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 انییو پا (02)ات، ظهور و تکامل انسان یش حیدایپ
 

 یاجتماع تکامل
 

  یدار و دام یابداع كشاورز -0

 
سر و  یبا كشاورز" مایكه مستق ی، امروزه حتا در مورد كسانیاهان و جانوران اهلیاز گ یید مواد غذایبه مفهوم تول یدار ا مزرعهیزراعت 

 یو زراعت زندگ یدار كه مردم بدون پرداختن به كار دام یراه شده است، كه تصور زمان ان همیآدم ی روزمره یكار ندارند، چنان با زندگ

دگرگون كرد و  یطور كل انسان را به یت زندگیفی، كید محصوالت كشاورزین ابداع و ابتكار در تولیهم. ار دشوار استیكردند، بس یم

 .مه داشته استراه بود، تا به امروز ادا هم یكه با كشاورز یتحوالت

. كرده است یگذران زندگ یاهیگ یها یش با شكار جانوران و گرد آوردن خوردنیهزار سال پ 11ش خود تا حدود یدایپ ی بشر در تمام دوره

واره  همامده و یز به حالت وقفه و سكون درنیچ چین دوره است كه هیداشته و در ا یت خاصیفیر كیهزار سال اخ 11بشر در  ین زندگیبنابرا

 .تر شده است شیتر و ب شیر و تحوالت بیین تغیبوده و سرعت ا یر و دگرگونییدر حال تغ

به . ر استییواره در تغ ك فرد همیعمر  ی ز، حتا در همان دورهیچون همه چ. كند یج میمند را گ وتر افراد سالید كامپیجد یامروز تكنولوژ 

از ما در شهرها  یاریكه بس نیل ایامروزه به دل. ر و تحول بودییر تغیع در سیار سریبس یها جهشن یاز هم یكیهم  یر آغاز كشاورزیك تعبی

م كه یحس كن یم به خوبید نتوانیشا. شود یمشاهده م ییروستا یها طیش از آن است كه در محیها ب در شهر یم و سرعت زندگیكن یم یزندگ

بوده  یانقالب بزرگ" ر واقعایین تغیم كه ایریپذ یت داشته است؟ اما به هر حال میاهم ر تمدن بشر تا چه حدیدر س یدار ابداع زراعت و دام

 .است

 یها رفت شیپ ی همه. وجود آمد به یزندگ ی وهیدر ش یر بزرگییوانات انجام گرفت، تغیكردن ح یاهان و اهلیكردن گ یكه اهل ییدر جاها 

ن امكان را، مبادرت انسان به یدا كند و ایثابت، سكونت پ یبوده، كه انسان توانسته است در محل یزندگ ی ن نحوهیبشر، حاصل ا یفن

  .وجود آورد و زراعت، به یدار دام یعنی یكشاورز

 م البته بریكن یم یبندان كه ما هنوز در آن زندگ خیعصر . ر بودییدر حال تغ" دایشد یمیو اقل یت جویش وضعیهزار سال پ 11در حدود  

 یها ن سال از زمان ساختن دماسنج تاکنون نموده است، با دورهیتر ل به گرمیرا تبد 5112داران، سال  هیسرما ی سودپرستانه یها اثر دخالت

 یخود را به آب و هوا یسرد جا یش، آب و هوایهزار سال پ 11اما در حدود . شده است یسرد و خشك مشخص م یاز آب و هوا یدراز

   .راه بود تر هم شیب یكه با بارندگ. گرم داد

و . را به وجود آورد یدر انسان فكر و عالقه به كشاورز یاز اجتماعینش بود كه یهزار سال پ 11گرم در حدود  ی ن مرحلهیدر آغاز هم 

در دست  یتر شیدر آن اطالعات ب یش و تحول كشاورزیدایپ ی كه درباره یا منطقه. در سه منطقه از جهان آغاز شد یدار زراعت و دام

از طرف . شود یه و شمال عراق مین، سوریل، فلسطیاست كه امروز شامل اسرائ یا ن منطقهیترانه بود و ایمد یدر بخش شرق" لوان"م یدار

 .در پرو آغاز شد یا ن تا اندازهیك و هم چنیدر مكز یمركز یكایكا، در آمریآمر ی ن و سپس در قارهیمستقل در چ" طور كامال گر بهید
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و زراعت را انقالب  یدار ، به دامیاهیگ یها یخوردن یآور وانات و گردیانسان از شكار ح یزندگ ی وهیر در شیین تغیشناسان ا باستان

ینو سنگ ی دورها ی" كیتینئول"
1
   . نامند یم 

ک جا و به صورت ثابت ی، ناچار شدند در یکشاورزان عصر نوسنگ. است ینوسنگ ی دوره یها از مشخصه یقت سرآغاز کشاورزیدر حق 

ها را به  و با ساختن مسکن مناسب خود دهکده. شبه داس و شبه گاوآهن و چرخ شدند ییرو دست به کار ساختن ابزارها نیاز ا. کنند یزندگ

ن یتر مهم. روع کردندرا ش ین خوراک خود، پرورش جانوران اهلیتام یجانوران مهاجر برا یگردیدن از پیوجود آوردند و با دست کش

 یآنان به رام کردن اسب و االغ هم پرداختند، اما نه برا. ، خوک بودیکردند، گاو، بز، گوسفند و در اواخر نوسنگ یکه اهل یجانوران

 .ت کردندید تربیمف یاز کارها یاریانجام بس یو کار، و آن را برا یکه به منظور بارکش خود، بل ی هیتغذ

در  یکشاورز یبرا یتر شین بیرا آغاز کردند و با قطع درختان، زم یخانه ساز ی، استفاده از چوب براینواحاز  یاریآنان در بس 

 .گرفت یارشان قرار میاخت

را هم  یباف و پارچه یگر ، چرخ سفالیگر ، سفالیزات مربوطه، فنون سبدسازیو ابزارها و تجه ید محصوالت کشاورزیآنان عالوه بر تول 

بهتر از سنگ  یا اند و تنها فلز، به عنوان ماده انجام داده یا را مردمان عصر نوسنگیدن ی هیاول یها ینوآور یقت تمامیدر حق. د آوردندیپد

 .مانده بود یچنان کشف نشده باق ل و ابزارها، همیساخت وسا یبرا

 ی ا وجود دارند که همهیقا و آسیآمازون، آفر یها اند، در سراسر جهان از جمله جنگل جا مانده یاجتماع که از تکامل ییها لهیاکنون قب هم

 .رندیگ یرا به کار م یبه وجود آمده در عصر نوسنگ یاقتصاد یها ها و برنامه یفناور

دا یپ یا د تا زراعت شكل و قاعدهیهزار سال طول كش 5تا  1ن یب( یو جنوب یمركز یكاین، آمریلوان، چ)ادشده،یك از سه منطقه یدر هر 

شود و به بار  یكارد، سبز م را به ییها ا بذریها  ك نفر آن را به طور كامل در ذهن تجسم كند و بفهمد كه اگر تخمین طور نبود كه یا. كرد

 . ستین فكر افتاده باشد درست نیك فرد باهوش به ایكه  نیتصور ا. تواند برود حاصل آن را بردارد یند بعد او مینش یم

تر  دند، فراوانییرو یترانه میلوان و شرق مد ی منطقه یها در تپه یعیا خودرو که به طور طبی یغالت وحش دیبار یتر م شیباران ب یوقت

 .شد یل میماندگار تبد یشان به عادت یها برا كردند و رفته رفته مصرف آن یم یآور ن غالت را گردیا ین نواحیساكنان ا. شد یم

ها را  مجبور بودند كه آن. انندیها را برو آن یشدند كه به اصطالح به طور مصنوع یناچار م ن غالت را داشته باشند،یكه ا نیا یها برا آن 

ن عمل بود كه زراعت یبا هم. ها مواظبت كنند و بتوانند خودشان به آن آب بدهند و از آنكارند كه آب موجود باشد  به ییببرند و در جاها

 . آغاز شد

 یها برا ب آنین ترتیبه ا. تر بود، در خاك نشاندند ط مساعدیگر كه شراید یها را در جا ن تخمیكردند و ا یآور ها را جمع كه تخم آن نیا ای 

ل یكه اسرائ یمثل سواحل ییجا  .است ن كار در واقع همان زراعتیا. جاد كردندیا یط مصنوعیك محیاهان ین گیرشد ا ین بار، براینخست

موجود  یگرید ییچون مواد غذا. ت داشتیاهم یلیاست كه وجود غالت خ یا ن همان منطقهیاشود،  ین و اردن را شامل میامروز و فلسط

زد و آب یر یم" تیبحرالم"كه به . البته رود اردن هست. مردم را بر آورده كند یها ازیل وجود ندارد كه نیمانند ن یرود پهناور و پر آب. نبود

ن یتر نیرین و شیتر از پر آب یكیو . روان است یها اردن چشمه ی دره ی هیاما در حاش .ستیاز نین یگو ش از اندازه شور است و جوابیآن ب

گونه بوده است؟  م كه در زمان ابداع زراعت وضع چهینیبب" قایم دقیتوان ین منطقه است، كه ما میدر هم. است یاردن جار ی ها در دره چشمه

 .كاشتند یكرد، م یراب میاطراف خود را س یها نیشد و زم یر میتپه سراز ی منهكه چشمه از دا یا هین غالت را در ناحیچون مردم، تخم ا

                                                 
1
الد، به طول یش از میسال پ 5211الد تا آغاز عصر مفرغ حدود یش از میهزار سال پ 11از " بایعصر سنگ است و تقر یانیپا ی که دوره ینوسنگ ی دوره - 

 .دیانجام
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 یبر كشاورز یمبتن یب اقتصادهاین ترتیدارد و به ا یبهتر ی جهیزراعت نت یها از روش یافتند كه بعضی یمردم رفته رفته به تجربه در م

 ییروستاها. امروز بود یبر كشاورز یمبتن یها ه به اقتصادیشب یان توجهیدر حد شا یو اساس یها عناصر اصل آمد كه در آن ید میپد

را با  یكشاورز یها از روش یا ها مجموعه آن. كردند یم یدار بر ها از گندم و جو، مانند مردمان امروز بهره وجود آمد كه ساكنان آن به

بود از كشت  یبین نوع زراعت در واقع تركیا. گر رفتیاط دنق یاریقا و به بسیبه اروپا و شمال آفر" ها بعدا ن روشیا. ل كردندیتجربه تكم

 . یوانات اهلین حیتر و پرورش گوسفند و بز به عنوان مهم یدار ن حال نگهیاهان و در عیگ

ب در ین ترتیبد. از نقاط جهان به همان صورت متداول است یاریهنوز هم در بس. ز بودیت آمیار موفقیبس یكشاورز ی هین روش اولیا

 .ز به دست كشاورزان افتادیخ حاصل یها نیتر زم شیش، بیشش هزار سال پ حدود

د یبشر پد یزندگ ی وهیع در شیرات سرییك رشته تغیش، موجب شد كه یهزار سال پ 11در حدود  یدار ا زراعت و دامی یابداع كشاورز 

 .بكند كار تر شیبوده است كه بر یناگز" كردن واقعا یزندگ ین است كه از آن به بعد انسان برایو آن ا. دیایب

وانات یكه با اتكا به شكار ح یا كه افراد در دوره ین معنیبه ا. بود گذار از حركت به اسكانانسان،  یزندگ ی وهیگر در شیر بزرگ دییك تغی 

با پرداختن به زراعت اما . گر در حركت بودندید یبه جا ییواره از جا كردند، هم یم ی، زندگیاهان وحشیگ یها یخوردن یو گردآور

استقرار و  ی وهیتر نقاط جهان با ش شیها در ب ش آورد، كه انسانین امكان را پیا یكشاورز .ثابت سكونت كنند ییر بودند كه در جایناگز

وجود  به ها آن یدر زندگ یادیز یو اجتماع یرات و تحوالت فنییك محل ثابت ماندگار شوند، تغیكه افراد در  یوقت. كنند یاسكان زندگ

 .دیآ یم

مثل  ییزهایو چه در مورد درست كردن چ یپوشاك یها دن، بافتن، چه در مورد بافتهیسیها، ساختن خانه، ر درست كردن انواع ظرف 

استقرار و  ی وهیهماهنگ كردن خود با ش ید برایاست كه با ییها ن قدمیها نخست نیکردن آرد، ا پاك كردن غالت و الک یو غربال برا یصاف

 .داشتند یاسكان بر م

عراق كه امكان  یمثل بخش جنوب یدر نقاط یبه زود. دا كردیپ یادیجاد شده بود، رفته رفته گسترش زیكه ا یی ن روستاهایاز نخست یبعض 

م ، یبنام شهرم آن را یوانت یم" كه واقعا یا دهیپد. كنند یك محل زندگیاز مردم بتوانند در  یادینه را آماده كرد، تا شمار زیزم یاری آب

 یواحد با هم زندگ ی ك جامعهیهزار نفر، در  111" هزار نفر و احتماال 21از مردم،  یعیت وسیكه جمع ین معنیبه ا. وجود آمد به

 . وجود آمد الد بهیش از میها در حدود چهار هزار سال پ ن شهریا. كردند یم

چون شهرها مراكز تنوع و مراكز اختراع و . میآشنا هست یوجود آمد، كه امروز با آن به خوب به یدیجد ین شهرها، فرهنگ شهریبا نخست

قرار  ییبودند كه هر اختراع مبنا یو مراكز. شد ید و فروش میها ساخته و خر د در آنیبودند كه انواع محصوالت جد یمراكز. ابداع بودند

 .ردیآن صورت گ یدر پ یگریگرفت كه اختراعات د یم

 

 ابداع خط -3

ره یتوانستند اطالعات را ذخ یخط م ی لهیر تمدن بشر بود، چون به وسیدر مس یست که ابداع و به کار بردن خط گام بزرگین یدیچ تردیه 

 یگرین، آن را از دین دو سرزمیاز ا یکیکه مردم  نیطور جداگانه بدون ا به" مختلف جهان و احتماال ی ا نوشتن در دو نقطهیخط . کنند

در  یخیخط م یگریدر مصر باستان و د یریا خط تصویف یروگلیه یکی. ش ابداع شدیهزار سال پ 2اقتباس کرده باشد، در حدود 

به کاغذ  یا روس که تا اندازهیپاپ یها ورقه -نوشتند یم" روسیپاپ" یف را رویروگلیخط ه. شود یکه امروز با نام عراق شناخته م ینیسرزم

 .از گل پخته ییها لوح یرا رو یخیو خط م -.شد یدرست م" روسیپاپ"مانند به نام  ین یاهیگ ی شباهت دارد، از ساقه یامروز
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ک از یچ یه. تر باشد شیماه ب ی ت آن از رفتن به کرهید اهمیکه شا یرفت و تکامل بشر بوده است، جهش شیبزرگ در راه پ یابداع خط جهش 

 .کند یتواند با ابداع خط برابر یر تمدن و علوم، نمیرفت بشر در س شیو کمک به پ یر دراز مدت فرهنگیانسان از لحاظ تاث یدست آوردها

از . کار دارد ها مطالعه و پشت اج به سالین دو خط به جا مانده است، احتیکه به ا ییها ف و خواندن متنیروگلیو خط ه یخیخط م یریادگی

ار ما یانسان در اخت ی گذشته ی در باره یعیار وسیما مانده است و اطالعات بس یخ برایتار ی ه صورت حافظههاست که ب ن نوشتهیهم

ار یم در حد بسیها بتوان خط موجب شد که ما انسان .میکن یدا میپ یتر شیب یها آگاه آن ی گذارد و ما نسل به نسل با پژوهش درباره یم

 .میرین اطالعات بهره بگیم و از ایره کنیاطالعات ذخ یتر عیوس

ن امکان را یوتر به ما ایم که کامپیدان یهمه م. ت داردیاطالعات چقدر اهم یم که تکنولوژینیب یم یخود به خوب ی ما امروز در جامعه

ن کارها یچون ا. دیآ یخط بر نم ی کند، که از عهده یم ییوتر کارهایکامپ یاز جهات. میبکن یا تازه یها یبردار که از اطالعات بهره. دهد یم

ابداع م یتوان ین میبنابرا. بوده است یکارآمد ی لهیاطالعات وس ی رهیذخ یخود برا ی به نوبه" اما خط هم واقعا. دهد یانجام م یکیرا الکترون

 .میبدان خ بشریدر تار ین انقالب اطالعاتیو کاربرد خط را نخست

که در مصر باستان و عراق  یش مردمانیهزار سال پ 2موجب شد که در حدود  یا زهیم که چه انگیکن ین پرسش را مطرح میاکنون ا 

د یتول یبرا ینیو ع یواقع ی نهیاست که زم یاز اجتماعیم، نیان کردیتر ب شیطور که پ کردند، خط را ابداع کنند؟ همان یم یباستان زندگ

وجود  به ییها در آن دوره جامعه. ابداع شد و به کار رفت یا اقتصادی یالتیو تشک یادار یازهاین یبرا" خط در ابتدا احتماال. کند یفراهم م

 ییزهای، انبار کردن مواد، و چییغذا ی رهیها مستلزم پرداخت دستمزد، ج تین فعالیا. ان داشتیجر یبزرگ یها تیها فعال آمده بود که در آن

" احتماال. ده بودیچیع و پیگرفت وس یکه انجام م یاتیداشتند، عملبزرگ سروکار  یها با ارقام تین گونه فعالیچون در ا. ل بودین قبیاز ا

ثبت و ضبط،  یها برا پس آن. کردند، به ابداع خط و نوشتن پرداختند یم یآن دوره زندگ یها ن شهریها در نخست نین سرزمیکه در ا یمردمان

ن فکر افتادند که خط را یبه ا یا گذشت تا عده یمدت. میشناس یم یاست که ما امروز با عنوان حسابدار ین کاریا. دا کردندیاج پیبه خط احت

 .توان به کار برد یگر هم مید یمقاصد یبرا

ن یچن ات، داستان و همیاز کاتبان به نوشتن ادب یدا شد، که بعضیپ یتیبعد از ابداع خط، موقع یست سالیصد تا دو" ب احتماالین ترتیبه ا

 یهاست که از ماجراها چون با خواندن آن. دارد یادیار زیما ارزش بس یهاست که امروز برا نوشتهن یهم. خ و علوم مختلف پرداختندیتار

رفت و ما هرگز  ین میشه از بیهم یاست که بدون خط برا ییزهایها چ نیا. میبر یم یها پ د آنیم و به نظرات و عقایکن یدا میپ یآگاه گذشته

 .میشد یها با خبر نم از آن

دور از  ی که در گذشته ییها م به قلب و درون جامعهیتوان یاست که م یباستان یها بجامانده از دوره یها ا خواندن نوشتهیب با خط ین ترتیبه ا

ن خط رواج گرفته بود و حتا مردم آن را در نوشتن نامه به یم، که ایبرو یا سومر و بابل در دوره یها به شهر. میدا کنیاند راه پ ان رفتهیم

 .بردند یبه کار م گرید هم

ز یبود که افراد را متما یاریخواندن و نوشتن مع ییبخشد و مسلم است که توانا یم یدانند، قدرت خاص یکه خواندن و نوشتن م یخط به کسان

 .شد یاعتبار و قدرت م ی هیرا داشتند ما یین توانایکه ا یکسان یکرد و برا یم

خواندن و نوشتن  ییتوانستند از توانا یک جامعه نمیافراد  ی بعد از ابداع خط همه یها ن دورهیتم که در نخسید توجه داشته باشین بایبنابرا

ز یافراد جامعه متما ی هیبود که صاحبان قدرت، ثروت و اعتبار را از بق یعامل یم با سوادییا بهتر بگویچون در واقع خط . برخوردار شوند

 .، طبقات فرودست جامعه حق خواندن و نوشتن را نداشتندیو فئودال یدار برده یطبقات ی جه در جامعهیدر نت. کرد یم

خواندن و نوشتن  ییطور کامل توانا ن بهین سرزمیت ایک درصد از جمعیخ مصر باستان فقط یدر سراسر تار"برآورد شده که احتماال

ب تا چند هزار سال بعد از ابداع خط، زورمندان باسوادشدن یرتن تیبه ا. است ینییار پایامروز، درصد بس یها ن در نظر ما انسانیا. داشتند
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رنگ از آگاه شدن عمومی افراد جامعه به طرق یله و نیحتا امروزه با انواع مختلف ح .دانستد یدرست و سودمند نم یمردم را امر ی همه

از مردم  یعیت وسیبود و اکثر یکم ی انحصار عده که در نیخواندن و نوشتن با ا ییا توانایاما به هر حال خط  .کنند ری مییمختلف جلوگ

وجود  به یقیرات عمییها تغ و حتا در طرز تفکر انسان یانسان ی جامعه ی از آن را نداشتند، موجب شد که در نظام و اداره یامکان برخوردار

 .دیایب

وجود  را به یو اجتماع یت فردیبوده است، که به مرور فکر هو یا لهیوس. ق داشتیاندازه عم یب یریتاث یانسان ی ت جامعهیخط در ماه

ن در یچن و هم. ان شده استینما یدر شعر، در نوشتن خاطرات و در مکاتبات خصوص یو اجتماع یت فردین حس هویآورده است و ا

ذهن و خرد انسان  ی نوشتن در رشد و توسعه خواندن و. ان کنندیها ب خود را در آن یاند افکار و احساسات واقع که افراد خواسته ییها نوشته

 .داشته است یادیبن یریتاث

ن بود که یعلت به کنار گذاشته شدن آن ا. دیت گرویحین مسیین رفت که مصر به آیاز ب یو زمان. ف چند هزار سال رواج داشتیروگلیخط ه

که  یا ن نوشتهیآخر. د، خط کهن به کنار گذاشته شدیت گرویحیمصر به مس یوقت. ان مصر باستان بودیآور خدا ادیش از حد یف بیروگلیخط ه

ها را به  که سرانجام معبد ش از آنیپ یاندک زمان یعنی. ح استیالد مسیسال بعد از م 411م مربوط به حدود یف در دست داریروگلیبه خط ه

ف در حدود یروگلیت که خط هین واقعیجه به ابا تو. ش بودیسال پ 1011ن در حدود یبستند و ا یا روم شرقی" زانسیب"دستور امپراطور 

گرفت،  یبه خود م یگریع صورت دید اگر وقایشا .گذرد ینم یدراز ی از زمان منسوخ شدن آن دوره. ش در مصر ابداع شدیهزار پ 2111

 یریداشت، چون امکانات تصو یامکان نم یزین چیم، چنییوجود ندارد که بگو یلیچ دلیه. میداشت یف هم میروگلینترنت خط هیامروز در ا

ار مناسب یف بسیروگلیخط ه یتوانست برا یرها دارد، مین تصویتر قیوتر در نشان دادن دقیکه کامپ یبا قدرت. اد استیار زینترنت بسیا

 .باشد

 

   ن چاپین ماشیابداع نخست- 4

ندارد و  یدراز ی ا صنعت چاپ سابقهید آماده کرد، چاپ یدن انسان به عصر جدیرس ینه را براین چاپ بود که زمیدر واقع اختراع ماش 

 ین صورت خود چه زمانیتر یین که ابداع چاپ به ابتدایا ی اما درباره. گذرد یتر نم شیکه چند صد سال ب ش آن نه هزاران سال بلیدایزمان پ

د که چاپ یا نداشته یدید، تردیکرد یم یش زندگیپسال  211 یاگر شما در اروپا. وجود ندارد یو در کجا آغاز شد، هنوز نظر واحد و قاطع

 .در آلمان آغاز شد( نسیما" )نزیما"ش در شهر یسال پ 202در حدود  یعنی 1421 ی در دهه

جهان در  ین سویآن در اروپا، در ا ی ش و توسعهیدایش از پیها سال پ ن بود که فن چاپ صدیدانستند ا یان آن زمان نمیاما آنچه اروپائ 

موجود  ین کتاب چاپیاست که نخست ین زمانیو ا. است یالدیم 808م که سال یخ مهم در دست داریک تاری. افته بودین رواج یچن یسرزم

 یسوترا"است، با عنوان  ییک متن بودایمتر درست کردند،  11 یبیک طومار به طول تقریر را به صورت ینظ ین کتاب بیا. ه شدیته

م نه در یکه اکنون در دست دار یا ن کتاب چاپ شدهیا. ا حکمتین ییرشته، قاعده، آ یبه معنا" تیسکرسان"است  یا ، سوترا کلمه"الماس

 .ه شده بودیته یالدین در قرن نهم میکه در چ بل یالدیم 12آلمان قرن 

 ی ابداعات مختلف مشغول بود و در اواسط دهه ی نهیبه تجربه در زم یچند سال" وهانس گوتنبرگی"به نام  یاز اجتماعی مردیبا توجه به ن

 .دیک طرح بزرگ به ثمر رسیل یاو با تکم یها تالش یالدیم 1421

ب كلمات مناسب كنار هم قرار یترك یها را برا قطعه یو. جداگانه درنظر گرفت یهر حرف قطعه فلز یبود كه برا ین كسیگوتنبرگ، نخست

حروف را ابتدا از جنس چوب، سپس از  یو. ن را باب كردیب چاپ نوین ترتیكاغذ فشرد و به ا یها د، و بر ورقیها مركب مال داد، بر آن

 . كرد یبرگ چاپ م 211تا  311ن یگوتنبرگ روزانه ب. موان ساختیاژ سرب، قلع، و آنتیسرب، و بعدها از آل
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در فاصله . وجود آمد ن روش بهیبا ا ییها خانه چاپافت و یرواج  ییعمده اروپا یسال در همه كشورها 41حدود  یابداع گوتنبرگ ظرف مدت

قرن نخست پس از كار گوتنبرگ،  میدر ن. د آمدیپد ییاروپا یر كشورهایدر آلمان و سا ییها خانه ، چاپیالدیم 1441ـ  1401 یها سال

ش از یقرن پانزدهم در اروپا، ب انیدر پا. ون نسخه فراتر رفتیلیم 15ها از  د و شمارگان مجموع آنیهزار كتاب به چاپ رس حدود چهل

خانه آنتون كابرگر در شهر  توان به چاپ یمهم آن دوره م یها خانه از جمله چاپ. ت مستمر داشتندیونه شهر فعال خانه در شصت ست چاپیدو

 .كردند یخانه كار م گاه بود و صدها نفر در آن چاپ دست 54چاپ آن  یها نینورنبرگ اشاره كرد كه تعداد ماش

ن تصور یم که ایدان یاکنون ما م یول. جهان است ی ن کتاب چاپ شدهیکردند که کتاب مقدس نخست یان تصور میدراز اروپائ یمدت یبرا

ن فن یکه ا نیا ایگر ابداع شد ید ییمستقل از هر جا" چاپ در اروپا کامال  ا فنین است که آیکه هنوز معلوم نشده، ا یزیاما چ. ستیدرست ن

 که منشا و مبدأ فن چاپ آگاه باشند، آن را دنبال کردند؟ نیها بدون ا ییگر جهان رفت که اروپاین به نقاط دیو آهسته از چ یجیقدر تدر آن

از  یکیکاغذ که . گر جهان رفته استین به نقاط دیم که از چیدان یت میگر هست که با فن چاپ ارتباط دارد و ما با قاطعیک ابداع مهم دیاما 

اج به یکار چاپ احت. میم نشان دهیتوان یم یت را با مدارک کافین واقعیدر کار چاپ است، از شرق به غرب رفته و ا یضرور یزهایچ

آن چاپ  یکه بشود متن مورد نظر را رو یا لهیوس. مید کنیکم تول ی نهیو با هز یم آن را به آسانیدارد که بتوان یا لهیاج به وسیاحت. کاغذ دارد

ها در  ینیاز کار چ یریگ ست که بدون بهرهین یشک  .دارد یاست، که مراحل متعدد و مختلف یا دهیچیا فن پی یلوژتکنو یکاغذساز. کرد

 .افتاد یر میبه تاخ یار درازیمدت بس" گوتنبرگ"کاغذ، کتاب مقدس چاپ  ی هیته

 یخیب تاریرا به ترت یغرب یها نین به سرزمیچ م انتقال آن ازیتوان یاست که م یدر واقع تنها ابداع. هاست ینیچ یها از ابداع یکیکاغذ 

ر پارچه، یش با استفاده از خمیسال پ 1821  حدود یعنی یالدیم 121ها در حدود سال  ینیم که چییم بگویتوان یطور خالصه م به. مینشان بده

 .ر در آورندیرا به صورت خمز کنند و آن یکهنه را ر یا ن است که منسوجات پنبهیر پارچه ایمنظور از خم. د کردندیکاغذ تول

آن وقت . برند یها را به بغداد م ند و آنیآ یبه اسارت در م  فن چاپ، ینیچ یها از کاردان یا عده یالدیم 425در سال " تاالس"در نبرد رود 

 .برند یخود م یها کشورخرند و به  یها کاغذ ساخت مصر را م یبعد غرب  .کند یدا میگسترش پ یفرهنگ اسالم ی طهیدر ح یفن کاغذساز

ر یاز تصو یبردار ن معتقد بودند که نسخهیدر چ" مثال. داشت یادیر زیفن چاپ، تاث ی ن مراحل توسعهین، مذهب، در نخستیدر اروپا و چ 

سا در یمقامات کل یغرب یاما در اروپا. شد یهم م ییا چاپ متون بودای یبردار شامل نسخه" بود که حتما ین اعتقادیا. بودا صواب دارد

نوشتن کتاب مقدس، تنها  یمعتقد بودند که پوست جانوران برا. کفار خواندند ی آن را ساخته. ابتدا، حتا استفاده از کاغذ را ممنوع کردند

را روا  یمذهب یها چاپ کتاب یسا استفاده از کاغذ برایکه کل نیتا ا. افتیش از صد سال ادامه یب بین تعصب عجیا. مناسب است ی لهیوس

 .اعالم کرد

ش در اروپا بود، یسال پ 211که حاصل رواج صنعت چاپ در  یرات و تحوالتییسه با تغیوجود آورده، در مقا نترنت بهیکه ا یامروز انقالب 

 . ستین یرفت چندان بزرگ شیپ

شد  یدیج افکار و عقایتشار، موجب ترونخست چاپ و ان ی گونه وضع جهان را دگرگون کرد؟ در وحله م که چاپ و انتشار، چهینیاکنون بب 

ا یتالیا. ا آغاز شدیتالیعالقه و توجه به آموختن و دانش، ابتدا در ا یایرنسانس به مفهوم اح. میدان یمربوط م" رنسانس"ها را با  که ما آن

دا ین امکان را پیمردم ا. دا کردیپ یادیز ی جا رواج گرفت و توسعه گر اروپا، فن چاپ و انتشار کتاب در آنیش از نقاط دیبودکه پ یکشور

دانستند که موضوع  یزنند، م ین حرف میک متن معی ی دانستند که دارند درباره یم. ن با هم بحث کنندیمع یموضوع ی کرده بودند که درباره

" ا کتاب وجود داشت، مثالیمتن که از آن  ییها در تمام نسخه. را در مقابل خود داشتند ینیا کتاب معیاست، چون متن  ینیشان مطلب مع بحث

توان گفت که چاپ، موجب شد  یم. کرد یتفکر را بسط و روشن و مشخص م ی طهیگر کتاب حیبه عبارت د. شد یح مین تشریر معیک تصوی
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ن و یموضوع مع ی دربارهمطمئن باشند که " ا نسبتایکه افراد در آن مطمئن باشند  یا جامعه. دیایوجود ب به یالملل نیب یعلم ی ک جامعهیکه 

 .کند یات آماده میعلم، فلسفه و ادب ی رفت و توسعه شیپ ینه را براین امر زمیکنند و هم یصحبت م یواحد

 یاریبس. ن قرن از اروپا جلو بودینه چندین زمین در ایچ. بود یادیبن یگسترش آموزش و سواد در جوامع، امر یچاپ و انتشار برا" ضمنا

خواندن و نوشتن  ییاز مردم از توانا یتر شیب ی ر نقاط جهان، عدهیسه با ساین، در مقایاند که در چ دهین عقیروز بر ااز صاحب نظران ام

باالخره با گسترش سواد و . کتاب بود یچاپ و باالخره ارزان یکاغذ، ارزان یحاصل ارزان یادیتا حد ز"ن امر احتماالیو ا. شدند یمند م بهره

ن جنبه از چاپ یاست که ا یهیبد. دا کنندیمشارکت پ یاسیتوانستند در روند س یاز مردم م یتر شیب ی ق چاپ، عدهیاز طرد ینشر افکار و عقا

مانند  ید و افکار سودمند و عالینشر عقا ی لهیق که وسیبه همان طر. و سعادت باشد یشاد ی هیمردم جهان، ما ی همه یتواند برا یو انتشار م

     .تلر هم باشدیان آور و نامطلوب مانند نبرد من هید و افکار زینشر و عقا ی لهیتواند وس یشود، م یرکس متال کارل مایکتاب کاپ

. دا کردندیپ یرس که مردم به کتاب و اطالعات و علوم مختلف، دست ین معنیبه ا. د به وجود آوردیجد" کامال یتیمردم موقع یچاپ برا

است که انسان در آن  یا فعال در جامعه ینقش یفایو ا یریگ میمشارکت در تصم یعامل برا نیتر یبه اطالعات، اساس یرس ن دستیهم

 .شود یرفت و تکامل آن جامعه م شیکند و سبب پ یم یزندگ

 

 ن بخاریابداع ماش -5

ن بخار، یش ماشیدایاز همان بدو پ یت انقالبین خصوصیجاد کرد و ایدر صنعت ا یانقالب" کند، واقعا یبخار کار م یرویکه با ن ییها موتور

 .س بودی، و محل آن انگلیالدیل قرن هفدهم مین بخار اوایش ماشیدایزمان پ. مردم آشکار بود ی بر همه

در سراسر قرن هفدهم . م، آغاز شدیشناس یم یانقالب صنعتم، که امروز آن را با عنوان یعظ یر تحولیگ عالم یدر انگلستان بود که غوغا

ن ینخست. ن منظور به کار رفت، باروت بودیا یکه برا ییزهایرو انجام گرفت و از جمله چید نیجاد منابع جدیا یبرا یگوناگون یها تالش

اد یت زیاما سرانجام بخار بود که با قابل. کرد یبود که با انفجار باروت کار م ییها ، ابداع موتوریاحتراق یها ساختن موتور یها برا تجربه

ساخته  یالدیم 1415ن بخار در سال یا ماشین موتور یو با استفاده از آن، نخست. جاد کردیا یا محرکه یرویدن و باز شدن نفشرده ش یبرا

 .شد

کردن آب از معادن قلع  زدن و خارج تلمبه یکه او ساخت، برا ییها ، موتور"وکامنیتامس ن"بود به نام  ین بخار مردین ماشیمخترع نخست 

 یا ها، به اندازه اما عمق آن. ن معادن از منابع مهم درآمد بودیا. انگلستان، مورد استفاده قرار گرفت یدر بخش جنوب غرب" کلن بال"در 

توانستند  یم یقلع، فقط در صورت صاحبان معادن. کرد یرممکن میغ" بایرا تقر یبردار گرفت و بهره یها را م اد بود که اغلب آب، آنیز

 ها آمد آن یاریبخار، به  یرویجا بود که ن نیدر ا. ، آب را از معادن خارج کنندیار قویبس یها داشته باشند، که با موتور یدرآمد هنگفت

با سرد " بخار معموال. کردند یلندر، به طرف باال استفاده میستون در سیحرکت دادن پ یت انبساط بخار، برایبخار، از قابل یها در موتور 

 یآمد، اختالف فشار یلندر، به وجود میکه با فشرده شدن بخار در س یی ن فشار جو و خالیب بین ترتیبه ا. شد یلندر، فشرده میع سیکردن سر

 .افتاد یوتور به کار من دو حرکت متناوب، میا ی داد و با ادامه ین حرکت مییلندر، به طرف پایستون را در سین امر پیهم. شد یجاد میا

ن بخار، از ین ماشیالبته سرعت ا. دور حرکت متناوب داشت 15قه یستون آن در هر دقیبسازد که پ ین بخاریتوانست ماش" وکامنیتامس ن" 

اعجاب و هراس نگاه  ی دهیبخار هم با د یها نین ماشیش، به همیسال پ 311اما مردم . تر بود ، هم، کمیبخار امروز یها نین ماشیکندتر

تر و  بیعج یها حالت ن شکل و اندازه، به آنیا. شد یپا م  در مدخل معدن، بر یدر برج"ار بزرگ بود و معموالیها بس آن ی اندازه. کردند یم

توانست بدون  یکه من بود یگفتند، ا یهم م" یموتورآتش"ها  ز که به آنیانگ رتیبخار ح یها نین ماشید ایت جدیخصوص. داد یتر م زیانگ رتیح
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و الزم نبود که   ار داشت که خودکار بودیدر اخت ینین بار، ماشینخست یگر انسان برایبه عبارت د. انسان، به کار خود ادامه بدهد ی مداخله

 .دا کندیاو ادامه پ ی وستهیپ ی کار آن فقط با حضور انسان و مداخله

رفت  شیاستخراج معادن بود که موجب پ یدر واقع تکنولوژ. کرد، تلمبه زدن بود ین مید تامیبخار جد یها نیرا که ماش یار مهمیاز بسین 

ن بخار به یها ماش کرد و با اتکا به آن یسنگ و فلزات مختلف را فراهم م طرف معادن بود که زغال کیچون از . بخار شد یروین یتکنولوژ

ن یچون ماش. کنند یبردار اد بهرهیار زیتوانستند از معادن در اعماق بس یبخار بود که م یها تلمبه ی گر به واسطهیاز طرف د. وجود آمد

در دسترس باشد و  یبخار، با قدرت کاف یها که تلمبه یوقت. ، با تلمبه از معادن خارج کند"ش آورده بود که آب را مرتباین امکان را پیبخار ا

ع یاست که کار صنا یهیتر داشته باشد، بد شیکنند و محصول ب یبردار بهرهتر،  نییاز معادن در اعماق پا ها به توانند با استفاده از آن

 .ردیگ یرونق م"عایسر

، "وکامنیتامس ن"مانند  یکرد و کار افراد یم، عمل مییگو یم یکه به آن انقالب صنعت یتحول ی ن بخار در واقع در حکم قلب تپندهیماش 

 یر نقاط اروپا، تقاضایدر سا یکردند، به زود یع استفاده میحل مشکالت موجود در صنا یعلم، برا ی که از شناخت تازه یمهندسان یعنی

ن و یخودشان، ماش یتوانند برا ها هم به بدهند؛ تا آن یاریها  د به صاحبان معادن و کارخانهیبودند که با ین افرادیچون چن. دا کردیفراوان پ

 .بخار داشته باشند یها تلمبه

خواهند، بسازند،  توانستند آن را به هر تعداد که به یم. ار انسان بودیرو به وجود آمده بود که از هر جهت در کنترل و اختیاز ن یا منبع تازه 

از  یاریبس. دهد ینشان م یرا به خوب یصنعت ی دهین پدیبودن، ا یانقالب ی ات، جنبهین خصوصیهم. و در هر جا که بخواهند برپا کنند

 .دانستند یم یساز و انقالب تحول یا دهیپد"دا کرده بودند، آن را واقعایپ یین بخار آشنایار ماشان که با طرز کیاروپائ

ن ین بخار کرد، در واقع ایکه ماش یدهند؟ کار یخ بشر قرار میها در تار  ها و اختراع ن ابداعیتر ف بزرگین بخار را در ردیل ماشیبه چه دل 

ب ین ترتیبه ا. از منابع برده شود نه برعکس یبردار رو به محل بهرهیا نی یبه وجود آورد که انرژن امکان را ین بار اینخست یبود که برا

و  یسندگیتوانستند کارخانه را، چه کارگاه ر یک کارخانه وجود نداشت، می یها گاه به کار انداختن دست یبرا یک محل آبشاریحتا اگر در 

ن امکان وجود داشته یا یوقت. مت، در دسترس باشدین قیتر ن منابع با ارزانیبرپا کنند که ا یمحلها، در  نیاب و مانند ایباشد، چه آس یبافندگ

 ی نهیآرد کردن غالت، بسازند و مجبور نباشند که با تحمل زحمات و هز یبخار، برا یرویبا ن یابیاز، آسیدر محل مورد ن"باشد که مثال

ن یتر ن و مهمیتر ن امر خود به خود، بزرگیا. وجود دارد، حمل کنند یآبشار یرویبا ن یابیکه آس یدور ی ن، غالت را به نقطهیسنگ

 .د آوردیخ پدیر تاریها را در س یتحوالت و دگرگون

جا بود که، موادخام الزم  چون در آن. بخار، در ابتدا به راه افتاد یرویبر ن یمتک یب بود که در شمال انگلستان انقالب صنعتین ترتیبه ا

 .در دسترس بود یمختلف، به فراوان ید کاالهایتول یبرا

که خط آهن و  م؛ بلیافت یها و معادن زغال سنگ نم ها، کارخانه اد تلمبهیبه "م معموالیکن یبخار فکر م یها نیماش ی درباره یامروز وقت 

 یعنیچرخ نصب کند،  یبخار را رون یک ماشین فکر افتاد که یبه ا یگذشت تا کس یدر واقع مدت دراز. دیآ یو به ذهن ما میلکوموت

به " مز واتیج"نه ین زمیت بزرگ را در ایموفق. دا کردیپ یتر شیب ی ن بخار، توسعهی، ماشین کار بود که به زودیبا ا. بسازد ویلکوموت

و هم یخود لکوموت. ردتوان از بخارآب استفاده ک هوا، به یکرد که به جا یلندر کاریستون در سیبه حرکت در آوردن پ یاو برا. دست آورد

ن یاد، ایچون بخار با فشار ز. زان فشار بخار بودیباال بردن م ین مورد، عامل اصلیدر ا. داشت یتر شیب یکیتکن یها رفت شیاج به پیاحت

ار یبس ی اندازهرو در یگاه مولد ن ک دستیب توانستند ین ترتیبه ا. کوچک ساخته شود یها گاه در اندازه ش آورد که کل دستیامکان را پ

ل به یر یو روین امکان را به وجود آورد که لکوموتیکرد و ا یا العاده رفت فوق شیها پ نین ماشیرو به وزن، در ایکوچک بسازند و نسبت ن

 .دیایبه حرکت در ب یآسان
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مز یتا ی ن باره روزنامهیدر ا. شددار ساخته  ن بخار متحرک و چرخین ماشین بخار ساکن بود که نخستیسال بعد از ساختن ماش 111" بایتقر

بخار کار  یرویک خودرو که با نیم، قرار است یکه در دست دار یبر اساس اطالع موثق: نوشت یالدیم 1818سال  ی هیلندن در هشتم ژوئ

شود که مبلغ  یگفته م. بدهد ها، مسابقه ها و اسب انین مادیبرگزار خواهد شد، با بهتر" ومارکتین"نده در یکه در اکتبر آ یکند، در مسابقات یم

 .تر است شیره است و احتمال برد خودرو بخار، از همه بیهزار ل 11ن مسابقات،یدر ا یبند شرط

 یرا رو یک گارین بخار، ین بود که ماشیا ین بخار ساکن در حمل و نقل انجام گرفت برایماش یرویکه در استفاده از ن ییها ن تالشینخست 

طناب و قرقره به  ی لهین بخار به وسیکرد و ماش یحرکت م یکه گار کرد، بل ین بخار حرکت نمین خود ماشینابراب. خط به حرکت درآورد

 یر نقاط جهان با مهندسیا و فرانسه و بعد در سایتانین بار در برینخست یبود که برا 1851و  1811 یها در دهه. شد یده میدنبال آن کش

ن یب، ماشین ترتیچرخ نصب کنند و به ا یها را رو د که توانستند آنیرس یها به حد آن ییبخار، کارا یها نیق، در ساختن ماشیدق

 .ها را به دنبال خود بکشد د و واگنیایبخارخودش به حرکت در ب

در  1831و  1851 یها سال ی حمل و نقل، ابتدا در فاصله ی لهیک وسیگفتند به عنوان  یهم م ین دودیو که به آن ماشیقطار لکوموت 

 ی لهین وسیاستفاده از ا. هم، استفاده از آن را آغاز کردند یشمال یکایر نقاط اروپا و در امریدر سا 1821 ی انگلستان به کار افتاد و در دهه

له ین وسیخواستند از ا یل هرجا که مین دلیهم به. ر نبودیپذ ده شده باشد، امکانیق کشیدق یکه با مهندس ییها حمل و نقل، بدون داشتن خط آهن

و " ونسنیجورج است"، که ین دودیا ماشیبخار  یرویو با نیستم لکوموتیس. گرفتند یا شبکه را در نظر میستم یکل س ید مهندسیاستفاده کنند با

ت ین شکل و قابلیب یآهنگ گر جهان رفت، به تناسب و همیا به کار انداختند و بعد به نقاط دیتانیدر بر 1851 ی در دهه" ونسنیرابرت است"

 ین، متکیار سنگیبس یها دن باریکش یو برایت لکوموتیا فرمان و ظرفیت یسم هدایو، مکانیا خط آهن، موتور داخل لکوموتیل ینان ریاطم

 .شد یل میو به هم بسته تشک  ستم مرتبطیک سیب خط آهن در مجموع از ین ترتیبه ا. بود

 

 ته یسیابداع الکتر -6

م و از آن یابیپنهان دست ب یروین نیم به ایتوانست یها ک ن است که ما انسانیعت وجود داشته، و بحث در ایشه در طبیته، همیسیالکتر 

 م؟یکن یبردار بهره

آن را مالش بدهند،  یکهربا وجود داشت که وقت یعنیک ماده یبود، چون  یوابسته به مواد معدن یا دهیته پدیسیالکتر یالدیم 1411تا سال  

. کند یا از خود دور میکشد،  یآن باشد، به طرف خود م یکیرا که در نزد یار سبکیاء بسیکه اش ین معنیبه ا. کند یدا میپ یبیعجت یخاص

قرن هجدهم بود که  یها ن سالیدر نخست. گفتند یته میسیت کهربا هم، الکتری، الکترون است به خاصیونانیچون معادل کلمه کهربا در زبان 

 .نامند یم یگر عصر روشن یقرن هجدهم را گاه. ته آغاز شدیسیالکتر ی نهیدر زم یق علمیپژوهش دق

علوم  یگاه آکادم شیکه در آزما" یکل فارادیما"و " یوید یهام فر"از آن جمله، . ته جلب شدیسیدر سراسر اروپا، توجه دانشوران به الكتر 

ک یرا به دور  یمیش، سین آزمایاو در ا. انجام داد یشی، آزمایالدیم1851در سوم و چهارم سپتامبر سال " یفاراد. "کردند یپژوهش م

گر یو د" کل فارادهیما"که  یزمان. دهد یل میرا تشک یکی، که اساس موتور الکتر ان استین جریس به گردش در آورد و همیمغناط

بخار در  یها نیگذشت و استفاده از ماش یبخار من یماش ی از زمان ابداع و توسعه یسال111ت بودند،یعلوم در فعال یگران در آکادم پژوهش

 یها شی، سخت سرگرم آزما"یکل فارادیما"ته، از آن جمله یسیگامان عصر الکتر شیاکنون پ. به وجود آورده بود یعیوس یجامعه، دگرگون

تر  مردم به مراتب آسان یت، براکه در تحول جامعه داش یقیع و عمین بخار، با وجود اثرات وسیماش یخود بودند؛ اما درک و شناخت مبان

 .بود یکیالکتر یته، در به کار انداختن موتورهایسیالکتر ینامرئ" مرموز و مخصوصا یرویاز درک و شناخت ن
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ک یز بود، اما یانگ رتیح یا که طرز کار آن تا اندازه نیبا ا. دندید یها مردم با چشم خود م تر آن شیبود که ب ییاجزا ین بخار، دارایماش 

اما . شود ی، موجب حرکت میکند و انبساط بخار به چه نحو یگونه عمل م توانست بفهمد که قطعات آن در مجموع چه یم یک به آسانیمکان

مالحظه  یگذرد؛ ول یها چه م میدانستند که در داخل س یدند و نمید یمردم طرز عمل آن را نم. ته، به مراتب مرموزتر بودیسیطرز کار الکتر

که انسان  ییرویمسلم شد، ن" ضمنا. جاد کردیا یادیار زیبس یرویتوان ن ی، میکیالکتر یدر مدارها ییجز" رات نسبتاییه با تغکردند ک یم

د تا مهندسان و یقرن نوزدهم طول کش یتمام" بایتقر یعنیدراز،  یمدت. ع استیاندازه وس یجاد کند، بیته ایسیاز الکتر یریگ تواند با بهره یم

 .ببرند یها، پ میها و س نیته در ماشیسیت کار الکتریبتوانند به ماهوران  دانش

ان یجاد جریجاد کنند و در آغاز قرن نوزدهم، در اروپا، ایته ایسیالکتر یطور مصنوع ها توانستند به ییل قرن هجدهم بود که اروپایدر اوا 

، به نام ییایتالیور ا ک دانشی یالدیم 1811را در بهار سال " کییولتا"ل یا پی یباتر  .ر شدیپذ ان دائم برق، امکانیا جری یکیالکتر

 یرویته و نیسین الکتریل، ارتباط بین بار به تفصینخست یبرا" یکل فارادیما"بود که  1831 ی در دهه. ، عرضه کرد"الکساندرولتا"

 .ته در صنعت رواج گرفتیسیع و مختلف الکتریوس یها بود که کاربرد 1821 ی و دهه1841 ی باالخره، در دهه. ل کردیرا تحل یسیمغناط

ا رمز موسوم به مورس و البته یم و با کد یها را از راه س امیگاه پ ن دستیا. به کار افتاد یالدیم 1831 ی در دهه یکیگاه تلگراف الکتر دست 

در  یآور رتیافت که سرعت حیتوسعه  یگاه در حد ن دستیا یالدیدر اواسط قرن نوزدهم م. کرد یافت میته، دریسیالکتر ی به واسطه

 .ارتباطات به وجود آورد

ن یو ب یشمال ی کاین اروپا و امریب  جاد شد و به کار افتاد؛یا یالدیم 1801 ی و دهه 1821 ی دهه ی تلگراف در فاصله ی ن که شبکهیهم

 یچون برا. گذاشت یادیار زیر بسی، تاثیاجتماع یزندگن در یچن و دادوستد و هم یده در بازرگانین پدیا. اروپا و شرق ارتباط بر قرار شد

سهام  یها است که بازار یهیبد .برقرار کنند یتماس فور" بایار دور بتوانند تقریبس یها ن امکان به وجود آمد که از فاصلهین بار، اینخست

، یکیراه آهن، بدون استفاده از تلگراف الکتر ی ن شبکهیچن هم. دیایوجود ب توانست به یمدرن، نم یستم تلگرافیبه س یرس د، بدون دستیجد

در . آشکار شد ی، به خوبیالدیم 1891 ی و دهه 1881 ی در جوامع، در دهه یع تکنولوژیاما اثرات وس. کار کند یتوانست به درست ینم

 .، انجام گرفتین تکنولوژیبر ا یشمار، مبتن ین دوره بود که ابداعات و اختراعات بیا

ن بار ینخست یبعد از تلفن، که برا. دا شدیپ یع و ناگهانیوس ی، گسترشیکیالکتر ی، در تکنولوژیالدیم 1911تا سال  1841 ی ان دههیاز پا

رفته  شیاست که به نوع پ یگاه ن فنوگراف همان دستیا. سون اختراع کردیبه کار افتاد، فنوگراف عرضه شد، که آن را اد 1844در سال 

 .کردند یرا ضبط م یقیسون، هم گفتار و هم موسیاد" فنوگراف"گاه  با دست. مییگو یم" گرامافون"آن، امروز 

م، اختراع شده یها آشنا هست ته، که امروز همه با آنیسیالکتر یبر تکنولوژ یمبتن یها گاه تر دست شی، بیالدیم 1892تا سال  1842از سال  

ا ینوار، به صورت کامل  یگاه ضبط صوت رو ر تلفن، حتا دستیگ امیگاه پ دستکته، ین دینما، ماشیو، سیگرامافون، چراغ برق، راد: بود

است که سرعت و تعداد  یا ن دورهیا. ابداع و عرضه شده بود یالدیم 1911تا سال  یالدیم 1841 ی اواسط دهه ی در فاصله ییابتدا

 .اد بودیار زیته، بسیسیاز الکتر یو اجتماع یبازرگان یها استفاده ی نهیاختراعات و ابداعات در زم

و . دارند یفور یرس دست یحیو تفر یشینما یها مردم جهان به اخبار، اطالعات و برنامه ی م که همهیکن یم یزندگ یا امروز ما در دوره 

 .ته، آغاز شدیسیاز الکتر یریگ ها همه در اواخر قرن نوزدهم و هم زمان با بهره نیا

از  یبعض ی مردم، به اندازه یها در زندگ ر آنیار جالب توجه بود، تاثینما بسی، مثل سیکیالکتر یشینما یها گاه که اختراع دست نیبا ا 

 یها ن سالیها که استفاده از آن در آخر ابانیچراغ برق در خ" مخصوصا. ا چراغ برق، نبودی یکیالکتر ییگر، از جمله روشنایابداعات د

 .س، آغاز شدیورک و پاریویمثل لندن، ن یبزرگ یها در شهر یالدیقرن نوزدهم م



11 

 

را  یشهر یر نقاط جهان، زندگیدر اواخر قرن نوزدهم، ابتدا در اروپا و بعد در سا یکیالکتر یروین یطور کل ش چراغ برق و بهیدایپ 

 .دگرگون کرد" کامال

 ی لهیک وسیو یراد. و بودیول رواج گرفت، رادا ی، بعد از جنگ جهانیالدیم 1951 ی ته، که در دههیسیبه الکتر یاز اختراعات متک یکی 

 .ابداعات قرن نوزدهم به وجود آمد ی هیستم و بر پایل قرن بیله در اواین وسیا. د بودیجد" کامال

دا یگر، به وجود آمد و توسعه پیساز د مهم تحول یکیالکتر ی لهیک وسیاول بعد از جنگ،  ی دوم و در دهه یجنگ جهان ی بعد در دوره 

ع یگسترش صنا یدارد، نه تنها برا یکیت صوت و انتقال عالئم الکتریتقو یستور برایکه ترانز یتیظرف. ستور بودیله ترانزین وسیا .کرد

 .نه را آماده کردیاطالعات هم زم یتکنولوژ   یستم، برایدوم قرن ب ی مهیکه در ن ک، بلیالکترون

ته آغاز شده یسیش الکتریداید آمد که با پیپد یاز مراحل روند یکینترنت هم، در واقع در یا ای، یوتریاطالعات کامپ یجهان ی ن شبکهیبنابرا 

. ندارد یبه آن توجه یگر کسیدا کرده است که دیر شده و در همه جا کاربرد پیفراگ یا رو، به اندازهیک منبع نیته به عنوان یسیالکتر. بود

ما  یزندگ ی وهیش یو موجب دگرگون که با اتکا به آن انجام گرفته یا رفته شیبداعات پاختراعات و ا ی ته، با وجود همهیسیاما عصر الکتر 

 ی ندهیداند که آ یم یچه کس. ، با اتکا به آن انجام خواهد گرفتیدیشده است، هم چنان ادامه خواهد داشت و اختراعات و ابداعات جد

 ؟!خواهد داشت یته چه صورتیسیالکتر

م که ینیب ین حاال میحتا هم. ل و ابتکار انسان وابسته استیتخ ی توان انجام داد، فقط به قوه یکه با آن م ییکارهاته و یسیحد گسترش الکتر

گر به یسال د 111داند که  ینم یافت و کسین روند ادامه خواهد یا. ل شده استیعصر ما تبد یانقالب یها دهین پدیتر از مهم یکینترنت به یا

از آن  یرت و شگفتیچه را که ما امروز با ح آن زمان، آن یها برسد که انسان یین روند به جایگر ایسال د 111د یشا. دیکجا خواهد رس

 !و خنده آور باشد ییار ابتدایشان بس یم، برایزن یحرف م
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