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این سخن فرانسیس بیکن، فیلسوف 
انگلیسی قرن شانزدهم، را که »تاریخ به 
دو نوع مصنوع )بش��ری( و غیر مصنوع 
)طبیع��ی(  تقس��یم می ش��ود« می توان 
سرآغاز قول به جدایی طبیعت و تاریخ از 
یکدیگر دانست. به نحوی آشکار در این 
نظریه امکان ریشه یابی پیدایی »علم آثار« 
در تاریخ نگاری وجود دارد. پیش از آن، 
تاریخ اساساً مبتنی بر »نقل« یا »علم اخبار« 
بود و آثار به جامانده از گذشتگان، هرچند 
در معرض مش��اهدۀ انس��ان ها بود، در 
علم تاریخ کاربرد بسیار ناچیزی داشت. 
اما دو قرن بعد از فرانس��یس بیکن »علم 
آثار« بدان اندازه رشد کرد و کاربرد یافت 
که همسنگ علم اخبار در تاریخ نگاری 

ایفای نقش می کرد. 
عل��م آث��ار ب��ه مطالع��ه در کلی��ۀ 
س��اخته های بش��ری به جای مان��ده در 
قالب هنر، معماری، صنایع و نظایر آن ها 
می پ��ردازد و هر آنچه از انس��ان ها باقی 
مانده است، حتی خاکستر اجاق ها، باقی 
ماندۀ غذاها و بقایای اسکلت ها، در حیطۀ 
مطالع��ۀ آن ق��رار دارد. دانش هایی مانند 
باستان شناسی، سکه شناسی، خط شناسی 
و استخوان شناس��ی همگی ش��اخه های 
گوناگون علم آثار به ش��مار می آیند. در 
این میان یک نکتۀ اساسی وجود دارد و 
آن عبارت اس��ت از تمیز و تفکیک آثار 
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طبیع��ی – یعنی آنچه متعلق و مربوط به طبیعت اس��ت – از آثار غیرطبیعی که در واقع 
آثار انسانی است؛ یعنی آثاری که رد و اثری از فعالیت انسانی را در خود دارند. این بدین 
ترتیب، مانند اخبار، آثار نیز منعکس کنندۀ موجودیت انسان و سرگذشت بشر است. پس 
می توان گفت که آنچه تاریخ انسان به شمار می آید، در واقع همان کارکرد انسان در عرصۀ 
طبیعت است که به صورتی متفاوت و متمایز از طبیعت بر جای می ماند و از طریق درک 
این تفاوت می توان رد او را در گذشته ها شناسایی کرد؛ چنان که باستان شناسان حفاری را 
تا جایی ادامه می دهند که به خاک طبیعی برس��ند. آنچه پیش از این از دل خاک به دست 
می آورند، مثاًل س��نگ های دست کاری شدۀ انس��ان، به عنوان آثار »دوران سنگ« از دیگر 
سنگ های موجود در طبیعت باز شناخته می شود. پرواضح است که به رغم قوت فنی و 
کاربردی و اثباتی چنین نگرشی، تاریخ، مساوی با انسان، آن هم فعل انسانی و به معنای 
دقیق تر ابزارسازی او، تلقی خواهد شد. در همین جا می توان نتیجه گرفت که عمر تاریخ 

)انسان( مساوی با تاریخ ابزارسازی انسان قلمداد خواهد شد. 
س��یری در آثار به جامانده از انسان طی هزاران سال، نشان داده است که این »اشرف 
مخلوقات« در ابتدا مانند دیگر جانداران طبیعت بوده و سپس به دلیل برخورداری از عقل 
و قدرت ابزارسازی نه تنها از دیگر جانداران بلکه از کلیۀ عناصر طبیعی و سایر موجودات 
متمایز شده است. بر همین اساس است که »تاریخ« به عنوان فعل انسان از »طبیعت« جدا 
دانسته می شود و تاریخ و طبیعت به منزلۀ دو مقولۀ متفاوت و حتی گاهی متضاد با یکدیگر 

قلمداد می شوند. 
این نگاه به جهان و انسان، از مباحث کلیدی تفکر غربیان در باب تاریخ و فلسفۀ تاریخ 
از قرن هجدهم به این سو بوده است؛ قرنی که به انقاب صنعتی، یعنی بزرگ ترین حرکت 
ابزارسازی تاریخ انسان منتهی شد و سیر کلی تاریخ بشر »تالش برای غلبه بر طبیعت« آن 
هم به کمک ابزار قلمداد گردید. این طرز تلقی از ابزار مبتنی بر این اندیشه است که نسبت 
انسان با طبیعت در طول تاریخ به گونه ای بوده که ابزار در واسطگی این دو نقش خاصی 
ایفا کرده است؛ به گونه ای که در ابتدا طبیعت بر انسان غلبه داشت، زیرا انسان فاقد ابزار و 
فن بود. در مرحلۀ بعد انسان و طبیعت با هم هماهنگ بودند؛ زیرا نوع ابزار و میزان دانش 
فنی انسان به حدی رسیده بود که انسان توانست با طبیعت به تعادل برسد. در مرحلۀ سوم 
انسان بر طبیعت غلبه کرد؛ زیرا ابزار او پیشرفته و دانش وی بسیار شد. وسیلۀ مورخ برای 
درک این سیر نیز ابزار به جامانده از انسان ها در طول تاریخ است. از آنجا که غایت این سیر، 

ستیز با طبیعت و تاریخ انسان
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غلبۀ هر چه بیشتر انسان بر طبیعت است، باور بر این قرار گرفت که با توجه به پیشرفت 
بشر در ابتدا طبیعت بر انسان غلبه داشته است. هزاران سال طبیعت شرایط خود را بر بشر 
تحمیل می کرد و بشر چاره ای جز تبعیت از آن نداشت. این دوره تمامی اعصار گردآوری 
غذا، ش��کارگری، و جابه جایی انس��ان در عرصۀ طبیعت، مطابق با تغییر فصول، را شامل 
می شود. سپس انسان توانست کشاورزی را بیاموزد. از آن پس، مطابق هر فصل و امکانات 
یک محیط جغرافیایی و در واقع در انطباق با طبیعت، اقدام به تولید غذا، ساخت خانه و 
تهیۀ لباس و ... کرد. این مرحله نیز تمام دورۀ كش��اورزی، یعنی چند هزار س��ال گذشتۀ 
تاریخ بشر، را در برمی گیرد. این دوره تا حدود دویست سال پیش ادامه داشت. پس از آن 
دورۀ صنعت شروع شد. دوره ای که انسان به طور شگفت آوری بر طبیعت غالب آمد. کشف 
قوانین طبیعت و دستیابی انسان به فناوری، مهار نیروهای آن به نحوی که در خدمت وی 
درآیند و ارادۀ او بر آن ها تحمیل گردد و قدرت تصرف و تغییر را برایش به دنبال بیاورد، از 

خصوصیات عصر صنعت و به عبارتی عصر غلبۀ انسان بر طبیعت قلمداد می شود. 
چنین تعبیری از تاریخ بشر خاص دورۀ مدرن است، دوره ای که آغازگر انقالب صنعتی 
و گام نهادن بش��ر در عصر صنعت به شمار می آید. در دورۀ مدرن »تاریِخ ابزاری« به عنوان 
تاریخی علمی و تفسیری عمومی از سیر تاریخ بشر مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس 
این دیدگاه، انسان از ابتدای تاریخ خود برای فایق آمدن بر طبیعت در تالش بوده است تا 
بدین طریق به آس��ایش و امنیت و رفاه و ثروت دس��ت یابد. در مقام تفسیر تاریخی، و به 
واقع حدس و گمان، می توان گفت همان طور که اقدامات انسان اولیه در عصر حجر، در 
واقع برای تسلط بر شکار بوده، انسان ابزارساز نیز همین هدف را با روش و ابزاری دیگر 
دنبال می کرده است؛ تا اکنون که، پس از گذشت چند هزار سال از این مبارزه و با رسیدن 
به انقالب صنعتی، بشر بر طبیعت غلبه یافته و به پیروزی رسیده است. به خدمت گرفتن 
قوۀ بخار و برق و آتش، پیمودن مسافت های بسیار دور با سرعت زیاد به کمک ماشین و 
هواپیما، برقراری ارتباطات سریع با کمک امواج رادیویی، مهارکردن بیماری ها و ... همه و 
همه نشانه های بارز تحقق غلبۀ انسان بر طبیعت معنا می شوند؛ طبیعتی که اگر مهار نشود، 

گویا دشمنی است که قصد نابودی انسان را دارد. 
هر چند اهمیت، ضرورت و فواید پیشرفت ها و توفیق های تمدن معاصر در شناخت 
قوانین طبیعت، توسعۀ علوم، دستیابی به فناوری، انجام اختراعات و اکتشافات، تولید انبوه 
کاال، یافتن ش��یوه های نوین بهره وری از منابع و امکانات و اطالعات محل انکار نیس��ت، 
پرسش این است که چرا از این تحوالت و پیشرفت ها، باید تفسیری مبتنی بر تفاوت میان 
»تاریخ« به مثابه ساختۀ انسان با »طبیعت« به مثابه آنچه انسان نساخته است صورت گیرد. 
می دانیم که اساس تاریخ نگری جدید غرب – که در فلسفه های نظری تاریخ انعکاس یافته 
اس��ت آغاز تاریخ را آنجا می داند که نقش صددرصدی طبیعت پایان می یابد و بشر جای 
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سیری در آثار به جامانده از انسان 

طی هزاران سال، نشان داده است 

كه این »ارشف مخلوقات« در ابتدا 

مانند دیگر جانداران طبیعت بوده 

و س��پس به دلیل برخ��ورداری از 

عقل و قدرت ابزارسازی نه تنها از 

دیگر جانداران بلكه از كلیۀ عنارص 

طبیعی و سایر موجودات متامیز 

شده است

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


دورة پانزدهم. شمارة 1 . پاییز 1392 

خ
ری

 تا
ش

وز
 آم

شد 
ر

4

استخراج فراوان معادن و بهره کشی از کارگران، تولید انبوه که توأم با آلودگی 
محیط زیست اس��ت و بسیاری اقدامات دیگر که منجر به تغییرات اقلیمی و 
خس��ارت به زیست کره شده، از شواهد این امر است. شواهدی که امروزه با 
واکنش دوستداران محیط زیست مواجه شده و همگان را به فکر چاره انداخته 
است. شاید نگاهی تطبیقی به بعضی از حوزه های تمدنی در مورد رابطۀ انسان، 

تکنیک و صنعت بتواند پرتوی بر این مهم بیفکند. 
از آنجا که چینی ها همواره به صنعتگری و هنرمندی مش��هور بوده اند، از 
فرهنگ م��ردم چین آغاز می کنیم. مردم چین در بس��یاری از اختراعات )اگر 
اختراع را تصرف و غلبه بر طبیعت بدانیم( پیش گام بوده اند، اما معروف است 
ک��ه آن ها همواره از طبیعت الهام می گرفته و زیبایی مبتنی بر طبیعت را اصل 
اساسی فعالیت های هنری و صنعتی خود قرار می داده اند. اساساً »زیبایی شناسی 
چینی« به طبیعت نظر داشته است و تا آنجا بر این معنا تأکید دارد که طبیعت 
را نه تنها الهام بخش صنعت که بس��یار منطبق با هنر می داند. این نکته ای است 
که به عنوان یک اصل در نقاشی، خط وکلیۀ فعالیت های هنری، ادبی و صنعتی 
چینی ها رعایت شده است. پس، از نظر زیبایی شناسی چینی، نه تنها تفارقی میان 
انسان و طبیعت وجود ندارد بلکه فاصله گرفتن از طبیعت خطا به شمار می آید. 
چینی ها در طب خویش نیز – که منطبق با جهان بینی و طبیعت شناسی خودشان 
اس��ت – بیماری را انحراف از طبیعت و بازیابی س��المت را انطباق مجدد با 
طبیعت می دانس��تند. مکتب های تائو وکنفوس��یوس، هر دو،  احیای انطباق با 
طبیعت را تحس��ین می کردند و آن را از جنبه های نظری، عملی، اخالقی و ... 

مدنظر داشتند. 
در هند باستان نیز »صورت آغازین جهان« که توسط مانو بنا نهاده شده بود، 
امری مقدس و معیاری برای تاریخ دانسته می شد. از دید هندیان باستان، ریشۀ 
تاریخ بش��ر، چیزی جز عدول و نزول از آن  »صورت آغازین« نبود و آنان باز 
پیدایی جهان را بازگشت به همان صورت نخستین می دانستند. هندی ها حتی 
ب��ه نوعی از وحدت طبیعت، به مثابه تجلی گاه رّب النوع های مورد پرس��تش 

خویش – که گاه منطبق با قوای طبیعی و نفسانی انسان بود – باور داشتند. 
در مجم��وع، در حالی که تولیدات صنعتی چینی ه��ا و هندی ها در طول 
دوره های باس��تانی و قرون وسطی معروفیت جهانی داشت و از این دو حوزۀ 
تمدنی کاالهای بس��یار به همۀ دنیا صادر می شد، نگاه چینی ها و هندی ها این 
نبود  که انسان و طبیعت در ستیز با هم قرار دارند. ایرانیان باستان هم جایگاهی 
آرمانی برای طبیعت نخستین قائل بودند. از دیدگاه آنان آغاز تاریخ - که بدان 
دورۀ گیتیانه نیز می گویند. – با تهاجم اهریمن به نور و آلوده ش��دن گیتی به 
بدی ها آغاز می شود. از آن پس سیر تاریخ به سوی پاک ساختن جهان از لوث 
بدی ها و بازیابی همان وضعیت مینُوِی اولیه است. تأکید ایرانیان باستان بر حفظ 
پاکی طبیعت و زدودن بدی ها و هر آنچه در طبیعت موجب ضرر و زیان دانسته 
می شود، مشهور است. به اعتقاد ایرانیان باستان، در ادامۀ چنین روندی است که 

جهان مینُوی دوباره تحقق می یابد. 
سرانجام از ادیان ابراهیمی باید گفت که در آن ها تاریخ انسان با حضور وی 

آن را می گیرد. گویی بدویّت، مساوی 
با طبیعت بوده اس��ت که با ختم آن، 
دورۀ مدنیت آغاز ش��ده باش��د. آیا 
چنین تفسیری ریشه در نگرش های 
بازمانده از تمدن های باستانی یونان 
و روم در اروپ��ا دارد یا آن که مربوط 
ب��ه دورۀ جدید اس��ت؟ آیا می توان 
ط��رح تعارض با طبیع��ت را، که در 
عصر بورژوازی پدیدار شد، با انگیزۀ 
سودجویی مستتر در تمدن این طبقه، 
یعنی بورژواها، مرتبط دید؟ بدین معنا 
که علم و فن جدید که به تس��لط و 
بهره برداری بیش��تر انسان از طبیعت 
می انجام��د و مورد حمایت و عالقۀ 
بورژوازی اس��ت در »طرح تعارض 
با طبیعت« تکثیر ثروت را آسان تر و 
بیشتر می دیده است. شواهد بسیاری 
از چنی��ن نگاهی نزد س��رمایه داری 
قرون نوزدهم و بیستم دیده می شود. 
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در بهش��ت آغاز می ش��ود. هبوط انسان بر زمین در واقع با خروج وی از بهشت صورت گرفت؛ 
امری که خسران عظیمی برای انسان به شمار می آید. از آن پس سیر تاریخ به سوی بازگشت به 
بهش��تی اس��ت که از آن تصور یک باع جاویدان وجود دارد. این تلقی از بهشت در نگاه زیبایی 

شناسانۀ ادیان ابراهیمی، دوست دارِی طبیعت و نیز آبادانی جهان را موجب می شده است. 
بدین ترتیب به سادگی می توان دریافت که تا قبل از تمدن صنعتی غرب، قول به »ستیز انسان با 
طبیعت در بدایت حرکت تاریخ« وجود نداشته و تاریخ انسان همواره در افقی دور دست، آغازی 
در گذشتۀ بلندمدت داشته است. در واقع، این در تاریخ نگارِی ابزاری است که افق تاریخ انسان 
کوتاه و برابر با عمر ابزارس��ازی او انگاشته می ش��ود، و روشن است که چنین انگاشتی موجب 
وارد آمدن خسارات بسیار بر طبیعت – که حیات نوع آدمی و دیگر جانداران منوط به حفظ آن 

است – شده است. 
خوش��بختانه از اواسط قرن بیس��تم، و در پی دو جنگ بزرگ جهانی، بشر متمدن و صنعتی 
متوجه این معضل شد و در صدد برآمد که با حفظ محیط زیست با چنین خطری مقابله کند. این 
توجه و آگاهی همراه با نفی صنعت نبود، بلکه با اصالح فعالیت های صنعتی همراه بود؛ به نحوی 
که آثار زیان بار کمتری داش��ته باشد. در ضمن، این تغییر اساسی در نگرش، جوامع متمدن را به 
وجود آورد که به طبیعت با دیدۀ ستیز ننگرند. بلکه آن را گاهوارۀ تکوین جامعه بشری و تمدن 

صنعتی به شمار آورند. 
تفسیری که تاریخ نگاری اخیر غرب از »فرهنگ« 
در مفهوم »مهارت« در سیر تاریخی بشر ارائه می کند، 
گویای همین نگرش جدید اس��ت. فرهنگ به مفهوم 
مهارت همان امری اس��ت که در ادبی��ات امروزی با 
عن��وان »بهره وری« از آن یاد می ش��ود؛ یعنی مدیریت 
مناب��ع، تولید، نیروی انس��انی و ان��رژی به نحوی که 
ضمن بازدهی باال حداقل ضایعات زیست محیطی را 
داشته باشد. در بطن و متن چنین رویکردی است که 
دوستداری طبیعت بروز پیدا می کند. این امری است 
که ام��روزه به صورت یک نهضت عمومی در جوامع 
پیش��رفته ش��کل گرفته و بدون تغییر در نگاه ستیزه 
جویانه با طبیعت امکان به وجود آمدن نداش��ته است. 
ای��ن طرز نگاه چون تأثیری مس��تقیم بر تاریخ نگاری 
و تاریخ نگ��ری دارد، در برنامه ه��ای مل��ی آم��وزش 
تاریخ کشورها لحاظ ش��ده است. مکتب های جدید 
تاریخ ن��گاری مانند آنالز، نیز به توس��عۀ این نگرش 
کمک رسانده اند. اکنون سال هاست که تصحیح نگاه 
به طبیعت در سیر تاریخ بشری، در مواد و متون درسی 
تاریخ مدنظر قرار گرفته است. از این رو برای جامعۀ 
در حال پیشرفت صنعتی ما نیز ضروری است که بدان 
توجه نماید. با چنین نگرشی تاریخ، هم زیباتر و هم در 
افقی وسیع تر دیده خواهد شد و برای مدیران و مردمان 

نیز راهنمای عملی مفیدی خواهد بود.  

مردم چین در بسیاری از اخرتاعات 

)اگر اخرتاع را ت��رصف و غلبه بر 

طبیعت بدانیم( پیش گام بوده اند، 

ام��ا مع��روف اس��ت ك��ه آن ها 

همواره از طبیعت الهام می گرفته 

و زیبای��ی مبتنی ب��ر طبیعت را 

اصل اساس��ی فعالیت های هرنی 

و صنعتی خ��ود قرار می داده اند. 

اساساً »زیبایی شناسی چینی« به 

طبیعت نظر داشته است و تا آنجا 

بر این معنا تأكید دارد كه طبیعت 

را نه تنه��ا الهام بخش صنعت, كه 

بسیار منطبق با هرن می داند
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