
کتاب عبداله اوجان جلد اول بر1بريپيشگفتارديويد گر  

، 2بيانيه ای برای تمدن دموکراتيک  

 تمدن

  با قيافه مبدل عصرخدايان نقابدار و شاهان

 

يک به .کرده و سپس آنرا می سازند خيلبرخالف مورچه ها، معماران اول خانه را ت: انسان را ساختتصورمارکس باورداشت که 

را درساختن منزل تخيل اگر ما می توانيم :خواهد بودبه سادگی اين  ،استانقالبی رافکاهمه محرک که عظيمی معنا،سئوال 

درآن تا يم بسازجامعه ای وبا تخيل سادگی ه باگر چندنفر از ما ولی،نظم اجتماعی انجام دهيم؟آنرا دربنياد بکارگيريم، چرا نمی توانيم 

معهذا،تقريبا تمام تالش جدی،مشابه معمار اکنون وجود دارد؟ ای باشد که هت به جامعه به ندرت شباکه خواهد شد  چيزی زندگی کنيم،

  .خواهد شدمواجه تراژدی يا باناکامی  و سپس آنرا بسازدتصورکرده را عادالنه ای ای مارکس، جامعه 

های پروژه های انقالبی ويرانی از  درحقيقت، ايده دانش اجتماعی.که چرا ما نياز به تئوری اجتماعی داريم استشايد به اين دليل 

با ياس و پريشانی خواهيم ،مگردي شان درساختتصورکرده وسعی را  3يا برجهای تاتليندرهوا روازی پقصرهاما اگر،.بوجود آمد

. بريمکه ما ازآن بی خ دباشی هم برای جامعه شايد معادل قوانين فيزيک و نيروی ثقل قانون.ديداين بناها جلوچشمان مان فروريزند

پس انقالبات سرمايه را در  وقتيکه،درفردای انقالب فرانسه، يا مارکس Positivistمثبتگرا،ترقی خواه يا همچنانکه طرفداران فلسفه 

بفهميم،می توانيم را دررابطه با جامعه فيزيک ونيروی ثقل بحث کردند،اگرما آن قوانين مثبت گرايان ، تنوش 8181 شکست خورده 

 جناحمعهذا، هرکوششی درکاربرد چنين نگرش علمی برای جامعه بشری، خواه از سوی .اله شکست جلوگيری کنيمازدرافتادن به چ

 .فاجعه به بارنياوردند ازچيزی غير 8ماترياليسم تاريخی روايتتصاددانان کالسيک نو و يا ، اقچپ،ياراست

به 8991دهه ازانقالبيون سياری از نگرشی که ب.ورد می کنيمبرختخيل  ی ازاين است که ما داريم با مفهوم بسيار محدود مشکل ،حداقل

نمی سازند، واگراين کاررا بکنند، بيشترترجيح صرفا باتکيه بر تخيل   ساختمانشان راهم باالخره، حتی معماران .درک کردندآنراتدريج 

و تخيل  بعضی از زنده ترين، خالق ترينه از درچياپاس واضح ترين نمون شايد زاپاتيستاها .ندگی نکنندزخواهند داد درچنين ساختمانی 

اجين که هم زمان خودشان را عميقا در سنت های گذشته  رانمايندگی کنند درآغاز هزاره جديد جنبش های انقالبی آميز ترين

کامال درک نمی اآنها ردرهم طنيده اند که ما چنان آزادی، سنت و تخيل ند که ه ابسياری درمحافل انقالبی به اين نتيجه رسيد.کردند

 .ابزار تئوريک ما کافی نيستازاينرو،.کنيم

 .به گذشته برگشته وازنوشروع کنيم شايد تنها کاری که درحال حاضرمی توانيم انجام دهيم

اگرچنين باشد، نوشته های اوجاالن طی . سيدخواهد ردورتربه گذشته محتمال ت متفکری الهام بخش تر درچنين شرائطی می توان گف

درشرائط .اجتناب می ورزد پيغمبری قشناوجاالن بااحتياد از گرفتن .چيز نيستهيچ سال گذشته درزندان، اگرالهام بخش نباشد،  پانزده

چنين ،، او دوست ندارداست پرواضح.گويدبت  سخن ی دوران سازمانند زرتشادربيانيه تا:بود آسان برای او کامالپوزی چنين ،کنونی

مانند ماری بوکچين،فرديناند متفکرينی گرچه اوجاالن .نمی خواهد زيردست کسی باشدراديکال ت فردی با سرشدرهمان آن، .کند

اوجاالن دوست دارد به عنوان متفکرخودساخته و نه .يستخوشنود ناز آنها ، ولی کامال می کندتمجيد بسياربرودل، ميشل فوکو را 

جامعه درعمل،.کرد تصورفقط بتوان را اين دانش وشايد وجود ندارد،  صحبت کند که اکنونجامعه شناسی آکادميک درباره تاريخ و علم 

به آن ابعادی از تنها جامعه شناسی موجود قطعا،. تنها،آدم می تواند آنرا حدث بزند .به چه چيزی شباهت خواهد داشت؟اوشناسی آزادی 

 .  نش ما زير سلطه نيروهائی خارج ازکنترل ماهستندحد اقل ميتوانيم تصور کنيم که ک   کرده که ما آزاد نيستيم،تمرکززندگی جامعه 

تويسم، را پذيرفته يپوز،گرائیترقی  ،ئیمثبت گرا اين حرکت که چپ انقالبی از اختبا شن اوجاالنپروژه روشنگری فراترازهمه اينها،

مذهب تکنوکرات ها و  ،“ه سرمايه داریمرض مدرنيتˮ،رددانش جامعه راخلق ک آنحتی ممکن است ازمی پندارند ، مفهومی که ندا



 توليده کننده برای طبقاتمعنائی عمال پوزيتيويسم که چون ، گرديده استی عالج ناپذيربيماری رسمی و برای چپ انقالبی مقامات 

  :حروف درشت از مترجم، ندارد فراورده ها

  

مبتذل محکوم مثبت گرائی تئوری د برپايه شريفی که برای صد و پنجاه سال شعله ورشمبارزه  :گويمبه بايد درد  من با ناراحتی و

که عليه برده داری  ندکارگراننه ولی، طبقه برخالف آنچه اينان باوردارند .بودمبارزه طبقاتی زمينه ساز اين نگرش .بودبه شکت 

ايدئولوژی  ،زمتپوزيتويمثببت گرائی،. استجزئی از مدرنيته سرمايه داری و هتسليم شدزی مقاومت  می کنند، بلکه، خرده بورژ

 عبداله اوجاالن.گرديداست که ادراک اين طبقه را ساخته و زمينه ساز واکنش بی معنی آنها عليه سرمايه داری 

 

، همچنانکه انقالبات چفت کندداری به منطق مدرنيته سرمايه سرراست  هرتجربه انقالبی  رامی تواند،چنين تئوری از اينبدتر حتی

  .دندشگذشته بدون چون و چرا چنين 

ازمحاسبات معامله و ، آنچنانکه حق معنا  را ادا کند،و حتی ازاولوهيت ساختزخالقيت،رارا با بهره گيری از بديلی می توان چگونه 

تنها بااين رويکرد، کند؟ گریروزانه اکثريت مردم کارگر ورنجبر جهان را آگاه زندگی، ولی، با شفافيت بری باشدگران وبوروکراتها 

ولی، اين نگرش به نوبه خود به .به موجود آمددرابتدا چگونه اين وضعيت با تالش دريابيم که به تاريخ گذشته برگرديم، و ما می توانيم

داستانی که ˮمحاوره ای ازمنظور من ازاسطوره نه درمعنای :بايدزود اضافه کنم. کنيمتعامل اسطوره  اب یاين معناست که ما تا حد

به طريقی تنظيم و سازمان آن ها رابايد رويدادها نيست، بلکه گزارش تاريخی بسادگی شرح رگزا که هبلکه، دراين معن “حقيقت ندارد

به خود می  (، از مترجمMythic)خصلت اسطوره ایروايت ازاين رو،ضرورتا .بسيط و بامعنا را بيان کند روايتداد که يک 

دراين معنا، بديهی است که هيچ اشکالی ندارد اسطوره ها  .است اگر داستان شما درمعنائی اسطوره نباشد، درآنصورت بی معنی.گيرد

مهم ولی،.پوزيتويست ها هم اسطوره می سازندولی، .نتواندچنين کند موثرتصورش سخت است که چطوريک جنبش سياسی .را ساخت

 .اين است که فرد با صداقت آنچه راکه می گويد همان را انجام دهد

تصوير اسطوره ای غنی ه اوجاالن درتوضيح اش ب از شخصيت خود،ک دربا.تنيسی زچيباشد،اوصادق ناوجاالن ، اگراين مورددر

نديمانش درآن شراب و،خدای Dionysus` Maenads،مينادديونيسوس  -کوه های زاگرسدامنه دهکده اش دردرکودکی اززمان 

اولين تجربه اش از خدا دربازی بچه های  نده ها و ازپر احساس شرم ديرينه بخاطرجداکردن گردنازبرمی گرددو-پرسه می زدند

يک فرض کنيم درحقيقت اومی گويد، دراين جا  اجازه دهيد.که موقتا از سلطه قدرت مردساالری آزاد بودند، ياد می کندده دختر 

ن ای به تمدچنين تجربه هائی از تراژدی تاريخی ناحيه ای سخن می گويد، که زمانی زنان سهم بی سابقه .وجود داردجهانی رخداد 

 :يافتندزل امپراتوری ها تنبيرحمانه بازيچه به بشراداکردند، ولی، ازآن به بعد 

  
درجنگ های امپراطوری رم باامپراطوری های پارت و ساسانيان پيوسته دست به دست می ناحيه بين النهرين،مسوپودميا،

و هميشه مورد بوده  اکترين رخدادهای تاريخیمنغاين سرزمين يکی از. شد...ويرانیبلکه تمدن چشمه ازاين رو، نه .شد

گرچه، زنان عظيم ترين :اين اوضاع شبيه سرنوشت زنان شد.ضميمه و استثمارنيروهای بيگانه گرديدتجاوز،اشغال،

    عبداله اوجاالن. اعمال شدتجاوز  بيشترينبه آنهادستاوردانقالب فرهنگی رابدست آورده بودند،بعد،

 

 شورش مردساالری درخالل تاريخ صدهاسخن می گويد که  یخشماحساس چنان آن از اوجاالندراينجا  ،توان گفتمی يک معنا،به 

بی ويرانگراين نتيجه می رسد که، اگرنمی خواهيم اين الگوی  ،ولی،اوبرعکس به اين (“با ما مثل زنان رفتارکردندˮ)ندجرقه زد

 .گذاريمب روی پاوارونه را ، مابايداين منطق پايان را بازتوليد کنيم

ذهنيت برای مردم  تنده دو روايت کالن توانسفت کخوب،طی قرن بيستم،منصفانه می توان گمی توان اين مهم راانجام داد؟ چگونه

 .بسازند، وبدين ترتيب تاثيرات ژرف سياسی موجد شوند

،روايت چيزی شبيه اين شدرنوع معاصر.روايت اول ريشه اش به داستان های نابرابری اجتماعی دوران روشنگری برمی گردد

قدرت و سلطه گری،هيچ بابيگانه آنها .می کردندزندگی شادخوش حال وبرابری بادر گروه های کوچک ک موقع انسان ها ي:است

 مالکيت تفاوتموجب  اوضاع با انقالب کشاورزی به قهقرارفت،چون امکان انباشت توليد مازاد.ساختاراجتماعی نداشتند



( ،مترجمياشهر مدنتمدن ازريشه لغوی )“شهرنشينیˮدرمعنای لغوی بود،و نتيجتا تمدن عروج شهرها،ولی،گسست اساسی گرديد

بوجودآورد، و مآال همچنين موجب سرکشيدن  یتمرکزجمعيت ومنابع شهريتتمدن .مردمی که درشهرهازندگی می کننديعنی گرديد،

ی ها تسخيرسرزميننيروهای جنگو،، برده داری،تيجتا،دولتنو کرد مازادتوليد اجتماعیبه تصاحب طبقات حاکم شدو آنها را قادر

بدين .بوجود آمدندنوشتن،علم، فلسفه و مذهب سازمان يافته  ،ولی،درهمان حال.بروز کردند... تخريب محيط زيستديگر،

 ردهک ل قبواش اجتناب ناپذير ،خوب وبد،بستهيک درفقط تمدن را ست فرد می توان.ترتيب،تمدن به صورت يک بسته پديدارشد

ياباتحول دلخوش کند (بهشت موهوم،مترجم)قديم عدن يا فردمی تواند دررويای.!خشونت را به عنوان هزينه پيشرفت بشرتقبل کندو

 وجمع آوریچی به دوره شکاردوباره عمالويا نوعی از شق راديکال، با ترويج فروپاشی صنعتی  تکنولوژی انقالبی،پيشرفت

رشد زائد گناه اوليه اساس وگوهرهستی واحديست، بسته يايک  ولی، تمدن.برگردد(Hunter/gatherers) وحشی ئیموادغذا

 .پرت اش کردنمی توان تعديل داد، يا بايد تمدن را گرفت ويا رااهلی کردن حيوانات و گياهان در

ک زمان تمدن ي:روايت چنين شروع می شود.آريائی  ها بگوئيمنژاد حمالت آنرا اسطوره .روايت ديگرکامال فرق می کند

تقريبا تماما .دکشيده شده بووجود داشت که تافراتر سرزمين بين دورودخانه های دجله و فرات ،،بين النهريناحمردر هالمادرساالری 

جوامع شکارچی و جمع آوری موادغذائی بودند،و زنان متخصص پرورش گياهان ومنطقا فکر می شود که زنان بايستی کشاورزی 

اقتداراجتماعی عمومانمادو (خدايان زن،مترجم)بجامانده ازالهه ها مجسمه هایفوق العاده اهميت  ،اين دليلبه .ندرا اختراع کرده باش

دراينجا، پديداری شهرها ذاتا مشکل ساز مشاهده .ندبودزندگی کشاورزی دردوره  سال0555زنان درخالل زمانی حدود

ان زبانشخواندن يک تمدن شهرنشين عصربرنز، که (ی،مترجمواقع دريونان امروز)درجزيره کرت ،Minoan،نونيشهرم].شدن

اوج يک نظم اغلب باورداشتند که .نمايش نميدهد قدرتمندرا ان ازمردای ،ولی هنرمجسمه سازی اش هيچ پيکره برای ما  ميسرنيست

نه بواسطه حاصلخيزمادرساالری در هالل  ازهم پاشيدن واقعی[وزيبابی بودابهت با و صلحجويانهمادرساالری دوره نوسنگی 

سامی  ازصحراهای اطراف به منطقه بين رودخانه های دجله ام واقوام گله دار، يا نيمه گله دار پدرساالری نظيراق ظهورشهرها بلکه

نواحی اروپائيان يا آريائی ها مردمان گله دار، که تصورمی شود از-هندبه روايت  ،يااينکه. وفرات ياهالل حاصلخيزيورش آوردند

و مراسم ی قهرمانی ، حماسه هاجنگو اشرافيتزبان ها وبا خود  ند،روسيه به سرزمين هائی تا ايرلند و دره گنگ سرازير شدجنوب 

اين  بسياری ازشاعران، رومانتيست ها، انقالبيون وفمينيست هابرای . دبه پذيرراروايت يکی از دوفردمی تواند .قربانی راآوردند

راباژگونه ت ارواياين گرايشات امپرياليستی تمام .بودازدست رفته  يانه و بهشت مشارکتیصلجوجامعه دلتنگی برای  رويای 

اين خوی  را به ،شدند بدنام“مردانه جنگونژادهای  ˮتداعی با چنينبرای  شانتالش ردی استعماری بريتانيا مقامات برای مثال،.ردندک

منطق استعماری را به اروپا  براحتینازی ها.برآنها حکومت کردند وبازوره مردم استعمارشده ترجيح داد “آرام يا زنانهˮروحيه 

پست طبيعی بر نژاد گی مردانقدرت غلبه باعبارت ولی آنرا ،تعريف کردهيتلرخودش را کامال با مهاجمان مردساالر.برگرداندند

 .توصيف کرد

ادای برای .طريق ديگری کنارهم می گذاردآنچه اوجان دراين زمينه انجام می دهد اجزای همان روايات را گرفته وکامال به 

حاشيه شمالی کوهستان هالل حاصلخيزبهره می گيرد، جائی که به  ترکيه و کردستاندر اوجاالن ازموقعيت ممتاززادگاهش اين،

 “زرعهارتباط باخاک،جا،مˮدرکردی به معنی “آریˮکه واژه  جاالن توضيح می دهدوا.0ارشدپديددراينجا کشاورزی  نظرمی رسد

خالقين نبودند، بلکه  گله دارسرزمين های مهاجمان اصال  ،ها  اروپائی هايا آريائی-بحث می کند که هندجاالن او.راافاده می کند

بيشترين عادات .بديهی می شماريم هنوزما را آنها امکاناتبسياری ازکه  بودنددر بين النهرين حجرنوعصرفرهنگ با کشاورزی و

را اوجاالن ها اين تحول انقالبی زندگی انسان .عمال ابداع کردند راآنهاحانيت و همبستگی بانوع روس احساه درارتباط با غذا،اولي

اين انقالب آنچنان اقبال داشت که .سلطه پدرساالری خلق شدتاکيد می کند، اين انقالبی بودکه بيشترازهرچيزی توسط زنان آزاد از 

 کششبه سرزمين های گوناگون برده شدند،اما اين انتقال نه با مهاجرت مردم، بلکه  اروپائی-هندآريائی يا همراه با اغلب زبان های 

دراين روايت، نيروی متخاصم .را جهانی کردصحلجويانه کشاورزی اين شيوه رفت وآمدمردم مهمان نوازی و بی همتای اين نمونه،



، کشيده انقياد که توانستند زنان را به بود 6رط کاهنان سوم، وبويژه ايجاد  ايدئولوژی توسشهرهاپديداری دار، بلکه باز گلهوام نه اق

های غارتگراغلب از گله نخبه .آورندبوجود  با هم همه راکارگاهی وتنفروشی توليد آميزی ايدئولوژی، سيستم ارسرانطفه های دولت،

تاريخ تابه امروزبا که باشند ئن ومطم،داران، تنها زمانی نفوذشان را برجامعه تحميل کردند که از پيش شرائط فراهم شده بود

نظمی که خودش را .حروف درشت از مترجم است که اوجاالن آنرا تمدن می نامدرويدادی اين .آلوده شود...،کشتاروغارتجنگ

بيشترين جنگ ها .اش تجاوز، ترور، خيانت،کينه توزی وجنگ استاصلی ولی گوهر.معرفی می کند ی،معتدل،قانونی ومنطقنجيب

بازمانده از دوران عصر سنگی نو  و ارزش هایازيک سو برای استثمارانسان  ،تمدن،بين سيستم شهرنشينیسال گذشته درپنج هزار 

 .را آشکار می کند یجنبه های جالبليل اوجاالن ازنقش ايدئولوژی وبويژه مذهب تح.استباقی مانده دسته جمعی ما رعمق هستی د

يا وحی بخود می  حس شهودی  ،تغييرجامعه بواسطه ماهيت انقالبی ق مذاهب الهی،درمنط،می نمايد ،تناقضناسازواری،دقيقا، اگر

هنوزتاريخ عمدتا  درجنگ جهانی اول7ها فابينرويای  فروپاشی اززمان  اننه حساسيت پوزيتويستی که عليرغم تمام انکارشو.گيرد

 مثبتگرائی قادرنبود ولی.هدرخ می دعادی ونسبتا تدريجی  امری سودمند جامعهدگرديسی ، يعنی ودمترقی توصيف می ش

نسبتا به که می گردد الگوهائی اززندگی اجتماعی پرتالطم و پديداری معموال با لحظات ،اما تاريخ واقعی تصورکندرا ديگری تغيير

که  آنچه را ،Gordon Childe،گوردن چايلد پرآوازهباستان شناس .نقش می بندداذهانمان درعمق  یهمان شکل برای زمان دراز

زندگی، همه چيز ازتکنيک های  طرح هایشامل اختراع :ميداسنگ نونعصر انقالبدراوائل قرن بيستم دربين النهرين کشف کرد 

وسائل زندگی تا به امروز زنده مانده ازبه عنوان جزئی  شکتروی بالش يا نپنير روی نان تا عادات نشستگذاشتن  ،داریله گ

به يک معنا،  .خلق شدندصلخيزحادر هالل نظير زندگی اهلی،هنر، سياست،مذهب ی همينطورمقوالت پايه ای اجتماع.اند

مايه زندگی  اينکه حقيقت بن :يا قرآن آموزش می دهند آنچه کتاب های مقدس مانند اوستا.ماهنوزدرعصرسنگ نو زندگی می کنيم

اينکه می خواستند شرائط زندگی شان را درگذشته می ساخت،بااقبال کشاورزان، کارگران و کسبه روبروشد، نه به خاطرمارا 

 آنچه را می ديدند حقيقت بود،وياحقيقت داشت، برای اينکه درموارد واقعی حس شهودی برايشان معنادرپرده راز به پيچند، بلکه، 

، که به دهستن برای بيان حقيقتهائی عرصه نيز“متافيزيکˮ ،مذهب،ايدئولوژی،عميقدرمعنای .قلگرای بوروکراتهاع فقهتعبيرتراز

از چه می توان .خواهد داشت ژرفی حقيقت که نتايج سياسی ی همچنين ميدان مبارزه برای معناولی،.کردتوان تاويل  یمنديگر قطر

نبودند؟ ين نآيا چ؟يافتدوران تسلط پدرساالری دردر ،Cybeleلبه،بسي،يا ،Ishtar،ايشتر،نظيرمقتدرمجسمه الهه ها،خدايان زن 

زندگی  قدرت  واقعی آنها رادرو زن و مرد،معنی رابطه بين شرح می دهد مجسمه وقاروهم اسلحهدر م هرا تفسيراوجاالن هردو

 شده باشد؟فراموش شايد کامال وجودش  محظ حقيقی بحث می کند که 

لب يک مط، مگرآنها را تاسطح پس می زنندآکادميک ها موجودات خودخواهی هستد، آنها هرکسی را که به حريم شان تجاوز کند،

 ها تحليلدر پی  چقدرنوشته اوجاالن می تواند:خواهند کرد ن را نقدالاوجاشکی نيست، بسياری .به پزنددلخواهشان مطالعه 

بادسترسی به اوجاالن به نظرمی رسد،.،به باورمن کامال عالی استشده است؟بارعايت شرائطی که درآن اين کتاب تحريربماندمعتبر

 Francis،نان فرانسيس فوکوياماوی چائنويسنده ه ،درمقايسه بادانبانانش دراختياروی گذاشتندمنابع فوق العاده محدودی که زن

Fukuyama، رد دايمنداو ج،Jared Diamond، اين .، قلم روی کاغذ گذاشتکه به کتابخانه های عظيم تحقيقاتی دسترسی داشتند

 منش،اين الحق.توجه نکرده است،انسان شناسان ومورخان باستانشاسانومنطق عقل درتحليل اش به بيشتر قيقت دارد، اوجاالن ح

ما ازآن می توانيم که تنها موردی . ندنهمچنان تغييرمی کآرای گذشته .شعورفرايند تحول را طی می کنداين خود خوبی است، وبهرو،

به باد نسان سپرده  ،ه اندرفتمطمئن باشيم، اين است که درپنجاه سال آينده بسياری ازآن دانسته هائی که امروز بدون سئوال پذي

  .خواهند شد

سليقه بيشترتئوری ها با .کرد واردمقاومت دانشگاهيان دررد مادرساالری به کاری ضربه ای پيش ازتاريخ ه دوران عبا مطالاوجاالن 

 Mosesلی،، موسی فينKarl Polanyi، النيی کارل پو)یتئوری هاازنسل يک زمانی، .مد روشنفکران پائين باال می رونديا 

Finley با اقبال  دوباره،مردود شدند سپس.استقبال کردند 8(جالبی هستند، داخل پرانتز ازنويسنده هایمثال ، درباره اقتصاد قديم



 دردوران جوامع نوسنگیزنان ويژه اجتماعی  واالیتئوری موقعيت  حتیدررابطه با تئوری های مادرساالری،. گرديدندروبرو 

 دروننحله هائی در مادرساالریايده پذيرش  عليرغم. تلقی شدتابو نوعی صحبت از مادرساالریبدتر.خ ندادی راتفاقچنين داشتند،

 پدرساالریازانبداری جتعصب با می توان را  مادرساالریايده سرسخت شان عليه  مخالفتو ها نآکادميس بی توجهی،فمينيسم گرايش

 .توضيح داد

هنردوره ولی، . تکيه دارد قوم نگاریشواهد بر آکادميک هااستدالل ده عم .سازگارنيستها با منطق آکادمسين  اين مخالفت های )

درآن زنان تقريبا تمام که  نداجتماعی را معرفی می کنهای ،به کنار،آثارهنری دوره های نوسنگی ومس  نظم Minoanمينوئن،

درکتاب های انسان شناسی وجود  عیچنين جوامعينی دال بروجود شواهد اما،ی مهم اجتماعی را دراختيار داشتند،موقعيت ها

کشورهای قديم با سامان دموکراتيک مانند آتن وجودندارد،ولی، ما ميدانيم  که -برای شهر یولی، سوابق قوم نگاری نيز شواهد.ندارد

ال قبل ازميالد ازبين س 355حدود ووجود داشتند،همگی تقريبا نوکشورهائی دردوره آهن -حقيقتاآنها وجود داشتند، واينکه چنين شهر

وجود فرهنگ مادرساالری که که بحث رايج .نمی ماندمنطق  متاسفانه جائی برایاما، اگرفردی برقوم نگاری  پافشاری کند،.رفتند

ی قدرتمند زنان هستند درخودش چيزی را ثابت نمی کند، چونکه اين ها ممکن است به سادگی صحنه های نمادها درآن تمام پيکره ها

ولی، هيچ کس نتوانست نمونه جامعه پدرساالری .ودشايد به نحو ديگری سامان يافته بواقعی جامعه  ای بوده باشند و زندگی اسطوره

پس، درهردو . ندباشنقش شده بگونه اسطوره ای يا به نحوديگری استثنائا هنری روی پيکره های زنان قدرتمند  آثارنشان دهد که را

 اين معناست که به محققاناين تمام نظريه تقريبا ،حقيقت در.برخوردمی کنيمبی  منطق ی قوم نگارنوعی از ما با  ،حالت

 (.رانشان می دهدنمونه روشنی از تعصب پدرساالری  چنين نگرشیهستند،بوده وهمه کاره از ازل مردها درآخر

بسياری ازاينها مطلبی  نمی .مدکرده اندا نوشتن برای همديگرر ناپسندمشابه انسان شناسان، باستان شناسان و مورخان تاريخی رفتار

اين رفتار تاسف .نويسند که برای محققان حوزه های ديگر ارزش داشته باشد، چه رسد به اينکه برای افراد خارج ازدانشگاه

. فتگی گرددآشآوراست، برای اينکه، دردهه های اخير با فرايند انباشت اطالعات اندرتوان تمام دانسته های پذيرفته شده ما دچار 

تمدن را از زمان ژان ژاک روسو به ما می گفتند به نظرمی رسد برپايه فرضيات نادرست  دررابطه باکليدی روايات تقريبا تمام 

جوامع  تنها در دسته های کوچک چندنفری زندگی نمی کردند، وهمه آنتاريخ -دردوران پيشاانسان ها برای نمونه، .بودند

اين الگورا درفصلی ديگروسپس داشتندبسياری ازآنها به نظرمی رسد الگوهای فصلی سلسله مراتبی )ندنبود انهضرورتابرابری طلب

پيش ازپديداری سيستم .داشتند ،Egalitarian،طلبانهبرابری  یالگوبرعکس، شهرهای اوليه اغلب بطورخيره کننده (.رها می کردند

برابری طلبانه با خصلت ،Urbanism،نشينیشهررای زمان درازی ، شايد بمارابه آن جلب می کنداوجاالن توجه که  9زيگورات

خواهد فوق العاده نظم برابری طلبانه گذشته وجود، تاثيرات بالقوه اما. اطالع بسيارکمی داريموجود داشتند که ما درباره آنها 

همه  جربيات برابری طلبانهتحالت،  درآن،يدچه چيزی هست  جرددريافت چنين مقوله ای شما پی می بريد که دنبال  م ويژه، بهبود،ب

نيست بلکه به  عنوان يک بسته بروز  مجرديک هستی  اطالق کنيم“دولتˮياحتی ماآنرا “تمدنˮ.جا در تاريخ بشر هويدا می شوند

ثيرات تمام فرايندهای بازنگری تا.باشندتفکيک ازهم درفرايند ممکن است آميخته ای ازعناصر ناجورکه بلکه  .بگير يا پس بده،کرد

تنها به .مديبزودی روشن خواهد شد که ما سئواالت نادرستی را می پرسي  فکرمی کنم، مقوالت دربعضی.سياسی کالنی خواهند داشت

برابری يا دموکراسی دربين يک گروه کوچک بالنسبه سهل است، ولی  يابی شد که سامانمی تقريبا همه جا فرض :يک مثال اکتفاکنم

شهرهای برابری طلبانه، حتی کنفدراليسم .غلط استبه سادگی يه نظراين  معلوم شد.شدخواهد سبب انی را دربعد کالن مشکالت فراو

جنس، بردگی خانگی، دو درسطح روابطه  منزل يک مقياس کوچک.ولی نهاد منزل برابری طلبانه نيست.ناحيه ای تاريخا فراوانند

ودرعين را شامل می شود، نزديکی رابطه عاطفی ترين ری وساختاعميق ترين اشکال خشونت هم زمان نوعی از روابط که 

 .استجائيکه دشوارترين کنش برای پايه ريزی جامعه آزاد حال،

جواب به آنها  ند که من اوجاالن دقيقا سئواالت يا سئواالت بسيارصحيحی رادرلحظه ای مطرح می کبرداشت ، به مفهوماين با

زايش تئوری های اجتماعی جديدی  ده وروی آوردرس های تاريخی به ه جنبش های سياسی ک، اکنون اميدوارباشيميدبگذار.پراهميتند



 تا گردداز زندان آزاد نيزازگذشته انقالبی می شود،مولف اين کتاب  همينطوردانش مند،اجتناب  ناپذير ظهورشان به تقريبو می يابند

            .شرکت کندجامعه فرايند آزادی در
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 اين روايت دوباره دردوران روشنگری، سپس، .دکه دوشهرکشورآتن وروم در بطن دنيای بربريت وارد تمدن شدند باوربو

Enlightenmentن اشاره به حتی بدو)سالها  بعدازنگارش مانيفست کمونيسم،باخواندن مقاالتی ازهندوستان روايت وجه توليد آسيائی.،تکرارشد

ولی، درهمان زمان ژاپن به سرعت ازشيوه فئودالی به سرمايه داری .کندرا بيان  ...(قاره آفريقا، مهد تکامل شامپانزه به انسان وتمدن عظيم مصر
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سياه مک کارتيسم دآمريکا ودانشگاهی انگلستان،بخاطر پيگرد دوره متول (8983می  31-8911جون  32)- Moses Finley-موزس ايساک فينلی

درآن بحث می کند که اقتصاد در دوران باستان توسط  (8992) معروف ترين کتابش تحت نام  اقتصاد دوران باستان.درآمريکا به انگلستان آمد

 .اقتصادیبرموقعيت اجتماعی و ايدئولوژی شهری مديريت می  شد ونه براصل انگيزه های منطق 

 .جنوب عراق، هنوزويرانه هايش باقی استزيگورات معبدی درشهراوروک واقع در -9

 

 

 

 

 

 

 اورک ويران شده تصويراينترنتی زيگورات درشهر


