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Abstract 

The under review book of Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, is the second part of 

the trilogy of Sapiens, Homo Deus, and 21 Lessons for the 21st Century were all written by 

Yuval Noah Harari. In this book, the writer has first reviewed the history behind the 

formation of the human mindset from Paleolithic to the renaissance with particular 

emphasis on the scientific revolution and appearance of the humanism paradigm and its 

subdivisions (liberalism, socialism, and fascism). Doing so, he concluded that the invention 

of the internet of everything and using more sophisticated computer-generated algorithms 

by Google and Facebook (Dataism) would eventually put humans aside forever. The 

writers of this critique compared the Farsi translation with the English one and realized that 

some parts of the Farsi version suffer from improper translation, and some other parts have 

been deleted during the translation. In addition to that, it is probable that human societies 

might escape from the illustrated dark future by Harari. Learning from past events, and 

more importantly, using our global consciousness, which we possess more than ever, might 

change the inevitable future. 
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 آینده مختصر تاریخ خداگونه، انسانکتاب  یترجمه و محتوا نقد

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow 

*نسبوحدتیحامد

**عبداللهیعاليه

 چكيده

 انسهان  ،خردمنهد  انسهان  ۀگانه   بخش دوم از سهه  یندهمختصر آ یختار :خداگونه انسان کتاب
( ینهو  رهرار   ووالیه ) سندهیکتاب، نو نیاست. در ا ام12 قرن برای درس 12 و ،خداگونه

 یاز انقالب علمه  پس ژهیو بهبشر از آغاز و  ۀشیبر تطور اند یکل یاست تا با مرور دهیکوش
گهااره را مطهر     نیه ( اسهم یو فاش ،سمیالیسوس سم،یبرالی)ل سمیاومان یرا رشاخهیزو ظهور 

از  تهر   قیه دق و تهر  کامل مراتب به ییرا تمیالگور از یمند بهره و ایچ  رمه نترنتِیکند که خلق ا
 تها ید شِیکه  ظههور  سهم، یبرالیل زوال بهه  بوک سیفذرن انسان توسط گوگل و  یرا تمیالگور
 و مقابلهه  کنهار خوارهد شهد. در   منجهر  نیامروز بشر شدن استفاده  یب تینهاو در ،(سمیتائی)د
 کهه  درنهد تها نشهان    انهد   دهینگارندگان کوش ات،یو حذف راداتیا ۀارائ و ترجمه متن ینیبازب

 یآگهار  از گهرفتن  با کمک بتوانند را انسان اگر نرود، ییسوو سمت نیچن به ندهیآ دارد امکان
 گذشهته  در تحهوتت  ریسه  از ند،ا مسلح آن به گرید زمان رر از شیب اکنون که یشمول جهان
 .کنند یشیاند چاره شیکتاب برا ۀسندینو نظرمد ۀندیآ دادن رخاز  شیو پ زندموایبدرس 
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 مقدمه. 1

 از اسهتفاده  بها ( پهیش  سال رااررفتاد یررار ادعای به یا) پیش سال راار پنجاه یاز حوال انسان
 کهه  دشه مبهدل   موجهودی  نخسهتین  بهه  مغهاش  در اطالعات پردازش در جدید سازوکاری
پرسهش از   یرامهون، پ یطاز محه  پیشهینیانش  بها  مقایسهه  در تهری  کامل نسبت به ادارکیِ تواناییِ

 یادارکه  یهدِ تهوانشِ جد  یهن تجربه کرد. ا را نداده رخ ۀیندو ترس از آ ،خود منشأگذشته و از 
 یهن ا یانقالب شناخت 2.کنند  می یاد شناختی انقالب  بهاست که دانشمندان از آن  یایرمان چ

و وجهود خهود    یبهه رسهت   ،بازشناسهد  یعهت تها رونهدرا را در طب   یدقدرت را به انسان بخش
تجربهه کنهد.    «آمهد   خوارد سرش بر چه مرگ از پس»پرسش را که  ینو رمواره ا ،یندیشدب

 یداشت تا بهرا  یازن ،بود طبیعت در تنیده غایت به یموجود خود که 1سنگی پارینهانسانِ عصر 
و  ،کهوه )رودخانهه،   جهان   یبه  چنین رم)جانوران( و  دار جان یعتخود با طب ۀروزمر اموررفع 

 یینمها  راه یعهت از مهوارد از طب  یاریو در بسه  ،از آن کسب اجازه کنهد  ید،دشت( سخن بگو
مهذارب   ۀپیچید بندی  سازمان از نیاز بیساده و  یکه مشرب اعتقاد یمیسمآن 0(.یمیسم)آن بگیرد
 بشر باشد.   رای  خواسته یگو جوابرااران سال  یتوانست برا ،بود ینسپس
( ی)نوسهنگ  یو جهانور  یهاری گ رهای   سهازی   یارل ۀدور آغاز و سنگی  پارینه عصر پایان با

 وابسهتگی  ،تر بیش نشینیجا یکآن  آمد پیکه  ،(یک)خاورناد یشراار سال پ دوازده درحدود
و  ،تهر   پیچیهده  ،تهر  بهارگ  اش  جامعه چون رم یاانسان ن یازراین ،بود تر کمو تحرک  ،زمین به
آزادانهه از   آب یوجهو  جستانسان در  تر یشاگر پ 1.دشقدرتش  ۀیطخارج از ح تر مهم رمه  از

و  نشهینی جا یهک  ۀسهای  در کشهاورزی  جههت  آب طلب حال ،رفت می یگربه مکان د یمکان
 ،خاص مناسکی انجام ،فراطبیعی یروراین قراردادنآویا دست یازمندو ن تر  سخت تر کمتحرک 

 از خهارج  کارکردی با بنارایی ساخت از مدارک نخستین. بود آن رفع برای قربانی برگااریو 
 .5(ترکیه در تپه گوبکلی و رویوک)چاتال  ستا یزمان ۀباز ینمربوط به رم روزمره زندگی

 روستانشهینی  زنهدگی  از فهرارفتن  و خهود  اجتماعی سازمان ترشدن  یچیدهپ ۀادام در انسان
 راارچههار تها   پهنج  یزد )حهوال  یخیاز تار یشپ یشهررا یندست به احداث نخست تدریج به

 ،مختله   رهای   قومیهت  و رها  زبان از مردمان از انبوری آن در که( نادیک خاور در پیش سال
 یگروره  یبودنهد. زنهدگ   مجبهور  رهم  کنار در زندگی بهرم باشند،  یشاوندخو لاوماً که آن  یب

 یرها  انسهان  یهن بهود کهه بتوانهد ا    یهد جد یسهازوکار  ییرم مستلام برپا کنار در یگانهافراد ب
 یاعتقهاد بهه مهذرب    یدر لهوا  «امهت » یدایشپ ۀاندیش و درد پیوند رم با را ارتباط بی 0ظارر به
 ۀرهاار  در ابراریمهی  ادیهان  گیهری   شهکل . بهود  مشهکل  این از رفت  راه برون ینبهتر سان یک
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 ۀشهر  دور، عالقه   یهان )کهه بهرخالا اد   یهک خهاور ناد  ۀدر منطقه  یالداز مه  یشنخست په 
 و اجتمهاعی ه   عملهی  سهازوکاررای  تهدوین  آن درپهی  و( داشهتند  یرانه  حکمبه  یگیر چشم
 بخشهی   نظهم  کنهار را داشت تا در یتخاص ینرا ا انسان یجار امور بندبندِ برای قوانین تدوین

 ،سهرزمین  از دفها   ملهی،  رای  پروژه انجام برای مردم از بارگی بخش متحدکردن و جامعه به
خود و تهرس   منشأبشر )پرسش از گذشته و  ۀجاودان رای پرسش برای حال درعین بتواندو... 
 و روشن فرارم آورد.   ،آسان قطعی، ییرا پاسخ( نداده رخ ۀینداز آ

 عظهیم  اتفاقهاتی  وار سلسله دادن رخو پس از  یالدیم 25و  21 ندر قر یمذرب صرفاً تفکر
 کهه و...(  ،یسها فساد و اضهمحالل نههاد کل   یاانس،طاعون، سقوط ب یو ش یبی،صل یرا )جنگ
 بهرای  بهود  ای  مقدمهه  ینو ا شد دار  خدشه تدریج  به ،شد منجر نوزایی عصر بروز به درنهایت
 7.یسهم اومان یعنهی  :یافهت   مهی  انسهان  در را چیها  رمهه  منشهأ سر کهه  دیگهر  دیهدگاری  زایش
 ،فنهاوری  قطهار  از تهدریج   به یالدیم 21و  21پس از قرون  یمذرب ۀیشکه اند آن تر مهم رمه از

 آن قطعهی  یرها  پاسهخ  یگهر بهود و د  مانهده  جها  ،یافهت   مهی  تهر   افهاون  شتابی دمرر ینککه ا
 .نبود اومانیست انسانِ گروجو جستذرن  یگو جواب

آن( حهال بهه    یتیو فاشس ،یالسوس یبرال،)در رر سه شکل ل یسماومان ۀتجرب از پس انسان
)دو  بیندیشهد  یبرالیسهم ل رهای   یهان خود قدم گذاشته که به دسهتاوردرا و ز  یخمقطع از تار ینا
کماکهان در   یالیسهم خهود ادامهه دادنهد، گرچهه سوس     یاتبه ح تر کم یسماومان یگرد یرشاخۀز

 بهدیلی . باشهد  دور چنهدان  نه ۀآیند در آن برای بدیلی درپی و( شود  یکشوررا تجربه م یبرخ
 است. خداگونه انسانکتاب  ۀیسندنو یذرن ۀدغدغ آن به یابی  دست که

 

 موردبحث کتاب. 2

 تهاریخ  خداگونهه،  انسهان کتهاب   ۀترجمه  شد، خوارد پرداخته آن به نوشتار این در که کتابی
کتهاب نخسهت در سهال     ین(. اHarari 2016است ) ،ینو  ررار یووال تألی  ،1آینده مختصر
بهه   یکادر آمر 1327در انگلستان و در  1320سپس در سال  و شدچاپ  یبه زبان عبر 1325

 و شهده زبهان ترجمهه    سهی از  یشکتاب به ب ینچاپ شد. از آن زمان تاکنون ا یسیزبان انگل
ده اثهر برتهر کتهب     ۀزمر رکتاب را د ینا تایم ۀرا به خود جلب کرده است. مجل منتقداننظر 
 نیویهورک در  ای  برجسهته  منتقهدان  چنهین  رهم  را اثهر  ینا 1.قرار داد 1327در سال  یرتخیلیغ

 انسهان . کتهاب  دادنهد قهرار   یو بررسه  موردنقهد و...  ،یویهورکر ن ،اکونومیست ،گاردین ،تایما
محمدرضها   یراسهتاری و با و یزررا عال ۀترجم با 2017 سال مردادماه در باریننخست خداگونه
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 یزمهان  ۀبهاز  در و رسهید  چاپبه یمنشر آس ینشر نو و با رمکار در یفیو جواد شر یجعفر
 دیگهر  راهرهم  اثهر بهه   ینچاپ و پخش ا 2011در سال  23.یافتبه چاپ پنجم دست  یکوتار
   22.شد( متوق  ام12 قرن برای درس 12و  خردمند انسان) نویسنده آثار

 بهه  آن در کهه  اسهت ( خردمنهد  انسان) یسندهکتاب نخست نو ۀادام خداگونه انسان کتاب
 خداگونهه  انسهان   21.است پرداخته حاضر عصر تا پیش سال رااررفتادبشر از  ۀگذشت داستان
 ینبرگرفتهه از رمه   یها کتهاب ن  ۀتسهمی  وجهه . است نویسنده زعم  به رم  بشر آن ۀیندداستان آ

 یها اطالعهات   یشِفرض کرده که انسان با پاگذاشهتن بهه عصهر که     یسندهموضو  است که نو
از  کهن  اینترنهت  و وارد ،کن  وضبط  ثبت کن،  تجربه ۀگان  سه ۀفریض انجام و( dataism) یتائیسمد

 در اطالعهات  پهردازش  مرجهع  تنهها  سهال  رااررفتهاد  یکه برا ،یبشر ۀتجرب یذرن یتمالگور
 رویو...  بهوک  فهیس گوگهل و   چیهادان   رمهه  و خطاتر  کم رای  یتمبه الگور ،است بوده جهان
 رهای  الگهوریتم  از اسهتفاده  و مصنوعی روش تکنولوژیِ با پیوند رراری، باوربه. آورد خوارد
 بشهر  از نسهلی  سهازی   ینهه و به یهد شهرو  بهه تول   بوک فیسگوگل و  چیادان  رمه و خطاتر  کم

 تهر   موفهق  امهروزین  انسان بدن و ذرن فعلی رای  کاستی با مقایسه در مراتببه که کرد خوارد
سهه بخهش    بهر  مشهتمل کتاب  20.شد خوارد بخشیده خدایی وجه بدان منظر رمین از و بوده

 معنهی  جههان  بهه  خردمند انسان کند،  یم یرانسان خردمند جهان را تسخ ینعناو یلاست که ذ
 .است دهش بندی  طبقه درد  می دست از را اش  و انسان خردمند سلطه ،بخشد  می

 نهود ) طهوتنی  ای  و بخش نخست، ابتهدا مقدمهه   یاز ورود به مباحث اصل یشپ ،نویسنده
 یراز سه  یاجمهال  یانسان آورده است که در آن بهه شهرح   یندستورکار نو عنوان ذیل( صفحه

 عصهر  در اومانیسهم  پیهدایش  تا گردآوریه   دوران شکارورز یمیسمِانسان از آن ۀیشتحول اند
 .است پرداخته حاضر

 زیرعنهوان  دو ،کنهد   یمه  یربا عنوان انسان خردمنهد جههان را تسهخ    ،کتاب نخست بخش
بههه  یسههندهبخههش، نخسههت نو یههندر ا .انسههان و جههورر انسههان ۀسههلط عصههر: دارد فرعههی
 اشهاره  گذشهته  سال رااررفتاد یط انسانجانب  از وجودآمده به محیطی  زیست رای یدگرگون
 یرولوسهن )حهوال   ۀدور ابتهدای  در جانوران رای انقراض درپسِ انسان چگونه که این و کرده
 ،تهدریج   بهه  کشاورزی به گردآوری و شکار از معیشت تغییر از پس و( پیش سال راار دوازده

خهود را اشهرا    ،(یمیسهم )آن دانسهتند   یمه  یعهت از طب یبرخالا اجدادش که خهود را جائه  
نخسهت   ۀ)رهاار  ابراریمهی  ادیهان  پیدایش. نامید ندار جان یگرد یورا یو موجود مخلوقات

 ؛اسهت  انسهانی  جوامهع  بهاور  در ایدئولوژیک چرخش این از حاکی وضو ( بهیالداز م یشپ
بهه   یهد بنگر تهر  بهیش مطالعهه   یاز عصهر حاضهر، بهرا    یشسال پ راارسهچراکه در آن زمان )
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Stroumsa 2015و شهکار  به صرفش وابستگی و انسان معیشت تغییر از رااره رفتاز  یش( ب 
 ۀدربهار ( کشهاورزمحور  البتهه )و  متفهاوت  ایهدئولوژی  نیازمنهد  حال و بود گذشته آوری  جمع

 ههه مواج در انسهان  به مثال  یب یقدرت فناوری در فراوان رای پیشرفت که ینجهان بود. ضمن ا
 حهال  درعهین ( و «مخلوقهات  اشرا انسان» ۀاندیش گیری  )شکل بود بخشیده جانوران دیگر با

 میهان  زیسهتی  رهم  بهرای  منسهجم  سازوکاری به نیاز انسانی جوامع شدن پیچیده و شدن بارگ
 .کرد  می نمایان پیش از بیش را( یان)اد را انسان
 ذرهن  و الگهوریتم  مفههوم  دو تبیهین  بهه  نویسنده کتاب، نخستِ بخش پایانی قسمت در
در  منهد  روشاقهدامات   ۀمجموعه  از اسهت  عبهارت  الگوریتم رراری، نظر با مطابق. پردازد می

 یسهنده نو ،روی رمهین (. از231 :2017 رهراری ) گیهری   یمو تصهم  ،محاسبات، حل مشکالت
 ازو...(  ،شهغل، مههاجرت   یافتنما )ازدواج،  ۀروزمر یماتدرصد از تصم 11است که  یمدع
 دیگهر  بها  انسهان  رهای   از عمهده تفهاوت   یکی ،دیگر ازسویی. شود  می انجام را الگوریتم طریق

 رهای  یتمتها از الگهور   اسهت  داده اجهازه  وی بهه  که است پیچیده ذرنی از مندی هبهر جانوران
 ،ادامهه حل مشکالت خود اسهتفاده کنهد. در   یجانوران برا یرسا با مقایسه در تریمتنو  یاربس
 کماکهان  ای  را مسهئله  یرو  و ذرهن اشهاره داشهته کهه اوله      یهک لاوم تفک ۀبه مسئل یسندهنو
. اسهت  دانسهته  درونهی  تجهارب  از سهیال  ای  و ذرهن را مجموعهه   علم ساحت در نشده حل

در  یکهی الکتر رهای  یگنالاز سه  ای  مجموعهه  چگونه» که یناذعان دارد که ا یررار این،باوجود
کماکهان پابرجاسهت. زبهان     یخهود پرسشه   «شود   یم منجر ذرن /یدرون ۀتجرب ایجاد بهمغا 
را بهه انسهان    ییتوانها  یهن ا متنهو   رهای  الگهوریتم  از استفاده ادامهو در ،یچیدهذرن پ ین،نماد
 یامکهان ارتبهاط و رمکهار    بهار   نخسهتین  برای اتذرانی  ینب ییمعنا ۀشبک ینشتا با آفر یدبخش

 انسهان  مطلهق  برتری به ادامهکه در یامکان ؛را فرارم سازد دیگر یکانسان با  شماری یتعداد ب
 .  یدانجام ینزم ۀکر در موجودات سایر بر

انسهان   عنهوان  بها  دوم بخهش  به ورود جهت است ای  مقدمه ۀمنالبه کتاب نخست بخش
 ذیهل  عنهاوین  بها  فصهل  چههار  به خود کتاب از بخش این. بخشد  یم یخردمند به جهان معن

. در یسهتی و انقهالب اومان  ،جدیهد  قهرارداد  عجیهب،  زوج بافهان،   داسهتان : اسهت  شده تقسیم
و  یو تبعههات آن در جوامههع انسههان یعلمهه انقههالب نتههایجبخههش از کتههاب  یههنا یههت،واقع
 رهای   شخصیت و را  شرکت که این. است گذاشته بحثرا به یاتح ۀقل در انسان رسیدن اوج به

 گرفتهه  شهکل  رهم  بها  رها انسهان  تر بیشارتباط  یبرقرار یبرا اصلانسان که در ۀساخت خیالیِ
 درخهدمت  کهه  اسهت  انسهان  ایهن  اینهک  و شده خارج بشر اختیار از تدریجبهچگونه  بودند
 .برعکس نه و راست آن
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کهور و بهدون    ینهدی به انسان فهماند که جههان فرا  یسماومان یشزا درپس علمیِ انقالب
در آن جهوتن   یکهه مهدت   رسهتیم  ناچیا ای  سیاره درپراکنده  یرا ذرات است و ما انسان یتغا
 بهرای  تغذیهه  منبهع  ینتهر  مههم (. 115 :رمهان شهد )  یمو نابود خوار یستو سپس ن ریمد می

اگهر در   ،بنهابراین . اسهت  آزاد بهازار  داری  یهاقتصاد و سرما علمی انقالب ناپذیر  سیری اشتهای
رها بودنهد،    انسان یزندگ ۀنحو گیرندگان  یمتصم یانو اد ،روحانیون شاران، گذشته رای  رااره

 رهای   یهان بن یکه بر تماماست  یتنها رشد اقتصاد یسمو آغاز عصر اومان یپس از انقالب علم
 بهههایبههه یاسههت، حتهه یافتههه یطرهانسههان سهه ۀچندراارسههال سههننوآدابخههانواده و  یسههنت

 .خانوادگی پیوندرای رفتن ازدست
درک انسهان از   علمهی  انقهالب  دسهتاورد  ینتر مهمکه  کرد مطر  درستی  به بتوان شاید

متهون   یاز انقهالب علمه   یشبوده است. اگر تا پ یرامونشپ درقبال اش  یجهل و نادان یاانم
 تفکهر  شهدن مسهلط  پهس از  و آنازپس ساختند،  یرا را فرارم م پرسش یپاسخ تمام یمذرب

 شهمار  یمتون نخوارد توانست به به  ینکه تنها با اتکا به ا یافتبشر در ،غرب در اومانیستی
 یو پها  زد،سا مهار را یردارواگ رای بیماری درد، پاسخ خود بینی  و جهان یمعضالت فناور

 ۀمسابق آغاز و جدید دانش جویی  پی در عوامل ینتر مهماز  یکی ینماه بگذارد و ا یبر رو
 معنهی  تها  داشهت  نیاز مدرن عصر انسانِ باوجوداین،. شدرا  انسان یانفناورانه م ناپذیر  یانپا

 یسهم اومان رویرمهین باشد و از یحفظ نظم اجتماع ۀتزم تا ببخشد رستی جهان به دوباره
از  یسهم اومان یهد، جد ۀانگار ین. در ایافتامر فرصت ظهور  ینا یبرا یلبد ینبهتر عنوان به

و  یسهم در بود یعهت و طب یمهی ابرار یهان سهنگ خداونهدِ اد   رم یانسان انتظار داشت تا نقش
 فایق نشده  حل مسائل شمار  بی بر توانست انسان فناوری، و دانش مددکند. به یفاا یسمدائوئ
. شهد  یسهم اومان رهای   پایهه  شدنتر کممستح برای سیمانی مثابۀ بهخود  مسئله رر حل و آید
 را مذربی متون جای زیادی تاحد توانست درون ندای به سپردن گوشو  یسماومان تدریج  به
و  یشخهو  درقبهال انسان  ۀرفت  ازدست نفسبهو اعتماد دنک پر یبشر مسائلبا  ههمواج یبرا
 .یابدرا باز یرامونشپ یطمح

بررانهد،   یهان اد ناپهذیر تردیدتفکهرات خشهک و    ۀسیطر از را انسان بود قرار که اومانیسم
ذات رهر انسهان معتقهد بهه      یگهانگی بر  تأکیدبا  ای  دسته ؛شد چنددستگی دچار ادامهخود در
 اومانیسهت  بعهدرا  کهه  گهروه  ایهن  برای. بودند جهان کردن  رر فرد در تجربه ییو ررا یآزاد
راه سعادت جامعه و مقدم بهر   یگانه فردی رای  یآزاد شدند خوانده لیبرالیست رمان یا لیبرال

 ۀدسهت . شهد  منجر آزاد بازار اقتصاد تولد به درادامه سازوکار این. بود ملی منافع و را  حکومت
 ۀتجربه  که کردند بیان و دادندقرار  آویا دستبشر را  ۀیشتضاد در اند یسماومان یرواندوم از پ
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و اجابهت   یافهت ملهام بهه در   افهراد  و راسهت  انسهان  تهکِ بشر فراتر از خواست تهک  یجمع
بعهدرا تحهت عنهوان     یکهرد رو یهن رسهتند. ا  یشنوعهان خهو   رهم  یگهر خواست جامعهه و د 

 خشهک  آمیختن  با دررم یسماومان یروانگروه از پ ینخود ادامه داد. سوم یاتبه ح یالیسمسوس
کهه افهراد بشهر     یدندرسه  یشهه اند یهن بهه ا  اجتما  در را انسان روابط و نیداروی زیستیِ تطورِ
و  دنه دیگر یهک  از یکهی و ژنت یذات رای  برتری و تنو  دارای زیستی رای  گونه یتمام چون رم
 یبقها  فرصهت دارنهد   یبهتهر  رهای   قابلیت که انسانی اشکال به طبیعی سیر این در بایست  یم

 یهان بها پا  ،بود فاشیسم تفکر بنای سنگ که رویکرد این. شود داده تر ی انوا  ضع از یتر بیش
خود را در جهان از دست داد )ررچند رنهوز در ذرهن    ۀعمد یگاهجا تقریباً یجنگ دوم جهان

 (.درد  می ادامه خود حیات به مخفیانه طرز به یاریبس
 رهای   نحلهه  از یکهی  تنها که رسد  می بندی جمع این به کتاب دوم بخش انتهای در رراری
 و شهر   بلهوک  دو میان سرد جنگ و جهانی دوم جنگ پس از توانست( یبرالیسم)ل اومانیسم
 برخهی  در خهود  حیهات  بهه  رنوز پراکنده صورت به سوسیالیسم گرچه. آید در  به پیروز غرب

 بهاور  بهه . نهدارد  ازاعهراب  محلهی  دیگهر  کهه  راسهت  مهدت  فاشیسم است، داده ادامه کشوررا
 ۀدغدغه  یگانهه  بایسهت   مهی  کهه  اسهت  آن رایآمد پیو  یبرالیسمبا ل یاروییحال رو یسنده،نو
 و ینتهر  مههم  عبهارتی بهه  یها نگارش فصل سوم  آویا دستکه  راییآمد پی ؛انسان باشد یفکر
 .  است شده خداگونه انسانکتاب  یاصل ۀمای  بن

 چههار  بهر  شامل درد،  می دست از را اش  سلطه خردمند انسانبا عنوان  ،کتاب سوم بخش
و  ،آگهاری  /شهعور  اقیهانوس  بهارگ،  جداسازی آزمایشگاه، در ساعتی بمب: است زیرعنوان

جههانِ   ۀینهد آ ۀدربار نویسنده بینی  یشپ بر مشتملبخش از کتاب  ینا ،واقعاطالعات. در یشک
 و اطالعهات  آزاد جریهان  منفهی  رایآمهد  پهی فصل به  یندر ا یاست. ررار یدموکراس یبرالل

 در قهدرت  مرجهع  یگانهه  عنوان  به دیتائیسم نویسنده زعم به یا گرایی  داده نوظهور مشرب نقش
بهدان اشهاره    رهایش   از نوشهته  یاریکه در بسه  یررار یاصل ۀدغدغ. است پرداخته آتی جهان
 و یرسه  دسهت دور  چنهدان   نهه  زمهانی  در کهه  ایهن  و است پسالیبرال جهان سرنوشت ،داشته
 یافهت  خوارهد  جایگاری چنان( مصنوعی)روش  اطالعات از عظیمی حجم پردازش توانایی

 جههان  در. داد خوارهد  قهرار  شعا  تحت یاخود )انسان( را ن ۀآفرینند زیستی ماریت حتی که
 از برخاسهته  رهای  الگهوریتم  از اسهتفاده  بها  و مصنوعی روش مدد به یوترراکامپ ی،ررار ۀآیند

و  نهد ریگبافهراد   یرا بهرا  را  تصمیم بهترین تا بود خوارند قادر راحتی به داده میلیاردرا انباشت
 رهوش  فنهاوری  الحها   بها  و درادامهه . سهازند  خارج سازی  یمتصم ۀدایر از را انسان تدریج  به

خوارهد   یپها بهه رسهت    21(سهایبورگ  نویسهنده  زعهم )به ابرانسانی شناسی،  زیست با مصنوعی
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 روزگهار  قضهای اشهت و از را نخوارنهد د  یتوان مقابلهه بها و   یمعمول یرا گذاشت که انسان
 برخوارد خواست.   یدجد یبتیدر ر یگربار د ،بود آرمیده کما بستر در رادره که فاشیسم
 

 شكلی ارزیابی. 3

صهفحه   551در  ینگوربها جلهد گهال    یدر قطع رقع آینده مختصر تاریخ خداگونه، انسان کتاب
 نهواز   چشم و شده یاصل کتاب طراح چون رمکتاب  ۀترجم جلدِ شکل. است رسیده چاپ  به

 یفیهت و ک ،قلهم  انتخهابِ  بنهدی،   صهفحه  بوده، برخوردار مطلوبی کیفیت از چاپ کاغذ. است
برخهوردار اسهت. مهتن درون     ییبهات  یفیهت آثار نشر نو از دقهت و ک  یگرد چون رم یرتصاو
 یاریدر بسه  متأسهفانه است کهه   تأملقابل ای  نکته که شده برگردانده فارسی به دقتبا یرتصاو

 و انتهها  در فصهل  تفکیکارجاعات به یکتاب دارا ،چنین رمانگاشته شده است.  یدهاز آثار ناد
 کرده است.   تر بیشمفصل و کارآمد است که ارزش کار را  ای  نمایه
 

11ترجمه ارزیابی. 4
 

 و جعفهری  محمدرضها  ویراستاری با و عالی زررا ۀبا ترجم خردمند انسانکتاب  یفارس متن
 انسهان ) رسهیده  چهاپ انتشارات بهه  ینرم در که نویسنده قبلی اثر با مقایسه در شریفی جواد

 داردفراوان  یرا دخل و تصرا چنین رمو  یادضع  ز نکات( ینگرگ یکن ۀترجم ،خردمند
 کهرده  متفهاوت  کهل   به داشته نظر در نویسنده چهآن با را کتاب از رایی بخش معانی گاه  گه که

 خهوان  خوش اثری کماکان کتاب که داشت اذعان منصفانه نگاری در بایست  می ررچند است،
 ترجمهه  در انگاری سهلاز  یناش یموارد که برخ یناز ا شماری به ،درادامه. دشو  می محسوب

  20.شد خوارد اشاره است بوده ممیای تیغ از نگرانی از ناشی دیگر برخی و
 :  10 سطر 1 ۀصفح ـ

 ۀترجمه . شهدند  مواجهه  «باری  مصیبت» سناریوی با کشوررا نمایندگان: شدهچاپ ۀترجم
 .  کردند  می «آخرالامانی» سناریورای از صحبت نمایندگان: گاین جای

 :5 سطر 11 ۀصفح ـ
 اکنهون  اسهت  رفتهه  فراتهر  بقها  تنهاز   حیوانی امر سطح از که انسانی و: شدهچاپ ۀترجم
 .  است خداگونه انسان به خردمند انسان تبدیل ردفش

 خهود  بقها  تناز  حقیر سطح از سربرآوردن با تا ایم  کرده اراده اکنون ما: گاین جای ۀترجم
 .کنیم متحول خداگونه انسان به را خردمند انسان و دریم ارتقا خدایی مقام به را
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 :2سطر  51 صفحۀ ـ

 .  برد  یآدم را به رپروت م .ید .اس .ال و: شدهچاپ ۀترجم
 بهها آسههمان در لوسههی آرنههگ فضههای بههه را رهها آن .ید .اس .ال: گههاین جههای ۀترجمهه

27را الماس
 .برد  یم 

 :25سطر  231 صفحۀ ـ

 رایآمهد  پیاز  یکی انسان، بودنباور به متفاوت بر عالوه ،مقدس کتاب: شده چاپ ۀترجم
 شد.   یوانح ه  در روابط انسان یدیجد ۀمرحل سرآغاز که بود کشاورزی انقالب

از  یکهی جدابافتهه   ۀتافته  عنهوان   و باورش بهه انسهان بهه    مقدس کتاب: گاین جای ۀترجم
 بود. یانقالب کشاورز یمحصوتت جانب

 :1سطر  211 صفحۀ ـ

اسهب براننهد و گهاو را     گرفتنهد   می یاد زود بسیار مارعه در را  پسربچه: شده چاپ ۀترجم
 ببرند.   چرا  به را گوسفندی و آوردند راه  به را شق  کله «میمونی»مهار کنند و 
 نر گاو کند، سواری  اسب تا آموخت  می پایین سنین از کشاورز پسر یک: گاین جای ۀترجم

 .ببرد چرابه را گوسفندرا و باند شال  را سرکش «اتغی» کند، مهار را
 :0 سطر 217 صفحۀ ـ

 .  دارد حضور رم نیوتن ۀافسان در خداوند درواقع: شده چاپ ۀترجم
 «خداسهت  خود نیوتن»: دارد حضور نیوتن ۀاسطور در درحقیقت خدا: گاین جای ۀترجم

 (.است دهشکلمات کامل حذا  ین)ا
 :1سطر  201 صفحۀ ـ

 تهر  بهیش اسهتدتل کهرد کهه تزم اسهت دانشهمندان       درستی  به شود  می: شده چاپ ۀترجم
علهت اسهت کهه مطالعاتشهان      یهن به ا اند  یدهکنند و اگر تاکنون به رو  نرس یمطالعه و بررس

 نداشته است.   یدقت کاف
 بهه  بایهد  محققهین  آیها  کهه این روی توانیم  می است، مسئله تمام این اگر: گاین جای ۀترجم

 کهه  اسهت  دلیل این به اند،شاید  نیافته روحی رنوز را آن اگر. کنیم بحث درند ادامه تحقیقاتشان

 فقهط هنه  دارد، تردید رو  وجود به نسبت زیستی علوم اما اند،  نکرده بررسی کافی دقت با راآن

 تنهاق   در تطور اصول ترین  بنیادی با رو  به اعتقاد که دلیل این به بلکه شوارد، فقدان خاطر  به

 .است تطور ۀنظری از پرستان  یگانه حد  بی نفرت دلیل تناق  این. است
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 :20سطر  200 صفحۀ ـ

از  یهک   رهی   خهالا  چهون  کنهد   ینمه  یرا عصبان یکس یتنسب ۀنظری: شده چاپ ۀترجم
 .  یستما ن «مندارزش» یباوررا

مها   «مقهدس » یبا باوررها  یراز کند  ینم یرا عصبان یکس یتنسب ۀنظری: گاین جای ۀترجم
 منافات ندارد.

 بعد از پارگراا اول حذا شده است. یل: کل پاراگراا ذ211 صفحۀ ـ

 خهدا  بهه  شهماری   بهی  طبیعهی  رهای   پدیده توضیح برای سال رااران طی را  انسان ،چنین رم

 بهر  زندگی چطور. خدا چیست  باران دلیل. خدا چیست  بر  و رعد علت. شدند  می متوسل

 گونهه   رهی   محققهین  اخیهر  رهای   سده طی. است آورده وجود هب خدا آمد  وجود هب زمین روی

 توضهیح  بهرای  مفصهلی  رای  استدتل به کهدرحالی نیافتند، خدا وجود اثبات در تجربی شوارد

 فرعهی  رهای   رشته معدودی در جابه درنتیجه،. رسیدند حیات منشأ و ،باران بر ، و رعد دتیل

 دلیهل  نگهاران   تهاریخ . نگرفت جدی را خدا وجود علمی نقد نشریاتِ در ای  مقاله ری  فلسفی،

 را خهدا  اقتصاددانان دانند؛  نمی راآن از خدا پشتیبانی را دوم جهانی جنگ در متفقین شدنموفق
 ۀاراد از ناشهی  را لهرزه   زمهین  شناسهان   زمین و کنند؛  نمی سرزنش 2111 اقتصادی بحران خاطربه

 .دانند  نمی یخداوند
 :22سطر  211 صفحۀ ـ

مهدعا رو  و   یهن ا تأییددر  «عینی» یشوارد یابدر غ یستی: اما علوم زشده چاپ ۀترجم
 .  اند  جان را رد کرده

 از انبهوری  وجهود  درعهوض  و کننهده تأیید»: امها در فقهدان شهوارد    گهاین  جهای  ۀترجم
 .استرو  را کنار گذاشته  ۀیفرض یستیعلوم ز «مخال  مفصل رای نظریه
 :13سطر  211 صفحۀ ـ

 یاسهت وله   «شههود  و کش » ۀنتیج ابدی رو  وجودداشتن به اعتقاد: شده چاپ ۀترجم
 ملموس است.   یارو بس واسطه  یب یتیدرد واقع ۀتجرب

 آیهد،   مهی  شهمار   بهه  «محه   حدسیات» یوجود اروا  ازل که درحالی: گاین جای ۀترجم
 و ملموس است. یممستق یاربس یتیدرد واقع ۀتجرب

 :  ی، پاورق253 صفحۀ ـ

نهاملموس  و درد بهودن ملمهوس  ۀدربار نویسنده ادعای با مخالفت در گرامی مترجم
بهه  را خهود  نظهر  کهآن برای نویسنده»: کند  یعنوان م ینچن یدر پاورق رو  علمی بودن
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 و دورآگهاری  رهای   تجربهه  سهایر  و پهاتی   تلهه  درمهورد  کهه  تحقیقهاتی  بهه  بنشاند کرسی
 نادیهده  را رها آن و کنهد   نمهی  ای  اشهاره  ]اسهت  شده انجام[( telekinesis) جنبانی  دورادور

 .«م ه  گیرد  می
 تخصه   از خهارج  آن ارزیهابی  کهه  ای  گهااره  ۀدربار مترجم شخصی نظر کردن  دخیل
 بایسهت   مهی  دلیل چه به خواننده نیست معلوم و نیست ای  حرفه عملی چندان است ایشان
 فعهال  اساتید از یکی کتاب مترجم اگر. دشومطلع  خصوص این در)مترجم(  ایشان نظر از
 پهذیرفت  شهد   می گاهآن ،بود مرتبط رای  رشته دیگر و شناسی  جامعه یا شناسی  انسان نام هب و
بهه مخاطهب منتقهل کهرده اسهت.       یخود را در شکل پهاورق  ۀکارشناسان نظر نیا ایشان که

 ۀمیانه  در درسهت  رم  آن ،دورادورجنبانی و پاتی  تله چون رم یارجا  به مباحث کهاین ضمن
 برسهر  شناسهی   باسهتان  متخصه   یهک  بها  مباحثه در که است آن مثابۀ به ی،بحث علم یک
 اسهت  دیهده  بهاره  ایهن از اعضها در  یکیکه  یبه خواب یباستان ۀمحوط یک در کاوش مکان

 !یداستناد ورز
 :1سطر  271 صفحۀ ـ

 پروانه است.   یکاز  تر بیشزنبور عسل قدرتش  «کندوی»: شده چاپ ۀترجم
 .دارد پروانه یک از تریبیش بسیار نیروی عسل زنبور «یک»: گاین جای ۀترجم

 قبهل  سهال  رهاار 213 کشاورزی انقالب که شده عنوان اشتباه: به21سطر  210 صفحۀ ـ
 .است داده رخ پیش سال رااردوازدهاتفا  در  ینا کهآنحال. شد شرو 

 :  5سطر  115 صفحۀ ـ

 یها  خهوش  پایهان  ری  و بیفتد برایمان ناگواری رای  اتفا  است ممکن: شده چاپ ۀترجم
 .  یستدر کار ن یانیپا ی ر اساساً یا تلخ

 مها  تها  ندارد وجود قدرتی ری  و گذرد  می ما بر ناکیوحشت حوادث: گاین جای ۀترجم
 یهانی پا ی ره  اساسهاً  شوم، پایانی نه و خوش پایانی نه. بخشد معنا ما رنج به یا درد نجات را

 .یستدر انتظار ما ن
 :  15سطر  152 صفحۀ ـ

و  یمشکالت عمهوم  ۀرم تقریباًرا به حالل  «تر بیش چیارای» یته: مدرنشده چاپ ۀترجم
 کرده است.   یلتبد یخصوص
 مشهکالت  تمهام  بهرای  حلهی بهه راه  یلرا تبهد  «خواری  زیاده» یته: مدرنگاین جای ۀترجم
 .است کرده خصوصی و عمومی
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 :  0سطر  171 صفحۀ ـ

فکهر   یهن بهه ا  یچندپاره شد کس «را  گل جنگ» براثر انگلستان کهوقتی: شده چاپ ۀترجم
 لنکسهتر  نفهع به رمه آن در که درد پایان ملی رفراندومی اریارا با برگ یریدرگ ینکه ا یفتادن
 .  یندازندبه صندو  ب یأر یورک یا

 کهس رهی   ،بهود  شهده  تجایه دچار 21رُزرا رای  جنگ با انگلیس وقتی: گاین جای ۀترجم
 و کلفهت  و بهدکاره  و کهودن  روسهتایی  مشهتی  از عمومی پرسی  رمه یک با که کرد  نمی فکر

 .درد پایان را  درگیری به یورک یا لنکستر میان انتخاب در را آن رأی به ارجا 
 :  2سطر  020 صفحۀ ـ

 .  راند  یم یشو تعارض است که تکامل را پ یعیخام انتخاب طب ۀماد: شده چاپ ۀترجم
 .راند  می پیش  به را تطور که است طبیعی انتخاب خام ۀماد تضاد: گاین جای ۀترجم

 :  21سطر  010 صفحۀ ـ

 مههم  راسهتی به آیا بخشد،  می معنا جهان به انسان رای  تجربه ،حالبااین: شده چاپ ۀترجم
   اند   بقیه از برتر برخی یا برابرند انسانی رای  تجربه ۀرم کنیم فکر است

 تجهارب  تنهها  ایهن  و انهد   مرده خدایان که باشد این بر توافق کهتاوقتی: گاین جای ۀترجم
 اگهر  داشهت  خوارهد  اساسی ارمیت واقعاً آیا بخشند،  می معنا را کهکشان به که رستند انسانی
 معتقهد  دیگهری  گهروه  و دارنهد  برابهر  جایگاری انسانی تجارب تمامی که کند گمان گروری
 برترند  دیگر بعضی از تجارب برخی که باشد

 :  21سطر  012 صفحۀ ـ

را  ینهی رنوز رهم متهون د   ،دانشمندان از بسیاری جملهاز ،نفر میلیاردرا: شده چاپ ۀترجم
 .  یستندن ینوآور أمنش دیگر متون این اما دانند  یم «مرجعیت و صالحیت» منشأ

 منبهع  عنهوان   بهه  مقهدس  متهون  از دانشهمندان،  ازجملهه  نفر، میلیاردرا: گاین جای ۀترجم
 .نیستند خالقیت منبع دیگر متون این اما کنند،  میاستفاده  «اقتدار»

 :  27سطر  002 صفحۀ ـ

 و حرکهت  بهه  شهرو   میها  روی سهرعت بهه  کهه  چهپش  دست اما: شده چاپ ۀترجم
 «رانهی یلاتومب ۀمسابق» :شد ساخته کلمه این را  مهره یباز ترک کرد مهره چند آوری  جمع

 چه ترسناک!  
 بهرای  میها  روی بهر  حرکهت  بهه  شرو  سرعتبه او چپ دست ولی: گاین جای ۀترجم

 .«درآوردم رو  ادای» :نوشت را  مهره گذاشتنکناررم با و کرد را  مهره آوری  جمع
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 :  21سطر  070 صفحۀ ـ

 خواریهد   مهی  اگهر : دریافتنهد  را اصهل  ایهن  پهیش  سهال  رااران کارنان: شده چاپ ۀترجم
 را فدا کنند.   یارزشمند یاچ یدرا را وادار آن یدبا یاورند،ب یمانا یانخدا به را انسان

 بنیهانی  و شهد  کشه   کارنهان  توسهط  پیش سال رااران شگردرا این: گاین جای ۀترجم
 خیهالی  رهای   موجودیهت  مردم خوارید  می اگر. شد بسیاری ادیان رای فرمان و تشریفات برای
 .کنید قربانی راآن پای در را باارزشی چیا باید کنند، باور را را  ملت و خدایانمانند 
 :  12سطر  112 صفحۀ ـ

 پهیش  سهال  رهاار پنجهاه تازه فقط ذرن انسان خردمند اسهت.   را ین: و اشده چاپ ۀترجم
 ...  که ما نئاندرتال خویشاوندان
 ایهن  مها  پهیش  سهال  رفتادراار. است خردمند انسان ذرن فقط این و: گاین جای ۀترجم
 .بودیم شریک خود نئاندرتال رای  عموزاده با را سیاره
 

 محتوی نقد. 1

 تمهامی  تها  بهود  آن درپهی  نوشهتار  این چهچنان کتاب، در شده  مطر  مطالب وسعت جهتبه
 یهن در ا ،رویازرمین. انجامید  یم یگرد یبه نگارش کتاب خود کند، موشکافی و نقد را مطالب
پرداختهه   یتفکهر و  یِمرکا ۀتنها به رست نویسنده نظری مبانی بر کوتاه نقدی از پس پژورش

 شده است.  
 انسهان  ،خردمنهد  انسان) نویسنده اثر سه رر به کلی نگاه یک در که کرد عنوان بتوان شاید
 کهه  دریافت توان  یم مقاله این موردبحثِ اثر ویژه  به و( ام12 قرن برای درس 12و  ،خداگونه
 ۀرا بها گونه   یانسهان  ۀجامعه  خهود  مباحث در رمواره گرایانه  تقلیل شدتبه نگاری در رراری
سهاده در   یبررسه  یهک تنها با  21.است آمیخته  انسان )انسان روشمند روشمند( دررم ینامروز

از  متهأثر  یهاان تا چهه م  یانسان ۀجامع مفهوم که دریافت توان  یسطح طبقات مختل  جامعه م
 دیگهر  یهک از  یهاان و تها چهه م   است بوده یطاز مح متأثر یشتنِاز خو یانسان رای  درکِ گروه

رهر   یبهرا  شهده یزمهان سهپر   چنین رمو  یجوامع انسان یایجغراف ستا یمتفاوت. حال کاف
 نویسهنده  نظرمهد  «انسهانِ »مفهوم  یچیدگیبه معادله افاود تا پ یاآن جامعه( را ن یخجامعه )تار
و کهل   دنه ک   مهی  عبهور  موضهو   این از سادگیبه رراری که ستا درحالی این. دشو چندبرابر
 انسهان  گرورهی  مثابۀ بهرا  یازرایشانو ن ،را  عرا تمایالت، را،  از منظر خواست یبشر ۀجامع

 مشهترک  و سهاده  نیازرهای  و رها   خواسهت  بها  پهیش  سال رااربیست ۀگردآورنده   شکارورز
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تطهور   یختهار  یردر س یکرر یادشده یجوامع گوناگون انسان که این بر افاون. کشد  می تصویر به
مفههوم انسهان    ررازگاری گویی و اند  کرده یمتضاد را ط کامالً گاریو  یرخطیغ یخود روند

است کهه مفههوم انسهان     یدرحال ینظارر شده است. ا و مجدداً یبازساز سوژه یک عنوان به
 تحهول  دچهار  کالبهدی  منظهر  از پیش سال راارصد سیاز  کمدست یستیز ۀگون یک عنوان به

 (.Richter et al. 2017) است نشده اساسی
 انسهانی  ۀسهوژ  مفههوم  تغییهرات  بینی پیش دنبالبه تا است کوشیده کتاب در نویسنده

 مههوارد از بسههیاری در را مفهههوم ایههن ایسههتایی انضههمامی طههور بههه کههه درحههالی ،بگههردد
 عبهارتی   بهه  یها ) رراری مدنظر انسانِ روی،ازرمین. است گرفته درنظر قطعی فرضی پیش
 نظهر   بهه  بینی  پیشقابل و شده  ساده غایت  به ی( موجودروشمند روشمند انسان رمان بهتر
 امها  اسهت  ،انسان ازجمله ،زنده موجود رر تینفک جاء غذاخوردن مثال، برای. رسد  می

آن  یخیمفهوم غذا و غذاخوردن تنها در بستر تهار  ۀدربار یانسان ۀرر جامع یذرن ۀخاطر
 صهورت بهه غهذا بهه    یشهیدن انسان تنهها اند  یبرا ،دلیل رمین به. است درکجامعه قابل

و زمهان   یامشخ  در جغراف ۀجامع یک در غذاخوردن تصور از دشوارتر بسیار انتااعی
عصهر   ۀجامع یک رم و پیش سال راارسیمعلوم است. رم انسان روشمند روشمند در 

و سهرو   ،پخهت  فراوری، تهیه، مناسکِ و آداب اما خوردند، میمدرن در ژاپن رردو غذا 
بهه   یشهیدن اند ۀتفاوت در ادارک انسان دربار ینمتفاوت بوده و رم کامالً ینشانغذا در ب
 نبوده است.  تأثیر  یغذا ب

بهه انسهان    یجوامع انسان ۀرم دادن  تقلیل و جغرافیایی ه   یخیتار ۀبستر از کردن  نظر صرا
 دارد محهیط  شناخت مفهوم از رراری که ایستایی فرض در را خود بار  ینروشمند روشمند، ا

 روشهمند  انسهان  ارز رهم  اشتباهبه که) انسانی ۀجامع مفهوم: سازد می نارمگون ریبتی و نمایان
. اسهت  شهده  فهرض  ازلهی  شهناخت  مفهوم اما شود، متحول است قرار( گرفته قرار روشمند
 متضهاد  حتهی  و متنو  بسیاربسته به علوم وابسته به آن، گاه  ،تواند میشناخت  ۀواژ که آن حال
 جههان  بینهی  پهیش  قابلیت که رستند علومی پسانیوتونی علوم تعری ، طبق نمونه، برای. باشد
 انهوا   سهاخت  بهه  کهه  اسهت  فیایک علوم این ۀثمر درند، می دست  به را آن کنترل درنتیجه و

 ۀگرایانه  تقلیهل  پذیری شناخت به اعتقاد ای دسته شناسی زیست در اما. است شده منجر ماشین
 و بینهی  پهیش  امکهان  زنهده  سیسهتم  یهک  اجهاای  شهناخت  که کنند می تصور و دارند سیستم
 درمهان  بهه  مسهتقیماً  رها ژن شناخت) سازد می فرارم کالن مقیاس در را سیستم این مهندسی
 کهه  دارنهد  اعتقاد و اند بوده سیستم پیچیدگی به معتقد ای دسته قابلمدر و( انجامد می پاشکی
 مفههوم  در تنهو   گهرفتن   نادیهده . سازد نمی پذیر کنترل را سیستم لاوماً سیستم اجاای شناخت



 294   (عبداللهی عاليهو  نسب  وحدتی )حامد ... آینده مختصر تاریخ خداگونه، انسانکتاب  یترجمه و محتوا نقد

 

 تهر  مههم رمهه  از و ،آن کهردن   فهرض  ایستا ،واژه این ۀزمین و تاریخ درنظرگرفتن بدون شناخت
 رهر  در برانگیها   نکهات بحهث   هازجمل اکنون به پیشاتاریخی رای  زمان از آن استقرای و یمتعم
 .است موردنقد اثر ویژه  به و رراری اثر سه

 یهک  مثابهه   انسان به خداگونه انساندر کتاب  یسندهبحث نو مرکا که داشت توجه بایستی
 رهای  سیسهتم  معهانی،  و مفاریم از تنیده  دررم ی ا  شبکه موردبحث انسانِ. است پیچیده  سیستم

 کههه اسههت ای پیچیههده رههای زیرسیسههتم از ای  مجموعههه و ،سیاسههی اقتصههادی، اجتمههاعی،
. اسهت نهاممکن   تقریبهاً ( واژه ایهن  ونینیوته  مفههوم  بها ) آن پهذیری  کنتهرل  و پذیری بینی پیش

 الگهوریتم  سهری یک به تقلیلقابل سادگی  به رایش گیری تصمیم و انسان زندگی روی، ازرمین
 در عصهبی  ۀپیچیهد  سیسهتم  انسهان،  مغها  در گیهری   یمتصهم  ینددر رر فرا ،مثال برای. نیست
 دلیهل  رمهین  به و سازد می را تصمیمات این اجتماعی ه  محیطی ۀپیچید سیستم با کنش بررم
. نهدارد  را آن بینی پیش توانایی ای دقیقه اباار ری  نه و ،دیگری گر مشارده ری  نه شخ ، نه

 ابهاار  و دانهش  کمبهود  را انسهانی  جوامهع  رفتار قطعی بینی  پیش در فعلی  ناکامی دلیل رراری
 رهای  سیسهتم  ۀنظریه  ادعای کهدرحالی است، دانسته پیچیده رای سیستم این کنترل برای تزم

 .راست سیستم این در پذیری کنترل ذاتیِ ناممکنی پیچیده
خهود را صهادر    یینهها  یفستمان نوعی  به 170 ۀدر صفح خداگونه انساندر کتاب  رراری

 چیسهت   اش  یخروجه  اسهت  اطالعهات  پهردازش  واحد نظام راستی  به بشریت اگر»: کند  یم
 کارآمهدتری  و جدیهد  اطالعهات  پهردازش  نظهام  گیری  شکل اش  خروجی معتقدند باوران  داده
 خوارهد  بهین  از خردمنهد  انسهان  پروژه، این اتمام با. شود  می نامیده چیا  رمه اینترنتِ که است
 یهد از ام ییبتهوان کورسهو   یدشا یامحتوم است  یندهآ ینا یاآ :جاستاین پرسش حال. «رفت
 از آن مشارده کرد  ییررا یبرا

. کنهد   مهی  معرفهی  اعصار تمام پرداز  داستان ترینمند قدرت درستی  به را انسان ذرن رراری
 رهای   محدودیت توانست گذارش،تأثیر شدت  به اما تخیلی، رای داستان برکت به که موجودی
را از سهر راه خهود بهردارد و     یارتباط جمع ۀدایر بودن  کوچک در شناسی  زیست از برخاسته

و...( موفهق   ،اروپها  ۀاتحادیه  چنهدملیتی،  رای  شرکت ملل،)مذارب،  ذرنی رای  داستان کمکبا
 و پهردازی   خیهال  توانهایی  ایهن  اکنهون،   شود. درست تا رهم  ینزم ۀکر روایفرمان یگانه تا دش

 رود  مهی  آن بهیم  رهراری  نظربه اما است، بوده بشر درخدمت رمواره ذرنی رای داستان تولید
و...( پها را   ،بهوک  فهیس گوگل،  ینترنت،)ا ایم  بوده مبدعش خود ما که تخیلی داستان بار این که

شهود کهه    یگرید یداستان ذرن ۀیندو سرا د،ریگ دستبه را امور عنان نهد،خود فراتر  یماز گل
 .نیستند ای  را در آن چندان کاره انسان
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( آن رم درسهت  ینانسان و چه ماش ید)چه تول یلیتخ یرا داستان ۀآیند به اندیشیدن چرا
 تهاریخ  درطهول  بشر که است این پاسخ ترین  مهم و متفاوت است  ساده یمقطع زمان یندر ا

 ۀیجه و نت یرامونشپ دربارۀاندازه  ینتا بد گاه ی ر زمین روی حضور خود بر ۀچندصدراارسال
 ۀینهد از آ یها بتوانهد تنهها راه گر   یداست کهه شها   یآگار یننداشته است و رم یاعمالش آگار

 باشد. خداگونه انسانکتاب  ۀیسندنو ۀشدکشیده تصویر   به
 ای  بارقهه  گر نمایانبتواند  یخیتار یبا تنگنارا انسان مواجهۀ ۀنحو بر اجمالی مروری شاید

 تنگنارهایی  کهه  است اشاره شایان. دشو یررار ۀشدیمترس ۀیندبا آ یاحتمال هۀمواج در امید از
 یهاس توبها و در  فشان آتش یئستوسن،پل بندان یخاشاره خوارد شد )اعصار  راآن به درادامه که

 ینهده آ یبهرا  یرهرار  چهه آن بها  داری  معنهی  تجهانس  ظهارر   به یتاز نظر مار یک ی جوان( ر
را تجهانس   مثال ین( ندارند. ردا از ارائه و استناد به ایتا)عصر جوتن د است دهکر بینی پیش

 اسهت  بحران از رفتبرون یذرن برا یتمعملکرد مغا انسان و کارکرد الگور ۀموجود در نحو
 انسهان  بتوانهد  اجهدادمان  از شهده بهرده  ث اربه الگوریتم رمین بسا  چه که امید این پروراندن و

 .دارد مصون دیتا خطر از را آینده
 ظههور  عصهر  درسهتی را به یئستوسنعصر پل تاریخ از پیش شناسان  باستان و شناسان  انسان
 یکهه از حهوال   شهناختی   ینزمه  یرا دوره از دوران ینا ۀعمد ویژگی. اند  کرده گذاری نام انسان
 پایهان  رولوسهن  عصهر  شهرو   با پیش سال رااردوازدهآغاز و حدود  یشسال پ یلیونم 1551
(. در اوج Ditlevsen et al. 2020) اسهت  مقیهاس بارگ رایِ بندان یخممتد از  رایی  چرخه ،یافت

را  نیزمه  ۀکرمین یانیم یرا عرض تا متر صد چند قطر به خی صفحات دوره، نیا یرا بندان خی
 مصهون  خیه  بها  شهدن دهیپوشکه از  خیصفحات  دست  نییپا یرا عرض کهنیا پوشاند. ضمن

بهه   هیشهب  یانهداز  و چشهم  ریبها  لهومتر یتا صهدرا ک  خ،ی ۀتود با مجاورت لیدل  به بودند، مانده
 تطابقهات  از یانبهور  مستلام یطیشرا نیچن در کردن  یزندگ شک  یداشتند. ب یقطب یتوندرارا
مها   ۀدیه چیپتهر  کهم  یرا  عموزاده که نیا جالب و بود بقا و خوراک به یابیدست یبرا یفررنگ

 یفنهاور  بها  رهم   آنه   یطیشهرا  نیقهرن در چنه   دورهاار  مهدت )انسان نئاندرتال( توانستند به
اروپها   ینواح نیتر  یو از غرب ،کنند مثل دیتول د،نورایبتاب  ه  روشمند انسان با سهیمقارقابلیغ

   .ندشوپراکنده  یبری)پرتغال( تا س
 عظهیم  یفشهان  آتهش  یش،سال پ راار71 حوالی و پلیئستوسن عصر رای  رااره واپسین در
 چههارم  عصهر  انفجهار  تهرین   یمفهوران کهرد کهه فهوران آن عظه      یتوبا در انهدونا  ۀجایر در

بمهب   1133را معهادل بها    فشهان  آتش ینلقب گرفت. دانشمندان قدرت انفجار ا شناسی زمین
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 خاکسهتر  بقایهای  و برخاسهته  رهوا  بهه  زمین از کیلومتریدو یستون دود تا حوال ،نداتم دانست
بهرآورد   ین(. چنه Smith et al. 2018بود ) یدهرس یان یقاآفر یتا ساحل شرق یآن حت ۀشدپخش

 انسهانی  جوامهع  کهه  بهوده  حدی  به آن محیطی  یستو عواقب ز فشان آتش ینشده که شدت ا
 (. جالهب Ambrose 2000) اسهت  داده کهارش  نفهر  رهاار دهرا تا حدود  یادر شر  آس ویژه  به
 یخهود رو  یهات و بهه ح  یهاد توبها برخ  فشان آتشاز خاکستر  یگرانسان توانست بار د که این
 ادامه درد. ینزم

 ادبیههات در کهه  گرفههترا فرا ینزمه  ۀکهر  سراسههری یبنهدان  یههخ یش،سهال په   21133
 یاربسه  ۀدور این. شود  می یاد( Younger Dryasجوان ) یاسدر عنوان بهاز آن  شناسی  اقلیم

 پایهان بهه  پیش سال 22533 در درنهایتو  یافتسال ادامه  2033 مدت سرد و خشک به
 ۀپیکهر  بهر  خالصهی  تیهر  را جوان دریاس رخداد بتوان شاید(. LeCompte et al. 2018) رسید

 اتمهام بهه  را خهود  محیطهی   زیسهت  منهابع  ینتهر  بیش موقع  تصور کرد که تا آن یجوامع انسان
 جثهه   بهارگ  حیوانهات  انقهراض  خاورنادیهک،  در غاال رای  جمعیت شدن  )کم بودند رسانده
و انقهراض اسهب و شهتر در     ،یامهاموت، کرگهدن پشهمالو و ماسهتودون در اوراسه      چهون  رم
 بهه  آوردن  یخهود و بها رو   ۀپیشهرفت ذرهن   مهدد بهه  نیها  بار ینو...(. انسان ا یشمال یکایآمر

 بیهرون  آزمهون  این از رمیشه از سربلندتر تنها  نه جانوران و گیاران سازی  ارلی و سازی  ذخیره
کهه   یشهد. عصهر   یاجتمهاع  یچیدگیو پ یفناور پیشرفتدر  ییطال عصری وارد بلکه آمد،

بها   13یهردار واگ رهای  یمهاری انوا  ب یو با ش پارم یمیاست. نوسانات اقل یافتهادامه  یاتاکنون ن
انسان وارد ساخت و انسهان   ۀپیکر بر عظیم شوکی ازگاریجوان تمام نشد و رر یاسدر یانپا

 .  آمد دربه یداناز م یروزرربار پ
نئانهدرتال و رهم    یرها  کهه رهم انسهان    است داده نشان روشنیبه شناسان  باستان رای  یافته
 از خهوبی بهه  ،گهروه  دو رر شدند، شانگاین جای نهایتکه در یروشمند روشمند یرا انسان
 زدنهد   مهی  شهکار  مهدیریت  بهه  دست فعاتنه و بودند آگاه خویش قلمرو در شکار وکی   کم

جانوران شکارشده توسط رهر   یایدر بقا را  ماده با مقایسه در نابالغ نررای توجهقابل ی)فراوان
 یهاان از م یدرک درسهت  کهدام  ی گااره است(. اما پرواضح است کهه ره   ینا تأییددو گروه در 

 یناگهر بهه آخهر    یدنداشهتند. شها   یکهالن و جههان   یپراکنش جانوران شکارشهده در سهطح  
 یِروشهمند روشهمند شهکارچ    یرها  بهه انسهان   یا یبریا ۀجایرشبه در را  بازماندگان نئاندرتال

 نهد ا خویش نسل بازماندگان آخرین را نآ که شد  یجوان گفته م یاساز وقو  در یشدرست پ
منقرض خوارد شهد، تنهها    یشهرم ینسل آن برا یفالن جانور پس از مدت ۀروی  یبا شکار ب یا

 .  کردند  یو گنگ شما را نظاره م یجگ یبا حالت
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 یآگهار  برخهورداریم  رسهانه  مهدد بهه  آن از امهروز  مها  و بودند فاقدش ما پیشینیان چهآن
 اطالعهات  ایهن  از عظیمی بخش. است)داده(  اطالعات تبادل و انباشت پرتو در شمول جهان
 شناسهان   باسهتان  رای  یافته کمکبه یما و سرنوشت جوامع بشر یشینیانپ هۀمواج ۀنحو ۀدربار
از  یشبشهرِ په   یکهه بهرا   رهایی   داده است، آمده دست  به اخیر سال صدیک در تنها نامورخ و

  12.بود نیافتنی  عموم دست یپنهان، بلکه برا کامالً ییماگر نگو یستمقرن ب
 ی،آغهاز کشهاورز   ی،)انقهالب شهناخت   یختهار  رهای   بانگهاه  از یهک  ری  در گاه ری  انسان
 یتاز وضهع  یکله  یریو تصهو  یهد د یامهروز دارا  چون رمعصر آرن، رنسانس(  ینی،شهرنش
حهد از منظهر بهداشهت،     یهن امروز تا بهه ا  چون رم گاه ی نبوده است. بشر ر یرامونشجهان پ
 یتو ارتباطهات وضهع   ،عالی آموزش پرورش،وآموزش ی،مادران و کودکان، پاشک ومیر  مرگ
با حهد مطلهوب فاصهله دارد،     یتوضع یااز نقاط دن یارینداشته است )ررچند در بس یمناسب
مسهئول   یکهم   و  یسهت درست است که انسهان قهرن ب   11(.پیشین قرون با مقایسه مقامدر یمنته
انهدازه   ینتا بهد  گاه ی ر یختار درطول و بوده محیطی  یستز ناپذیر بازگشت یعاز فجا یاریبس
از  یحهاک  یراخ ۀخود صدمه وارد نکرده است، روند تحوتت تنها در دو در زیست محیط به
 است.   باره  دراین را  از جوامع و دولت یاریبس یداریب

 زیسهت   محهیط  از حفاظهت  بهرای  کشهوررا  فقیرتهرین  در حتهی  تیحهه  و قهانون  صدرا
 رها   میلیهون  جههان  در سالهرر شماری یب یردولتیو غ یو مراکا دولت 10است رسیده تصویب به

 رها   ده ررسهاله . نندک  می درخطر گیاری و جانوری رای  گونه از محافظت و ردیابی صرا دتر
بهازار   ۀممکن سهاخته و روانه   یفیتک ینو جانوران با باتتر زیست محیط یتمستند با محور

و  ،کهاران ورزش مهداران، سیاسهت  از اعهم  جهانی معروا رای  شخصیت از بسیاری. دشو  یم
مربهوط   مسهائل خود را پرداختن به  یت( اولویتکسب محبوب یفقط برا رم یدرنرمندان )شا
 رایشهان   پهدربارگ  و پهدران  کهه  آمهوزانی دانهش  11.انهد   داده قهرار  شزیست محیطبه انسان و 

 حقهو   کهه  آموزند  یامروزه م ،آوردند  می حساب  خود به ۀروزمر تفریحات از را آزاری حیوان
 کنند.   یترا رعا اندار جان ترینکوچک
از  یاریو بسه  15گهذرد   مهی  اتهم  بمهب  نخسهتین  آزمایش و ساخت از دره رفت از بیش
 قادرنهد  کهه  دارند اتمی رای  موشک و را  بمب از مملو رایی  جهان امروزه زرادخانه یکشوررا

 بهه  یشپه  ۀدره  رفهت  از انسان. رسانند پایان  به ینزم ۀکر روی در را حیات ثانیه از کسری در
را  یهات ح یسهتم خود و کهل س  ینابود ییشد که توانا تبدیل ینزم ۀکر روی بر موجودی تنها

در  ،تردیهد   بهی . دشه ن منجر شوم رخداد این بروز به لاوماً یگانه ییتوانا یندارد، اما دارابودن ا
 تهرس  دلیهل هدو ابرقدرت شر  و غرب، عمد یانو در اوج جنگ سرد م یالدیم شصت ۀدر
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بهود.   یمحتمهل جنهگ اتمه    کهامالً وقهو    براثر سیاه ای  یندهاز آ یمردم نگران ۀعام و نامتفکر
 از گیرانهه سهخت  قهوانینی  وضهع  بها  توانست شمول  جهان یبشر با استفاده از آگار ،حال ینابا
اگهر   ،قیهاس  رمهین  بهه . نهد ک یریمتن! جلهوگ  ینحداقل تا زمان نگارش ا آن پیوستنوقو  به

 گونهه  ایهن  توان  یباشد، م یررار چون رم یاریبس نگرانیعمده یتادر چنگ د یراس ۀیندامروز آ
پهس   یابهد  ررهایی  نهاک رول یتوانست از سرنوشت یالدیم شصت ۀدر در انسان که انگاشت

 چرا اکنون نتواند   
 تمهامی  در ثانیهه  از کسهری  در اینترنت و آزاد رای  رسانه کمکبه ،یرمگ ،تحوتت این
 حهدی   بهه  مها  گذشهتگان  میهراث  شهد،  اشهاره  کهه گونه رمان گرچه. یابد  می گسترش جهان
 وجهود  منکهر  تهوان   ینمه  یهم، دار یادیز ۀکامل آن فاصل یکه با بازساز است بوده گر ویران
 اسهت  ایهن  موجود امید تنها. بود رفتاررا این کردننکورش در حداقل شمول جهان آگاری
بتوانهد بها    ،شهد  اشهاره  آن به که شمولی  جهان آگاری از برخورداری مددبه ،شاید انسان که

)گوگهل،   دبدره  یمتول سساتؤم به حد از بیش وپردادن  عواقب بال صحیحمطالعه و درک 
 یشخصه  یمحفاظهت از حهر   ۀدربار بازدارنده و کارآ ینیقوان یبو...( و با تصو ،بوک فیس
 پهردازش  نظهام » 10:نهد ک یریاسهت جلهوگ   نهاک بهیم  آن از رهراری  چهرا از وقو  آن انسان

 ایهن  اتمهام  بها . شهود   مهی  نامیهده  چیها   رمه اینترنتِ که است کارآمدتری و جدید اطالعات
 .«رفت خوارد بین از خردمند انسان پروژه،
 

 گيری  نتيجه. 6

 محیطهی،   زیسهت  فجهایع  جهانوری،  عظهیم  رهای   انقهراض  قهرون  را اخیر قرن دو بتوان شاید
 فهرسهتی  تهوان   مهی  راسهتی   . بهیدنام یگرد ۀفاجع را  و ده ،را  کشی  نسل سوز،  خانمان رای جنگ
فهرارم سهاخت.    اسهت  بهوده  آن مسبب اخیر قرن دو در تنها بشر که رایی  خسارت از انتها  بی
 تجسهم  را روشن ای  یندهانسان نتوان آ یدیسرشار از پل ۀگذشت به نگاری با که نیست دلیل  یب

بلکهه بهه    یماریو ب ،قحطی ،فشان آتش ،بندان یخبار انسان نه به مصاا  ینکه ا ای  یندهآ ؛نمود
 ۀآینهد  نرمهی . بهرود  بایهد  خهود  ذرهن  از فراتر ذرنی یعنی تر ناکبس رول یرویین یاروییرو
 و چیها   رمه اینترنتِ پیدایش عنوان بهکتاب خود از آن  یفستدر مان یاست که ررار ناک رول
 و قطعا محتوم است  لاوماً آینده این آیا اما. کند  می یاد خردمند انسان عصر پایان

 ینوشتار بدان اشاره شهد، بشهر توانسهت از تنگنارها     ینا یشیندر بخش پ کهگونهرمان
 یشاتاریخیپ ۀفاجع را  و ده ،جوان یاستوبا، در فشان آتش ،بندان یخاعصار  چون رم یفراوان



 9911 ذر، آنهمسال بيستم، شمارة  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   224

 

 بهات  در یادشهده  فجایع تمامی با مواجه انسانِ مشترک فصل. برد در  جان سالم به یخیو تار
 چهه  تردیهد   بهی . شـمولجهـانآگـاهیعـدمگهااره خالصهه کهرد:     یهک در  توان  می را

روشهمند روشهمند    یرها  سال قبل و چهه انسهان   راار253 در مرکای آسیای رای  نئاندرتال
درک  یهک  ری  ،شانادرمقرن  یو چه بشر اروپا یشسال پ رااردهدر  یککشاورز خاورناد

 تهأثیر و  یعوسه  یاسهی خود در مق یراموندر پ داده  اتفاقات رخ دربارۀ شمولی  جهان یو آگار
رفتارشهان چنهدان    ،داشتند  می رم اگر که بساانسان نداشتند و چه ۀآیند زندگی روند ردآن 
 .کرد نمی یتفاوت

 یی)ررها  واردشهده  فهرض  بهر  را ایهراد  ایهن  درسهتی به سطور این بیننکته ۀخوانند شاید
خهود تنهها    ای آگهاری  چنهین  کسهب  کهه  ندک( وارد شمول  جهان یبا استفاده از آگار یاحتمال
. اسهت  بهوده  میسرو...(  بوک فیس)گوگل و  یمجاز یفضا رای  غول در دیتا انباشت کمک به
 ۀیسهند مقالهه و رهم نو   ینا یسندگانچراکه رم نو ؛است یحوارد و صح کامالً ینقد انتقاد این

در سهاختار   اساسهاً  .اند داشته یادشده رای  غول ۀیدرخور در تغذ ینقش یرمگ موردنقد کتاب
 مخهازن  شهدن   تر  پیچیده به کمک از گریای توان  ینم ییجا در معدود استثنارا ینامروز یایدن

 ایهن  بهه  جدیهد  رهای   داده ورود و دیتها  مخهازن  رای  داده از استفاده. داشت اطالعات انباشت
 گیهری تصمیم بر شک  یو ب است شدهانسان معاصر  ۀررروز زندگی از تینفک جاوی مخازن

 تهر  کهم  حهال، اینبها  17.نقش خوارد داشهت  یررار ۀشدیمترس ۀیندآ ۀدربار انسان قضاوت و
 ینآن را چنه  آن بهه  رسهیدن  از پیش درست انسان که گرفت سراغ توان  یرا م یخیبانگاه تار

 ای  ینهده سهاختن آ  یبهرا  یهد ام ۀبارق تنها امر رمین شاید و باشد داده قرار بازبینی و مداقهمورد
انباشهت و   ۀسای در شمولجهان یباشد. آگار است ناکیمکتاب از آن ب ۀنویسند چهآن از بهتر

 بیمهاری  واکسهن  که باشد روزگار بازی از شاید این و دشو  یتبادل اطالعات )داده( حاصل م
 .است نهفته دیتا خود در( یتائیسم)د است ناکبیم آن از رراری که

 

 ها نوشت پی

1. cognitive revolution 

 حهوالی  از کهه  زمهین  روی بهر  انسان حضور دوران ترین  یطوتن سنگ عصر یا سنگی  پارینه عصر. 1
 سهال  رهاار دوازده درحهدود  نشهینی جا یهک و  را  سازی  ارلی آغاز با و آغاز پیش سال میلیون 1551
 دیگهر  از دور به ای  دسته ۀپراکند و کوچک جوامع در سنگی  پارینه انسان. است پذیرفته پایان پیش
 .است بوده گردآوری و شکار برمبتنی یشتشو مع کرده  می زندگی را  گروه
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0 .animism، و بهوده  رو  دارای( جهان   یو به  دار جهان موجودات )اعم از  یکه در آن تمام ای  اندیشه 
جوامهع کوچهک    ی. رنهوز رهم برخه   شهود  ارتبهاط  وارد رها نبها آ  یماًمستق است توانسته  می انسان

 .دارند اعتقاد بدان گردآورندهه   شکارورز

 جوامهع  فررنگهی  تطهور » (،2011) حامهد  نسهب، وحهدتی  به بنگرید بارهدراین تر  کامل بحث برای. 1
 پهذیریِ   سهازش  ۀانگهار  بازگفهت  رها،   سهازی   یارل یانپا تا آغاز از یفالت مرکا پیراموندر  انسانی
 .212-211، ص 27ش  ید،جد ۀدور ،پژوری  باستان ۀمجل ،«فررنگی

 .یشراار سال پ دوازده یال ده یرامونپ یبا قدمت یامروز ۀیدر ترک یدیکل یباستان ۀمحوط دو. 5

 ینیقبهل از شهرنشه   ۀافهراد در چنهد رهاار    ینکه تمام ا است رفته کار هب «ظارر  به» ۀواژ دلیل این به. 0
جهدا   دیگهر  یهک از  یگسهترش جوامهع انسهان    دلیهل بهه  صهرفاً بودند و  یلهقوم و قب یکاز  یرمگ
 بودند. افتاده

 عاملیهت  و ارزش بهر  کهه  اسهت  اخالقی و فلسفی ینیب جهان گرایی  انسان یا( humanism) اومانیسم. 7
 و عقالنیهت ) شهوارد  و نقادانهه  تفکهر  عمومهاً  و دارد تأکیهد  جمعهی  یها  فردی صورتبه را انسان
 .درد می ترجیح خرافات و اندیشی  دگم پذیرش بر را( گرایی تجربه

8. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow 

 .فردا کوتاه ۀتاریخچ: خداگونه انسانباشد:  ینچن یستیکتاب با یقعنوان دق رسد  می نظربه ررچند
 مختصهر  تهاریخ  خداگونهه،  انسهان  (،2017) نهو   یهووال  رراری،: موردنقد کتاب کامل ارجا 

 .یمنشر آس ینشر نو با رمکار :تهران ،یزررا عال ۀترجم ،آینده

 .1327 ۀفوری Time، 20 ۀمجل. 1

 بهه  سهوئد  در نیها ( خردمنهد  انسان)مترجم کتاب  ینگرگ یککتاب را ن یناشاره است که ا شایان. 23
 یزررا عهال  ۀنوشتار ترجم یننشر سپرده است. در ا ۀبوت به الکترونیکی صورتبه و ترجمه فارسی

 در نشر نو مالک کار بوده است.

 کتب را برعهده نگرفته است. ینلغو انتشار ا یتمسئول ای رسمی نهاد ری  تاکنون ررچند. 22

 حامهد  نسهب،   وحدتی: است دادهقرار  موردنقد مقاله این نویسندگان از یکی تریشپ را کتاب این. 21
 انتقهادی  ۀنامه پهژورش  ،«بشهر  مختصر تاریخ خردمند، انسان کتاب ۀترجم نقد و بررسی» (،2011)

 ،1 ش ،21 س ،فررنگهی  مطالعهات  و انسهانی  علهوم  پژورشهگاه  انسهانی  علوم رای  برنامه و متون
 .250.-201 ص

 معنایبه homo ۀدو کلم بر مشتملکتاب است  ۀیسندنو ۀکه عبارت نوساخت homo deus ۀواژ. 20
 بهرای  کهه  شناسهان   زیسهت  سهیا  بهه  نویسنده. خداست معنایبه ینتت ۀریش با deusانسان و 
 یندسهت بهه ابهدا  چنه     کننهد   مهی  استفاده ای  لینه دوبخشی سیستم از زنده موجودات نامیدن
 زده است. یاصطالح
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21 .cyborg، شدۀ  کوتاه واژه این cybernitic organism رهای   بخهش  تلفیق از که است موجودی معنی  به 
 .باشد شده حاصل خود بدن در مکانیکی و ارگانیک

 انسهان  (،2017) نو  یووال رراری،: است کتاب این به مربوط بخش این در اشارهمورد تصفحا. 25
 .آسیم نشر رمکاری با نو نشر :تهران ،عالی زررا ۀترجم ،آینده مختصر تاریخ خداگونه،

 در یافتهکتهاب انتشهار   یسهی رهم از مهتن انگل   ترجمهه  دادن  تطبیهق  جهت است اشاره شایان. 20
Penguin Random House ینگهرگ  یهک ن یفارسه  ۀ( و رهم از ترجمه  1320) یتانیها در بر شهده  چاپ 

 .است شده استفاده( <https://www.tarikhema.org> ی)برگرفته از تارنما

 یتلها ب یتانیهایی گهروه راک بر  ۀساخت Lucy in the sky with diamonds ۀبه تران یسندهنو ۀاشار. 27
(The Beatles )رهای  فسهیل  تهرین معهروا  از یکهی  مسهتعار  نهام . اسهت  2107 سهال  در شدهارائه 

 بها  آن کشه   زمهانی رهم  دلیهل به ،(australopithecus afarensis) اتیوپی در شدهکش  ریخت  انسان
 ه گهذارده شهده اسهت )دونالهد جورانسهون      «لوسهی » صوتضبط از محل در یادشده ۀتران پخش

 (.یحضور ۀمذاکر ه  یادشده یلکاش  فس

21 .The War of the Roses، تصهاحب  برسهر  انگلسهتان  رهای   خانهدان  میهان  داخلهی  رایجنگ سری 
 .انجامید طولبه م2117 الی 2155 سال از گریخته و جسته صورتبه که قدرت

 بهه  رمیشهگی  انتقهادات  ینتهر  مههم  ۀاز زمر پیچیدهاز حد مسائل  یشب سازی  ساده رمین. 21
 که داشت دور نظر از نیا را مهم این بایست  نمی ررچند. دشو  یمحسوب م یررار ۀگان سه
 مسهائل  بهودن فههم قابهل  و سهازی   سهاده  رمهین  نیها  کتهاب  ررسه اقبال دتیل عمده از یکی

 است. یادشده

 !است شده انجام کرونا بحران اوج در درست و 2011 فروردین در مقاله این نگارش. 13

 الگورهایی  و گذشته در انسان ناصحیح رفتاررای محیطییستتبعات ز ۀدربار تر کامل بحث برای. 12
جهرد   ۀنوشهت  ،رردو ،آشوب و فروپاشیبه دو کتاب  یدبنگر ،است آمده دستبه اتفاقات این از که
 .اند  شده ترجمه فارسی به تازگیکه به یمونددا

( واقعیهت ) Factfulnessبهه کتهاب    یهد اعداد و ارقام بنگر ۀمشارد و باره دراین تر  کامل بحث برای. 11
: یبا مراجعه به تارنمها  توان  یم ،چنین رمترجمه شده است.  یان یکه به فارس ینگرانس رزل ۀنوشت

www.gapminder.org و اجتمهاعی  رهای   لفهه ؤم از بسهیاری  صهعودی  گسهترش  رونهد  رای  نمودار 
 تا به امروز مشارده کرد. نوزدرمقرن  ۀمیان از را فررنگی

 ممنو  کرده است. کامالًرا  یکیپالست رای  کیسه از استفاده کنیا تازگیبه. 10

 رجوجه  بها  مصاا در آمریکا انتخاباتی ناماد گور، ال مایکروسافت، گذار  یانبن ،گیتس بیل ازجمله. 11
 .و... ،کاپریو  دی لئوناردو بوش،

 .متحده ایاتت در نیومکایکو ایالت راییاباندر ب 2115 ۀژویی 20. 15

http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
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 رخ شهده   اشهاره  محدودسهازی  جهت را  دولت برخی جانب از دست این از اقداماتی نیا اینک  رم. 10
و اسهتفاده از اطالعهات    یرسه  دست یبرا یا گیرانهسخت یندر آلمان قوان ،نمونه برای. است داده

 (.Data protection report یبه تارنما ید)بنگر است شدهو گوگل وضع  بوک فیسافراد توسط 

 مهورد  رها   ده و دوستی عکس ذیل کامنت رر گوگل، در ساده یوجو جسترر  یمیل،رر ا ارسال. 17
 .کنند  یعمل م یادشدهدر مخازن  یتاانباشت د ۀمثاب  به ،یرمگ ،دیگر

 ۀمقاله و ارائه  یناز انتشار ا یشپ ۀنسخ خواندن با که عایاانی تمامی از تا رستند مایل نویسندگان. 11
 دکتهر  آقایان: آورند عمل  به قدردانی و تشکر دندکربه ررچه بهترشدن متن کمک  سودمند نظررای
سهاناز   رها   و سرکار خانم ،احمدی یدمحسنو دکتر س ،شیرازی امیرحسین دکتر روستایی، کوروش
در مهتن متوجهه    یررگونه کاست یتاست مسئول یهی. بدیدیجمش یمو نس ،رضایی حسنا شیروانی،

 است. یسندگاننو

 

 نامه کتاب

 .نو نشر: تهران ی،مجلس یدونفر ۀترجم ،فروپاشی ،(2017) جرد دایموند،
 :تههران  ی،اصالن قودجهان  ۀترجم ،زدهبحران کشوررای برای عط  نقاط: آشوب ،(2011) جرد دایموند،
 .یصانع
 .توسعه نوین :تهران ،یبهار رحمت ۀترجم ،واقعیت ،(2011) رانس روزلینگ،
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