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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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چكيده
کتاب انسان خداگونه :تاریخ مختصر آینده بخش دوم از سههگانهۀ انسهان خردمنهد ،انسهان
خداگونه ،و  12درس برای قرن 12ام است .در این کتاب ،نویسنده (یهووال نهو رهراری)
کوشیده است تا با مروری کلی بر تطور اندیشۀ بشر از آغاز و بهویژه پس از انقالب علمهی
و ظهور زیرشاخهرای اومانیسم (لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،و فاشیسهم) ایهن گهااره را مطهر
کند که خلق اینترنتِ رمهچیا و بهرهمندی از الگوریتمرایی بهمراتب کاملتهر و دقیهقتهر از
الگوریتمرای ذرن انسان توسط گوگل و فیسبوک بهه زوال لیبرالیسهم ،ظههور کهیشِ دیتها
(دیتائیسم) ،و درنهایت بیاستفادهشدن بشر امروزین منجهر خوارهد شهد .درکنهار مقابلهه و
بازبینی متن ترجمه و ارائۀ ایرادات و حذفیات ،نگارندگان کوشیدهانهد تها نشهان درنهد کهه
امکان دارد آینده به چنین سمتوسویی نرود ،اگر انسانرا بتوانند با کمکگهرفتن از آگهاری
جهانشمولی که اکنون بیش از رر زمان دیگر به آن مسلحاند ،از سهیر تحهوتت در گذشهته
درس بیاموزند و پیش از رخدادن آیندۀ مدنظر نویسندۀ کتاب برایش چارهاندیشی کنند.
کليدواژهها:انسان روشمند ،الگوریتمرای ذرنی ،اومانیسم ،دیتائیسم ،آگاری جهانشمول.
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 .1مقدمه
انسان از حوالی پنجاهراار سال پیش (یا بهادعای رراری رفتادراار سال پهیش) بها اسهتفاده از
سازوکاری جدید در پردازش اطالعات در مغهاش بهه نخسهتین موجهودی مبهدل شهد کهه
تواناییِ ادارکیِ بهنسبت کاملتهری در مقایسهه بها پیشهینیانش از محهیط پیرامهون ،پرسهش از
گذشته و از منشأ خود ،و ترس از آیندۀ رخنداده را تجربه کرد .ایهن تهوانشِ جدیهدِ ادارکهی
رمان چیای است که دانشمندان از آن به انقالب شناختی یاد میکنند 2.انقالب شناختی ایهن
قدرت را به انسان بخشید تها رونهدرا را در طبیعهت بازشناسهد ،بهه رسهتی و وجهود خهود
بیندیشد ،و رمواره این پرسش را که «پس از مرگ چه بر سرش خوارد آمهد » تجربهه کنهد.
انسانِ عصر پارینهسنگی 1که خود موجودی بهغایت تنیده در طبیعت بود ،نیاز داشت تا بهرای
رفع امور روزمرۀ خود با طبیعت جاندار (جانوران) و رمچنین بهیجهان (رودخانهه ،کهوه ،و
دشت) سخن بگوید ،از آن کسب اجازه کنهد ،و در بسهیاری از مهوارد از طبیعهت راهنمهایی
بگیرد (آنیمیسم) 0.آنیمیسم که مشرب اعتقادی ساده و بینیاز از سازمانبندی پیچیدۀ مهذارب
سپسین بود ،توانست برای رااران سال جوابگوی خواستهرای بشر باشد.
با پایان عصر پارینهسنگی و آغاز دورۀ ارلیسهازیرهای گیهاری و جهانوری (نوسهنگی)
درحدود دوازده راار سال پیش (خاورنادیک) ،که پیآمد آن یکجانشینی بیشتر ،وابسهتگی
به زمین ،و تحرک کمتر بود ،نیازرای انسان نیا رمچون جامعهاش بهارگتهر ،پیچیهدهتهر ،و
ازرمهمهمتر خارج از حیطۀ قدرتش شد 1.اگر پیشتر انسان در جستوجهوی آب آزادانهه از
مکانی به مکان دیگر میرفت ،حال طلب آب جههت کشهاورزی در سهایۀ یهکجانشهینی و
تحرک کمتر سختتر و نیازمند دستآویاقراردادن نیرورای فراطبیعی ،انجام مناسکی خاص،
و برگااری قربانی برای رفع آن بود .نخستین مدارک از ساخت بنارایی با کارکردی خهارج از
زندگی روزمره مربوط به رمین بازۀ زمانی است (چاتال رویوک و گوبکلی تپه در ترکیه).5
انسان در ادامۀ پیچیدهترشدن سازمان اجتماعی خهود و فهرارفتن از زنهدگی روستانشهینی
بهتدریج دست به احداث نخستین شهررای پیش از تاریخی زد (حهوالی پهنج تها چههارراار
سال پیش در خاور نادیک) که در آن انبوری از مردمان از زبان رها و قومیهترهای مختله ،
بیآنکه لاوماً خویشاوند رم باشند ،به زندگی در کنار رهم مجبهور بودنهد .زنهدگی گرورهی
افراد بیگانه در کنار رم مستلام برپایی سهازوکاری جدیهد بهود کهه بتوانهد ایهن انسهانرهای
بهظارر 0بیارتباط را با رم پیوند درد و اندیشۀ پیدایش «امهت» در لهوای اعتقهاد بهه مهذربی
یک سان بهترین راه برونرفت از این مشهکل بهود .شهکلگیهری ادیهان ابراریمهی در رهاارۀ
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نخست پهیش از مهیالد در منطقهۀ خهاور نادیهک (کهه بهرخالا ادیهان شهر دور ،عالقهۀ
چشمگیری به حکمرانهی داشهتند) و درپهی آن تهدوین سهازوکاررای عملهی ه اجتمهاعی و
تدوین قوانین برای بندبندِ امور جاری انسانرا این خاصیت را داشت تا درکنهار نظهمبخشهی
به جامعه و متحدکردن بخش بارگی از مردم برای انجام پروژهرای ملهی ،دفها از سهرزمین،
و ...بتواند درعینحال برای پرسشرای جاودانۀ بشر (پرسش از گذشته و منشأ خود و تهرس
از آیندۀ رخنداده) پاسخرایی قطعی ،آسان ،و روشن فرارم آورد.
تفکر صرفاً مذربی در قرن  21و  25میالدی و پس از رخدادن سلسلهوار اتفاقهاتی عظهیم
(جنگرای صلیبی ،شیو طاعون ،سقوط بیاانس ،فساد و اضهمحالل نههاد کلیسها ،و )...کهه
درنهایت به بروز عصر نوزایی منجر شد ،بهتدریج خدشهدار شد و این مقدمههای بهود بهرای
7
زایش دیهدگاری دیگهر کهه سرمنشهأ رمههچیها را در انسهان مهییافهت :یعنهی اومانیسهم.
ازرمهمهمتر آنکه اندیشۀ مذربی پس از قرون  21و  21میالدی بهتهدریج از قطهار فنهاوری،
که اینک رردم شتابی افهاونتهر مهییافهت ،جها مانهده بهود و دیگهر پاسهخرهای قطعهی آن
جوابگوی ذرن جستوجوگر انسانِ اومانیست نبود.
انسان پس از تجربۀ اومانیسم (در رر سه شکل لیبرال ،سوسیال ،و فاشسیتی آن) حهال بهه
این مقطع از تاریخ خود قدم گذاشته که به دسهتاوردرا و زیهانرهای لیبرالیسهم بیندیشهد (دو
زیرشاخۀ دیگر اومانیسم کمتر به حیات خهود ادامهه دادنهد ،گرچهه سوسیالیسهم کماکهان در
برخی کشوررا تجربه میشود) و درپی بدیلی برای آن در آیندۀ نهچنهدان دور باشهد .بهدیلی
که دستیابی به آن دغدغۀ ذرنی نویسندۀ کتاب انسان خداگونه است.

 .2کتاب موردبحث
کتابی که در این نوشتار به آن پرداخته خوارد شد ،ترجمهۀ کتهاب انسهان خداگونهه ،تهاریخ
مختصر آینده ،1تألی یووال نو رراری ،است ( .)Harari 2016این کتهاب نخسهت در سهال
 1325به زبان عبری چاپ شد و سپس در سال  1320در انگلستان و در  1327در آمریکا بهه
زبان انگلیسی چاپ شد .از آن زمان تاکنون این کتاب به بیش از سهی زبهان ترجمهه شهده و
نظر منتقدان را به خود جلب کرده است .مجلۀ تایم این کتاب را در زمرۀ ده اثهر برتهر کتهب
غیرتخیلی در سال  1327قرار داد 1.این اثهر را رهمچنهین منتقهدان برجسهتهای در نیویهورک
تایما ،گاردین ،اکونومیست ،نیویهورکر ،و ...موردنقهد و بررسهی قهرار دادنهد .کتهاب انسهان
خداگونه نخستینبار در مردادماه سال  2017با ترجمۀ زررا عالی و با ویراسهتاری محمدرضها
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جعفری و جواد شریفی در نشر نو و با رمکاری نشر آسیم بهچاپ رسهید و در بهازۀ زمهانی
کوتاری به چاپ پنجم دست یافت 23.در سال  2011چاپ و پخش این اثهر بههرهمراه دیگهر
22
آثار نویسنده (انسان خردمند و  12درس برای قرن 12ام) متوق شد.
کتاب انسان خداگونه ادامۀ کتاب نخست نویسنده (انسان خردمنهد) اسهت کهه در آن بهه
داستان گذشتۀ بشر از رفتادراار سال پیش تا عصر حاضر پرداخته است 21.انسهان خداگونهه
داستان آیندۀ بشر آن رم بهزعم نویسنده است .وجهه تسهمیۀ کتهاب نیها برگرفتهه از رمهین
موضو است که نویسنده فرض کرده که انسان با پاگذاشهتن بهه عصهر کهیشِ اطالعهات یها
دیتائیسم ( )dataismو انجام فریضۀ سهگانۀ تجربهکن ،ثبتوضبطکن ،و وارد اینترنهت کهن از
الگوریتم ذرنی تجربۀ بشری ،که برای رفتهادراار سهال تنهها مرجهع پهردازش اطالعهات در
جهان بوده است ،به الگوریتمرای کمخطاتر و رمههچیهادان گوگهل و فهیسبهوک و ...روی
خوارد آورد .بهباور رراری ،پیوند با تکنولوژیِ روش مصنوعی و اسهتفاده از الگهوریتم رهای
کمخطاتر و رمهچیادان گوگل و فیسبوک شهرو بهه تولیهد و بهینههسهازی نسهلی از بشهر
خوارد کرد که بهمراتب در مقایسه با کاستیرای فعلی ذرن و بدن انسان امهروزین موفهقتهر
بوده و از رمین منظر بدان وجه خدایی بخشیده خوارد شد 20.کتاب مشهتملبهر سهه بخهش
است که ذیل عناوین انسان خردمند جهان را تسخیر میکند ،انسان خردمند بهه جههان معنهی
میبخشد ،و انسان خردمند سلطهاش را از دست میدرد طبقهبندی شده است.
نویسنده ،پیش از ورود به مباحث اصلی و بخش نخست ،ابتهدا مقدمههای طهوتنی (نهود
صفحه) ذیل عنوان دستورکار نوین انسان آورده است که در آن بهه شهرحی اجمهالی از سهیر
تحول اندیشۀ انسان از آنیمیسمِ دوران شکارورز ه گردآوری تا پیهدایش اومانیسهم در عصهر
حاضر پرداخته است.
بخش نخست کتاب ،با عنوان انسان خردمنهد جههان را تسهخیر مهیکنهد ،دو زیرعنهوان
فرعههی دارد :عصههر سههلطۀ انسههان و جههورر انسههان .در ایههن بخههش ،نخسههت نویسههنده بههه
دگرگونیرای زیستمحیطی بهوجودآمده از جانب انسان طی رفتادراار سال گذشهته اشهاره
کرده و اینکه چگونه انسان درپسِ انقراضرای جانوران در ابتهدای دورۀ رولوسهن (حهوالی
دوازدهراار سال پیش) و پس از تغییر معیشت از شکار و گردآوری به کشاورزی بههتهدریج،
برخالا اجدادش که خهود را جائهی از طبیعهت مهیدانسهتند (آنیمیسهم) ،خهود را اشهرا
مخلوقات و موجودی ورای دیگر جاندارن نامید .پیدایش ادیهان ابراریمهی (رهاارۀ نخسهت
پیش از میالد) بهوضو حاکی از این چرخش ایدئولوژیک در بهاور جوامهع انسهانی اسهت؛
چراکه در آن زمان (سهراار سال پیش از عصهر حاضهر ،بهرای مطالعهه بهیشتهر بنگریهد بهه
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 )Stroumsa 2015بیش از رفت رااره از تغییر معیشت انسان و وابستگی صرفش به شهکار و
جمعآوری گذشته بود و حال نیازمنهد ایهدئولوژی متفهاوت (و البتهه کشهاورزمحور) دربهارۀ
جهان بود .ضمن اینکه پیشرفترای فراوان در فناوری قدرتی بیمثال به انسهان در مواجههه
با دیگر جانوران بخشیده بود (شکلگیری اندیشۀ «انسان اشرا مخلوقهات») و درعهینحهال
بارگ شدن و پیچیدهشدن جوامع انسانی نیاز به سازوکاری منسهجم بهرای رهمزیسهتی میهان
انسانرا (ادیان) را بیش از پیش نمایان میکرد.
در قسمت پایانی بخش نخستِ کتاب ،نویسنده بهه تبیهین دو مفههوم الگهوریتم و ذرهن
میپردازد .مطابق با نظر رراری ،الگوریتم عبهارت اسهت از مجموعهۀ اقهدامات روشمنهد در
محاسبات ،حل مشکالت ،و تصهمیمگیهری (رهراری  .)231 :2017ازرمهینروی ،نویسهنده
مدعی است که  11درصد از تصمیمات روزمرۀ ما (ازدواج ،یافتن شهغل ،مههاجرت ،و )...از
طریق الگوریتمرا انجام میشود .ازسوییدیگر ،یکی از عمهده تفهاوترهای انسهان بها دیگهر
جانوران بهرهمندی از ذرنی پیچیده است که بهه وی اجهازه داده اسهت تها از الگهوریتمرهای
بسیار متنو تری در مقایسه با سایر جانوران برای حل مشکالت خود اسهتفاده کنهد .درادامهه،
نویسنده به مسئلۀ لاوم تفکیهک رو و ذرهن اشهاره داشهته کهه اولهی را مسهئلهای کماکهان
حلنشده در ساحت علم و ذرهن را مجموعههای سهیال از تجهارب درونهی دانسهته اسهت.
باوجوداین ،رراری اذعان دارد که اینکه «چگونه مجموعههای از سهیگنالرهای الکتریکهی در
مغا به ایجاد تجربۀ درونی /ذرن منجر میشود » خهود پرسشهی کماکهان پابرجاسهت .زبهان
نمادین ،ذرن پیچیده ،و درادامه استفاده از الگهوریتمرهای متنهو ایهن توانهایی را بهه انسهان
بخشید تا با آفرینش شبکۀ معنایی بیناتذرانی برای نخسهتینبهار امکهان ارتبهاط و رمکهاری
تعداد بیشماری انسان با یکدیگر را فرارم سازد؛ امکانی که درادامه به برتری مطلهق انسهان
بر سایر موجودات در کرۀ زمین انجامید.
بخش نخست کتاب بهمنالۀ مقدمهای است جهت ورود به بخهش دوم بها عنهوان انسهان
خردمند به جهان معنی میبخشد .این بخش از کتاب خود به چههار فصهل بها عنهاوین ذیهل
تقسیم شده اسهت :داسهتانبافهان ،زوج عجیهب ،قهرارداد جدیهد ،و انقهالب اومانیسهتی .در
واقعیههت ،ایههن بخههش از کتههاب نتههایج انقههالب علم هی و تبعههات آن در جوامههع انسههانی و
بهاوجرسیدن انسان در قلۀ حیات را بهبحث گذاشته است .اینکه شرکترا و شخصیترهای
خیالیِ ساختۀ انسان که دراصل برای برقراری ارتباط بیشتر انسهانرها بها رهم شهکل گرفتهه
بودند چگونه بهتدریج از اختیار بشر خارج شده و اینهک ایهن انسهان اسهت کهه درخهدمت
آنراست و نه برعکس.
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انقالب علمیِ درپس زایش اومانیسم به انسان فهماند که جههان فراینهدی کهور و بهدون
غایت است و ما انسانرا ذراتی پراکنده در سیارهای ناچیا رسهتیم کهه مهدتی در آن جهوتن
میدریم و سپس نیست و نابود خواریم شهد (رمهان .)115 :مههمتهرین منبهع تغذیهه بهرای
اشتهای سیریناپذیر انقالب علمی اقتصاد و سرمایهداری بهازار آزاد اسهت .بنهابراین ،اگهر در
راارهرای گذشته شاران ،روحانیون ،و ادیان تصمیمگیرندگان نحوۀ زندگی انسانرها بودنهد،
پس از انقالب علمی و آغاز عصر اومانیسم تنها رشد اقتصادی است که بر تمامی بنیهانرهای
سههنتی خههانواده و آدابوسههنن چندراارسههالۀ انسههان س هیطره یافتههه اسههت ،حت هی بهههبهههای
ازدسترفتن پیوندرای خانوادگی.
شاید بتوان بهدرستی مطر کرد که مهمترین دسهتاورد انقهالب علمهی درک انسهان از
میاان جهل و نادانیاش درقبال پیرامونش بوده است .اگر تا پیش از انقهالب علمهی متهون
مذربی پاسخ تمامی پرسشرا را فرارم میساختند ،پسازآن و پهس از مسهلطشهدن تفکهر
اومانیستی در غرب ،بشر دریافت که تنها با اتکا به این متون نخوارد توانست به بهیشهمار
معضالت فناوری و جهانبینی خود پاسخ درد ،بیماریرای واگیردار را مهار سازد ،و پهای
بر روی ماه بگذارد و این یکی از مهمترین عوامل در پیجویی دانش جدید و آغاز مسابقۀ
پایانناپذیر فناورانه میان انسان را شد .باوجوداین ،انسانِ عصر مدرن نیاز داشهت تها معنهی
دوباره به جهان رستی ببخشد تا تزمۀ حفظ نظم اجتماعی باشد و ازرمهینروی اومانیسهم
بهعنوان بهترین بدیل برای این امر فرصت ظهور یافت .در این انگارۀ جدیهد ،اومانیسهم از
انسان انتظار داشت تا نقشی رمسهنگ خداونهدِ ادیهان ابراریمهی و طبیعهت در بودیسهم و
دائوئیسم ایفا کند .بهمدد دانش و فناوری ،انسان توانست بر بیشمار مسائل حلنشده فایق
آید و حل رر مسئله خود به مثابۀ سیمانی برای مستحکم ترشدن پایههرهای اومانیسهم شهد.
بهتدریج اومانیسم و گوشسپردن به ندای درون توانست تاحد زیادی جای متون مذربی را
برای مواجهه با مسائل بشری پر کند و اعتمادبهنفس ازدسترفتۀ انسان درقبهال خهویش و
محیط پیرامونش را بازیابد.
اومانیسم که قرار بود انسان را از سیطرۀ تفکهرات خشهک و تردیدناپهذیر ادیهان بررانهد،
خود درادامه دچار چنددستگی شد؛ دستهای با تأکید بر یگهانگی ذات رهر انسهان معتقهد بهه
آزادی و ررایی رر فرد در تجربهکردن جهان بودند .برای ایهن گهروه کهه بعهدرا اومانیسهت
لیبرال یا رمان لیبرالیست خوانده شدند آزادیرای فردی یگانه راه سعادت جامعه و مقدم بهر
حکومترا و منافع ملی بود .این سازوکار درادامه به تولد اقتصاد بازار آزاد منجر شهد .دسهتۀ
دوم از پیروان اومانیسم تضاد در اندیشۀ بشر را دستآویا قرار دادند و بیان کردند که تجربهۀ
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جمعی بشر فراتر از خواست تهکتهکِ انسهانراسهت و افهراد ملهام بهه دریافهت و اجابهت
خواست جامعهه و دیگهر رهمنوعهان خهویش رسهتند .ایهن رویکهرد بعهدرا تحهت عنهوان
سوسیالیسم به حیات خود ادامه داد .سومین گروه از پیروان اومانیسم با دررمآمیختن خشهک
تطورِ زیستیِ داروینی و روابط انسانرا در اجتما بهه ایهن اندیشهه رسهیدند کهه افهراد بشهر
رمچون تمامی گونهرای زیستی دارای تنو و برتریرای ذاتی و ژنتیکهی از یهکدیگرنهد و
میبایست در این سیر طبیعی به اشکال انسانی که قابلیترهای بهتهری دارنهد فرصهت بقهای
بیش تری از انوا ضعی تر داده شود .این رویکرد که سنگبنای تفکر فاشیسم بود ،بها پایهان
جنگ دوم جهانی تقریباً جایگاه عمدۀ خود را در جهان از دست داد (ررچند رنهوز در ذرهن
بسیاری بهطرز مخفیانه به حیات خود ادامه میدرد).
رراری در انتهای بخش دوم کتاب به این جمع بندی میرسد که تنها یکهی از نحلههرهای
اومانیسم (لیبرالیسم) توانست از پس جنگ دوم جهانی و جنگ سرد میان دو بلهوک شهر و
غرب پیروز بهدر آید .گرچه سوسیالیسم بهصورت پراکنده رنوز بهه حیهات خهود در برخهی
کشوررا ادامه داده است ،فاشیسم مهدتراسهت کهه دیگهر محلهیازاعهراب نهدارد .بههبهاور
نویسنده ،حال رویارویی با لیبرالیسم و پیآمدرای آن اسهت کهه مهیبایسهت یگانهه دغدغهۀ
بههعبهارتی مههمتهرین و
فکری انسان باشد؛ پیآمدرایی که دستآویا نگارش فصل سوم یها 
بنمایۀ اصلی کتاب انسان خداگونه شده است.
بخش سوم کتاب ،با عنوان انسان خردمند سلطهاش را از دست میدرد ،شامل بهر چههار
زیرعنوان است :بمب ساعتی در آزمایشگاه ،جداسازی بهارگ ،اقیهانوس شهعور /آگهاری ،و
کیش اطالعات .درواقع ،این بخش از کتاب مشتملبر پیشبینی نویسنده دربارۀ آینهدۀ جههانِ
لیبرال دموکراسی است .رراری در این فصل به پهیآمهدرای منفهی جریهان آزاد اطالعهات و
نقش مشرب نوظهور دادهگرایی یا بهزعم نویسنده دیتائیسم بهعنوان یگانههمرجهع قهدرت در
جهان آتی پرداخته است .دغدغۀ اصلی رراری که در بسهیاری از نوشهتهرهایش بهدان اشهاره
داشته ،سرنوشت جهان پسالیبرال است و ایهنکهه در زمهانی نههچنهدان دور دسهت رسهی و
توانایی پردازش حجم عظیمی از اطالعات (روش مصنوعی) چنان جایگاری خوارهد یافهت
که حتی ماریت زیستی آفرینندۀ خود (انسان) را نیا تحتشعا قهرار خوارهد داد .در جههان
آیندۀ رراری ،کامپیوتررا بهمدد روش مصنوعی و بها اسهتفاده از الگهوریتم رهای برخاسهته از
انباشت میلیاردرا داده بهراحتی قادر خوارند بود تا بهترین تصمیمرا را بهرای افهراد بگیرنهد و
بهتدریج انسان را از دایرۀ تصمیمسازی خارج سهازند .درادامهه و بها الحها فنهاوری رهوش
مصنوعی با زیستشناسی ،ابرانسانی (بهزعهم نویسهنده سهایبورگ) 21پها بهه رسهتی خوارهد
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گذاشت که انسانرای معمولی توان مقابلهه بها وی را نخوارنهد داشهت و ازقضهای روزگهار
فاشیسم که درهرا در بستر کما آرمیده بود ،بار دیگر در ریبتی جدید برخوارد خواست.

 .3ارزیابی شكلی
کتاب انسان خداگونه ،تاریخ مختصر آینده در قطع رقعی بها جلهد گهالینگور در  551صهفحه
بهچاپ رسیده است .شکل جلدِ ترجمۀ کتاب رمچون اصل کتاب طراحی شده و چشمنهواز
است .کاغذ چاپ از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده ،صهفحهبنهدی ،انتخهابِ قلهم ،و کیفیهت
تصاویر رمچون دیگر آثار نشر نو از دقهت و کیفیهت بهاتیی برخهوردار اسهت .مهتن درون
تصاویر بادقت به فارسی برگردانده شده که نکتهای قابلتأمل است کهه متأسهفانه در بسهیاری
از آثار نادیده انگاشته شده است .رمچنین ،کتاب دارای ارجاعات بهتفکیک فصهل در انتهها و
نمایهای مفصل و کارآمد است که ارزش کار را بیشتر کرده است.
11

 .4ارزیابی ترجمه

متن فارسی کتاب انسان خردمند با ترجمۀ زررا عالی و با ویراستاری محمدرضها جعفهری و
جواد شریفی در مقایسه با اثر قبلی نویسنده که در رمین انتشارات بههچهاپ رسهیده (انسهان
خردمند ،ترجمۀ نیک گرگین) نکات ضع زیاد و رمچنین دخل و تصرارای فراوان دارد
که گهگاه معانی بخش رایی از کتاب را با آنچه نویسنده در نظر داشته بهکهل متفهاوت کهرده
است ،ررچند میبایست در نگاری منصفانه اذعان داشت که کتاب کماکان اثری خوشخهوان
محسوب میشود .درادامه ،به شماری از این موارد که برخی ناشی از سهلانگاری در ترجمهه
20
و برخی دیگر ناشی از نگرانی از تیغ ممیای بوده است اشاره خوارد شد.
ـ صفحۀ  1سطر :10
ترجمۀ چاپشده :نمایندگان کشوررا با سناریوی «مصیبتباری» مواجهه شهدند .ترجمهۀ
جایگاین :نمایندگان صحبت از سناریورای «آخرالامانی» میکردند.
ـ صفحۀ  11سطر :5
ترجمۀ چاپشده :و انسانی که از سطح امر حیوانی تنهاز بقها فراتهر رفتهه اسهت اکنهون
ردفش تبدیل انسان خردمند به انسان خداگونه است.
ترجمۀ جای گاین :ما اکنون اراده کردهایم تا با سربرآوردن از سطح حقیر تناز بقها خهود
را به مقام خدایی ارتقا دریم و انسان خردمند را به انسان خداگونه متحول کنیم.
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ـ

صفحۀ  51سطر :2

ترجمۀ چاپشده :و ال .اس .دی .آدم را به رپروت میبرد.
ترجم هۀ جههایگههاین :ال .اس .دی .آنرهها را بههه فضههای آرنههگ لوسههی در آسههمان بهها
الماسرا 27میبرد.
ـ

صفحۀ  231سطر :25

ترجمۀ چاپشده :کتاب مقدس ،عالوهبر باور به متفاوتبودن انسان ،یکی از پیآمهدرای
انقالب کشاورزی بود که سرآغاز مرحلۀ جدیدی در روابط انسان ه حیوان شد.
ترجمۀ جایگاین :کتاب مقدس و باورش بهه انسهان بههعنهوان تافتهۀ جدابافتهه یکهی از
محصوتت جانبی انقالب کشاورزی بود.
ـ

صفحۀ  211سطر :1

ترجمۀ چاپشده :پسربچهرا در مارعه بسیار زود یاد میگرفتنهد اسهب براننهد و گهاو را
مهار کنند و «میمونی» کلهشق را بهراه آوردند و گوسفندی را بهچرا ببرند.
ترجمۀ جایگاین :یک پسر کشاورز از سنین پایین میآموخت تا اسبسواری کند ،گاو نر
را مهار کند« ،اتغی» سرکش را شال باند و گوسفندرا را بهچرا ببرد.
ـ

صفحۀ  217سطر :0

ترجمۀ چاپشده :درواقع خداوند در افسانۀ نیوتن رم حضور دارد.
ترجمۀ جایگاین :خدا درحقیقت در اسطورۀ نیوتن حضور دارد« :نیوتن خود خداسهت»
(این کلمات کامل حذا شده است).
ـ

صفحۀ  201سطر :1

ترجمۀ چاپشده :میشود بهدرستی اسهتدتل کهرد کهه تزم اسهت دانشهمندان بهیشتهر
مطالعه و بررسی کنند و اگر تاکنون به رو نرسیدهاند به ایهن علهت اسهت کهه مطالعاتشهان
دقت کافی نداشته است.
ترجمۀ جایگاین :اگر این تمام مسئله است ،میتوانیم روی اینکهه آیها محققهین بایهد بهه
تحقیقاتشان ادامه درند بحث کنیم .اگر آنرا رنوز روحی نیافتهاند،شاید به این دلیل اسهت کهه
آنرا با دقت کافی بررسی نکردهاند ،اما علوم زیستی نسبت به وجود رو تردید دارد ،نههفقهط
بهخاطر فقدان شوارد ،بلکه به این دلیل که اعتقاد به رو با بنیادیترین اصول تطور در تنهاق
است .این تناق دلیل نفرت بیحد یگانهپرستان از نظریۀ تطور است.
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ـ

صفحۀ  200سطر :20

ترجمۀ چاپشده :نظریۀ نسبیت کسی را عصبانی نمهیکنهد چهون خهالا رهی یهک از
باوررای «ارزشمند» ما نیست.
ترجمۀ جایگاین :نظریۀ نسبیت کسی را عصبانی نمیکند زیرا با باوررهای «مقهدس» مها
منافات ندارد.
ـ صفحۀ  :211کل پاراگراا ذیل بعد از پارگراا اول حذا شده است.
رمچنین ،انسانرا طی رااران سال برای توضیح پدیدهرهای طبیعهی بهیشهماری بهه خهدا
متوسل میشدند .علت رعد و بر چیست خدا .دلیل باران چیست خدا .چطور زندگی بهر
روی زمین بهوجود آمد خدا بهوجود آورده است .طی سدهرهای اخیهر محققهین رهی گونهه
شوارد تجربی در اثبات وجود خدا نیافتند ،درحالیکه به استدتلرای مفصهلی بهرای توضهیح
دتیل رعد و بر  ،باران ،و منشأ حیات رسیدند .درنتیجه ،بهجا در معدودی رشتهرهای فرعهی
فلسفی ،ری مقالهای در نشریاتِ نقد علمی وجود خدا را جدی نگرفت .تهاریخنگهاران دلیهل
موفقشدن متفقین در جنگ جهانی دوم را پشتیبانی خدا از آنرا نمیدانند؛ اقتصاددانان خهدا را
بهخاطر بحران اقتصادی  2111سرزنش نمیکنند؛ و زمینشناسهان زمهینلهرزه را ناشهی از ارادۀ
خداوندی نمیدانند.
ـ صفحۀ  211سطر :22
ترجمۀ چاپشده :اما علوم زیستی در غیاب شواردی «عینی» در تأیید ایهن مهدعا رو و
جان را رد کردهاند.
ترجمۀ جهایگهاین :امها در فقهدان شهوارد «تأییدکننهده و درعهوض وجهود انبهوری از
نظریهرای مفصل مخال » علوم زیستی فرضیۀ رو را کنار گذاشته است.
ـ صفحۀ  211سطر :13
ترجمۀ چاپ شده :اعتقاد به وجودداشتن رو ابدی نتیجۀ «کش
تجربۀ درد واقعیتی بیواسطه و بسیار ملموس است.
ترجمۀ جای گاین :درحالیکه وجود اروا ازلی «حدسیات محه
تجربۀ درد واقعیتی بسیار مستقیم و ملموس است.
ـ

و شههود» اسهت ولهی
» بههشهمار مهیآیهد،

صفحۀ  ،253پاورقی:

مترجم گرامی در مخالفت با ادعای نویسنده دربارۀ ملمهوسبهودن درد و نهاملموس
بودن علمی رو در پاورقی چنین عنوان میکند« :نویسنده برای آنکه نظهر خهود را بهه
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کرسی بنشاند بهه تحقیقهاتی کهه درمهورد تلههپهاتی و سهایر تجربههرهای دورآگهاری و
دورادورجنبانی (] )telekinesisانجام شده اسهت[ اشهارهای نمهیکنهد و آنرها را نادیهده
میگیرد ه م».
دخیلکردن نظر شخصی مترجم دربارۀ گهاارهای کهه ارزیهابی آن خهارج از تخصه
ایشان است چندان عملی حرفهای نیست و معلوم نیست خواننده به چه دلیل مهیبایسهت
از نظر ایشان (مترجم) در این خصوص مطلع شود .اگر مترجم کتاب یکی از اساتید فعهال
و بهنام انسانشناسی یا جامعهشناسی و دیگر رشتهرای مرتبط بود ،آنگاه میشهد پهذیرفت
که ایشان نیا نظر کارشناسانۀ خود را در شکل پهاورقی بهه مخاطهب منتقهل کهرده اسهت.
ضمناینکه ارجا به مباحثی رم چون تلهپاتی و دورادورجنبانی ،آن رم درسهت در میانهۀ
یک بحث علمی ،بهمثابۀ آن است که در مباحثه بها یهک متخصه باسهتانشناسهی برسهر
مکان کاوش در یک محوطۀ باستانی به خوابی که یکی از اعضها درایهنبهاره دیهده اسهت
استناد ورزید!
ـ

صفحۀ  271سطر :1

ترجمۀ چاپشده« :کندوی» زنبور عسل قدرتش بیشتر از یک پروانه است.
ترجمۀ جایگاین« :یک» زنبور عسل نیروی بسیار بیشتری از یک پروانه دارد.
ـ

صفحۀ  210سطر  :21بهاشتباه عنوان شده که انقالب کشاورزی 213رهاار سهال قبهل
شرو شد .حالآنکه این اتفا در دوازدهراار سال پیش رخ داده است.

ـ

صفحۀ  115سطر :5

ترجمۀ چاپ شده :ممکن است اتفا رای ناگواری برایمان بیفتد و ری پایهان خهوش یها
تلخ یا اساساً ری پایانی در کار نیست.
ترجمۀ جای گاین :حوادث وحشتناکی بر ما میگذرد و ری قدرتی وجود ندارد تها مها
را نجات درد یا به رنج ما معنا بخشد .نه پایانی خوش و نه پایانی شوم ،اساسهاً رهی پایهانی
در انتظار ما نیست.
ـ

صفحۀ  152سطر :15

ترجمۀ چاپشده :مدرنیته «چیارای بیشتر» را به حالل تقریباً رمۀ مشکالت عمهومی و
خصوصی تبدیل کرده است.
ترجمۀ جایگاین :مدرنیته «زیادهخواری» را تبهدیل بهه راهحلهی بهرای تمهام مشهکالت
عمومی و خصوصی کرده است.
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ـ

صفحۀ  171سطر :0

ترجمۀ چاپشده :وقتیکه انگلستان براثر «جنگ گلرا» چندپاره شد کسی بهه ایهن فکهر
نیفتاد که این درگیری را با برگااری رفراندومی ملی پایان درد که در آن رمه بهنفهع لنکسهتر
یا یورک رأی به صندو بیندازند.

ترجمۀ جایگاین :وقتی انگلیس با جنگرای رُزرا 21دچار تجایه شهده بهود ،رهی کهس
فکر نمیکرد که با یک رمهپرسی عمومی از مشهتی روسهتایی کهودن و بهدکاره و کلفهت و
ارجا به رأی آنرا در انتخاب میان لنکستر یا یورک به درگیریرا پایان درد.
ـ

صفحۀ  020سطر :2

ترجمۀ چاپشده :مادۀ خام انتخاب طبیعی و تعارض است که تکامل را پیش میراند.
ترجمۀ جایگاین :تضاد مادۀ خام انتخاب طبیعی است که تطور را بهپیش میراند.
ـ صفحۀ  010سطر :21
ترجمۀ چاپ شده :بااینحال ،تجربهرای انسان به جهان معنا میبخشد ،آیا بهراسهتی مههم
است فکر کنیم رمۀ تجربهرای انسانی برابرند یا برخی برتر از بقیهاند
ترجمۀ جای گاین :تاوقتیکه توافق بر این باشد که خدایان مردهانهد و ایهن تنهها تجهارب
انسانی رستند که به کهکشان را معنا میبخشند ،آیا واقعاً ارمیت اساسی خوارهد داشهت اگهر
گروری گمان کند که تمامی تجارب انسانی جایگاری برابهر دارنهد و گهروه دیگهری معتقهد
باشد که برخی تجارب از بعضی دیگر برترند
ـ

صفحۀ  012سطر :21

ترجمۀ چاپشده :میلیاردرا نفر ،ازجمله بسیاری از دانشمندان ،رنوز رهم متهون دینهی را
منشأ «صالحیت و مرجعیت» میدانند اما این متون دیگر منشأ نوآوری نیستند.
ترجمۀ جای گاین :میلیاردرا نفر ،ازجملهه دانشهمندان ،از متهون مقهدس بههعنهوان منبهع
«اقتدار» استفاده میکنند ،اما این متون دیگر منبع خالقیت نیستند.
ـ صفحۀ  002سطر :27
ترجمۀ چاپ شده :اما دست چهپش کهه بههسهرعت روی میها شهرو بهه حرکهت و
جمعآوری چند مهره کرد از ترکیب مهرهرا این کلمه ساخته شد« :مسابقۀ اتومبیلرانهی»
چه ترسناک!
ترجمۀ جای گاین :ولی دست چپ او بهسرعت شرو بهه حرکهت بهر روی میها بهرای
جمعآوری مهرهرا کرد و با کناررمگذاشتن مهرهرا نوشت« :ادای رو درآوردم».
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ـ

صفحۀ  070سطر :21

ترجمۀ چاپ شده :کارنان رااران سهال پهیش ایهن اصهل را دریافتنهد :اگهر مهیخواریهد
انسانرا به خدایان ایمان بیاورند ،باید آنرا را وادارید چیا ارزشمندی را فدا کنند.
ترجمۀ جای گاین :این شگردرا رااران سال پیش توسهط کارنهان کشه شهد و بنیهانی
برای تشریفات و فرمان رای ادیان بسیاری شد .اگر میخوارید مردم موجودیهترهای خیهالی
مانند خدایان و ملترا را باور کنند ،باید چیا باارزشی را در پای آنرا قربانی کنید.
ـ

صفحۀ  112سطر :12

ترجمۀ چاپشده :و اینرا تازه فقط ذرن انسان خردمند اسهت .پنجهاهرهاار سهال پهیش
خویشاوندان نئاندرتال ما که...
ترجمۀ جای گاین :و این فقط ذرن انسان خردمند است .رفتادراار سهال پهیش مها ایهن
سیاره را با عموزادهرای نئاندرتال خود شریک بودیم.

 .1نقد محتوی
بهجهت وسعت مطالب مطر شده در کتاب ،چنانچه این نوشهتار درپهی آن بهود تها تمهامی
مطالب را نقد و موشکافی کند ،خود به نگارش کتابی دیگر میانجامید .ازرمینروی ،در ایهن
پژورش پس از نقدی کوتاه بر مبانی نظری نویسنده تنها به رستۀ مرکایِ تفکهر وی پرداختهه
شده است.

شاید بتوان عنوان کرد که در یک نگاه کلی به رر سه اثر نویسنده (انسان خردمنهد ،انسهان
خداگونه ،و  12درس برای قرن 12ام) و بهویژه اثر موردبحثِ این مقاله میتوان دریافت کهه
رراری در نگاری بهشدت تقلیلگرایانه رمواره در مباحث خهود جامعهۀ انسهانی را بها گونهۀ
امروزین انسان (انسان روشمند روشمند) دررمآمیخته است 21.تنها با یهک بررسهی سهاده در
سطح طبقات مختل جامعه میتوان دریافت که مفهوم جامعۀ انسانی تا چهه میهاان متهأثر از
درکِ گروهرای انسانی از خویشتنِ متأثر از محیط بوده است و تها چهه میهاان از یهکدیگهر
متفاوت .حال کافی است جغرافیای جوامع انسانی و رمچنین زمهان سهپریشهده بهرای رهر
جامعه (تاریخ آن جامعه) را نیا به معادله افاود تا پیچیدگی مفهوم «انسهانِ» مهدنظر نویسهنده
چندبرابر شود .این درحالی است که رراری بهسادگی از این موضهو عبهور مهیکنهد و کهل
جامعۀ بشری از منظر خواسترا ،تمایالت ،عرارا ،و نیازرایشان را بهمثابۀ گرورهی انسهان
شکارورز ه گردآورندۀ بیستراار سال پهیش بها خواسهترها و نیازرهای سهاده و مشهترک
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بهتصویر میکشد .افاونبراینکه جوامع گوناگون انسانی یادشده رریک در سیر تهاریخ تطهور
خود روندی غیرخطی و گاری کامالً متضاد را طی کردهاند و گویی ررازگاری مفههوم انسهان
بهعنوان یک سوژه بازسازی و مجدداً ظارر شده است .این درحالی است کهه مفههوم انسهان
بهعنوان یک گونۀ زیستی دستکم از سیصدراار سال پیش از منظهر کالبهدی دچهار تحهول
اساسی نشده است (.)Richter et al. 2017
نویسنده در کتاب کوشیده است تا بهدنبال پیش بینی تغییهرات مفههوم سهوژۀ انسهانی
بگههردد ،درحههالیکههه بهههطههور انضههمامی ایسههتایی ایههن مفهههوم را در بسههیاری از مههوارد
پیش فرضی قطعی درنظر گرفته است .ازرمینروی ،انسانِ مدنظر رراری (یها بههعبهارتی
بهتر رمان انسان روشمند روشمند) موجودی بهغایت سادهشده و قابلپیشبینی بههنظهر
میرسد .برای مثال ،غذاخوردن جاء تینفک رر موجود زنده ،ازجمله انسان ،اسهت امها
خاطرۀ ذرنی رر جامعۀ انسانی دربارۀ مفهوم غذا و غذاخوردن تنها در بستر تهاریخی آن
جامعه قابلدرک است .به رمین دلیل ،برای انسان تنهها اندیشهیدن بهه غهذا بههصهورت
انتااعی بسیار دشوارتر از تصور غذاخوردن در یک جامعۀ مشخ در جغرافیا و زمهان
معلوم است .رم انسان روشمند روشمند در سیراار سال پیش و رم یک جامعۀ عصهر
مدرن در ژاپن رردو غذا میخوردند ،اما آداب و مناسکِ تهیه ،فراوری ،پخهت ،و سهرو
غذا در بینشان کامالً متفاوت بوده و رمین تفاوت در ادارک انسان دربارۀ اندیشهیدن بهه
غذا بیتأثیر نبوده است.
صرانظرکردن از بسترۀ تاریخی ه جغرافیایی و تقلیلدادن رمۀ جوامع انسانی بهه انسهان
روشمند روشمند ،اینبار خود را در فرض ایستایی که رراری از مفهوم شناخت محهیط دارد
نمایان و ریبتی نارمگون می سازد :مفهوم جامعۀ انسانی (که بهاشتباه رهم ارز انسهان روشهمند
روشمند قرار گرفته) قرار است متحول شود ،اما مفهوم شهناخت ازلهی فهرض شهده اسهت.
حالآنکه واژۀ شناخت میتواند ،بسته به علوم وابسته به آن ،گاه بسیار متنو و حتهی متضهاد
باشد .برای نمونه ،طبق تعری  ،علوم پسانیوتونی علومی رستند که قابلیت پهیشبینهی جههان
و درنتیجه کنترل آن را بهدست میدرند ،ثمرۀ این علوم فیایک اسهت کهه بهه سهاخت انهوا
ماشین منجر شده است .اما در زیست شناسی دسته ای اعتقاد به شناخت پذیری تقلیهل گرایانهۀ
سیستم دارند و تصور میکنند که شهناخت اجهاای یهک سیسهتم زنهده امکهان پهیشبینهی و
مهندسی این سیستم را در مقیاس کالن فرارم می سازد (شناخت ژنرها مسهتقیماً بهه درمهان
پاشکی می انجامد) و درمقابل دسته ای معتقد به پیچیدگی سیستم بوده اند و اعتقاد دارنهد کهه
شناخت اجاای سیستم لاوماً سیستم را کنترل پذیر نمی سازد .نادیهدهگهرفتن تنهو در مفههوم
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شناخت بدون درنظرگرفتن تاریخ و زمینۀ این واژه ،ایستا فهرضکهردن آن ،و ازرمههمههم تهر
تعمیم و استقرای آن از زمانرای پیشاتاریخی به اکنون ازجمله نکهات بحهثبرانگیها در رهر
سه اثر رراری و بهویژه اثر موردنقد است.
بایستی توجه داشت که مرکا بحث نویسنده در کتاب انسان خداگونه انسان بهمثابهه یهک
سیستم پیچیده است .انسانِ موردبحث شبکها ی دررمتنیده از مفاریم و معهانی ،سیسهتم رهای
اجتمههاعی ،اقتصههادی ،سیاسههی ،و مجموعهههای از زیرسیسههتمرههای پیچیههدهای اسههت کههه
پیشبینیپذیری و کنتهرلپهذیری آن (بها مفههوم نیوتهونی ایهن واژه) تقریبهاً نهاممکن اسهت.
ازرمینروی ،زندگی انسان و تصمیم گیری رایش بهسادگی قابلتقلیل به یکسهری الگهوریتم
نیست .برای مثال ،در رر فرایند تصهمیمگیهری در مغها انسهان ،سیسهتم پیچیهدۀ عصهبی در
بررمکنش با سیستم پیچیدۀ محیطی ه اجتماعی این تصمیمات را می سازد و به رمهین دلیهل
نه شخ  ،نه ری مشارده گر دیگری ،و نه ری اباار دقیقه ای توانایی پیش بینی آن را نهدارد.
رراری دلیل ناکامی فعلی در پیشبینی قطعی رفتار جوامهع انسهانی را کمبهود دانهش و ابهاار
تزم برای کنترل این سیستم رای پیچیده دانسته است ،درحالیکه ادعای نظریهۀ سیسهتم رهای
پیچیده ناممکنی ذاتیِ کنترلپذیری در این سیستمراست.
رراری در کتاب انسان خداگونه در صفحۀ  170بهنوعی مانیفست نههایی خهود را صهادر
میکند« :اگر بشریت بهراستی نظام واحد پهردازش اطالعهات اسهت خروجهیاش چیسهت
دادهباوران معتقدند خروجیاش شکلگیری نظهام پهردازش اطالعهات جدیهد و کارآمهدتری
است که اینترنتِ رمهچیا نامیده میشود .با اتمام این پروژه ،انسهان خردمنهد از بهین خوارهد
رفت» .حال پرسش اینجاست :آیا این آینده محتوم است یا شاید بتهوان کورسهویی از امیهد
برای ررایی از آن مشارده کرد
رراری ذرن انسان را بهدرستی قدرت مندترین داستانپرداز تمام اعصار معرفهی مهیکنهد.
موجودی که به برکت داستان رای تخیلی ،اما بهشدت تأثیرگذارش ،توانست محدودیترهای
برخاسته از زیستشناسی در کوچکبودن دایرۀ ارتباط جمعی را از سهر راه خهود بهردارد و
باکمک داستانرای ذرنی (مذارب ،ملل ،شرکترای چنهدملیتی ،اتحادیهۀ اروپها ،و )...موفهق
شد تا یگانه فرمانروای کرۀ زمین شود .درست تا رهماکنهون ،ایهن توانهایی خیهالپهردازی و
تولید داستان رای ذرنی رمواره درخدمت بشر بوده است ،اما بهنظر رهراری بهیم آن مهیرود
که اینبار داستان تخیلی که ما خود مبدعش بودهایم (اینترنت ،گوگل ،فهیسبهوک ،و )...پها را
از گلیم خود فراتر نهد ،عنان امور را بهدست گیرد ،و سرایندۀ داستان ذرنی دیگری شهود کهه
انسانرا در آن چندان کارهای نیستند.
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چرا اندیشیدن به آیندۀ داستانرای تخیلی (چه تولید انسان و چه ماشین) آن رم درسهت
در این مقطع زمانی مهم و متفاوت است سادهترین پاسخ این است که بشر درطهول تهاریخ
چندصدراارسالۀ حضور خود بر روی زمین ری گاه تا بدین اندازه دربارۀ پیرامونش و نتیجهۀ
اعمالش آگاری نداشته است و رمین آگاری است کهه شهاید بتوانهد تنهها راه گریها از آینهدۀ
بهتصویر کشیدهشدۀ نویسندۀ کتاب انسان خداگونه باشد.
شاید مروری اجمالی بر نحوۀ مواجهۀ انسان با تنگنارای تاریخی بتواند نمایانگر بارقههای
از امید در مواجهۀ احتمالی با آیندۀ ترسیمشدۀ رراری شود .شایان اشاره است کهه تنگنارهایی
که درادامه به آنرا اشاره خوارد شد (اعصار یخبندان پلیئستوسن ،آتشفشان توبها و دریهاس
جوان) ری یک از نظر ماریت بهظهارر تجهانس معنهیداری بها آنچهه رهراری بهرای آینهده
پیشبینی کرده است (عصر جوتن دیتا) ندارند .ردا از ارائه و استناد به این مثالرا تجهانس
موجود در نحوۀ عملکرد مغا انسان و کارکرد الگوریتم ذرن برای برونرفت از بحران اسهت
و پروراندن این امید که چهبسا رمین الگوریتم بهار ث بهردهشهده از اجهدادمان بتوانهد انسهان
آینده را از خطر دیتا مصون دارد.
انسانشناسان و باستانشناسان پیش از تاریخ عصر پلیئستوسن را بهدرسهتی عصهر ظههور
انسان نامگذاری کردهاند .ویژگی عمدۀ این دوره از دورانرای زمهینشهناختی کهه از حهوالی
 1551میلیون سال پیش آغاز و حدود دوازدهراار سال پیش با شهرو عصهر رولوسهن پایهان
یافت ،چرخهرایی ممتد از یخبندانرایِ بارگمقیهاس اسهت ( .)Ditlevsen et al. 2020در اوج
یخبندانرای این دوره ،صفحات یخ به قطر چند صد متر تا عرضرای میانی نیمکرۀ زمهین را
پوشاند .ضمن اینکه عرضرای پاییندست صفحات یخ که از پوشیدهشهدن بها یهخ مصهون
مانده بودند ،بهدلیل مجاورت با تودۀ یخ ،تا صهدرا کیلهومتر بهایر و چشهمانهدازی شهبیه بهه
توندرارای قطبی داشتند .بیشک زندگیکردن در چنین شرایطی مستلام انبهوری از تطابقهات
فررنگی برای دستیابی به خوراک و بقا بود و جالب اینکه عموزادهرای کهمتهرپیچیهدۀ مها
(انسان نئاندرتال) توانستند بهمهدت دورهاار قهرن در چنهین شهرایطی ه آن رهم بها فنهاوری
غیرقابلمقایسه با انسان روشمند ه تاب بیاورند ،تولید مثل کنند ،و از غربیترین نواحی اروپها
(پرتغال) تا سیبری پراکنده شوند.
در واپسین راارهرای عصر پلیئستوسن و حوالی 71راار سال پیش ،آتهش فشهانی عظهیم
در جایرۀ توبا در انهدونای فهوران کهرد کهه فهوران آن عظهیمتهرین انفجهار عصهر چههارم
زمینشناسی لقب گرفت .دانشمندان قدرت انفجار این آتشفشهان را معهادل بها  1133بمهب
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اتم دانستند ،ستون دود تا حوالی دوکیلومتری از زمین بهه رهوا برخاسهته و بقایهای خاکسهتر
پخششدۀ آن حتی تا ساحل شرقی آفریقا نیا رسیده بود ( .)Smith et al. 2018چنهین بهرآورد
شده که شدت این آتشفشان و عواقب زیستمحیطی آن بهحدی بهوده کهه جوامهع انسهانی
بهویژه در شر آسیا را تا حدود دهرهاار نفهر کهارش داده اسهت ( .)Ambrose 2000جالهب
اینکه انسان توانست بار دیگر از خاکستر آتشفشان توبها برخیهاد و بهه حیهات خهود روی
زمین ادامه درد.
 21133سهال پهیش ،یههخبنهدانی سراسههری کهرۀ زمهین را فراگرفههت کهه در ادبیههات
اقلیمشناسی از آن بهعنوان دریاس جوان ( )Younger Dryasیاد میشود .این دورۀ بسهیار
سرد و خشک بهمدت  2033سال ادامه یافت و درنهایت در  22533سال پیش بههپایهان
رسید ( .)LeCompte et al. 2018شاید بتوان رخداد دریاس جوان را تیهر خالصهی بهر پیکهرۀ
جوامع انسانی تصور کرد که تا آن موقع بیشتهرین منهابع زیسهتمحیطهی خهود را بههاتمهام
رسانده بودند (کمشدن جمعیترای غاال در خاورنادیهک ،انقهراض حیوانهات بهارگجثهه
رمچهون مهاموت ،کرگهدن پشهمالو و ماسهتودون در اوراسهیا ،و انقهراض اسهب و شهتر در
آمریکای شمالی و .)...انسان این بار نیها بههمهدد ذرهن پیشهرفتۀ خهود و بها رویآوردن بهه
ذخیرهسازی و ارلیسازی گیاران و جانوران نهتنها سربلندتر از رمیشه از این آزمهون بیهرون
آمد ،بلکه وارد عصری طالیی در پیشرفت فناوری و پیچیدگی اجتمهاعی شهد .عصهری کهه
تاکنون نیا ادامه یافته است .نوسانات اقلیمی رمپا با شیو انوا بیمهاریرهای واگیهردار 13بها
پایان دریاس جوان تمام نشد و ررازگاری شوکی عظیم بر پیکرۀ انسان وارد ساخت و انسهان
رربار پیروز از میدان بهدر آمد.
یافتهرای باستانشناسان بهروشنی نشان داده است کهه رهم انسهانرهای نئانهدرتال و رهم
انسانرای روشمند روشمندی که درنهایت جایگاینشان شدند ،رر دو گهروه ،بههخهوبی از
کموکی شکار در قلمرو خویش آگاه بودند و فعاتنه دست بهه مهدیریت شهکار مهیزدنهد
(فراوانی قابلتوجه نررای نابالغ در مقایسه با مادهرا در بقایای جانوران شکارشده توسط رهر
دو گروه در تأیید این گااره است) .اما پرواضح است کهه رهی کهدام درک درسهتی از میهاان
پراکنش جانوران شکارشهده در سهطحی کهالن و جههانی نداشهتند .شهاید اگهر بهه آخهرین
بازماندگان نئاندرتالرا در شبهجایرۀ ایبری یا بهه انسهانرهای روشهمند روشهمند شهکارچیِ
درست پیش از وقو دریاس جوان گفته میشد که آنرا آخرین بازماندگان نسل خویشانهد
یا با شکار بیرویۀ فالن جانور پس از مدتی نسل آن برای رمیشه منقرض خوارد شهد ،تنهها
با حالتی گیج و گنگ شما را نظاره میکردند.
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آنچه پیشینیان ما فاقدش بودند و مها امهروز از آن بههمهدد رسهانه برخهورداریم آگهاری
جهانشمول در پرتو انباشت و تبادل اطالعات (داده) است .بخش عظیمی از ایهن اطالعهات
دربارۀ نحوۀ مواجهۀ پیشینیان ما و سرنوشت جوامع بشری بهکمک یافتهرای باسهتانشناسهان
و مورخان تنها در یکصد سال اخیر بهدست آمده است ،دادهرهایی کهه بهرای بشهرِ پهیش از
12
قرن بیستم اگر نگوییم کامالً پنهان ،بلکه برای عموم دستنیافتنی بود.
انسان ری گاه در ری یهک از بانگهاهرهای تهاریخ (انقهالب شهناختی ،آغهاز کشهاورزی،
شهرنشینی ،عصر آرن ،رنسانس) رمچون امهروز دارای دیهد و تصهویری کلهی از وضهعیت
جهان پیرامونش نبوده است .بشر ری گاه رمچون امروز تا بهه ایهن حهد از منظهر بهداشهت،
مرگومیر مادران و کودکان ،پاشکی ،آموزشوپرورش ،آموزش عالی ،و ارتباطهات وضهعیت
مناسبی نداشته است (ررچند در بسیاری از نقاط دنیا وضعیت با حهد مطلهوب فاصهله دارد،
منتهی درمقام مقایسه با قرون پیشین) 11.درست است که انسهان قهرن بیسهتویکهم مسهئول
بسیاری از فجایع بازگشتناپذیر زیستمحیطی بوده و درطول تاریخ ری گاه تا بهدین انهدازه
به محیط زیست خود صدمه وارد نکرده است ،روند تحوتت تنها در دو درۀ اخیر حهاکی از
بیداری بسیاری از جوامع و دولترا دراینباره است.
صدرا قهانون و تیحهه حتهی در فقیرتهرین کشهوررا بهرای حفاظهت از محهیط زیسهت
بهتصویب رسیده است 10و مراکا دولتی و غیردولتی بیشماری ررساله در جههان میلیهونرها
دتر صرا ردیابی و محافظت از گونهرای جانوری و گیاری درخطر میکنند .ررسهاله دهرها
مستند با محوریت محیط زیست و جانوران با باتترین کیفیت ممکن سهاخته و روانهۀ بهازار
میشود .بسیاری از شخصیترای معروا جهانی اعهم از سیاسهتمهداران ،ورزشکهاران ،و
رنرمندان (شاید رم فقط برای کسب محبوبیت) اولویت خود را پرداختن به مسهائل مربهوط
به انسان و محیط زیستش قهرار دادهانهد 11.دانهشآمهوزانی کهه پهدران و پهدربارگرایشهان
حیوانآزاری را از تفریحات روزمرۀ خود بهحساب میآوردند ،امروزه میآموزند کهه حقهو
کوچکترین جانداران را رعایت کنند.
15
بیش از رفت دره از ساخت و آزمایش نخسهتین بمهب اتهم مهیگهذرد و بسهیاری از
کشوررای جهان امروزه زرادخانهرایی مملو از بمبرا و موشکرای اتمی دارند کهه قادرنهد
در کسری از ثانیه حیات را در روی کرۀ زمین بهپایان رسانند .انسان از رفهت درهۀ پهیش بهه
تنها موجودی بر روی کرۀ زمین تبدیل شد که توانایی نابودی خود و کهل سیسهتم حیهات را
دارد ،اما دارابودن این توانایی یگانه لاوماً به بروز این رخداد شوم منجر نشهد .بهیتردیهد ،در
درۀ شصت میالدی و در اوج جنگ سرد میان دو ابرقدرت شر و غرب ،عمدهدلیهل تهرس
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متفکران و عامۀ مردم نگرانی از آیندهای سیاه براثر وقهو کهامالً محتمهل جنهگ اتمهی بهود.
بااینحال ،بشر با استفاده از آگاری جهانشمول توانست بها وضهع قهوانینی سهختگیرانهه از
بهوقو پیوستن آن حداقل تا زمان نگارش این متن! جلهوگیری کنهد .بهه رمهین قیهاس ،اگهر
امروز آیندۀ اسیر در چنگ دیتا عمدهنگرانی بسیاری رمچون رراری باشد ،میتوان ایهنگونهه
انگاشت که انسان در درۀ شصت میالدی توانست از سرنوشتی رولنهاک ررهایی یابهد پهس
چرا اکنون نتواند
این تحوتت ،رمگی ،بهکمک رسانهرای آزاد و اینترنت در کسهری از ثانیهه در تمهامی
جهان گسترش مییابد .گرچه رمانگونهکهه اشهاره شهد ،میهراث گذشهتگان مها بههحهدی
ویرانگر بوده است که با بازسازی کامل آن فاصلۀ زیادی داریهم ،نمهیتهوان منکهر وجهود
آگاری جهانشمول حداقل در نکورشکردن این رفتاررا بود .تنها امید موجود ایهن اسهت
که انسان شاید ،بهمدد برخورداری از آگاری جهانشمولی که به آن اشهاره شهد ،بتوانهد بها
مطالعه و درک صحیح عواقب بالوپردادن بیش از حد به مؤسسات متولی بدرهد (گوگهل،
فیس بوک ،و )...و با تصویب قوانینی کارآ و بازدارنده دربارۀ حفاظهت از حهریم شخصهی
انسانرا از وقو آنچه رهراری از آن بهیمنهاک اسهت جلهوگیری کنهد« 10:نظهام پهردازش
اطالعات جدید و کارآمدتری است که اینترنتِ رمهچیها نامیهده مهیشهود .بها اتمهام ایهن
پروژه ،انسان خردمند از بین خوارد رفت».

 .6نتيجهگيری
شاید بتوان دو قرن اخیر را قهرون انقهراضرهای عظهیم جهانوری ،فجهایع زیسهتمحیطهی،
جنگرای خانمانسوز ،نسلکشیرا ،و دهرا فاجعۀ دیگر نامید .بهراسهتی مهیتهوان فهرسهتی
بیانتها از خسارترایی که بشر تنها در دو قرن اخیر مسبب آن بهوده اسهت فهرارم سهاخت.
بیدلیل نیست که با نگاری به گذشتۀ سرشار از پلیدی انسان نتوان آیندهای روشن را تجسهم
نمود؛ آیندهای که این بار انسان نه به مصاا یخبندان ،آتشفشان ،قحطی ،و بیماری بلکهه بهه
رویارویی نیرویی بس رولناکتر یعنی ذرنی فراتر از ذرهن خهود بایهد بهرود .رمهین آینهدۀ
رولناک است که رراری در مانیفست کتاب خود از آن بهعنوان پیدایش اینترنتِ رمهچیها و
پایان عصر انسان خردمند یاد میکند .اما آیا این آینده لاوماً و قطعا محتوم است
رمانگونهکه در بخش پیشین این نوشتار بدان اشاره شهد ،بشهر توانسهت از تنگنارهای
فراوانی رمچون اعصار یخبندان ،آتشفشان توبا ،دریاس جوان ،و دهرا فاجعۀ پیشاتاریخی
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و تاریخی جان سالم بهدر برد .فصل مشترک انسانِ مواجه با تمامی فجایع یادشهده در بهات
را میتوان در یهک گهااره خالصهه کهرد :عـدمآگـاهیجهـانشـمول .بهیتردیهد چهه
نئاندرتالرای آسیای مرکای در 253راار سال قبل و چهه انسهانرهای روشهمند روشهمند
کشاورز خاورنادیک در دهراار سال پیش و چه بشر اروپای قرن شانادرم ،ری یهک درک
و آگاری جهانشمولی دربارۀ اتفاقات رخداده در پیرامون خود در مقیاسهی وسهیع و تهأثیر
آن در روند زندگی آیندۀ انسان نداشتند و چهبسا که اگر رم میداشتند ،رفتارشهان چنهدان
تفاوتی نمیکرد.
شاید خوانندۀ نکتهبین این سطور بهدرسهتی ایهن ایهراد را بهر فهرض واردشهده (ررهایی
احتمالی با استفاده از آگاری جهانشمول) وارد کند کهه کسهب چنهین آگهاریای خهود تنهها
بهکمک انباشت دیتا در غولرای فضای مجازی (گوگل و فیسبوک و )...میسر بهوده اسهت.
این انتقاد نقدی کامالً وارد و صحیح است؛ چراکه رم نویسندگان این مقالهه و رهم نویسهندۀ
کتاب موردنقد رمگی نقشی درخور در تغذیۀ غولرای یادشده داشتهاند .اساسهاً در سهاختار
دنیای امروزین جا در معدود استثنارایی نمیتوان گریای از کمک به پیچیدهترشهدن مخهازن
انباشت اطالعات داشت .استفاده از دادهرای مخهازن دیتها و ورود دادهرهای جدیهد بهه ایهن
مخازن جاوی تینفک از زندگی ررروزۀ انسان معاصر شده است و بیشک بر تصمیمگیهری
و قضاوت انسان دربارۀ آیندۀ ترسیمشدۀ رراری نقش خوارد داشهت 17.بهااینحهال ،کهمتهر
بانگاه تاریخی را میتوان سراغ گرفت که انسان درست پیش از رسهیدن بهه آن آن را چنهین
موردمداقه و بازبینی قرار داده باشد و شاید رمین امر تنها بارقۀ امیهد بهرای سهاختن آینهدهای
بهتر از آنچه نویسندۀ کتاب از آن بیمناک است باشد .آگاری جهانشمول در سایۀ انباشهت و
تبادل اطالعات (داده) حاصل میشود و این شاید از بازی روزگار باشد که واکسهن بیمهاری
که رراری از آن بیمناک است (دیتائیسم) در خود دیتا نهفته است.

پینوشتها
1. cognitive revolution

 .1عصر پارینهسنگی یا عصر سنگ طوتنیترین دوران حضور انسان بهر روی زمهین کهه از حهوالی
 1551میلیون سال پیش آغاز و با آغاز ارلیسازیرا و یهک جانشهینی درحهدود دوازدهرهاار سهال
پیش پایان پذیرفته است .انسان پارینهسنگی در جوامع کوچک و پراکندۀ دستهای به دور از دیگهر
گروهرا زندگی میکرده و معیشتش مبتنیبر شکار و گردآوری بوده است.
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 ،animism .0اندیشهای که در آن تمامی موجودات (اعم از جهاندار و بهیجهان) دارای رو بهوده و
انسان میتوانسته است مستقیماً بها آنرها وارد ارتبهاط شهود .رنهوز رهم برخهی جوامهع کوچهک
شکارورز ه گردآورنده بدان اعتقاد دارند.
 .1برای بحث کاملتر دراینباره بنگرید به وحهدتینسهب ،حامهد (« ،)2011تطهور فررنگهی جوامهع
انسانی در پیرامون فالت مرکای از آغاز تا پایان ارلیسهازیرها ،بازگفهت انگهارۀ سهازشپهذیریِ
فررنگی» ،مجلۀ باستانپژوری ،دورۀ جدید ،ش  ،27ص .212-211
 .5دو محوطۀ باستانی کلیدی در ترکیۀ امروزی با قدمتی پیرامون ده الی دوازده راار سال پیش.
 .0به این دلیل واژۀ «بهظارر» بهکار رفته است که تمام این افهراد در چنهد رهاارۀ قبهل از شهرنشهینی
رمگی از یک قوم و قبیله بودند و صهرفاً بههدلیهل گسهترش جوامهع انسهانی از یهکدیگهر جهدا
افتاده بودند.
 .7اومانیسم ( )humanismیا انسانگرایی جهانبینی فلسفی و اخالقی اسهت کهه بهر ارزش و عاملیهت
انسان را بهصورت فردی یها جمعهی تأکیهد دارد و عمومهاً تفکهر نقادانهه و شهوارد (عقالنیهت و
تجربهگرایی) را بر پذیرش دگماندیشی و خرافات ترجیح میدرد.
8. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

ررچند بهنظر میرسد عنوان دقیق کتاب بایستی چنین باشد :انسان خداگونه :تاریخچۀ کوتاه فردا.
ارجا کامل کتاب موردنقد :رراری ،یهووال نهو ( ،)2017انسهان خداگونهه ،تهاریخ مختصهر
آینده ،ترجمۀ زررا عالی ،تهران :نشر نو با رمکاری نشر آسیم.
 .1مجلۀ  20 ،Timeفوریۀ .1327
 .23شایان اشاره است که این کتاب را نیک گرگین (مترجم کتاب انسان خردمنهد) نیها در سهوئد بهه
فارسی ترجمه و بهصورت الکترونیکی به بوتۀ نشر سپرده است .در این نوشتار ترجمۀ زررا عهالی
در نشر نو مالک کار بوده است.
 .22ررچند تاکنون ری نهاد رسمیای مسئولیت لغو انتشار این کتب را برعهده نگرفته است.
 .21این کتاب را پیشتر یکی از نویسندگان این مقاله موردنقد قرار داده است :وحدتینسهب ،حامهد
(« ،)2011بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند ،تاریخ مختصر بشهر» ،پهژورشنامهۀ انتقهادی
متون و برنامهرای علوم انسهانی پژورشهگاه علهوم انسهانی و مطالعهات فررنگهی ،س  ،21ش ،1
ص .250.-201
 .20واژۀ  homo deusکه عبارت نوساختۀ نویسندۀ کتاب است مشتملبر دو کلمۀ  homoبهمعنای
انسان و  deusبا ریشۀ تتین بهمعنای خداست .نویسنده بههسهیا زیسهتشناسهان کهه بهرای
نامیدن موجودات زنده از سیستم دوبخشی لینهای استفاده مهیکننهد دسهت بهه ابهدا چنهین
اصطالحی زده است.

 224پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة نهم ،آذر 9911

 ،cyborg .21این واژه کوتاهشدۀ  cybernitic organismبهمعنی موجودی است که از تلفیق بخهشرهای
ارگانیک و مکانیکی در بدن خود حاصل شده باشد.

 .25صفحات مورداشاره در این بخش مربوط به این کتاب است :رراری ،یووال نو ( ،)2017انسهان
خداگونه ،تاریخ مختصر آینده ،ترجمۀ زررا عالی ،تهران :نشر نو با رمکاری نشر آسیم.
 .20شایان اشاره است جهت تطبیهقدادن ترجمهه رهم از مهتن انگلیسهی کتهاب انتشهاریافته در
 Penguin Random Houseچاپشهده در بریتانیها ( )1320و رهم از ترجمهۀ فارسهی نیهک گهرگین
(برگرفته از تارنمای > )<https://www.tarikhema.orgاستفاده شده است.
 .27اشارۀ نویسنده به ترانۀ  Lucy in the sky with diamondsساختۀ گهروه راک بریتانیهایی بیتلها
( )The Beatlesارائهشده در سهال  2107اسهت .نهام مسهتعار یکهی از معهرواتهرین فسهیلرهای
انسانریخت کش شده در اتیوپی ( ،)australopithecus afarensisبهدلیهل رهمزمهانی کشه آن بها
پخش ترانۀ یادشده در محل از ضبطصوت «لوسهی» گهذارده شهده اسهت (دونالهد جورانسهونه
کاش فسیل یادشده ه مذاکرۀ حضوری).
 ،The War of the Roses .21سری جنگرای داخلهی میهان خانهدانرهای انگلسهتان برسهر تصهاحب
قدرت که بهصورت جسته و گریخته از سال  2155الی 2117م بهطول انجامید.
 .21رمین ساده سازی بیش از حد مسائل پیچیده از زمرۀ مههم تهرین انتقهادات رمیشهگی بهه
سهگانۀ رراری محسوب میشود .ررچند نمی بایست این مهم را نیا از نظر دور داشت که
یکی از عمدهدتیل اقبال ررسه کتهاب نیها رمهین سهادهسهازی و قابهلفههمبهودن مسهائل
یادشده است.
 .13نگارش این مقاله در فروردین  2011و درست در اوج بحران کرونا انجام شده است!
 .12برای بحث کاملتر دربارۀ تبعات زیستمحیطی رفتاررای ناصحیح انسان در گذشته و الگورهایی
که از این اتفاقات بهدست آمده است ،بنگرید به دو کتاب فروپاشی و آشوب ،رردو ،نوشهتۀ جهرد
دایموند که بهتازگی به فارسی ترجمه شدهاند.
 .11برای بحث کاملتر دراینباره و مشاردۀ اعداد و ارقام بنگریهد بهه کتهاب ( Factfulnessواقعیهت)
نوشتۀ رانس رزلینگ که به فارسی نیا ترجمه شده است .رمچنین ،میتوان با مراجعه به تارنمهای:
 www.gapminder.orgنموداررای رونهد گسهترش صهعودی بسهیاری از مؤلفههرهای اجتمهاعی و
فررنگی را از میانۀ قرن نوزدرم تا به امروز مشارده کرد.
 .10بهتازگی کنیا استفاده از کیسهرای پالستیکی را کامالً ممنو کرده است.
 .11ازجمله بیل گیتس ،بنیانگذار مایکروسافت ،ال گور ،ناماد انتخاباتی آمریکا در مصاا بها جهورج
بوش ،لئوناردو دیکاپریو ،و....
 20 .15ژوییۀ  2115در بیابانرای ایالت نیومکایکو در ایاتت متحده.
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 .10رماینک نیا اقداماتی از این دست از جانب برخی دولترا جهت محدودسهازی اشهارهشهده رخ
داده است .برای نمونه ،در آلمان قوانین سختگیرانه ای برای دسترسهی و اسهتفاده از اطالعهات
افراد توسط فیسبوک و گوگل وضع شده است (بنگرید به تارنمای .)Data protection report
 .17ارسال رر ایمیل ،رر جستوجوی ساده در گوگل ،رر کامنت ذیل عکس دوستی و دهرها مهورد
دیگر ،رمگی ،بهمثابۀ انباشت دیتا در مخازن یادشده عمل میکنند.
 .11نویسندگان مایل رستند تا از تمامی عایاانی که با خواندن نسخۀ پیش از انتشار این مقاله و ارائهۀ
نظررای سودمند به ررچه بهترشدن متن کمک کردند تشکر و قدردانی بهعمل آورند :آقایان دکتهر
کوروش روستایی ،دکتر امیرحسین شیرازی ،و دکتر سیدمحسن احمدی ،و سرکار خانمرها سهاناز
شیروانی ،حسنا رضایی ،و نسیم جمشیدی .بدیهی است مسئولیت ررگونه کاستی در مهتن متوجهه
نویسندگان است.
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