقتصادي در سطح انسان نمايان جداناپذير است و نظام هاي غالباً بسيلر پيچيده اي كه رفتار گروه را از اين
دو حالت اساسي ،انساني مي كند،فقط انعكاس عملي است كه معموالً زيستي است.عقيده و نظر درآميختگي
جنسي «ابتدائي» در باب زيستي ،به همان اندازه عقيده «گروهها يا گلة هاي سرگردان» سست و بي ثبات است.
جوامع جانوري براي ادامه حيات داراي سازمان ثابت و دقيق اند كه بستگي به نوع جانور دارد و تعادل بين جامعه
و محيط طبيعي را برقرار مي كند .در فصل هاي قبلي نشان داده شد كه هماهنگي دستگاه عصبي-كالبدي انسانهاي
اوليه كمتر از هماهنگي دستگاه عصبي جانوران نبوده است ،رشد يك دستگاه زيستي–اقتصادي مبتني بر ويژگي
فني دستي و كالمي،مستلزم ثبت اجتماعي معين ،وجود يك ياخته بنيادي يكپارچه با نيازهاي خوراكي و مرتبط
با ياخته هاي مجاور از طريق يك شبكه نبادالت يكپارچه با نيازهاي بازتوليد آن است .بين دو طبقه گروه بندي،
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اعمال مربوط به كسب خوراك ،بطور برتر ،نشانگر گروه اول (زوج يا خانواده) هستند ،اعمال كسب زناشوئي در
گروه گسترده (خويشاوندي ،قوم) سلطه دارند..

همزيستي (شكل هاي  69و )70
فعاليت هاي فني مكمل زن و شوهر ،به معني دقيق كلمه يك عمل همزيستي را تشكيل مي دهند زيرا در
برنامه فني-اقتصادي هيچ نوع قاعده جدائي بدون غيرانساني كردن جامعه قابل درك و تصور نيست.گروه ابتدائي
براي بقا بر ممكن ترين بنياد صميمانه و تنگاتنگ بنا شده است ،بنابراين همزيستي بقا بالفاصله در سطح زوج
متوقف مي شود ولي حوزه هاي زندگي فني-اقتصادي وجود دارند كه در آنها در اين شرايط بقا در كم و بيش در
دراز مدت به خطر خواهد افتاد .دست كم محصوالت ،مواد يا اشيائي وجود دارند كه به نظر ضروري مي رسند و
گروه اوليه در اختيار نخواهند داشت .در بين گروهاي ابتدائي متأخر گردش اشياء ساخته شده يا مواد اوليه يك
عمل قابل مالحظه دائمي است .گروه كوچك به تبع منابع مختص خودش نسبت به همسايگانش متخصص است.
در بين اسكيموها بخش عظيمي از تعادل هنوز هم چندي پيش مبتني بر گردش چراغهاي سنگي ،چوب براي
براي ساختن دسته نيزه هاي صيد ماهي و سورتمه ها و پوست گوزن قطبي براي تهيه پوشاك زمستاني تأمين
بوده است .در بين بوشيمان ها ،پوست ،زيورهاي دانه اي بريده شده از تخم شتر مرغ ،در بين بوميان استراليا،
بومرنگ هاي نقشين شده و تيغه هاي سنگي اشيائ مبادله بوده اند كه قطع آنها غالباً بقاي گروه اوليه را زير سؤال
خواهد برد .مبادله خوراك ،اشياء و مواد اوليه ،به مثابه خدمات ،بخشي از كاركرد گروه ياخته هاي زناشوئي است
كه چيزي را تشكيل مي دهند كه نويسندگان قديم آن را « كالن[طايفه]» ناميده اند ،و همين امر يك قاعده
تعادل فني -اقتصادي و دست كم به اندازه تعادل اجتماعي است و چيزي اجازه اين انديشه را نمي دهد كه دست
كم از ديرينه سنگي متأخر به بعد وضع به چنين منوال نبوده است.

شكل 69
نمودار نظام اقتصادي بوشمن هاي نارون.
در درجه اول ،گروه خانوادگي همانند شكل  68در چهار چوب قوم عمل مي كند.
ارتباط مبادالتي به درجات با ساير بوشمن ها ،بانتو ها و سفيد پوستان بر قرار مي شود.
مداركي در دست است كه نشان مي دهد برخي از سنگ چخماقها با كيفيت استثنائي در گردش بوده اند
و به تدريج با روشني زيادي در سبك اشياء مصرف شده متوجه حضور واحدهاي ناحيه اي مي شويم به نحوي كه
مكانيزم قلمرو بسيار متفاوت با مكانيزمي است كه نمونه هاي متأخر نمي توانسته به هيچ وجه وجود داشته باشد.
تصور يك جمعيت ابتدائي متشكل از فوجها يا گله هاي سرگردان كوچك روي مسيرهاي پايان ناپذير ،بدون تماس
سازمان يافته بين آنها ،برخالف ساده ترين قواعد زيست شناسي است.بقاء و ادامه حيات همه انواع ،مستلزم
همزيستي تعداد كافي افراد است .اين افرا يا يا به شكل گروههاي منسجم و متعدد از گونه هايي هستند كه منابع
غذائي آنها انبوه است ،يا به شكل افرادي هستند كه در سرزمينهاي مجاور هم با منابع تنك و پراكنده مستقر شده
اند.

شكل70
نقشه نظام روابط اقتصادي اسكيموها بين قرون وسطي و اضمحالل ساختارهاي سنتي.
مبادالت اندك اندك گردش مواد اوليه حياتي (عاج ،پوست ،چوب) توليدات كارخانه
هاي محلي (چراغها و ديگهاي سنگي مس طبيعي) و و گردش محصوالتي با منشاء
آسيايي ،هندي يا اروپايي (انواع پيپ ،انواع توتوت ،اشيائ فلزي) را تأمين مي كرده
است.
ديديم كه انسان نتوانسته است نه به صورت گله وار و نه بصورت افراد جدا از هم به حيات خود ادامه دهد و بايد
پذيرفت كه شكل ويژه گروه پذيري بندي او كه همه نتايج جامعه شناختي به بار آورده است ،همان است كه هنوز
هم براي وي مي شنناسيم .اين شكل خاص مستلزم حداقل داشتن قلمرو نسبتاً پايدار و مجاورت و شباهت آن با
ساير قلمروه هاي دائمي است تا پديده هائي كه در زمينه هاي زندگي فني ،اقتصادي و اجتماعي صرفاً انساني
است ،راه افتد و استمرار يايد.
در مورد آخرين چهل هزار سال ميتوان اين وضعيت را قطعي دانست گذر از گونه جانوري به «گونه قومي»
بناچار مستلزم اينچنين گروه بندي انسان است .اما قبالً چگونه بوده است ،وقتي كه هنوز انديشه انسان انديشه
ورز تأييد نشده بود؟ در فصل هاي سوم و چهارم صعود ناگهاني منحني تكامل فني را در موقعي ديديم كه انسان
انديشه ورز ظاهر شد و اين تحول ناگهاني به حساب باز شدن چفت قسمت پيشاني و ورود به انديشه اي عالي
گذاشته شد كه در آن نمادها به مثابه ابزار در حاكميت محيط خارجي مداخله مي كنند .چنين حاكميتي ،كه
بدون گويش و زبان باور نكردني است ،بدون سازمان اجتماعي پيچيده غير قابل تصور است .اگر به عقب باز گرديم،
چه تصويري مي توانيم از پيتك آنتروپها يا از استرال آنتروپها داشته باشيم؟ وجود نمونه هاي ثابت ابزار فني قاره

اي ،فقدان داده ها درباره شيوه زندگي واقعي ويژگي بسيار مجردي به تمام تصورات مي دهند .ما طبيعتاً بر سر
آنيم كه گروههاي خانوادگي گوريلها يا شمپانزه ها را با همبستگي نسبي زوجي آنها ،مكانيسم چند همسري آنها،
قلمروهاي نسباً ثابت آنها و شكل گيري انفجاري گروههاي بينابين مقايسه كنيم .سازمان اجتماعي انواع عالي
جانواري كه رشد نوزادانشان هنوز به كندي صورت مي گيرد ،تفاوت چنداني با سازمان عمومي اجتماع انسان
كنوني ندارد .نمي توانيم كمترين عمر طوالني واحدهاي زناشوئي و محدوده هاي مبهم تر الزامات دوجانبه اعضاي
گروه را تصور كنيم اما به نظر مي رسد كه سازمان بنيادي جامعه انسان نما در ابتدا ،واقعاً و كالً ،انسان نمائي باشد
و بطور محكم و منسجمي شكل آنها را مهار كرده است كه اين قوانين را فرهنگ هاي پي درپي در مفاهيم حق يا
حكم تعبير و تفسير كرده اند ،ولي بايد با داليل كامالً زيست شناختي استحكام يابند.
گذر به اقتصاد كشاورزي
در اواخر دوران پارينه سنگي ،در جوامع كرانه مديترانه اي يك نوگرائي فني-اقتصادي ريشه اي رخ داد .بين
 8000تا  5000هزار سال پيش از ميالد ،مكانيسم فني -اقتصادي مبتني كشاورزي و دامداري پديد آمد و جوامع
شكلي را به خود گرفتند كه كامالً متفاوت با شكلي بود كة انها از ابتدا مي شناختند .در مقياس زيست شناختي،
از آخرين شكارچي گاو هاي وحشي تا كاتبان بينالنهرين ،فقط يك لحظه است و ورود به اقتصادهاي جديد يك
انفجار است.
پديده براي مدتي طوالني به اين طريق نلقي مي شد و هنوز هم در زير قلم نويسنده اي بر مي خوريم كه
از «اختراع» كشاورزي ياد مي كند .در رديف چنين نظريه مشابهي است كه نسل گذشته متخصصان ماقبل تاريخ،
مسئله اهلي كردن دست كم بخشي از گوزن قطبي و اسب را مطرح كرده اند .دنياي ابتدايي و دنياي كشاورزان و
دامداران ،ظاهراً به اندازي متفاوت اند كه كمترين تصور «اختراع»،در نگاه اول ،نمي توان فهميد كه چگونه اينها
به هم متصل مي شوند .در كتاب ”محيط و فنون“ ،اهميت ”محيط مساعد“ را در پديده اختراع و نيز ويژگي طبيعتاً
غبر شخصي اين را باز كرده ام .در مورد آن چه كه مربوط به كشاورزي و دامداري مي شود دليلي وجود ندارد كه
شرايط غيرعادي بوده است و بايد در جستجوي اوضاع و احوال باشيم كه در آنها مشاركت خود بخودي توانسته
است به وجود آيد .طي ده سال گذشته ،گامهاي بزرگي در اين راستا برداشته شده است :باستانشناسي خاورنزديك
يكي از قديمي ترين كانون هاي دو فن را بين مديترانه و بحز خزر قرار داده استبه نظر مي رسد در حال حاضر ،با
كاوشهاي شمال عراق ،سوريه ،لبنان ،فلسطين و تركيه موفق فشردن مسئله به خيلي نزديك شده ايم و عناصري
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بين  8000و  6000قبل از ميالد شواهدي از گذر اقتصاد ابتدائي گردآورندگان غالت وحشي و شكارچيان بز به
اقتصاد كشت كنندگان گندم و دامداران بز داريم .اين گذر به شيوه اي نامحسوس است ،انواع داس قبل از كشاورزي
حضور دارد و فقط آمار نشان مي دهد كه ديگر بزها شكار نيستند .نمونه عراقي مربوط به شاهدي كمال مطلوب
است چرا كه در چند قرن ،بدون اغتشاش و تحولي كه بقاي فرهنگي را به خطر مي اندازد ،تبديل انجام گرفت،
ولي مستلزم آزموني تطبيقي براي روشن كردن سازوكار تغيير و تبديل است.
دامداري اوليه
پيدايش دامداري كه بتواند از مرحله شكار بگذرد مستلزم شرايط محيط مطلوب بسيار ويژه است زيرا
شكارچي و شكار نياز به گونه اي ارتباط فردي دارند .علفخواران بزرگ مهاجر كه گله هاي آنها يك يا دو بار در
معرض اسلحه قرار ميگيرند ،مستثني هستند .علفخواران بزرگ و خطرناك يا دونده مانند گاو ،گاو وحشي و اسب
كه از حيواناتي هستند كه در دشت هاي پهناور زندگي مي كنند و نزديك شدن به آنها دشوار و نگه داشتن آنها
غير ممكن است نيز مستثني هستند .هنگاميكه عناصر گذر احتمالي به دامداري را تحليل مي كنيم ،متوجه مي
شويم كه شرايط محيط طبيعي آمرانهتر از شرايط زيستي-جانوري است و اقبال ديدن پيدايش دامداري ،در استپ
هاي آفريقا يا آسياي مركزي ،بسيار ضعيف بوده است .تحقيق در وضعيت عمومي ابتدائي ترين دامداراني كه در
دنياي كنوني مي شناسيم بطور كاملتري مسئله را روشن مي كند .الپونهاي دامدار گوزن قطبي مناطق شمالي و
دامداران منتهااليه مشرق سيبري ،در محيطي هستند كه گوزن قطبي هنوز در حالت وحش زندگي مي كند .روش
بهره برداري آنها از گله اهلي همزيستي تنگاتنگي است كه محيط جغرافيائي براي آن تسهيالتي را به وجود آورده
است .در مغرب و مشرق ،ارتفاعات كوهستاني را دره هاي تندي قطع كرده است كه به طول دهها كيلومتر مهاجرت
گله ها را بين مراتع مرتفع تابستاني و مراتع پست زمستاني هدايت و آنها را منزوي مي كند .همين گله ها هرسال
باال مي روند و پائين مي آيند ،وچوپانان در اطراف آنها هستند و بدون آن كه بطور محسوسي رفتار طبيعي آنها را
تغيير دهند ،حفاظت حيوانات را تأمين مي كنند .در اين مورد ،تضمين و تأمين شرايط گذر به دامداري وجود
گذرگاه دام در محدوده قلمرو گروه انساني است و آهنگ حركت و يافتن مواد خوراكي مكمل و گياهي را نيز كوچ
گروه ،تضمين و تامين مي كند .شرايط محقق شده در شمال عراق براي بز دقيقاً مثل شرايط مربوط به گوزن
قطبي است و اين احتمال قوي وجود دارد كه دامداري اوليه در كوهستان به وجود آمده باشد .اين احتمال بيشتر
از اين نظر به واقعيت نزديك است كه تنها پستاندار بزرگي را كه سرخ پوستان آمريكا به دادمداري راندند نيز دقيقاَ
يك علفخوار كوهي يعني الماي كوههاي آند است .و باالخره ممكن است كه شرايط بسيار مشابهي در ماگدالني
ين در اطراف گرانگوههاي مركزي[ 15فرانسه] و در دره هاي پيرنه فراهم بوده است؛ شايد هنوز شرايط رسيدن به
بلوغ براي دامداري تحقق نيافته بود ولي روابط گروهها شكارچي با گله هاي گوزن قطبي كوچ كننده در دره ها
بايد گوياي نوعي آشنائي نزديك و فشرده باشد.
- Massif Centra
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سگ اهلي در حدود لحظه اي ظاهر مي شود كه دامداري در مرحله ابتدائي است ،مسلماً نقش بسيار مهمي
ايفا كرده است.
سگ سانان كه تعقيب كنندگان شكار و خودشان شكارچي هستند رفتاري مشابه رفتار انسانهاي شكارچي
دارند .هرچند كه هنوز چيزي در باره خاستگاه سگ نداريم كه و در مگدلنين وجود نداشته است ،بخوبي سازشي
را كه توانسته است بين سگ سانان و انسان ،در شكار و سپس در هدايت گله ها بر قرار شود مي شناسيم.
گذر از دامداري كوهي بز يا گوسفند به دامداري علفخواران بزرگ و خوك ،هنوز روشن نشده است .با اين
همه به نظر مي رسد كه به اولين تحول و حركت دامداري نخستين مربوط مي شود كه دامداري اوليه بزسانان در
اختيار گذاشته است ،زيرا اندكي بعد در اطراف كانون اصلي توسعه يافته است .بين  6000و 3000سال قبل از
ميالد ،گوسفند و گاو ،خوك ،خر و اسب سپس گاو و گاو وحشي و فيل در حوالي رود سند به دامداري مي پيوندند
وخاور نزديك آسيا ،اروپا و آفريقا را فرا ميگيرند (شكل  .)72در اين حركت ،فقط جهش اصلي مطرح است زيرا جز
در مورد الماي آمريكا تمام دامداري يك مجموعه تاريخي يكپارچه را تشكيل مي دهند .همين كه اصل و اساس
حاصل شد ،دشواري پياده كردن آن به روي گونه هاي جديد .كمتر از گذر از سفالگري به ذوب فلزات و آهنگري
است .تذكر اين امر جالب است كه بجز گوزن قطبي كه شرايط تغذية آن بسيار خاص است ،تمام گياهخواران
دامداري خورنده علف به معناي واقعي كلمه هستند( گاوسانان ،گوسفند ،اسب ،شتر) ،اينها حيواناتي هستند كه
در گروههاي متراكم بر روي پوشش گياهي ممتد هستند و رفتار گريز آنها به صورت گروهي است .عمل چوپانان
پيگير و سگهاي آنها بطور مؤثري روي آنها اعمال مي شود .خورندگان برگها (گوزن سانان) كه در گله هاي كوچك
در پناهگاه زندگي مي كنند و فرارشان در آن به صورت پراكنده است ،از دامداري مستثني مانده اند.

شكل .71

نقشه توزيع اسقرارگاههاي مهم متراكم شده مرتبط با شكل هاي پيش از كشاورزي و
كشاورزي ابتدايي در مديترانه شرقي و در خاور نزديك.

شكل .72
اشاعه گاوسانان و گوسفندسانان.
از مركز آسيايي–اروپايي گونه گاوي و گوسفندي و بزي تمام ناحيه هايي را اشغال
كردند كه در آنها انطباق آنها ممكن بوده و احتماالً مشابه با قسمتي از نژادهاي بومي
وحشي شده اند.در حد شمالي محيط مناسب زيست،،ذگوزن قطبي اهلي شده جانشين
شد و در حالي كه گاو هندي در نواحي خشك و گاوميش در نواحي باتالقي و ياك در
تبت رسوخ گاوسانان را تكميل كردند.
.
كشاورزي اوليه (شكل .)71
`پي بردن به اين امر بسيار مهم است كه كشاورزي همزمان با دامداري و در همان ناحيه ها پديد آمد .اگر
نتايجي نسبي حاصل از تشكيل فني-اقتصادي گروه ابتدايي را در نظر بگيريم ،اين امر به هيچ وجه شگفت انگيز
نيست .گروه انساني ،در بنيادهاي خود ،بر پايه اقتصاد غذائي مختلط استوار است و در تمام طول ماقبل تاريخ،
تعادل خود را در بهرهبرداري مكمل از جهان جانوري و جهان گياهي مي يابد .شايد در زمانهاي بسيار دور و شايد
هم از مبداء ،جدائي بين كشاورزان و دامداران پيش آمده باشد .در واقع ،مي توان ياخته هاي ابتدائي دامداران اوليه

وابسته به گرداوري را تزنظر محصوالت گياهي تصور كرد و موجوديت گروههاي كشاورزان اولي فرض كرد كه رژيم
غذائي خود را از طريق شكار تكميل مي كردند .تحول و تكامل احتماالً در بطن جماعات مجاور صورت گرفته و
كم و بيش بطور همزمان به سوي توليد سازمان يافته گياهي و جانوري لغزيده است .اگر بپذيريم كه پستي و
بلنديهاي نسبتاً استثنائي خاورميانه نزديك امكان هدايت گله ها و گذر به دامداري اوليه را فراهم كرده اند ،همچنين
بايد پذيرفت كه شرايط گياهي مطلوب در همين نواحي جمع شده اند تا امكان گذر به كشاورزي را به وجود
آورند،اجباراً همان واحدهاي قومي چنين كاري را نكرده اند.
از بين گياهان بيشمار وحشي خوراكي ،آنهائي كه دانه هايشان قابل مصرف هستند ،در تمام نوار معتدله،
بخصوص در قسمت شمالي كه مشتمل بر آفريقاي شمال خط استوا ،خاورميانه ،آسياي مركزي و آمريكا است،
نقش اوليه را ايفا ميكنند .قبل از دوره خشك فعلي ،در عصري كه گذر به كشاورزي اوليه اتفاق افتاد ،بهره برداري
ادواري گياهان علفي دانه دار ،مسلماً بخش مهمي از نيازهاي خوراكي انسان را تشكيل مي داده است .در بين اين
گياهان ،غالت جايگاه مهمي را اشغال مي كند .غالت ،عليرغم كوچكي دانه هايشان ،كيفيت غذايي عالي قابليت
نگهداري طوالني داشته است .مدت زمان كوتاهي است كه مي دانيم نواحي خاور نزديك و بخصوص شمال عراق،
دستكم از اواسط آخرين يخبندان ،غالت دانه درشتي داشته اند ،كه اجداد غالت امروزي هستند .در نتيجه ،شرايط
بنيادي بهره برداري فزاينده كشت گندم وحشي در همان نواحي تحقق يافته است كه دامداري بز براي اولين بار
به منصه رسيده است
چگونگي هاي گذر از يك اقتصاد به اقتصاد ديگر ،هنوز حالت فرضيه دارند ولي به درستي مي توان تصور
كرد كه اجتماعات هاي شكارچي و گردآورنده داراي شكاري كه ضمن جا به جا شدن در درون دره ها هدايت مي
شدند ،و داراي گياه وحشي مجتمع در مكانهاي گسترده ،توانستند خود را در بهره برداري نباتي بيش از بيش
نزديك و صميمي بياند بدون اين كه تغييري در تعادل و توازن آن بدهند .از قرن هفدهم تا اوايل قرن بيستم سرخ
پوستان ويسكانسن 16در ناحيه اي كه اكنون شيكاگو در آن واقع است،اقتصادي داشتند كه امكان معرفي بسيار
خوب مراحل چنين تحولي را مي دهد .در باتالق اطراف درياچه سوپريور و درياچه ميشيگان غله اي (زيزانيا
آگاتيكا)  ،17برنج وحشي ،مي رويد و ايالت مختلف به نحو قابل توجهي از آن بهره برداري مي كردند .چگونگي اين
بهره برداري ،بخصوص آموزنده است .سيوهاي داكوتا ،18شكارچيان گاو وحشي 19و گردآورندگان گياهان خودرو،
به هنگام رسيدن پرنج و گردآوري گياهاني كه فقط بخشي از فرعيات غذائي آنها را تشكيل ميداد ،يورشهائي را
سازماندهي مي كردند .منوميني ها ،20سرخ پوستان الگونكن ،21شكارچيان جنگل وگردآورندگان شيره افرا ،در
- Wisconsin

16

- Zizania Aquatiea

17

- Sioux Dakota

18

- bison

19

- Menomini

20

- algonquin

21

همزيستي تنگاتنگي با برنج وحشي ،كه تغذيه پائيز و زمستان آنها به آن وابسته بود ،زندگي مي كردند اين اقوام
زمين را براي كشت و بذرافشاني مهيا نمي كردند و فقط به بستن خوشه ها و حفاظت دانه ها از هجوم پرندگان
اكتفا مي كردند .قطعات زمين ،بر طبق نظام مالكيت بسيار پيشرفته اي ميان اين اقوام توزيع مي شده است .موارد
مشابهي از حراست و اتالق شخصي بستر گياهان وحشي ،در ميان ديگر گروه هاي ابتدائي شناسائي شده است.
سازوكار پيدايش اقتصادي از نوع «نوسنگي» ,كه دستكم جزئاً وابسته به منابع گياهي ثابت و منابع جانوري
كوچنده با مقياس محدود است ،تا حدي روشن است .در اين سازوكار ،كشاورزي وابسته به دامداري است و حد و
مرز مشاركت بين اقتصاد ابتدائي و اقتصاد كشاورزان-دامداران محسوس نيست؛ نوعي درگيري واقعي وجود دارد.
اندكي بعد خواهيم ديد كه در جوامع خاور نزديك اين وضعين خيلي سريع در اقتصاد كشاورزي-شباني انحصاري
حل مي شود ،ولي درباره حاشيه هاي بستر كشاورزي اصلي ،وضعيت آغاز (كشاورزان اوليه يا دامداران اوليه با
اقتصادتعادل يلفاه توسط شكار يا گردآوري) ادامه خواهد يافت تا تبديل هاي ضروري را تضيمن كند .در واقع،
اولين جمعيت هاي كشاورزي اروپا ،متأخرتر از جمعيت هاي مديترانه ،بين 6000تا  4000هزار سال پيش از
ميالد ،تحت تأثير كشاورزي و دامداري قرار گرفتند .آنها غالت و حيوانات را باهم پذيرفتند ،ولي غالت و حيوانات
بطور فوري نقشي بنيادين ايفا نكردند.اقتصاد نوين به نسبت هاي متغير و بر حسب نواحي ،وابسته فنون سنتي
شكار و گردآوري شد .حتي از ديدن اين امر شگفت زده ايم كه در برخي از محوطه هاي نوسنگي فرانسه ،فراواني
تعداد استخوانهاي جانوران وحشي به اندازه فراواني تعداد استخوانهاي حيوانات اهلي است و آن چه كه از گياهان
مي دانيم نشان ميدهد كه در عصر آهن هنوز هم قسمت عمده خوراك مبتني بر دانه هاي وحشي بوده است.
مسلماً ضرورت دارد كه درباره داوري ها درمورد «انقالب» كشاورزي تجديد نظر شود كه ،در مقياس زمين شناختي،
پديده اي آني است ولي نسبت به نسلهايي كه آن را شناخته اند ،پديده اي نامحسوس و پنهاني است.
كشاورزي و دامداري
ويژگي انطباق اقتصاد كشاورزي و شكل انتقال آن به اطراف،هرچه كه باشد ،فرآيندهاي آن در ميان سنگي
خاورنزديك كه در حدود  8000به كار انداخته شده بود در  5000سال پيش از ميالد ،ساخت جوامع را از بين
النهرين تا تركيه و يونان و مصر بكلي دگرگون ساخت .اقتصاد پايه ،حتي پيش از پيدايش سفالگري (بين6000و
 5000سال پيش) از طريق پيوند گندم و جو با گوسفند ،بز و خوك تشكيل يافته بود و اولين دهكده هاي دائمي
پديد آمدند .چگونگي فرهنگي بينهايت متنوع بوده است و مدارك براي برقراري تصويري از جزئيات جهان زندگي
اين اولين كشاورزان-دامداران كه در محيطي جاي گرفته بوده اند كه در آن زمان نسبت به امروز بسيار كمتر
بياباني بوده است ،كافي نيست .با اين وجود مي توان گفت كه اين دامداران دست كم طي بخش مهمي از سال را،
در اين دهكده ها ساكن بوده اند چرا كه دهكده هاي واقعي و سازماني وجود دارد كه دام را دست كم به صورت
ادواري در تماس با مسكن ثابت حفظ مي كرده است.
احتماالً نظام دامداري اوليه ،كه شبان را مجبور به دنبال كردن رمه هاي خود به مراتع كوهستاني مي
كرده است ،مستقيماً از همان منشأ جدائي جمعيت هاي خاور نزديك به بخشهاي يكجا نشين و كوچنده است.

شروع آن از پاره اي مراحل يكجانشيني كشاورزي است .دامداري اوليه به تعادلي مربوط مي شود كه با ساختارهاي
قبلي گسستگي ندارد ،برعكس يكجانشيني كشاورزي پديده اي نوين است و نتايج بسيار مهمي دارد .ميتوان
كشاورزان اوليه را در بخشي از سال وابسته به سطوح غالت وحشي در نظر گرفت با اين همه ،يكجانشيني ،فقط از
زماني امكان معني پيدا مي كند كه ادامه حيات گروه كامالً بستگي دانه كشت شده دارد .ثبات و اسكان دائمي
كشاورزان ،هم از طريق بقاي مزارع و هم از طريق حضور انبار خوراك تحميل شده است.
نقشه هاي كامل دكده هاي روستائي دوره ابتدائي كشاورزي هنوز در دسترس ما نيست اما كاوشهاي
ماقبل تاريخي چند سال اخير كه در بين النهرين ،تركيه ،سوريه ،لبنان و اسرائيل به عمل آمده ،عناصر مهمي از
استقرارهاي قبل از سراميك و اولين دوره سفالگري ،در اختيار گذاشته است (شكل  .)73از طرف ديگر ،در اروپاي
غربي و شرقي مدارك فراواني درباره استقرار اولين زمانهاي رسوخ زراعت وجود دارد .طرح مختصر كاركردي تقريباً
همگون است؛ اين طرح مشتمل بر ياخته هاي سكونتي با شكل و مواد متنوع است ×،به طور متراكم گروه بندي
شده و امكان ظاهر شدن بناهائي را نمي دهد كه شاهدي بر اختالف اجتماعي بسيار مشخصي باشد .مجموعه هاي
قبل از شهري فلسطين ،لبنان و تركيه توانسته اند مشتمل بر معابد يا خانه هاي غتي تر از خانه هاي متوسط
باشند ،با اين همه ،هنوز در آنها كاخهاي واقعي شناسائي نشده است و فواصل بين پايه و راس سلسله مراتب
اجتماعي ،آنچنان اهميتي را كه بعداً پيدا كرد ،هنوز نداشته است .اين هسته مسكوني برخوردار از ساختارهاي
حفاظتي،حصار و سنگر ،آغل حيوانات و انبارهاي زيرزميني غالت است .آن چه درمقايسه با گروههاي ابتدائي،
محسوس است تمركز تعداد نسبتاً زياد افراد است .نتايج عواقب يكجانشيني زراعي در همه نواحي يكسان است؛
اين نتايج به شكل گيري يك گروه انساني مربوط مي شود كه در آن حدود ده ها تن در اطراف ذخاير خوراكي دور
هم گرد آمده و از طريق دستگاهي دفاعي از محيط طبيعي و مشابه آن جفاظت مي شوند .اين عواقب بالفاصله از
منشأ ناگهاني دگرگوني كاملي است كه در اين سطح جوامع انساني متحمل شده اند ..جامعه شناسان از مدتها قبل
و برجسته ترين شاخصه هاي اين دگرگوني را اشكار كرده اند .اين خصوصيت ها عبارتند از مال اندوزي ،قيد و بند
اجتماعي و سلطه نظامي و در اينجا كافي است نكاتي را باز كنيم كه به نظر ميرسد رويگرد آنها مستقيماً به سوي
كاركرد فني-اقتصادي است.
يكجانشينان و كوچ نشينان
يكجا نشين كردن كشاورزي ،در جوامعي كه اين امر به وجود آمد ،اسكان موجب جدائي بين كشاورزان-
خرده دامداران وكوچ نشينان-بزرگ دامداران شد .اين جدائي ويژگي خاص خود را تا حال حاضر به تعداد زيادي
از تمدنها از آفريقاي جنوبي تا پكن مي دهد .در مناطق دشت هاي وسيع آفريقا و استپ ها ،گروه ها در نوع فعاليت
خود متخصص شده اند كه از اين نظر مشابه گروه هاي ابتدائي هستند ،كه اين تخصص پذيري ،همانند مورد
مربوط به خود ،همراه با همزيستي است .در اينجا نير همانند آن چه در زوج ابتدايي وجود داشت ،مواد گياهي و
حيواني در دو گروه فني مكمل از هم جدا شد كه در اينجا نيز همان داليل كمتر و بيشتر تحرك بخشهاي همزيست

را باز مي يابيم .اين تقسيم دوگانه نوين از نظر كاركردي فرقي با تقسيم بندي پيشين نداشته است ولي از نظر
تشكيالتي عميقاً با صور پيشين متفاوت بوده است .در مورد جوامع كشاورز كه همزيست جوامع شبان شده اند،
ديگر موضوع بر سر يك فرهنگ و سطح فني برابر نيست بلكه نظامهاي فني اقتصادي متمايزي است كه از نظر
اقتصادي به هم پيوند دارند ولي مجزا در دو اسكلت بندي اجتماعي هستند و ديگر از نظر زناشوئي و ازدواج مكمل
هم نيستند بلكه دو جامعه بسته استدر موردمكمل بودن گروههاي به هم پيوسته در نظام مبادله ،ساختاري
بامقياسي بالتر مطرح مي شود كه در آن دو جامعه متمايز روابطس از نوع مشابه برقرار مي كنند .پديده اي كه در
اينجا باز مي يابيم قابل مقايسه با پديده اي است كه نشانگر سازوكارهاي موجود زنده است به اين معنا كه از حالت
ابتدائي تا حالت پيشرفته يك سري ،نظام ساختمان زنده گياهان از حالت ياخته هاي آزاد به حالت موجودات زنده
اي كه از تعداد بيشمار ياخته هاي مركب و مجتمع تشكيل يافته ،ارتقاء يافته است .از طرف ديگر ،موقعي كه تالر
دو شاردن تقويت جانورشناسانه را از طريق اجتماعي مطرح مي كرد ،اين توازن و توازي به ذهن او خطور كرده
بود .طبيعي است كه داليل يكسان ،به اثرات يكسان مربوط مي شوند .همانطور كه گفتيم؛ ازدياد و تراكم جمعيت،
عامل پيدايش خصوصيت هاي ويژه اي در جوامع كشاورز و دامدار بود .تراكم جمعيت ،خود بعلت لزوم كسب مواد
خوراكي ،علت و معلول يكديگراند و موجب دگرگوني روابط مكمل هستند .از آن پس ،كشاورزان و دامداران ،شاهد
همزيستي تدريجي خود ،بر طبق نظامي پيچيده تر تر از گذشته بودند .فعاليت هاي مكمل زن و مرد در جامعه
ابتدايي جاي خود را به فعاليت مكمل دو گروه كشاورز و دامدار متخصص داد .اين دوجامعه از نظر اقتصادي
جداناپذير شدند ولي بر حسب جوامع مختلف و جريان تاريخ ،گاه دامداران تحت تسلط كشاورزان قرار مي گرفتند
و گاه كشاورزان تابع دامداران بودند .طي چندين هزار سال ،از عهد مسيحيت و يهود تا هجوم هان ها 22و مغولها،
يا تا جنبش هاي پل ها 23و بانتوهاي 24آفريقا ،دنياي قديم بخش مهمي از تاريخ خود رتوالي هاي تكميلي دو
اقتصاد طي كرد.

-Hans

22

- Peuls

23

- Bantous

24

شكل .73
 )aنقشه بخشي از دهكده نوسنگي چاتال هيوك 25در آناتولي (طرح از مالر .)26اين
دهكده اوايل هزاره ششم ،يكي از قديمي ترين استقرارگاههاي يكجانشيني با اقتصاد
كشاورزي-شباني محسوب مي شود..
 )bنقشه قسمتي از شهرك موهنجودارو 27بر كرانه رود سند ،مربوط به هزاره دوم.
- Çatal Hûyûk
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- J. Mellaart

26

- Monhenjo-daro

27

جنگ :اين حالت تكميلي كشاورزان و شبانان غالباً حالت حشونت به خود مي گرفت ،ويژگي ديگري است
كه هنوز در صور كنوني اقتصاد مشاهده مي شود .اين ويژگي بيش از پديده هاي قبلي ،حالتي واقعاً تازه نيست
بلكه ويژگي بنيادي است كه مقياس و شكل آن تغيير يافته است .در جوامع ابتدايي ،قتل افراد در نظام مبادله زن
و زناشوئي بين گروههاي مختلف قابل توجيه بودهاست و انتقام غالباً بصورت ائتالف و پيمان بين افراد و تحت تاثير
انگيزه ها و علل فردي انجام ميگرفت .رقابت و خصومت بر سر تصرف زمين هاي تازه براي كشت يا دامداري و
كسب محصوالت ،درميان دسته ها و گرو هائي پديد مي آمد كه متعلق به اقوام و قبايل مختلف و متخاصم بودند.
گرچه بايد پذيرفت كه خشونت و پرخاشگري اقوام ابتدايي كمتر از دامداران و كشاورزان نبوده است ،ولي بايد
افزود كه جنگ هاي قبيله اي بين واحدهاي اسكان يافته و متراكم ،شكل ويژه اي داشتهاست .جنگ ،از اين پس،
عنصر نويني بود و تازگي داشت و تا امروز به عنوان يكي از عوامل پيشرفت جامعه محسوب مي گردد .رفتار
اجتماعات در مقابل خشونت ،در طول تاريخ ،جدا از رفتار اكتساب و تصاحب نبوده است و فقط در زمانهاي اخير
است كه امروزه نشان هائي از جايگزين شدن چيز ديگري را به جاي آن مشاهده مي كنيم .در بستر زمان،خشونت
به مثابه فن بنيادي مرتبط با اكتساب ظاهر مي شود و در بين جامعه ابتدائي نقش اوليه آن در شكار است كه در
آن خشونت و كسب موادخوراكي با هم در مي آميزند .در گذر به درون جوامع كشا.رزي اين گرايش ابتدائي متحمل
عدم توازني آشكار شد چرا كه دستگاه اجتماعي به نحو قابل توجهي نسبت به حركت زيست شناختي تكامل
انساني تغيير جهت داد .رفتار خشونت آميز و پرخاشگري انسان حداقل از زمان استرال آنتروپ ها از جمله واقعيت
هاي وجودي انسان شده است و شتاب تكامل دستگاه اجتماعي چيزي را در حركت كند بلوغ شكل گيري گونه
تغيير نداد .بين شكار و همزاد آن يعني جنگ ،مشابهت ظريفي تدريجاًَ به وجود آمد تا جائي كه هر دو در طبقه
اي متمركز شدند كه از اقتصاد جديد زاده شد ،يعني طبقه مردان مسلح.غالت و دامها ،كليد هاي رهائي انسانيت
ابتدائي ،راه پيشرفت فني را تحت پوشش مي گيرد اما به هيچ وجه از بندگي ژنتيك آزاد نمي شوند .و تاريخ بر
روي سه برنامه متضاد جريان مي يابد .برنامه تاريخ طبيعي نشان مي دهد كه انسان انديشه ورز قرن بيستم فقط
تفاوت اندكي با انسان انديشه ورز سه هزار سال پيش دارد ،برنامه تكامل اجتماعي كه ساخت هاي بنيادي گروه
زيست شناسي انسان را كم و بيش با ساخت هايي از تحول فني زتده مي شوند ،تطبيق مي دهد ،و برنامه تحول
و تكامل فني ،غده خوش خيم حيرت آور ،كه گونه انسان انديشه ورز كارآيي و قابليت خود را از آن مي گيرد بدون
اين كه از نظر زيست شناسي مالكيت كنترل آن باشد.ميانجيگري بين اين دو نقطه نهائي انسان جسماني و فنون
كه با ابزار ساده از گذشته جدا مي شود ،از طريق ساختاري اجتماعي عمل ميكند كه پاسخهاي آن به سؤاالت
مطرح شده هميشه اندكي تأخير دارند و از طريق مفاهيم اخالقي عمل مي كند كهمورد تأييد اديان يا جهانبيني
ها هستند و ريشه هاي آنها در اخالق اجتماع مستغرق است. .اين مفاهيم اخالقي ،از طريق تصوير منفي كه از
انسان زيست شناختي مي دهند ،كمك به خلق تصوير مبهم و نيمرخي ،باز هم بسيار مجرد ،از انسان 28ميكند
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كه از حالت انديشه ورزي فراتر رفته است .انسان مربوط به كشاورزي درگير همان الك و پوستي كه انسان عصر
تاريك قتل عام ماموتها ذر گير آن بوده است اما خميدگي و عجز دستگاه اقتصادي كه توليد كننده منابعي از آن
مي ساز^ به نوبت آن را تبديل به شكار و شكارچي مي كند.
طبقات اجتماعي

ويژگي انباشت محصوالت حيواني و گياهي در سطح زراعي و شباني يك ويژگي بنيادي است .غالت ،خرما
يا زيتون گروه را در اطراف نوده هاي خوراكي اشان بي حركت ميكنند همانطور كه گله ها كوچندگان را وابسته
به پاهايشان مي كنند ..روابط نوين بين ذخيره هاي خوراكي و انسان ،از طريق تطبيق ضروري روابط اجتماعي،
تعيين كننده سازمان طبقاتي است كه خود همين سازمان منبع و منشأ پيشرفت است .كمتر از دو هزار سال بعد
از پيدايش اولين دهكده ها بود كه اولين شهرها با آنچه از سركرده ها و جنگاوران و خادمان و روستائيان تابع اين
شهرها الزم داشتند ،ظاهر شدند .نظريه اين تكامل و تحول را از يك قرن پيش ماده گرائي تاريخي مطرح كرده
است اما تأكيد گذرا بر اين امر مهم است كه موضوع درباره يك پديده تعادل معمولي است و نه يك خبط آسيب
شناختي يا غيرعادي ،همانطور كه نظريه هاي اولين جامعه شناسان آن را بيان ميكند .اگر صور اجتماعي با تأخيري
محسوس پيگير و دنباله رو انطباق فني-اقتصادي است ،اين صور فقط مناسبترين پاسخ را به دو راهي الينحل
تحول و تكامل شكل گيري گونه ها و تحول و تكامل فني مي دهد.انسان در طي اصراف غيرقابل باور انسانها و
منابع كه تاريخ نشان دهنده آن است ،نقش بيان انطباق بين حاالت پي در پي را ت كه صور اجتماعي نوين و
پياپي با تكامل تكويني و فني سازگار مي شود و تطبيق مي يابد.
آزاد شدن فن آور(شكل هاي  74و )75
متخصصان دوره ماقبل تاريخ از مدتها قبل ،پيدايش ناگهاني ”اختراعات“ تاريخ جوامع كنوني را متذكر شده
اند .كشاورزي در حدود  6هزار سال به زحمت ثتبيت شد ،سراميك خيلي پيشرفت كرده بود ،سپس در حدود
 3500سال پيش فلز و خط ظهور خود را آغاز كردند .مي توان گفت كه كشاورزي مربوط به  2500سال كافي بود
تا جوامع شرقي بتوانند مباني فني-اقتصادي را ،كه بناي انسان بر آن متكي است ،كسب كنند .در حالي كه انسان
انديشه ورز  30000سال الزم داشت تا به آستانه زراعت برسد .اين دگرگوني مستلزم پيدايش عنصري بود كه تا
آن زمان در جوامع ابتدائي وجود نداشت؛ يعني امكان تأمين خوراك افرادي كه موظق به انجام ظايفي بودند كه
بازتاب و حاصل آنها بالفاصله در محصوالت غذائي متجلي نمي شوند.

شكل 74
طرح كلي كاركردي گروه كشاورزي اوليه.
دستگاه حياتي بين افرادي تقسيم شده است كه بر مبناي جنسيت در تعدادي قاعده
اجتماعي مبتني بر خانوار گسترده گروه بندي شده اند .اين نظام مرزي از تخصصي
شدن ،بخصوص بر اساس طبقات سني ،را تضميين ميكند .گروه كشاورزي در تعدادي
موارد از عصر مفرغ توسط گروه فردي يا جمعي محدودكامل شده است مثل صنعتگران
(آهنگرا يا سفالگر ،بنّا ،بافنده ،وغيره)
پيشرفت فني وارد مداري مي شود كه چاشني راه اندازي آن وجود محصوالت غذائي قابل انبار شدن در
نزد كشاورزان است .گرچه بدون دخالت دادن دامداران در پيچيدگي تكامل پذير ،قادر به درك اولين تمدنهاي
خاور ميانه نخواهيم بود ،با اين همه ،پيشرفت بايد در بطن بخش يكجانشين پا به عرصه وجود گذاشته باشد .در
واقع در ”اختراعات“ سراميك سازي و ذوب فلز دو علت نقش آفرين بوده اند كه عبارتند از ضرباهنگ كارها و
وجود منابع انبار شده .عمليات فني پيشه ورانه مستلزم آزادشدن چندين ساعت وقت در فواصل كارهاي زراعي
افرادي است كه توليد كننده مواد غذائي هستند ،يا آزاد شدن وقت متخصصان واقعي است كه كالًَِ از وظايف تهيه
خوراك معاف شده اند .در واقع فصلي بودن و تناوب فعاليت هاي كشاورزي و نيز وجود نسبتاً دائمي منابع خوراكي
انبار شده از جمله شرايط مناسبي است كه ”محيط مساعد“ را براي پيدايش پيشه وري تضمين مي كند .همانطور
كه دست آزاد استرال آنتروپ ها براي مدتي طوالني خالي و بيكار نماند ،زمان آزاد شده جوامع زراعي نيز سريعاً
اشغال شد.

شكل 75
سازمان فضايي گروههاي كشاورز
هر گروه حداقل بطور نسبي در قلمرو خود تثبيت شده است و با گروههاي همسايه مبادالتي
را برقرار مي كند كه مي تواند مننجر به پيوندهاي زناشويي گردد يا به مبادالت مادي محدود شود.
پيشه وران بين خود نظامي از ارتباط برقرار ميكنند به نوعي كه مي تواند نواحي وسيعي را تحت
پوشش قرار دهد و با ازدواج درون گروهي همراه باشد.
يكجانشيني به پيشرفت فنون كمك كرد مانند حصيربافي و بافندگي كه قطعاً پيش از آن نيز وجود داشته
است اما در اثر نيازهاي زراعي و پائين آمدن رابطه بين پوستهاي جانوري و جمعيت ،ويژگي ضروروي به خود
گرفت .با اين وجود ابداع اصلي در اين زمان آتش و چگونگي كاربرد آن بود و پيشرفت فني در حول و حوش
”هنرهاي آتش“ متبلور گرديد .آغاز مهار آتش بسيار ديرين است چرا كه شناخت تصادفي پخت گل براي ديرينه
30
سنگي ها قابل حصول بوده است .بعالوه ،از  35000سال پيش از ميالد شاتل پروني ين ها 29و اوريانسي ين ها
با فلزات طبيعي به صورت پيريت آهن و بلورهاي سولفور سرب طبيعي مواجهه مي شدند و آنها را به منظور استفاده
در مراسم جادوگري-مذهبي گردآوري مي كردند .البته اين شناخت ها نه به ابداع سراميك سازي و نه به صنعت
ذوب فلز منجر گرديده است زيرا اينگونه صنايع به ساعت ها كار و تعاون بين چندين فرد نيازمند است تا اختراع
بتواند ظاهر گردد در حاليكه مي دانيم چنين شرايطي در گروه ابتدائي فراهم نبوده است.
فقط داشتن وقت مطرح نيست؛ افزايش مداوم جمعيت و فزوني يافتن نيازمندي هاي مجتمع هاي انساني
نوعي«فراخوان اختراع» به صورت واقعي وجود دارد .در حاليكه در محيطهاي انساني متعادل ،دگرگوني هاي بسيار
كند و بطئي است و اختراعات و ابداعات به ميزان كمتر پديد مي آيد .ثبات جامعه در مكان و نيز افزايش منابع
خوراكي بواسطه تراكم افراد جامعه در محل زيست ،حالت ويژه و معيني را در محيط دروني جامعه بوجود مي آورد
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كه موجب رهائي زمان و داشتن وقت آزاد مي گردد .بر اساس چنين شرايط و چنين موقعيتي بود كه پيشرفت
سريع فنون و ابدعات فني امكان پذير شد و آن پيدايش دستگاه اجتماعيئي بود كه از واحدهاي قلمروئي پرجمعيتي
تشكيل يافته بود كه توسط شببكه مبادالت مسالمت آميز يا خصمانه با يكديگر در ارتباط بودند.
تمدن (شكل )76
گذر از دوران نو سنگي اساساً روستائي به عصر فلزات ،مصادف است با توسعه دستگاه قلمرو ،كه نتيجه
تدريجي و فزاينده آن «تمدن» به معني صحيح كلمه است ،يعني مداخله شهر در كاركرد سازمان قومي .اين مرحله
انتقالي مسلما بطور نامحسوس و كند صورت پذيرفته است .شايد بتوان انتظار داشت كه زماني بازمانده واحدهاي
نيمه شهري بيش از پيش ديرين از حدود دوره خرده كشاورزي كشف گردد اما احتمال مي رود كه بازمانده هاي
اولين شهر از اين دوره را هرگز نتوانيم بازيابيم .با اين حال بسادگي مي توان از البالي مدارك بازمانده باستانشناسي
كه مربوط به  6تا  3هزار سال پيش از ميالد است و در بين النهرين و مصر كشف گرديده ،عناصر ضروري براي
شناخت اولين پديده شهري را بدست آورد.

شكل 76

طرح كلي كاركردي دستگاه شهري.
شهر ،نقش مركز قلمرو را ايفا مي كند و در گروهي از روستاهاي كشاورزي از نوع شكل
 75جاي گرفته است .كه منابع خود را از آنها ميگيرد و همبستگي آنها را تأمين و
تضمين ميكند .قدرت مركزي ( )1در پيوند با كاركردهاي نظامي ( ،)2ديني ( )3و
قضايي( )4است كه گرايش به متخصص كردن خود در افراد يا در طبقات متمايز دارد.
بازرگانان ()5گروهي را تشكيل مي دهند كه جدائي آنها ،نسبت به طبقات مدير يا
رهبر ،قابل تغيير است ،عمل غير مستقيم آنها و پيوندهاي آنها هميشه براي آنها اهميت
قابل ذكري اعظا ميكند .پيشه وران ()6و تجار كوچك كامالً مجزا از طبقه مدير يا رهبر
هستند كه به آنها وابسته اند ولي بخشي از عناصر ارتقا او را از طريق قدرت نفوز طبقه
تجار تضميين ميكند.
تشخيص برخي از دهكده هاي ممتاز كه بر فراز تپه هاي طبيعي ساخته شده از اولين شهرهائي كه بر
ويرانه دهكده هاي پيشين بنا شده ،بسيار دشوار است .باستانشناسي نشان داده است كه انتقال قلمروهاي ثابت
توسط انسانها از دوران نوسنگي پديده اي معمول و دائمي بوده است زيرا ضمن كاوش هاي باستانشناسي اليه هاي
متعددي از ويرانه هاي دهكده هاي مختلف كشف شده است .وجه مشخصه تمدن را بايد در يك طرح كاركردي
جست نه در خصائص ريخت شناسي معيني كه از همان ابتدا و از مرحله آغاز شهرسازي پديد آمده باشد .طرح
كاركردي تمدن شامل تجتمع گروهي از دهكده هائي است كه از نظر سازماني به يكديگر مربوط هستند و همه به
نوبه خود به نقطه تمركز و تجمعي وابسته اند كه نقش مركز را در اين مجموعه دهكده ها بازي مي كند .وجود
چنين دستگاهي مستلزم ايجاد سلسله مراتب اجتماعي معيني است كه بر اين سازمان حكمفرما باشد .مباني
حكومت و سرمايه حاصل از انبار دانه هاي غالت در دست نخبگاني بوده كه هم قدرت نظامي و هم قدرت مذهبي
جامعه را قبضه مي كردند .مهمترين رويداد از نقطه نظر فني و اقتصادي ظهور و نقش پيشه وري است زيرا تكامل
فني از آن پس اصوالً بر پايه پيشه وري نهاده شد.
تمدن مبتني بر پيشه ور است و وضعيت پيشه ور در دستگاه كاركردي به پديد ه هايي مربوط مي شود
كه مردم شناسي هنوز كامالً روشن نكرده است .از بين كاركردهاي بنيادي ،كاركرد پيشه ور كاركردي است كه
پايين ترين اعتبار را دارد .در طي تمام تاريخ و در بين تمام مردم حتي در زماني كه كار و عمل او بطور تنگاتنگي
در نظام مذهبي نقش آفرين بود ،تصوير او در آخر است .نسبت به «تقدس» كشيش» ،قهرماني» جنگاور،
«شجاعت» شكارچي« ،منزلت» خطيب و حتي «نجابت» وظايف روستائي ،عمل پيشه ور فقط «ماهرانه» است .او
است كه انساني ترين عناصر موجود در انسان را مادي و ملموس مي كند اما تاريخ طوالني پيشه وري از پيشه ور
موجودي ساخته كه وي فقط نماينده وعامل قطب دست انسان بنظر مي رسد كه قطب متضاد آن را تامل و انديشه
تشكيل مي دهد .تاريخ پيشه وري چنين وانمود مي كند كه پيشه ور از توانائي تأمل بي بهره است .در واقع منشا
تبعيض و تمايزي كه هنوز بين «انديشه» و «فن» قائل هستيم در مرزبنديها و سلسله مراتبي نهفته است كه

انسانهاي اوليه مشخص كرده اند بعضي سلسله مراتبي كه بر اساس تبعيض بين عمل فني و گويش و سخن ،بين
عمل مرتبط با واقعي ترين واقعيت و واقعيتي كه متكي بر نمادها است ،نهاده شده است .در حقيقت ،در جوامع
زراعي ،از ديرباز ،ثروت 7و پولداري مقياس موازي با مقياس كاركردهاي كشيش ،سرپرست ،سازنده ،كشاورز برقرار
كرد .ولي حتي امروزه كه در آن الهي كردن اختراع موجب ستايش فنون شده است ،نظامي سوار بر سفينه ،قهرمان
است در حالي كه مهندس طراح اين سفينه چيزي نيست جز يك خدمتگذار بزرگ به علوم انساني ،يعني جز يك
دست نيست .شناخت ارزش عميقاً زيستشناختي موضوعات اجتماعي ضرورت دارد تا منحني عروج ما در نتيجه
يك تصادف ساده اتفاقي يا در اثر بازي تقديري مرموز به دست نيايد ،زيرا از همان ابتدا و منشأ ،اتفاق و حادثه در
راستاي دائمي عمل مي كند ولي رمز در كليت متحول مستقر است نه در اجزاء آن.
اين امر مثل كليتي است كه دستگاه اصلي تمدن خود را تشكيل مي دهد .يكجانشيني منبعث از انبار كردن
زراعي منجر به شكل گيري جوامع سلسله مراتبي شده و تمركز دوگانه ثروت و قدرت مذهب و نظامي گري در
مراكز مي شود .از نظر سازماني ،رؤسا و مراكز فرماندهي شان« ،مغز» پيكر قومي هستند و اين امر از طريق تصوري
ريشه شناختي است كه بيان كننده تركيبي است كه در آن سازمان كاركردهايي كه از طريق گروههاي اجتماعي
سلسله مراتبي شده ارائه شده اند ،در سلسله مراتبي كردن بين فردي اين كاركردها در گروه ابتدائي وجود داشته
است .دستگاه اجتماعي انسانها به صورت سازو كارهاي بزرگ و نيز عوامل تشكيل دهنده اين سازوكارها در همه
جوامع جاندار ،از اسفنج ها تا زنبورهاي عسل ،داراي سرچشمه هاي يكساني است .سازمان بدني فرد انساني نيز بر
طبق همين كاركرد ساخته و تنظيم شده است .يعني از تجمع سلولهاي تخصص يافته كه به صورت اعضاء مختلف
درآمده و كاركرد بخش هاي گوناگون اقتصاد حياتي را تضمين مي كنند ،تشكيل يافته است .بنابراين طبيعي است
هنگامي كه افراد متمدن به شكلي پيچيده گروه بندي مي شوند ،تجمع شان نيز بيش از پيش ظواهر پيچيده پيكر
انسان را به خود مي گيرد كه در آن اجزا سازنده ،تابع كل مي گردد .خصويت پيكر اجتماعي در همه جا اين است
كه اگر هم راههاي تكاملي آن از نظر شكل ،همان مسير تكامل پيكر انسان را مي پويد اما از نظر ضرب آهنگ
توسعه از شكل تكامل بدن متمايز مي شود .در واقع دگرگوني رأس هرم اجتماعي اندك است يعني از زمان بنياد
اولين شهرهاي بين النهرين ،پيشرفتهاي انديشه مذهبي و فلسفي محسوس اند ،ولي آيا مي توانيم تأييد كنيم كه
هر كس مي تواند عميق تر از افالطون بيانديشد(به معناي دقيق كلمه)؟ به نظر مي رسد كه انسان انديشه ورز
خيلي زود و با حداكثر امكانات جسمي سعي به تعميق غيرمادي كرد و ديگر چيزي برايش باقي نماند مگر اين كه
تغييرجهت تكامل او را به آرامي به سوي چشم اندازهاي روشنتري هدايت كند .اگر پيشرفت انديشه وجود دارد
هنوز هم از نظر زيست شناختي غير محسوس است و بيشتر متوجه گسترش وسايل و زمينه هاي تأمل نظري
است تا درباره امكانات جسمي-روانشناختي نفوذ آنها.
بر عكس ،اصرار درباره آزادسازي فنون از طريق رابطه يا ضرباهنگ تحول و تكامل زيست شناختي بيفايده
است .همين كه سازو كار زراعي تشكيل شد ،انسانيت وارد فرايند تكامل عمودي مي شود كه مستقيماً به امروز
هدايت مي گردد .طبق يك طرح كاركردي بسيار ساده (رئيس ،پايتخت ،سازندگان ،توليد كنندگان روستائي)
نهادهاي اجتماعي به صورتي عمل مي كنند كه بين حالت اصول نظم اجتماعي هماهنگ و حالت پديده اي كه از

طريق سلطه فني-اقتصادي بطور گسترده اي مورد توجه است ،مصالحه اي دورگه و نامشروع برقرار سازند .فنون،
كه با اولين ابزار يك لبه اولين استرال آنتروپ از كالبد انسان جدا شد ،با آهنگ و صداي سرسام آوري حركت
ميليونها قرن تحول و تكامل زيست شناختي را تا نقطه ساختن نظامهاي عصبي مصنوعي و انديشه الكترونيكيرا
تفهيم مي كند .بنابر اين ،بنياد اولين شهرها و زايش دنياي متمدن نقطه اي را نشان مي دهند كه در آن ،گفتمان
بين انسان جسمي ،تابع همان جريان دايناسورها ،و فن ،منبعث از انديشه ولي فراتر از خط ژنتيك و توارث ،به
شكلي ضروي آغاز مي شود.
عروج به گونه پرومته(شكل .)77
تنها زمينه اي كه مستقيماً در گسترش و پيشرفت جوامع متمدن مؤثر بوده است ،صنعت ذوب فلز است.
اما نقش اين صنعت را هنگامي دقيقا درك مي كنيم كه موضع آن را نسبت به مجموعه «هنرهاي آتش» (سراميك
سازي ،شيشه سازي ،رنگها ،آهگ و گچ) مشخص مي كنيم .در واقع اين مجموعه هنري ،شبكه تجزيه ناپذيري را
تشكيل مي دهد .در مورد چگونگي اختراعات نبايد گمان برد كه پديده اي استثنائي و نابغه اي مي تواند يكباره
پيكره فني مجزايي را از هيچ بوجود آورد .بدين ترتيب در شرايطي صنعت ذوب فلز پديد آمد كه افراد بيشمار طي
قرن ها بسيج شده بودند و بر مجموعه فنون زمان تسلط يافتند .البته خانگي شدن آتش را دقيقاً نمي توان تاريخ
گذاري كرد .همينقدر مي دانيم كه سين آنتروپ ها نگهداري آن را مي دانستند و پاله آنتروپ ها از مالكيت بر آن
آگاه بودند .اولين كاربردهائي كه از آن مي شناسيم ،غير از موارد مربوط به پخت و پز ،مربوط به سپيده دم ديرين
شناسي متأخر ،حدود  35000سال قبل از ميالد مسيح است .از همين زمان به بعد ،شواهدي از تكليس گل
اخراي أهن دار براي به دست أوردن رنگهاي درجه بندي شده بين زرد نارنجي و قرمز مايل به بنفش داريم داريم.
پردازش رنگ كننده هاي أهن دار از طريق أهن از مدتها قبل به مقدمه ساير رنگها است چرا كه هيچ نوع
مدركي امكان انديشيدن به اعمال عملي پخت گل را نمي دهد ،همين گل پخته اي كه بطور اتفاقي در اجاقهاي
ساكنان غارها توليد مي شد .تنها در حدود  ،6000در عراق ،بود كه كه به نظر مي رسد مجسمه هاي كوچك و
اجاقهائي كه با گل شكل گرفته بودند ،بطور اتفاقي ولي مرتباً پخته شده اند و فقط در حدود  5000بود كه سفال
لعابدار(سراميك) ظاهر شد و در اولين جوامع زراعي رواج پيدا كرد .در حدود همين عصر ،گچ براي اولين بار ظاهر
شد و تبديل ژيپس به گچ به كمك آتش ،از بين النهرين تا مديترانه ،امكان پوشش دان به كف و ديواره ها را
فراهم كرد.

شكل .77
جدول هنرهاي مربوط به آتش  .نشان دهنده مقياس درجه حرارت و رابطه آن بين
فنون مربوط به فلز ،سراميك سازي و شيشه گري است..
سفال لعابدار و ساختن گچ نشان دهنده كنترل حراترت بين  500درجه و  700درجه و امكان گذشتن از
 1000درجه براي قسمتهاي مقاومتر و هواهي درخور به كوره و اجاق است .بنابراين ميتوان در نظر گرفت كه در
حدد  4000قبل از ميالد تعداد غيرقابل شمارشي سفالينه يا سفال پز آتشي را دستكاري كرده اند كه تدريجا به
سوي كيفيتي هدايت شود كه اكسيد فلز تبديل به فلز كند .عالوه بر آن ،به كار گيري آهك گرفته شده از سنگ
آهك مخصوص گوياي حضور احتمالي يك عنصر كاهش دهنده در كوره است كه خاص كاهش دادن نقطه ذوب
مواد معدني است .محيط مساعد براي ظهور ذوب فلزات تقريبا مسلم است.

حرارت و عنصر كاهش دهنده و مبدل دو موضوع از سه موضوع معادله مربوط به ذوب فلزات را تشكيل مي
دهند .عنصر سوم كه همان ماده معدني مركب است ،نيز وجود دارد زيرا از بين رنگ كننده ها ،غير از اخراي آهن
دار كه كاهش و تبديل آن مشكالتي را به وجود مي آورد ،كربنات طبيعي مس يا مرمرسبز ديده مي شود .اين
ماده كه احتماالً به عنوان لوازم آرايش مورد استفاده قرار مي گيرد ،در مصر رواج دارد و اگر هنوز چيز دقيقي
درباره كشف كاهش دهنده مس نمي دانيم ،ميدانيم كه بين  5000هزار و  3000عناصر براي به دست آوردن آن
گرد هم آمده اند ،كه بعد از  3000مس در مصر و بين النهرين متدوال شده است و در  ،2000در زماني كه آهن
زاده شد ،مفرغ يا مس مس لكه روغن از كرانه هاي اقيانوس اطلس تا چين گسترش يافتند.
ترقي و همزماني اولين صنايع ذوب فلز با پيدايش اولين شهرها امري بيش از يك تصادف ساده است  .اين
تالقي در واقع موييد يك فرمول فني – اقتصادي است كه همه نتايج و پي آمدهاي تاريخ تمدن ها يبزرگ را شامل
مي شود .اگر اجزاء و جوانب پراكنده تمدن را در نظر گيريم از تمدن چيزي نخواهيم فهميد و اگر تمدن را بواسطه
تكامل ايدئولوژي مذهبي يا سياسي توجيه كنيم در واقع مسائل را وارونه مطرح كرده ايم و اگر آن را زائيده برخورد
اتفاقي عناصر فني–اقتصادي بدانيم آن هم كامالً نادرست خواهد بود زيرا بين رأس و پايه ارتباطي مداري برقرار
است به اين ترتيب كه جهان بيني به گونه اي در قالبهاي فني–اقتصادي ريخته مي شود و به پيشرفت آن جهت
مي دهد ،درست مانند سازوكاري كه در فصل هاي پيشين مورد بررسي قرارداديم و نشان داديم كه نظام عصبي
انسان تدريجاً در قالب پيكري او ريخته شده است .موضوعي را كه در اينجا مطرح مي كنيم شايد مؤيد اين باشد
كه پايه فني–اقتصادي جامه ،عنصر اساسي را تشكيل مي دهد و سپس مي توان به جستجوي چگونگي نفوذ و
انتشار جريان مربوط به جهان بيني در غالب اجتماع پرداخت  .فرد همواره سعي دارد كه بواسطه جهان بيني از
تسلط دستگاه مادي بر خويشتن بگريز اما اين دستگاه بيش از پيش از وي واحدي كم شخصيت مي سازد .با اين
حال اگر صرفاً به تحقيق در زمينه جريان مربوط به جهان بيني بپردازيم تنها پوسته سطحي جامعه را شناخته ايم
 .براي درك عميق جامعهه بايد طرح واقعي استخوان بندي و ماهيچه هاي محرك آن را بازشناسيم .مردماني كه
هنوز خاطره اولين مراحل دوران جوامع مدرن را به ياد مي آوردند ،از ويژگي مبهم سازوكار اين نوزاد اطالع داشتند
و بي جهت نيست كه اسطوره پرومته در عين حال كه معكس كننده غلبه بر خدايان است گوياي به زنجير كردن
نيز هست ،نه اين كه كتاب مقدس ،در سفر پيدايش ،كشته شدن هابيل به دست قابيل كشاورز ،سازنده اولين شهر
و جد جفت خود ،توبال قابيل ،اولين فلزكار نقل شده است.
بنابراين ،فن آور ،آقا و ارباب تمدن است ،زيرا در هنرهاي مربوط به آتش استاد است .از كوره است (كه
چند قرن ساختن سفال لعابدار رفتار كوره شدن را به آن آموخت) كه گچ ،و اندكي بعد ،مس و مفرع خارج شد.
رسوبات سخت و ته نشين كه هنگام تهيه فلز مذاب بدست مي آمد و نيز ناخالصي هائي كه در سطح آن شناور
مي شدذ ،انگيزه ابداع صنعت شيشه گري شد .اما صنعتگر .آفريننده اي مطيع و فرمانبردار است .قبال ديديم كه
موضع او در دستگاه فني–اقتصادي موضعي فرعي است :او است كه اسلحه ها را هنگري مي كند و رؤسا آنها ر به
كار مي برند ،اوست كه زيورها را قالب ريزي مي كند و همسران رؤسا آنها را بر خود مي آويزند ،اوست كه ظروف

خدايان را چكش كاري مي كند ،ولكان 31با همه قدرتمندي اش ،لنگ و مسخره نشان داده مي شود .صنعتگر بود
كه در تمام طول جريان پنجاه قرن ،بدون اين كه سطوح جهان بيني ها واقعا متحول شود ،در دستهاي انسانها
«سرمايه هاي» وسايل تحقق پيروزي جهان مصنوعي را بر جهان طبيعت گذاشت .جو نفرين و مصيبت و بال ،كه
بيشتر تمدنها ،آغاز آن را از صنعتگري مي دانند كه با آتش سرو كار دارد ،فقط بازتابي از يك محروميت و
سرخوردگي كه از همان ابتدا و خاستگاه ادريافت و احساس شده است.
شهر ( شكل هاي  78 76و ) 79
در حدود  2000سال قبل از ميالد ،از مصر تا تركيه و سند و چين و كرانه هاي شمالي درياي مديترانه،
شهرهائي وجود داشته كه نماينده اولين پيشرفت تمدن بوده اند  .ساخت شهري در اين دوره كامالً يكسان بوده
اما اين همشكلي تعجبي ندارد زيرا گفتيم كه شهر متمركز فقط يك عنصر تظاهر كننده و بيان كننده دستگاه
نوين كاركردي جمع انساني است .
در هر عصر هم در قاره آمريكا و هم در اروپا ،غير از كرانه مديترانه و آفريقاي سياه ،هر بار كه گروه انساني
به مرحله كشاورزي مي رسيد  .چندي بعد به مرحله صنعت ذوب فلز نيز پا مي گذاشت و سپس دستگاه كاركردي
جامعه بخود شكل مي گرفت .مركز ثقل اين دستگاه كاركردي شهر بوده است  .اين شهرها بوسيله حصار دفاعي
بسته و محدود مي شد و انبار غالت و خزانه شهر در مركز شهر ساخته مي شد .و احدهائي كه شهر اداره مي
كردند ،عبارت بودند از شاه يا فرستادگانش و عالي مقامان ارتش وروحانيون كه تعداد بسياري خدمتگذار و برده را
بخدمت خود مي گماردند.پيشه وران در بطن اين دستگاه شهري مجموعه واحداهائي را اشكيل مي دادند كه
عمرشان درون همسر بودند سرنوشت اينان بدست طبقات حاكم بود .شرايط زندگي شان عموماً خصائص زندگي
بردگان را نداشت اما واجد حيثيت و مقامي كه انصافاً بايد انتظارش را مي داشتند ،نبودند  .شهر و اورگانهاي
مختلف آن به روستاها وابسته بود زيرا مواد خوراكي خود را از روستا مي گرفت و در عوض ،تجانس و هماهنگي
ورستاها ،بواسطه شبكه روابط مباشران واسطه بين شاه و دفقاناني كه عموماً مطيع بودند تضمين مي شد .بزودي
عنصر اجتماعي مكملي به اين دستگاه اساسي شهري افزوده شد وگرچه در ساخت كلي شخر دگرگوني عميقي
ايجاد نكرد اما موجب بفرنج شدن آن گرديد .اين عنصر نوين تاجر بود كه يا از افراد محلي بود و يا عموماً فروشندگان
دوره گرد بودند.

خداي آتش
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شكل 78
نقشه شهر آشوري خُرس آباد (قرن هشتم قبل از ميالد)
از زمان گسترش اولين نظام هاي اقتصاد كشاورزي ،تكامل در جهت تقويت بيش از حد امكان پذيري
گروههاي انساني سير كرد و اين بعلت تشكيل سرمايه داري بود كه خود نتيجه مستقيم تثبيت و استقرار گروههاي
انساني در اطر اف انبارهاي غالت بود  .عدم تحرك و اسكان ،بنوبه خود منجر به تشكيل دستگاه دفاعي شهر شد
كه بطور اجگتناب ناپذير تعيين سلسله مراتب اجتماعي را در پي داشت  .اين سلسله مراتب بر طبق عوامل و پايه
هاي طبيعي استوار گگرديد چرا كه مانند هر اورگانيستم زنده ،دستگاه اجتماعي مستلزم يك راس بود كه ايدئولوژي
گروه را تقسيم مي كرد و نيز داراي دستهائي بود كه وسائل عمل و فعاليت را تامين مي كرد و مجهز به نظام
گسترده اي بود كه اكتساب و مصرف مواد مورد نياز افراد را فراهم مي ساخت و رشد گروه انساني را تضمين مي
نمود.

شكل 79
32
نقشه شهر اگو-مورت
گسترش سازوكار شهري ناگزير هر آنچه را كه در جوامع كنوني بعنوان عناصر منفي از آن ياد مي شود به
دنبال آورده است .در واقع دستگاه موجب شد كه تخصص پذيري موجودات زنده دنياي طبيعي در اين سازوكار
مصنوعي و خود ساخته ( شهر ) شكل گيرد ،با اين معنا كه مالكان ،دهقانان و زندانيان ،سلسله افرادي را تشكيل
مي دادند كه هر چه كاركرد و نقش آنها پراكنده تر و گوناگون تر مي شد ،عمل كرد آنها نيز در جامعه موثرتر بود.
در سطح جوامع كشاورز ،بيدادگري اجتماعي برگردان منفي پيروزي بر محيط طبيعي بوده است .
قطبي شدن متخصصان در بطن دفاعي اصلي يكي ديگر از حاالت خاص دستگاه متمدن است .همانطور كه
گفتيم ،پيشه ور از توليد اضافي كشاورزي بهره مي گيرد در حاليكه براي جوامع ابتدائي چنين وضعي ناممكن بوده
است  .گروه انساني شهري ،بخشي از توليد اضافي كشاورزي را كه در اختيار داشت به پيشه وران مي داد  .اين
خود گوشه اي سرمايه گذار ي براي توسعه ابز ار توليد بود تا جامعه بتواند در آينده از توليد محصوالت پيشه وري
بيشتر بهره مند باشد .در واقع ادامه حيات گروه اجتماعي شهر نشين ،تنها هنگامي ممكن بود كه طبقه حاكم به
وسائل توليدي هر چه بيشتر مجهز گردد .ضرورت تراكم هر چه بيشتر وسائل توليدي تاامروز همه واقهيت خود
راحفظ كرده است و در شرايط دنياي امروز تامين هزينه هاي الزم براي انجام پژو هش هاي فني ،گونه اي تجمل
جلوه ميكند ..بهمين دليل پژو هش هاي علمي و فني امروزه در تمدن هائي بعمل مي آيد ،در اختيار دارند .هدف
غائي آنان اينستكه بخش حاكم برجامعه از نظر فني هر چه مجهزتر گردد .بي دليل نيست كه از همان ابتدا پيشه
وران پيش از هر چيز سازنده اسلحه هاي جنگي بوده اند .البته زرگران نيز پيشه ور بوده اند اما در هر حال ساختن
ابزار از جمله فعاليت هاي فرعي آنان بوده است  .بزودي پيبشه وراني چون درودگران ،سنگ تراشان و معماران
كاخ ها نيز صاحب ابزار فلزي شدند اما اينان نيز مديون گروه حاكم اصلي جامعه بودند زيرا خواست هاي اين گروه
- Aigues-Mortes
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حاكم را عملي مي كردند فقط در عصر آهن بود كه در نقاطي كه معادن آهن بوفور يافته مي شد ،گسترش خرده
صنايع آهن سازي در روستاها امكان پذير شد و از آن پس دهفانان بطور پاياپاي،كج بيل هاي چوبي خود را باكج
بيل ها ي فلزي مبادله مي كردند.
شايد اكنون بهتر متوجه اين نكته بشويم كه هماهنگي امور اجتماعي بخشي از بشريت كه بتازگي از جوامع
صنعيت متمايز گرديده است ،بچه صورت است و چگونه از ابتداء ،دستگاه فني – اقتصادي جامعه كشاورز همه
عناصر پيشرفت فني و نيز دشواري هاي اجتماعي را تواماً در بطن خود داشت  .براي تكميل اين نمودار كلي از
جوامع شهري بايد متذكر شد كه گسترش اولين شهرها فقط با پيدايش فن شناسان صنايع مربوط به آتش مصادف
نبود بلكه خط نيز همراه با صنعت ذوب فلزات بوجود آمد  .در اينجا بايد گفت كه پيدايش خط امري اتفاقي نبود
بلكه از پي آمدهاي قابل تصور بود كه هماهنگ با شرايط موجود پديد آمد .اولين جوامع انديشه ورز ،از دوران
پارينه سنگي نه تنها بواسطه پيشرفت چشمگير فنون نسبت به فنون جوامع پلئانتروپ ،از اين جوامع متمايز شدند،
بلكه اولين آثار ترسيمي ( گرافيك ) بشر را نيز آنان از خود بجا گذاشتند  .جوامع كشاورز همينكه دوره انتقالي را
پشت سر گذاشتند و ساخت واقعي و قطعي خود را كسب كردند ،وسائل و راه هاي بيان نمادي خواست ها و
تمايالت خود را در رابطه با نيازهاي خود ،بوجود آوردند .شواهد بازمانده بيشمار نشان مي دهد كه اولين وسيله
بيان نمادي ،گونه اي ابزار محاسبه بوده كه بزودي وسيله ضبط ياد تاريخي جامع گرديد  .بعبارت ديگر در لحظاتي
كه سرمايه داري كشاورزي به مرحله تثبيت و دوام خود رسيد ،وسيله اي كه بتواند اطالعات مربوط بانرا به ثبت
برساند نيز اختراع شد و آن حسابداري كتبي بود .و نيز هنگامي كه سلسله مراتب اجتماعي ثبات يافت ،بموازات
»آن ضبط كتبي اولين شجره نامه ها معمول شد .جنبه ترسيمي گسترش ياد انساني موضوع بخش آينده اين
كتاب است.
فروپاشي شهر ( شكل ) 80
تا پايان قرن هيجدهم ،در دستگاه فني–اقتصادي جامعه هيچگونه دگرگوني نسبت به دوران باستاني صورت
نگرفت .شهر همچنان بوسيله روستاها و مزارع كه مواد خوراكي اهالي شهر را تامين مي كرد ،احاطه شده بود و با
محيط روستائي و نيز با سرزمين هاي دور دست ،بواسطه بازارهاي دائم يا بازارهاي مكاره ،در ارتباط بود .كسبه و
پيشه وران شهري در داخل شهر و در اطراف هسته مركزي مذهبي و اداري زندگي مي كردند  .البته فضاي شهر
دقيقاً مرزبندي شده بود و هر چه اختالف گروه هاي اجتماعي چشمگير تر مي شد ،اين مرزبندي نيز دقيق تر
مشخص مي شد .سرانجام در اروپا بود كه سير تكامل بسوي تركيب فني – اقتصادي نويني كشانده شد .از قرون
وسطي تخصص پذيري و جمع گرائي پيشه وراني كه با آتش سروكار داشتند موجب شد كه در خارج از دستگاه
هاي

شكل 80
طرح كاركردي دستگاه صنعتي قرن نوزدهم .دستگاه پيش–صنعتي مبناي تشكيل شهر
صنعتي است .مركز اين مجموعه شامل همان تقسيمات شكل  76است ،ولي كاركرد
صنعتي توسط گروهي معرفي شده است كه وابسته به تجارت و شكل دولت به هر گونه
كه باشد ،مستقيماً در رابطه با قدرت مركزي است .دهكده هاي كشاورزي در دستگاه
قديمي برخوردار از پيشه وري و تجارت كوچك ،به فعاليت خود ادامه مي دهند ..اينها
( )c ,dبه مراكز مهم نواحي مربوط مي شوند و در آنجا خود به بازار مكاره ها و سوق
ها بند مي كنند .دگرگوني بستگي به ايجاد مراكز صنعتي ( )bدارد كه در ابتداي امر
از طريق مجاورت ضروري به مواد و نيرو (‘ )bمنزوي است و سپس در طول راههاي

آهن پخش مي شود و موجب پيدايش حومه شهر مي گردد كه جمعيت هاي كارگري
آنها ذيگر در چهرچوب هاي سنتي نمي گنجند.
شهري ،مراكز ذوب فلز و سراميك سازي و شيشه گري تشكيل گردد تشكيل اين مراكز آغاز مرحله انتقالي به
ساخت ها پيش – صنعتي بشمار مي رود  .گرچه سراميك سازي هنوز ويژگي هاي محلي خود را حفظ كرده است
اما وضع صنايع ذوب فلز اينچنين نبود چرا كه نيازهاي مربوط به اين صنايع دائماً در حال افزايش و تراكم بود و
بهمين سبب در نقاطي كه مواد سوختني درجوار مواد معدني در طبيعت يافت مي شد ،متخصصان ذوب فلز در
آنجا گرد مي آمدند  .باين ترتيب مرحله نويني از گروه بندي هاي صنفي آغاز گرديد كه به پيدايش شهر صنعتي
انجاميد ( شكل ) 81
در اينجا بايد گفت كه بدشواري مي توان از پديده هائي سخن گفت كه كامالً مربوط به تاريخ معاصر است
زيرا خواننده احساس مي كند كه بديهيات بازگو مي شود  .با اين وجود بايد بناچار يادآوري كرد كه مراكز صنايع
ذوب فلز در خارج از مراكز شهري ايجاد گرديد و شهرهائي بسته پديد آمد كه خصائص سنتي خود را كامالً از
دست داده بود  .اينگونه شهرها در اطراف كارخانه ها ساخته مي شد .و گروه هاي كارگري در آنجا مجتمع مي
شدند  .اين پديده خت هر چند بديهي بنظر آيد اما بهمان ميزان كه در مورد ذوج ابتدائي و يا هماهنگي اساسي
جوامع كشاورز و دامدار ،طي تحول خود بسوي اقتصاد كشاورزي ،گفتيم ،حائز اهميت است  .اين موضوع آنقد مهم
است كه بايد دانست كه انقالب صنعتي در جوامع كشاورز ،تنها دگرگوني مهمي بود كه پس از  5هزار سال بوقوع

شكل 81
()aنقشه منطقه شهري كروزو .33تجمع مراكز صنعتي در طول خط راه آهن و پراكندگي
نامنظم محله هاي مسكوني كارگري را مي بينيم -1.صنايع؛  -2ساخت و سازهاي
متراكم؛  -3ساخت و سازهايي كه تراكم كمتري دارند؛  -4فضاي سبز
(فرانسه)- Creuaot
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( )bتوسعه تدريجي [شهر] ليون[فرانسه] .در اطراف شهر قديمي ليون ،متصل به [رود]
سون 34و [رود] رون ،35گسترش هندسي شهر  1870-1850به سمت راه آهن پيشروي
كرد و زائده ويلوربان 36با بافت نامنظم (در آخر قرن نوزدهم) را به وجود آورد و سپس
تكثير سريع متأخر حاصل شد.
مي پيوست  .آثاري را كه اين انقالب برتمامي بناي اجتماعي بجا گذاشت آنچنان پر اهميت است كه با مرحله
گذر به اقتصاد كشاورزي قابل مقايسه است .در واقع عدم تمركز صنايع ذوب فلز و پيدايش واحدهاي شهري
در مناطق استخراج ذغال سنگ و صنايع فوالد سازي موجب شد كه طي كمتر از يك قرن ،در تمامي بناي
تجتماهي ،حتي در ساخت هاي مذهبي جامعه كامالً تجديد نظر شود .گرچه اشاره به دگرگوني هاي ناشي از
انقالب صنعتي بيمورد بنظر مي رسد اما ضروري است نشان دهيم كه اين دگرگوني ها نه تنها با گسترش
سازوكار مصنوعي اجتماعي – فني در تضاد نبوده بلكه هماهنگ و همگام با آن بوده است  .اين سازوكار
مصنوعي  aداراي خصائص و كيفياتي است كه معادل آنها را در سازمان زنده موجودات مي يابيم  .همچنين
بايد گفت كه مسئله كشاورزي و صنايع ذوب فلز از  3هزار سال پيش از ميالد ،از مسائل بحراني جامعه بوده
اند .تازمانيكه جوامع كشاورز همان ساخت اصلي خود را حفظ مي كنند .پيشه وري و سپس صنعت هستند
كه نيروهاي محرك و در عين حال ؤم ( و جادوئي ) تكامل مادي را افزوده مي شودبا افرادي كه همچنان تابع
قيود جانور شناسي كه در طبيعتشان نهفته است باز مي مانند.
وضعيت موجود
روش يا فرمول فني–اقتصادي جامعه ،در جريان قرنهاي اخير ،مقياسهاي خود را بدون تغيير در مفاهيم
خود عوض كرده است .شهرك خاورنزديك هزاره دوم قبل از ميالد با رؤسايش ،كارمندانش ،گروه پيشه ورانش،
بازارش ،بيرون شهرش ،گله هايش ،جنگهاي كوچكش ،غارتهايش ،طبقات ظالمانه اش كه مازاد غير قابل تصوري
را به توسعه دستگاهي را اختصاص داده است كه كه رأس آن و تنها همان  ،نشان دهنده سطحي بود كه جامعه به
آن رسيده بود؛ سازمان اين شهرك دوران باستاني عليا بدون اختلفاف چشمگير ،مشابه هر يك از حكومت هاي
بزرگ اروپائي سده نوزدهم بوده است ،با اين تفاوت كه شعاع عمل اين حكومت ها طي سده نوزدهم از نيمكره
شمالي به نيمكره جنوبي توسعه يافت و دستگاه استهماري اروپا كه مولد ارزش اضافي بود جايگزين استثمار
دهقانان در وراي آبادي هاي اطراف شهر گرديد .در محيط و فنون ،هماهنگي زيست شناختي نظام «متمدن–
بربر–وحشي» را و اين كه پيشرفت مادي بشر تا به امروز بستگي به اين نظام داشته است را نشان داده ام .اين
نظام مانند نظام هر سازوكار زنده ،داراي بخش ها يا عناصر ظاهراً ممتاز و برتر است كه در جوار توده عظيم وبه
- Saôn
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بخش مهم سازوكار موضع مي گيرد .نقش اين توده عظيم و مرموز در اين دستگاه زنده اين است كه حتي به قيمت
تضعيف تمامي سازوكار هم كه شده ،اآن نيرو و ضربه محرك را براي گذر به مرحله عالي تر بر پيكر وارد مي كند.
انعكاس اين واقعيت زيست شناسي در سطح جامعه نيز بچشم مي خورد ،و در قالب شعارهائي چون عدالت خواهي
و بيدادگري بروز مي كند  .ولي اين شعارها به حل مسئله كه صرفاً سازماني و مربوط به زيست شناسي و تنگناهاي
آنست به هيچ وجه كمك نمي كند.
در چه حالتي اين فرمول يا قاعده نخستين معتبر خواهد ماند؟ به منظور خنثي كردن تنگناهاي منفي
ناشي از دستگاه فني–اقتصادي جامعه زراعي-آهنگري ،انسان انديشه ورز ضرورتاً بايد به مرحله زيست شناسي
نويني پا بگذارد تا در شرايط نوين وي بتواند بر پرخاشگري خود چيره شود .در واقع ارزش هاي اجتماعي عدالت
و بيدادگري پيش از آنكه از نتايج و عوارض پيشرفت جامع باشند ،نشاي از پرخاشگري انسانهاست  .اما از سوي
ديگر ،زوال يا تضعيف پرخاشگري كه زائيده غريزه تملك و اكتساب در انسان است موجب خواهد شد كه خالقيت
كه از نيازهاي انساني است بهمان ميزان سركوب شود و سرانجام شود زنذدگي دوستي را در انسان كور .ند چرا كه
خالقيت و نابودي در واقع دو روي سايه روشن از يك پديده اند  .بهرحال زماني اين گره باز خواهد شد كه
چهارچوبي كه انسان بدست خود ساخته و خود را در آن زنداني كرده و خود طعمه خويشتن شده است درهم
شكسته شود  .شايد هم دستگاه فني – اقتصادي ديگري مي بايست جايگزين دستگاه كنوني كشاورزي و صنايع
گردد ،اما چنين دستگاهي در حال حاضر غير قابل تصور و پيش بيني است زيرا مواد خراكي انسان هنوز هم بر
مبناي توليد مواد گياهي و جانوري استوار است و نيز صنايع فلزي هنوز اولين خدمتگزاران پيشرفت بشري محسوب
مي شوند  .بيش از يك قرن است كه ايدئولوژي سوسياليست بدون اينكه كليه پي آمدها و عوارض اين واقعيت ها
را مدنظر داشته باشد در حل اين مسئله مي كند  .مطالعه اين پي آمدها در چشم انداز عمومي تكامل بويژه جالب
توجه است  .در واقع از دوران پارينه سنگي ديرين و بخصوص از زمان پبيدايش كشاروزي ،دنياي نمادها ( نمادهاي
مذهبي زيبائي شناسي ( هنر ) و اجتماعي ) در سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي،همواره موضع برتر را نسبت به
دنياي فنون و فعالريت هاي فني اشغال كرده است .هرم سلسله مراتب اجتماعي بصورتي گنگ و نامعلوم بر اساس
مشاغل نمادي افراد جامعه پي ريزي شده است در حاليكه نيروي محرك هر گونه پيشرفت را همواره فنون و فن
شناسي تشكيل داده اند  .جهان بيني سوسياليستي براين دارد كه اين مسئله زيست شناسي را باحاكم نمودن فن
بر جامعه پاسخ گويد يعني بعبارت ديگر تحت را پيروزمندگرداند .
آيا اين امر واقعا يك راه حل است يا يك بن بست؟ در هر حال همگوني رفتار دولتهاي ماركسيست ،مثل
دولتهاي سرمايه دار در اين راه ،موجب قطعيت تكامل به سوي فرمول نويني مي شود . .موضوع اين است كه آيا
تكامل واقعاً بطرف يك حالت تعادلي تازه سير مي كند و سرانجام همه ارزش هاي انساني جاي مناسب خود را د
ر تركيب ويژه انسان بازخواهند يافت(مغز در باال و دست در پائين) ؟ يا اينكه سازوكار مصنوعي كه تمدن در آن
نضج گ رفته و پيشرفت كرده است آن حالت تعادل را كه شايسته بعد جسماني انسان بوده ،بهم زده است  .اگر
چنين باشد ،اصطالح «انسان اسير فن آوري خود شده است» ارزش دقيق خود را باز خواهد يافت.

حتي بر اساس نظريات نظريه پردازان اين يا آن جهان بيني ،به دشواري مي توان بين رفاه مادي هر چه
بيشتر افراد و افزايش تصاعدي جمعيت ،تعادل برقرار كرد .از مطالعه نسبت هاي بين توليد و مصرف و مواد اوليه
مي توان چنين پيش بيني كرد كه اگر چه انسان بهتر و مناسب تر مواد مورد نياز خود را مصرف مي كند اما مواد
موجود در محيط طبيعي به صورت جبران ناپذير مصرف مي شود.
در حالت كنوني ،عليرغم تالش هاي اجتماعي و استعمار زدائي ،شكل گروه انساني در سطح جهاني تفاوت
چنداني با شكل جوامع محدود 4000سال پيش بين النهرين ندارد  .باين معنا كه برحسب سلسله مراتب اجتماعي
معين ،مبني برعوامل موروثي يا انتخابي (فرمول سياسي هر چه باشد ) به افراد جامعه وظيفه و شغل معيني تعلق
مي گيرد .اقتصاد جهاني هنوز بر اساس بهره برداري از منابع حيواني و گياهي پي ريزه شده است و نيز صنعت كه
وارث پيشه وري نخستين است ،بدون ايجاد دگرگوني فوق العاده اي ( مگر در مقياس وسائل فني ) هنوز براساس
توليد و كاروري فلز استوار است و تنها مواد سوختي مورد نياز فلز كاري متحمل دگرگوني شده است
در نتيجه ،پيروزي شگرف انسان بر ماده در ازاء يك جانشيني واقعي صورت گرفته است  .به اين معنا
همانطور كه گفتيم ،طي تكامل انسان نمايان ،حالت تعادلي نويني كه از اوائل پيدايش انسان انديشه ورز ،در پارينه
سنگي اخير ،بطور محسوسي بر قرار شده بود ،جانشين حالت تعادلي جانوري انسان شد .گروه قومي يا ملت
جايگزين نوع انسان شد و انسان كه از نظر پيكري هنوز همان پستاندار هميشگي بود ،بعد ديگر خود را در يك
سازوكار جمعي با امكانات نامحدود در ابداع و تراكم نوآوري ها و اختراعات يافت  .ساخت پيكري انسان حتي پس
از مرحله انتقالي به اقتصاد كشاورزي و دامداري،همچنان بصورت پيكر يك پستاندار شكارچي باقي مانده بود .اما
از آن لحظه ،سازوكار اجتماعي آمرانه بر جامعه مسلط شد و انسان خود وسيله تكامل فني–اقتصادي گرديد و فكر
و بازوي خود را در اين سو بكار برد .باين ترتيب جامعه انساني خود بزرگترين و مهمترين مصرف كننده انسانها
گرديد و اين مصرف بصور گوناگون چه باخشونت و چه با بهره كشي از كار ،صورت گرفت  .سود انسان در اين است
كه تدريجا دنياي طبيعي را به تملك خود در آورد و بر آن مسلط گردد .اگر عناصر و عوامل فني – اقتصادي جامعه
امروز را در چشم انداز آينده بنگريم ،باين نتيجه خواهيم رسيد كه انسان با پيروزي كامل ،دنياي طبيعي را تسخير
خواهد كرد و اين هنگامي خواهد بود كه آخرين قطرات نفت براي پختن آخرين جانور روي زمين همراه با آخرين
مشت علوفه بسوزد  .تجسم آينده باين صورت آنچنان از واقعيت دور نيست زيرا كيفيات ويژه ساخت جوامع انساني
بگونه اي تجلي مي كند كه آن ديگر بعد جانوري انسان يعني مغز و نيروي انديشه اش ،از كنترل واقعي جامعه
ناتوان است چرا كه الاقل از بيست سال پيش تاكنون مي بينيم كه جامعه مصرفي ايده آل با گونه اي بي مادي و
ناباوري در تزلزل ناپذيري جبري فني–اقتصادي روبرو شده است.

