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  چكيده
عنوان  باهايي است كه در جهان  ازجملة پژوهش بشر مختصر تاريخ خردمند، انسانكتاب 

قلـم يـووال نـوح هـراري از      شـود. كتـاب يادشـده بـه     بندي مي رويكرد تاريخ كالن طبقه
 درآمده است. نويسنده درخاللرشتة تأليف   آموختگان مشرب فكري جرد دايموند به دانش
فصل عمدة كتاب با عناوين انقالب شـناختي، انقـالب كشـاورزي، وحـدت بشـر و       چهار

هزار سال  صدهاي داستان تطور انسان را از حوالي  انقالب علمي كوشيده است فرازونشيب
همگي از  پيش تا رسيدن به عصر مدرن روايت كند. گرچه نويسنده و مترجم و ويراستاران

برخـي انتقـادات بـه     منجر شـده رخي ايرادات محتوايي قلمي شيوا و جذاب برخوردارند، ب
انگاري بـيش از   ترين نقد وارده به كتاب ساده رويكرد علمي نويسنده فراگير شود. شايد مهم
هاست. نويسـنده در هـيچ بخشـي از     ها و تاريخ اندازه و وسواس كم درخصوص ارائة مدل

چـون بيشـينة    هـزار و نـه هـم    هفتـاد ا مبدأ انقـالب شـناختي را   كتاب توضيح نداده كه چر
چنـين وي خواننـده را دربـارة شخصـيت      هزار سال قرار داده است. هم پنجاهگران  پژوهش

نويسـنده انسـان    كه مـراد  كند. اين اصلي كتاب (انسان خردمند) تاحدودي سردرگم رها مي
) homo sapiens sapiensد هوشمند (يا انسان هوشمن است )homo sapiensهوشمند ابتدايي (
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 مقدمه. 1

 »تـاريخ كـالن  «در تحليل تـاريخ بشـر بـا عنـوان      جديديزماني است كه رويكرد  مدت
)Big Historyطور خالصه  معطوف داشته است. تاريخ كالن به مندان را به خود ) توجه عالقه

جاي پرداختن به جزئيات نقاط عطـف تـاريخ جهـان و بشـر      رويكردي در علم است كه به
ها نقش اين رويدادها را در مقياسي بـزرگ و در   سعي دارد با استفاده از انواع علوم و دانش

 كنـد روندگرايانـه بررسـي    ديگـر بـا نگـاهي    اي از ارتباطات و تأثير و تأثرات بر يـك  شبكه
)Christian 2011م  90ن نگــرش را بــه دهــة گــران پيــدايش ايــ ). گرچــه عمــوم پــژوهش

ـ كـر توان ردپاي اين تفكر را در آثار ميانة قرن نوزده نيز مشـاهده   اند، مي داده  نسبت  رايد؛ ب
) نوشـتة فـردريش ويلهلـم هـاينريش الكسـاندر فـون       Cosmos( جهاننمونه، برخي كتاب 

و  1844در ســال  )Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldtلــت (هومبو
 1856) نوشتة چارلز داروين در سال Origins of Species( انواع منشأچنين كتاب مشهور  هم

چـه رويكـرد تـاريخ     ). آنSpier 2008انـد (  هاي كاربست اين رويكرد دانسته مثال ةرا از زمر
گردي روند وقوع تحوالت در  هاي علمي متمايز ساخته رديابي و پي كالن را از ديگر نگرش

رِد دايمونـد      گو براي آينده است؛ به هاي پيش حال ارائة مدل گذشته و درعين طـور مثـال، جـ
)Jared Diamond(فروپاشـي  روان اين مكتب، در اثري با عنوان  ) از پيشCollapse  پـس از (

توانست بـه الگـويي بـراي     ،شده در گذشته حلهاي مضم تعدادي از تمدن درموردپژوهش 
  ).Diamond 2005بيني فروپاشي در جوامع بشريِ عصر مدرن دست يابد ( پيش

ـ  با گذر زمان و نظر به جذابيت اين رويكرد، روزبـه  تعـداد انديشـمنداني كـه بـا      هروز ب
د. شـو  مي ها دارند افزوده استفاده از اين روش سعي در تبيين علت و معلولي وقايع و پديده

و ايـن قابليـت را    استكننده و تكنيكي علوم  كه تاريخ كالن فاقد جزئيات خسته خاصه اين
د. كتـاب  كنـ به زباني ساده با مخاطبـان از هـر قشـر و تحصـيالت ارتبـاط برقـرار        د كهدار

  موردبحث اين نوشتار نيز با همين رويكرد نگاشته شده است.
  

 كتاب موردبحث. 2

انسـان خردمنـد، تـاريخ    شته به آن پرداخته خواهد شد ترجمـة كتـاب   كتابي كه در اين نگا
آموختگان  ). هراري خود از دانشHarari 2014تأليف يووال نوح هراري است ( 1مختصر بشر

مكتب فكـري جـرد دايمونـد اسـت كـه در ايـن كتـاب نيـز مكـرر بـه نويسـندة يادشـده             
به زبان عبري چاپ گرديد و سپس در سال  2011. اين كتاب نخست در سال 2 كند مي  اشاره
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زبـان   45به زبان انگليسي برگردانده شد. از آن زمان تاكنون ايـن كتـاب بـه بـيش از      2014
در  گـاردين ده اسـت. روزنامـة پرشـمار    كـر شماري را از آن خود  ده و جوايز بيشترجمه 

اين كتاب بـراي   3.لمي در دهة گذشته قرار داده استانگلستان اين اثر را جزو بهترين آثار ع
با ترجمة نيك گرگين و با ويراستاري محمدرضا جعفري و زهرا  1396بار در مرداد  نخستين

چاپ رسـيد و بالفاصـله در شـهريور همـان      عالي توسط نشر نو و با همكاري نشر آسيم به
ر از يك سال به چاپ دوازدهـم  ت  زماني كم  اين اثر در مدت 4.سال به چاپ دوم دست يافت

  5.رسيد و چاپ آن كماكان ادامه دارد
شدن بشر است و نويسنده آغاز اين داستان  داستان چگونگي انسان انسان خردمندكتاب 

كتـاب نيـز برگرفتـه از همـين      هزار سال پيش قـرار داده اسـت. وجـه تسـمية     هفتادرا در 
شـده   هاي انسانيِ منقرض ن و ديگر گونهاست كه نويسنده به وقايع پيش از اين زما  موضوع

روايت متـرجم، انسـان    بهتر پرداخته و تمركز خود را به پيدايش گونة انسان هوشمند (يا  كم
است. كرده  معطوفاست) و اتفاقات پس از اين پيدايش  homo sapiensكه ترجمة  ،خردمند

، »انقالب كشـاورزي «، »انقالب شناختي«بر چهار بخش است كه ذيل عناوين  كتاب مشتمل
  است. شدهبندي  طبقه »انقالب علمي«و  ،»وحدت بشر«

نويسنده نشان داده موجودي كه اينك حاكم بالمنازع كرة زمين است  ،در بخش نخست
داران و  و درپي فتح ديگر كرات منظومة شمسي است درابتدا فرق چنداني بـا ديگـر پسـتان   

بود، در همان  رت هوش مافوق تصورش نميبسا اگر قد هاي پيرامونش نداشته و چه نخستي
 مـدد ذهـن انتزاعـي و زبـان پيشـرفته      تـدريج و بـه   زوال بود. اين موجود به  ابتدا محكوم به

را پديد  ،كه تا آن روزگار ديده شده بود ،روابط اجتماعي ماوراي نُرم جوامع انساني توانست
آورد و از قبل اين روابط تنگاتنگ توانست معيشت خود را سروسامان بخشـد. در واپسـين   

سنگي، انسان توانسته بـود خـود را از انتهـاي هـرم غـذايي بـه رأس        هاي عصر پارينه هزاره
كه  ها به صدا درآورد. درست در زماني رسانده و زنگ خطر را براي انقراض بسياري از گونه

زد و بـا    ديد دست به قمـاري شـگرف   ود را در اوج تسلط بر محيط پيرامونش ميانسان خ
بازگشت پاي نهاد. پرورش  هاي گياهي و جانوري به مسيري بي سازي انتخاب ناآگاهانة اهلي

از زندگي انسان بود كـه نويسـنده بـا عنـوان      جديديويژه كشاورزي سرآغاز فصل  دام و به
ميـزان واژة انقـالب    كـه تـا چـه    نظر از ايـن  ده است. صرفاز آن ياد كر »انقالب كشاورزي«

ها  گيري نخستين مالكيت منشأ شكل جديداين فصل  6،برازندة اين فرايند چندهزارساله بوده
و زمينـي اسـت. در پـس پيـدايش      رافيـايي غجبر زمين و پدايش هويتي وابسته به مرزهاي 

هـايي   تدوين قوانين و دسـتورالعمل  هاي انساني، نياز به شدن ابعاد جمعيت مالكيت و بزرگ
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تـر دادوسـتد    ديگـر و چـه انجـام سـاده     چه براي ايجاد محيطي مناسب بـراي تحمـل يـك   
كارهاي جوامع براي خـروج از   نويسنده به راه ،نمود. در بخش سوم كتاب ناپذير مي اجتناب

واحـد   گيـري نظـام   ها شكل هاي اجتماعي و اقتصادي اشاره كرده كه نتيجة همة آن بست بن
نقـش علـم در     و اديان بوده است. بخش فرجامين كتاب بـه  ،ها پول، پديدارشدن امپراتوري

اي براي ديگر كتاب نويسنده با  پردازد و مقدمه تركردن اين نظامات كهن مي هرچه مستحكم
ه كتـاب از سـه نگـاه:    شدسعي  ،. در اين نوشتاراست )Homo Deusانسان خداگونه (عنوان 

  د.شونقد و بررسي  او محتو ،ترجمه ارزيابي شكلي،
  

 ارزيابي شكلي. 3

صـفحه   621در قطع رقعي بـا جلـد گـالينگور در     انسان خردمند، تاريخ مختصر بشركتاب 
ده و شـ چاپ رسيده است. شكل جلد ترجمة كتاب به تبعيـت از اصـل كتـاب طراحـي      به

و  ،بنـدي، فونـت   صـفحه و نواز است. كاغذ چاپ از كيفيت مطلوبي برخـوردار بـوده     چشم
چون ديگر آثار نشر نو از دقت و كيفيت بـااليي برخـوردار اسـت. مـتن      كيفيت تصاوير هم

تأمل اسـت كـه متأسـفانه در     اي قابل  درون تصاوير با دقت به فارسي برگردانده شده و نكته
تفكيـك فصـل    كتاب داراي ارجاعات به ،چنين انگاشته شده است. هم  بسياري از آثار ناديده

  ه است.كردتر  اي مفصل و كارآمد است كه ارزش كار را بيش  انتها و نمايه در
  

 ارزيابي ترجمه. 4

توسط نيك گرگين و با  انسان خردمندد كه ترجمة فارسي كتاب كراغراق بايستي اعتراف  بي
ترين آثار در حوزة  اشتباه ترين و كم روان ةويراستاري محمدرضا جعفري و زهرا عالي از زمر

شـده اسـت.     چند سال اخير به بوتـة نشـر سـپرده    شناسي است كه در شناسي/ باستان انسان
برده متخصص در حـوزة   يك از افراد نام د كه بدانيم هيچشو تر مي اهميت اين اثر زماني بيش

موارد معدودي از عدم تطابق متن اصلي بـا   ،اينشناسي نيستند. باوجود باستان شناسي/ انسان
  شرح ذيل است:  خورد كه به چشم مي به پذيرفته ترجمة انجام

 :است دهشعنوان  »درخت دانش«، ذيل عنوان 45صفحة در   ـ

 نقـاط  سـاير  ادامهاما در يد،گز يسكن آفريقا شرق در قبل سال هزار 150 خردمند انسان
 بــه را انســاني هــاي گونــه يگــرد يشهــزار ســال پــ 70 تقريبــاً و درنورديــد را جهــان
  .كشاند  انقراض
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  ترجمة اين جمله است:اين مطلب 
Although Sapiens had already populated East Africa 150,000 years ago, they began to 

overrun the rest of planet Earth and drive the other human species to extinction only 

about 70,000 years ago. 

  گونه باشد: ترجمة دقيق اين جمله بايستي اين
هزار سال قبـل در شـرق آفريقـا سـكني      150تر و درحدود  گرچه انسان خردمند پيش

هزار سال قبل شروع به سرازيرشدن به مابقي سيارة زمين و  70گزيده بود، تنها حوالي 
  .كردهاي انساني  كشاندن ديگر گونه انقراض به

سـاني  هـاي ان  روي ادعاي انقراض ديگـر گونـه   هيچ مشخص است كه نويسندة كتاب به
هزار سال  70و انسان فلورز) درست در  ،قامت، انسان نئاندرتال، انسان دنيسوا (انسان راست

هاي انساني تا هزاران سال  چراكه برخي از اين گونه ،دست انسان هوشمند را نداشته پيش به
  بعد به حيات خود روي كرة زمين و در جوار انسان هوشمند ادامه دادند.

 گراف دوم چنين آمده است:ادر انتهاي پار ،126صفحة در   ـ

  ... ينالت يشةاز ر ]كردن يو خانگ ،ياهل ،رام معني به[ domesticate واژة

شده ازجانب مترجم كتـاب    معني افزوده است كه قرارگرفتن كلمات در كروشه به بديهي
درستي معادل  بهكه  ،كردن دانستن رام با اهلي است. اهلي است. منتهي ايراد اين افزوده معادل

باشـد    اي گياه و جانور وابسته به انسانمعني آن است كه بق به ،لحاظ گرديده domesticateبا 
گيـري   كه درخالل اين وابستگي و بسته به نياز انسان و اعمال فشار انتخابي تغييرات چشـم 

را بـا  گردد. كافي است گوسفندان امروزين  در ريخت گياه و حيوان درگذر زمان پديدار مي
كرد تا بـه ايـن     شان گرگ مقايسههاي فانتزي كوچك را با نياي مستقيم نيايشان قوچ و سگ

نشيني با انسان را انتخاب  هستند كه هم ،همانند فيل ،برد. در نقطة ديگر جانوراني پيتغييرات 
 ةگوينـد كـه معـادل واژ    مـي » شده رام«شده باشند. به اين جانوران   كه اهلي اند بدون آن كرده

»tame« شده در كودكي  هاي رام ندارد و فيل  چ مزرعة پرورش فيلي در جهان وجوداست. هي
  اند. اسارت گرفته شده به

 :آمده است ، پاراگراف سوم181صفحة در   ـ

  .ماساچوستس را از بر باشد يالتا ينقوان ةمجموع كل است ممكن وكيل

  ترجمة صحيح اين عبارت به اين صورت است:
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  .قوانين ايالت ماساچوست را از بر باشد ةاست كل مجموعيك وكيل ممكن 

 :آمده است ، پاراگراف نخست193صفحة در   ـ

  .اندازد كه مرا به ياد ماه عسلمان در نيو اورليينز مي

  ترجمة صحيح اين عبارت به اين صورت است:
  .اندازد كه مرا به ياد ماه عسلمان در نيواورلئان مي

از انتهـاي كلمـة نوكرهـا حـذف شـده اسـت.        »ي«، در خـط دوم،  200صفحة در   ـ
 نوشته شده است. »عنوان به«اشتباه  به »عنوان به«، خط ششم 202چنين در صفحة  هم

نگاشـته شـده كـه معـادل      »مسـوآمريكا « »Mesoamerica« ةبراي واژ 240در صفحة   ـ
است. ايضـاً در همـين صـفحه، پـاراگراف دوم، خـط       »آمريكاي مركزي«تر آن   دقيق

ــالي   ــروف پرتغ ــاژالن، كاشــف مع ــد م ــام فردينان ــارم ن ــه ،چه ــتباه  ب ــان«اش  »فردين
 است.  شده  نوشته

 نگاشته شده است. »ارنان كورتس«اشتباه  به »هرنان كورتز«نام  ،247در صفحة   ـ

اسـت.   »يشـه سنگ ش« »obsidian« تر معادل واژة ، خط هفتم، صحيح249در صفحة   ـ
 شناسي ايران رواج دارد. در باستان »ابسيدين«البته خود كلمة 

 »بـا اسـتفاده كننـد   « ،، پـاراگراف دوم »صـدف و سـيگار  «، ذيل تيتـر  252صفحة در   ـ
 تغيير يابد. »كردن با استفاده«بايست به  مي

د منظـور از  كنكه مشخص  كرده، پاراگراف چهارم، مترجم فراموش 259صفحة در   ـ
 پيش از ميالد است. 640يادشده سال 

اشتباه  به »موتسارت«يا  »موتزارت«دان شهير  ، خط هشتم، نام موسيقي275صفحة  در  ـ
 نوشته شده است. »موزار«

 است. »هيتي«شده كه صحيح آن   نگاشته »حتي«اشتباه  به »Hittite« ،277صفحة در   ـ

 »تصــادق«اشــتباه  بــه »تصــادف«، انتهــاي پــاراگراف نخســت، واژة 335صــفحة در   ـ
 است.  دهش    نوشته

نگـاه  «اشـتباه   بـه  »نگـاه تحقيرآميـز  «، نخستين خط از پاراگراف دوم، 339صفحة در   ـ
 »مثــل  بــه  مقابلــه«عبـارت   ،نوشــته شــده اسـت. در انتهــاي همــين صــفحه  »تحقيـر 

 شده است.  نوشته »مثل  به  معامله«
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مرگ در شهر برسل در آلمان مورد  1174، انتهاي پاراگراف نخست، 358صفحة در   ـ
صحيح است. درادامة همين جمله، احتمال مرگ يك جوان در يك سال مفروض به 

 شده است.  نوشته »مغروض« »مفروض«درصد است كه واژة  يك

  
 اارزيابي محتو. 5

 شناختي  انقالب 1.5
 شـناختي را حـوالي    شمار تاريخ، سـرآغاز انقـالب   هراري در مقدمة كتاب در بخش گاه

 كنـد  و در كل كتاب مكـرر بـه ايـن زمـان اشـاره مـي       كردههزار سال پيش عنوان  هفتاد
ه كـه  كـرد شمار تاريخ عنوان  ذيل همين عنوان در بخش گاه ،چنين ). هم16 :1396(هراري 

بار از آفريقـا   هزار سال پيش) آغاز تاريخ است و انسان خردمند براي نخستين 70اين زمان (
كتـاب معطـوف بـه     ايپراكنده شده اسـت. نخسـتين نقـد محتـو    خارج و در سراسر جهان 

شناسان ديرزماني اسـت   بدون توضيح دربارة آن است. انسان »انسان خردمند«كاربست واژة 
و انسـان   ،اسـت  »homo sapiens« كه معادل بـا  ،(هوشمند) »انسان خردمند«كه ميان دو واژة 

مراد از اند.  ل شدهئتفاوت قا ،است »homo sapiens sapiens« كه معادل با »هوشمند هوشمند«
هايـدلبرگ  زايـي از جوامـع انسـان     بار ازطريق گونه است كه نخستين  انسان خردمند انساني

)homo heidelbergensis(      يـا انسـان هوشـمند باسـتاني)archaic homo sapiens(   در آفريقـا
ترين شـواهد از   قديمي ،زايي مشخص نيست گشته است. گرچه زمان دقيق اين گونه  پديدار

). Hublin et al. 2017هزار سال پيش در مراكش است ( 315حضور چنين انساني مربوط به 
ترين وجه مشخصة اين انسان تغييرات اساسي در اندام و فرم جمجمه است كـه آن را   مهم
عصـر   هـاي كهـن هـم    قامت و انسان هايدلبرگ) و انسان شدت از پيشينيان (انسان راست به
تنهـا   ،بـود. درحقيقـت   كـرده يش (انسان نئاندرتال) متمايز و شبيه به مردمان امروزين خو

عنوان خردمند يا هوشمند همين مشخصات بدني و جمجمـة   شدن اين انسان به دليل ناميده
چراكه ازمنظر رفتاري و شناختي تغييرات خاصي در آن رخ نداده بوده است.  است،مدرن 

نامتمايز با ديگر جوامع انساني كهن، عدم وجود هنر، شـكار  افزارهاي سنگي  بقاياي دست
هاي  تميز اين انسان با ديگر گروه هاي غيرقابل و ... همگي از ويژگي ،يافته چندان سازمان نه

  انساني است.
تر از زمـاني   شناختي حاكي از آن است كه انسان خردمند بسيار پيش شواهد متقن انسان

هاي اسـخول و قفـزه    قارة آفريقا را ترك كرده است. جمجمه كردهكه هراري در كتاب ذكر 
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)، بقايـاي انسـاني   Valladas et al. 2002هزار سال قبل ( صدتا  نود حدوددر لوانت با قدمتي 
و از همـه   ،)Liu et al. 2015هزار سال پـيش (  127تا  60 حدودشده از چين با قدمتي  يافت

) كـه  Hershkovitz et al. 2018در لوانـت (  شـده از محوطـة ميسـليا    اخيرتـر آروارة يافـت  
انـد،   عقب بـرده   هزار سال پيش به 220كاشفانش سن خروج انسان خردمند از آفريقا را تا 

هزار سـال   70همگي در رد ادعاي هراري براي خروج انسان خردمند از آفريقا در حوالي 
  پيش است.

مربوط به انسان هوشمند و نـه  شده  د كه تمامي شواهد فسيلي اشارهكرنبايستي فراموش 
بار از واژة هوشمند براي ناميدن اين  شناسان دو كه انسان انسان هوشمند هوشمند است. اين

واژة  ،ديگـر  بيـاني  كنند تأكيد بر تغييرات رفتاري مشخص در آن اسـت. بـه   انسان استفاده مي
انساِن با اندام مدرن  رو اين انسان را مبين تغييرات اندامي است (ازهمين فقطانسان خردمند 

دادن انقالب شـناختي و   كه پس از رخ آن حال .)Anatomically Modern Humanنامند:  نيز مي
پيدايش رفتارهاي مدرن، انسان خردمند با نام انسان هوشمند هوشـمند يـا انسـان بـا رفتـار      

د شود. اين همان انسـاني اسـت كـه جـ     ) شناخته ميBehaviorally Modern Humanمدرن (
تـه منظـور نظـر نويسـندة كتـاب      الب هاي روي كرة زمين بـوده و صـد   بالفصل تمامي انسان

  .خردمند  انسان
بـا تأكيـد، زمـان     اوچراكـه   ،نمايد در اين مبحث نيز ادعاي هراري خالي از اشكال نمي

هزار سـال   هفتادديگر پيدايش انسان هوشمند هوشمند را  بياني دادن انقالب شناختي و به رخ
نام در اين حوزه زمان  گران صاحب كند. اين درحالي است كه بيشينة پژوهش نوان ميپيش ع

چهـل تـا   وقوع انقالب شناختي و درپي آن پيدايش انسان هوشمند هوشمند را در حـوالي  
 Gamble 2007; Klein 2009; McBrearty and Brooksانـد (  هزار سال پيش عنوان كردهپنجاه 

2000; Bar-Yosef 2002 .(هفتـاد كه چـرا انسـان    اين  بر  هراري در هيچ بخشي، مداركي دال 
  كنـد. شـواهد ناشـي از انقـالب     هزار سال پيش را واجد انقالب شناختي دانسته ارائه نمـي 

و مـداركي از ايـن دسـت     ،اي، آويزهـاي زينتـي، زبـان    توان در هنر صـخره  شناختي را مي
دمت ادعاشـده گـزارش نشـده اسـت و     با ق اي د. تاكنون هيچ نقاشي ديواريكروجو  جست

كـه  داننـد   مـي شناختي را مرهون جهش يا تغيير در سـاختار مغـز     دانشمندان پديدة انقالب
  ).Klein 2009( منجر شدزاعي بيان انت  به

ــيش  گذشــته از ايرادهــاي برشــمرده ــان پ ــه زم ــراي رخ شــده ب دادن  نهــادي هــراري ب
شناختي نيز دقيق عمل نكرده باشد.   تبيين انقالبرسد هراري در  نظر مي شناختي، به  انقالب

  كند: گونه عنوان مي اين 46در سومين پاراگراف صفحة  وي
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سـابقه حاصـل انقالبـي در     هـاي بـي   كنند كـه ايـن پيشـرفت    تر محققان گمان مي بيش
هـا را بـه    هـايي كـه نئانـدرتال    هاي شناختي انسان خردمند بود و معتقدند انسان توانايي

اندند و استراليا را فتح كردنـد و مجسـمة مـرد شـيرنما را در غـار اشـتادل       نابودي كش
شد بـا هنرمنـدان غـار     اندازة ما باهوش و خالق و بااحساس بودند. اگر مي تراشيدند به
توانستند زبان ما  ها هم مي توانستيم زبانشان را ياد بگيريم و آن شويم، مي رو اشتادل روبه

از ماجراهـاي آلـيس در    ،هـا بگـوييم   دانيم بـه آن  هرچه را ميتوانستيم  گيرند. مي را فرا
توانسـتند بـه مـا     ها هم مـي  و آن ،هاي فيزيك كوانتوم سرزمين عجايب گرفته تا تناقض

  بينند. طور مي هنشان دهند كه دنيا را چ

هـاي   ، پـژوهش مـثالً  رسـد؛  نظـر مـي   انگارانـه بـه   طرح چنين ادعايي بيش از حد سـاده 
گردآورندة امروزين نشان داده كه برخي از آنان فاقـد   ـ جوامع شكارورز شناسان روي انسان

). آنان حتي توانايي انتقـال نـوع   Everett 2008و آينده هستند ( ،درك شمارش، زمان گذشته
نگاهشان به جهان پيراموني را نداشته چه رسد به درك فيزيك كوانتوم. گرچه ادعاي هراري 

ر اين بازة زماني صـحيح اسـت، پيونـددادن بالفاصـلة زبـان      دربارة پيدايش زبان پيشرفته د
داده   شناختي نشـان  هاي روان شناختي امري دور از واقعيت است. پژوهش  پيچيده با انقالب

انـدوزي،   هاي مـدرن مرهـون دانـش    هاي شناختي در انسان است كه رشد و توسعة مهارت
و آشـنايي بـا    ،پيچيـدة شـهري  هاي بزرگ اداري، زنـدگي   سواد، مدرسه و دانشگاه، سيستم

جاي استفاده  بود هراري به شايد بهتر مي ،. بنابراين)Hallpike 1979فناوري مدرن بوده است (
 »انقـالب زبـاني  «هزار سال پـيش از عبـارت    هفتاددربارة مردمان  »شناختي  انقالب«از واژة 

  د.كر استفاده مي
  كند: گونه عنوان مي اين ،56در سومين پاراگراف صفحة  چنين هراري هم

هاي اوليه نظـم اجتمـاعي را بـا اعتقـاد بـه       فهمند كه انسان راحتي مي مردم اين را به
كـه مـا    ساختند. چيزي اشباح و ارواح و رقصيدن دور آتش زير قرص ماه برقرار مي

توانيم درك كنيم اين است كه نهادهاي جديد ما هم دقيقاً به همان شكل عمـل   نمي
دانـان   پيشـگان و حقـوق   مؤسسات تجاري را درنظر بگيريـد. تجـارت  كنند. مثالً  مي

هـا و   مند هستند. تفاوت اصـلي ميـان آن   عصر حاضر درحقيقت جادوگراني قدرت
هـاي بسـيار عجيـب و     دانـان امـروزي داسـتان    است كه حقوق هاي قبايل اين شمن
  كنند. تري سرهم مي غريب

  ) و قراردادهــاي اجتمــاعي beliefپنــداري دو مقولــة پيــدايش اعتقــادات ( ســان يــك
)social conventionاين دو موضوع با  ،ترديد انگارانة هراري است. بي ) نيز ناشي از نگاه ساده
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و  ،فكـري، مشـورت   ديگر تفاوت ماهوي دارند. براي تنظيم قراردادهاي اجتماعي به هم يك
شوند و با مشـورت   ظاهر نميگونه  كه اعتقادات اين آن است، حالنياز انجام تغييرات پيوسته 
  يابند. جمعي نيز تحول نمي

 

 انقالب كشاورزي 2.5
شود. نويسندة كتاب در اين بخش در  آغاز مي »انقالب كشاورزي«بخش دوم كتاب با عنوان 

  كند: گونه عنوان مي اين 122صفحة 
 شرق جنوب هايتپه در پيش سال 8500 تا 9500 حدود از كشاورزي زندگي به گذار
  .شد آغاز طالع شرق و ايران غرب ه،تركي

كـرد، گـزاره    استفاده مي »كامل شد«از عبارت  »آغاز شد«جاي فعل  چه نويسنده به چنان
پيـدايش يـا آغـاز كشـاورزي و      بـين نمود. واقعيت امر ايـن اسـت كـه     اشكال مي كامالً بي

 سازي اهلي طول انجاميده است. اش چندين هزاره به شدن روند آن و فراگيرشدن نسبي كامل
 درازا بـه  سـال  هـزاران  كـه انگاشـت   خزنده و آرام روندي بايست مي را جانوران و گياهان
 هم مدهايشآ پي و انجام از اطالعي بي درعين آن در درگير طرف دو هر كه روندي انجاميد؛

 كـه  اسـت  آن دهنـدة  نشـان  لوانت، در ويژه به شناسي، باستان شواهد. بردند زيان هم و سود
 از بيش در راستي به) Childe 1951( بوده هشد مطرح نوسنگي انقالب عنوان به تر پيش چه آن
ريشه  خوراك توليد سرآغاز و نوسنگي آغاز تا سنگي فراپارينه از سره يك تطور سال هزار ده

 تـوان  مـي  را نوسـنگي  دوران رفتـاري  و فرهنگي هاي مؤلفه تر بيش خاستگاه و است داشته
 مـدارك  ،چنين هم). Maher et al. 2012( كرد رديابي) سنگي فراپارينه( پيش دورة در آشكارا
 ــ  شـكارورز  جوامـع  نزد بار نخستين گياهان كشت كه اند داده نشان روشني به شناسي باستان

 بود الزم زمان سال چندهزار حال، بااين ؛)Fuller et al. 2013( بوده است شده آغاز گردآورنده
 كـه  ندشـو   اي شـناختي  ريخـت  درادامـه  و ژنتيكي هاي دگرگوني دچار شده كشت گياهان تا

 سـازي  اهلي مثابة به كه است ويژگي همان اين و نباشد شدني انسان ياري بدون شان زندگي
  .شود مي ياد آن از

 

 وحدت بشر در تقابل با نظرية كارگزار 3.5
  كند: عنوان مي، پاراگراف دوم، نويسنده چنين 340در انتهاي بخش سوم كتاب، صفحة 
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 و. اسـت  بـوده  اعتنـا  بي زنده موجودات تك تك بختي خوش به تكامل، مانند هم تاريخ
  با سو هم بتوانند كه اند آن از تر ناتوان و تر ناآگاه معموالً خود، سهم به هم ها انسان تك تك
  .بگذارند تأثير تاريخ مسير بر خود منافع

) است. مبناي اساسي Agency Theoryكارگزار (اين گزاره در تضاد آشكار با مباني نظرية 
بـه   فقطهاي اتوماتيكي كه  مثابة ماشين ها به شدة نظرية كارگزار اين است كه انسان و پذيرفته

 گيري جامعه و تـاريخي  دهند نبوده، بلكه نقشي تأثيرگذار در شكل جهان پيراموني پاسخ مي
ها در  شمار مثال از نقش فردي انسان توان بي ). ميBarfield 1997: 4كه در آن هستند ( دارند

به ذكر چند مثال بسنده خواهد شـد. شـايد    فقطتغيير مسير تاريخ برشمرد كه در اين گفتار 
 ،ويژه پيـامبران اديـان ابراهيمـي    به ،هاي منطبق با نظرية كارگزار پيامبران ترين شخصيت مهم

سـوي    چه رو بـه  . ازديگرسو و چنانتنهايي سرنوشت تاريخ را رقم زدند باشند كه هريك به
و  ،د كـه آرا، تفكـرات  كرچون بودا و كنفسيوس برخورد خواهيم  شرق آوريم، با افرادي هم

اعمالشان حداقل در بخش بزرگي از جهان تأثيرگذار بود. گذشته از چنـين افـرادي، غالـب    
چون  . افرادي همدكربندي لحاظ  توان در اين طبقه پادشاهان بزرگ و كشورگشايان را نيز مي

و حتي معاصراني چون هيتلر.  ،كوروش و داريوش بزرگ، اسكندر مقدوني، چنگيز و تيمور
تواند نقش و تأثير هريك از افراد يادشده را در تغيير مسير تاريخ جهان  كسي مي راستي چه به

  ؟كندكتمان 
  

 گيري نتيجه. 6

خـوان ايـران را    و اقبال گستردة آن نزد جامعة كتـاب  انسان خردمندشايد بتوان انتشار كتاب 
اش  شـده  اي كه صدر ليست پرتيراژترين آثار چـاپ  د. در جامعهكرفرد تلقي  امري منحصربه
هاي خارجي و داخلي بوده است، اقبال چنين كتـابي   هاي كودك و رمان كتاب همواره از آنِ

توانسـته در پـذيرش كتـاب     مـي  نظر از مباحثي كـه  بايست به فال نيك گرفت. صرف را مي
ترين و  تر به برخي اشاره شد، چاپ كتاب توسط يكي از باسابقه كه پيش ،اثرگذار بوده باشد

  ترين انتشارات ايران (نشر نو) نيز مزيد بر علت گرديده است. مجرب
ــام        ــان ع ــزد مخاطب ــاص ن ــذابيتي خ ــواره از ج ــالن هم ــاريخ ك ــرد ت ــه رويك گرچ

اين رويكرد و محققان فعال در آن از نگاه تيزبين منتقدان  ،حال است، درعين  بوده  برخوردار
سـازي بـيش از    انتقاد متخصصان به اين رويكرد سـاده  ةاند. عمد و متخصصان در امان نبوده

مالحظـة برخـي    دادن آسـان و بـي   فرهنگي و بسـط  ـ اندازة روندهاي بعضاً پيچيدة تاريخي
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راسـتا و در ارتبـاط بـا كتـاب موردبحـث،       ديگر اسـت. در ايـن   روندها و رخدادها به يك
، نويسندة محترم دو واژة انسان خردمند (هوشـمند)  شدتر نيز به آن اشاره  كه پيش گونه همان

گرفتـه و در هـيچ بخشـي از     سان و به يك معنـي درنظـر   و انسان هوشمند هوشمند را يك
جاي ديگري  يكي بهجاي كتاب از  در جاي ،چنين باره توضيحي نداده است. هم كتاب دراين

 صداستفاده كرده است. در بخشي از كتاب به نخستين خروج اين انسان از آفريقا در حوالي 
ديگر آن را   جاي كند كه مراد همان انسان هوشمند اوليه است و در هزار سال پيش اشاره مي

تـا   لچهداند كه مقصود انسان هوشمند هوشمند در بازة زماني  شناختي مي مجهز به انقالب
  هزار سال پيش است. پنجاه

چـون چايلـد از واژة    روانـي هـم   در بخش انقالب كشاورزي، هراري به تأسي از پـيش 
كه بيش از دو  آن كند، حال استفاده مي »انقالب نوسنگي«گفتة چايلد  يا به »انقالب كشاورزي«

گـذرد و   اصطالح انقالب كشاورزي مـي  شدن و به دهه از تغيير نگرش به سازوكار نوسنگي
كه بسيار كنـد و   ،براي چنين تغيير و تحولي »انقالب«گران استفاده از عبارت  عموم پژوهش

كه در همين نوشـته بـدان اشـاره     گونه شمارند. همان را جايز نمي ،ناآگاهانه صورت پذيرفته
بر توليد غذا در بـازة زمـاني    آوري به معيشت مبتني جمع ـ شد، تغيير از سبك زندگي شكار

جانشـين در   يـك هاي زيادي از جوامـع شـكارورزِ    هزار سال انجام پذيرفت. مثال  ده حدود
توان به فرهنگ نـاتوفي در   ها مي ترين آن گرديده است كه ازجمله مهم  اروپا و لوانت مستند

جانشـين معيشـتي    د كه جوامع يـك كرچنين محوطة ابوحريره در سوريه اشاره  لوانت و هم
مسلم آن است كه جوامع انساني در انتهـاي عصـر    ي داشتند. قدرآور بر شكار و جمع مبتني
تدريج به استفادة آگاهانه از گياهان وحشي  هزار سال پيش بهبيست سنگي و از حوالي  پارينه

داري روي آورده بودند. اين فرايند  و انتخاب هوشمندانة جانوران وحشي براي شكار و نگه
و  ،هـاي شـكار   شـدن انـواع گونـه    ت اقليمـي، كـم  هـاي فنـاوري، تغييـرا    راه با پيشرفت هم

منجـر  تر انسان بـه دام و گيـاه    تدريج به وابستگي هرچه بيش تر ازدياد جمعيت به مهم ازهمه
گـردآوري بخـش عمـدة     ــ  پروري در مقايسه با شـكار  گرديد و درنهايت كشاورزي و دام

بـراي چنـين سـيري كمـي      »انقالب«كاربردن واژة  به ،معيشت انسان را تشكيل داد. بنابراين
  نمايد. انگارانه مي ساده

شـود كـه    از نوع مرورهاي سريع سير تحوالت تاريخ محسوب مي انسان خردمندكتاب 
اسـلحه،  از آن دايمونـد و كتـاب    ،تر بدان اشاره شد كه پيش گونه همان ،ترين نوع آن برجسته
  كه به وي نگريسـتن بـه   عنوان كسي است. هراري در كتاب از دايموند به و فوالد ،ميكروب

اي را  هاي عمـده  رويكرد اين دو تفاوت ،حال تصوير بزرگ را آموخت ياد كرده است. بااين
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گيري تاريخ  و فناوري در شكل ،چه دايموند بر نقش اقليم، بيماري دهد. هرآن از هم نشان مي
زمـاني  هـاي انسـان    بشر تأكيد دارد، در نقطة مقابل هراري مـدعي اسـت تمـامي پيشـرفت    

تصوير كشد، بد و  ها را به ديدن گرديده كه توانست با قدرت تصور خويش، غيرقابل  حاصل
ديگـر،   بيـاني  . بـه كنـد هاي اجتماعي را تعريف كند و با ديگر جوامع انساني همكاري  خوب

كه دايموند بر نقـش عوامـل محيطـي بيرونـي بـر روي فرهنـگ انسـاني          درست در جايي
  داند. تاريخ را پيروزي تدريجي ذهن بر ماده ميورزد، هراري  مي  كيدتأ

ديرزمــاني بــود كــه جامعــة ايــران محــروم از ترجمــه و تــأليف دســتاوردهاي عرصــة 
تـدريج درحـال    رفته درخالل يك دهـة گذشـته بـه    شناسي تطوري بود. اين خأل رفته انسان

ه، اسـلح چـون   دركنار آثـاري ديگـر از ايـن دسـت هـم      انسان خردمنداست. كتاب  شدنپر
از زمرة تأثيرگذارترين آثار خط فكري تاريخ كالن هستند كه  فروپاشيو  و فوالد ،ميكروب

خـالي   ،تاكنون به فارسي ترجمه شده است. اميد كه اين روند ادامه و گسترش يابد. درپايان
اختصـار   هاي كتاب بـه  ترين و تأثيرگذارترين گزاره به برخي از مهم كهاز لطف نخواهد بود 

  دد.اشاره گر
  ؛كرد تسخير فردش منحصربه زبان مدد به هرچيز از بيش را جهان خردمند انسان  ـ
 دربـارة  اطالعـات  انتقـال  براي قابليتش در نه ما، زبان فرد منحصربه راستي به ويژگي  ـ

 كه است چيزهايي ةدربار اطالعات انتقال براي اش توانايي در بلكه شيرها، و ها انسان
 ؛ندارد وجود اصالً

 بـر  »شناسـي  زيسـت  تـاريخ  در گونـه  ترين گر ويران« مدال شناسي، زيست تاريخ در  ـ
  !ماست  گردن

 هـا  انسـان  تـرين  بـيش  داشتنِ نگه زنده توانايي: است همين كشاورزي جوهر انقالب  ـ
  ؛شرايط ترين نامساعد تحت

  ؛بازيگرانش گوش ازطريق تاريخ صداي شنيدن به كرديم شروع ما خط ابداع با  ـ
 و است بوده اعتنا بي زنده موجودات تك تك بختي خوش به تكامل، مانند هم، تاريخ  ـ

 بتواننـد  كـه  انـد  آن از تـر  نـاتوان  و تر ناآگاه معموالً خود، سهم به هم ها انسان تك تك
  بگذارند. تأثير تاريخ مسير بر خود منافع با سو هم

 اسـت  زود هنـوز  اند،  بوده بشر براي اي سابقه بي طاليي دوران اخير هاي دهه اگرچه  ـ
 يــك يــا هســتند تــاريخ هــاي جريــان در بنيــادي تغييراتــي هــا ايــن آيــا بــدانيم  كــه

  .مقطعي  اقبالي خوش
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