
 ی کتاب انسان خردمندخالصه

 

به زبان عبری در  2011انسان خردمند، كتابی است از یووال نوح هراری كه برای اولین بار در سال 

باستانی در عصر حجر تا قرن  هایاسرائیل منتشر شد. این كتاب تاریخ انسان را از تکامل گونه

قرار دارد كه علوم طبیعی را با علوم كند. با این حساب، كتاب در چارچوبی یکم بررسی میوبیست

 دهد.اجتماعی تالقی می

است و در مجموع از بیست فصل تشکیل بندی شدهبه چهار بخش مختلف دستهاین كتاب 

 دهیم.ای از هر فصل را در اختیارتان قرار میشود. ما در ادامه، خالصهمی

 

 نقالب شناختیبخش اول: ا

 

 اهمیتموجود بی

ناچیز  تیها حیوانااین است كه آن مهای ماقبل تاریخ بدانیورد انسانای كه باید در منکتهمهمترین 

تاب یا عروس دریایی هیچ تاثیری بر محیط زندگی خود ها، كرم شببودند و بیشتر از گوریل

میلیون سال پیش، یک میمون ماده صاحب دو دختر شد. یکی از این دو  6نداشتند. همین 

 ها شد. دیگری مادربزرگ خودمان است.ی شامپانزههمیمون، جد هم

 

 درخت دانش

های انسانی مختلف است. اما هیچ در این فصل، تمركز بر تفاوت دانش یا ساختار مغز بین گونه

های خردمند را نشان دهد. در ادعای اساسی وجود ندارد كه بتواند تفاوت در ساختار مغز انسان

ی صحیح از زبان و خردمند را در تفکر، برقراری ارتباط، استفاده اصل، این فصل توانایی انسان

كند كه این انقالب نشان میكند. همچنین، این فصل به ما خاطرهمکاری با یکدیگر بررسی می

 شناختی بود كه انسان را قادر به تفکر خالقانه و تغییر رفتار ساخت.

 

 یک روز از زندگی آدم و حوا

ها، باید از منظر ی پروفسور هراری ، برای درک طبیعت، روانشناسی و تاریخ انسانبه گفته



شکارچیان به همه چیز نگاه كنیم. از نظر او، اجداد ما همگی شکارچی بودند و هزاران سال گذشت 

اكان یرند مانند نگوید كه افراد همیشه تمایل داتا به دامداری و كشاورزی رو بیاورند. این فصل می

ها، راری اظهار داشت كه نیاكان انسانها ارثی است. هار و شخصیت آنزیرا رفت .خود رفتار كنند

رغم زندگی در جوامع پساصنعتی، انسان هنوز هم ا، شکارچی بودند و تا امروز، علیآدم و حو

 كند.رفتارهای نیاكان خود را تکرار می

 

 آن یاد شده است(از « سیل»طوفان بزرگ )در متن اصلی، با نام 

ها و حیوانات از شمال شرقی سیبری به سال قبل از میالد، تعداد زیادی از انسان 14000حدود 

کا كنند. آالسدانستند كه دارند دنیای جدیدی را كشف میها نمیآالسکا مهاجرت كردند. البته آن

 ها بستری یکسان برای زندگی فراهم كرده بود.ها و انسانبرای ماموت

ها را ذوب كرد. این تر شد و یخی زمین گرمسال قبل از میالد، كره 12000این حال، حدود  با

ها با استفاده از كرد. انسانفراهم تری را برای مردم ها مسیر عبور و مرور آسانذوب شدن یخ

 های جدید، دسته جمعی به سمت جنوب حركت كردند و در كل قاره مستقر شدند.داالن

 

 انقالب کشاورزیبخش دوم: 

 

 ترین فریب تاریخبزرگ

جنوب شرقی تركیه،  در مانندْایسال قبل از میالد در كشور تپه 8500–9500كشاورزی حدود 

توانست حیواناتی را شکار غرب ایران و شام آغاز شد. در حقیقت، انسان خردمند در آن زمان می

كس داری هیچها استفاده كند. ولی تا قبل از شروع كشاورزی و دامكند و از پوست و گوشت آن

 توانست حیوانات را اهلی كند.نمی

ا گی كشاورزان رها به ارمغان بیاورد، زندانی را برای انسانانقالب كشاورزی به جای آنکه زندگی آس

ها تر بود. چراكه آنبخشتر كرد. اگرچه این سبک زندگی برای كشاورزان رضایتطور كلی دشواربه

دیگر مجبور نبودند بخش زیادی از وقت خود را جهت شکار سپری كنند یا گرسنگی و بیماری 

   بکشند.



، اما غذای اضافی به رژیم یافتاً مجموع مواد غذایی موجود را افزایش انقالب كشاورزی مسلمبا 

 غذایی بهتر یا اوقات فراغت بیشتر تبدیل نشد. بلکه به انفجار جمعیت منجر شد.

كرد و در عوض غذای بدتری هم به تر از خوراک جوی معمولی كار میكشاورز معمولی سخت
 یب تاریخ بود.ترین فرآورد. انقالب كشاورزی بزرگدست می

 

 ساختن اهرام

در فصل قبل، آغاز انقالب كشاورزی مورد بحث قرار گرفت. وقتی انقالب كشاورزی شروع شد، 

، اعتقاد بر این است كه انقالب كشاورزی كامالً به خطر افتاد. با این حالزندگی گیاهان و حیوانات 

كند كه ظهور این فصل تأكید می، است. در اصله سوی پیشرفت و شکوفایی سوق دادهجهان را ب

شروع به ساختن  هاانسان شود. پسهای دائمی میگاهجوامع كشاورزی منجر به ایجاد سکونت

 های مختلفی كردند.گاهپناه

 كنند. فقطدرست مانند نخبگان مصر باستان، بیشتر مردم زندگی خود را وقف ساختن اهرام می

ای در . ممکن است كلبهكندبه فرهنگ دیگر تغییر می یهنگی این اهرام از فرنام، شکل و اندازه

عنوان بهطور كلی هاوس درخشان با نمایی چشمگیر كه از آن بهی شهر باشد یا یک پنتحومه

 شود. همان پناهگاهی كه از انقالب كشاورزی به بعد، ساختن آن مرسوم شد.یاد می« پناهگاه»

 

 اضافه بار حافظه

ی سومری سیستمی را برای قبل از میالد، برخی از نوابغ ناشناخته 3000 و 3500های بین سال

های ریاضی ذخیره و پردازش اطالعات ابداع كردند. این سیستم برای مدیریت مقدار زیادی از داده

های مغز انسان ها نظم اجتماعی خود را از محدودیتساخته شده بود. بدین ترتیب سومری

ها ها باز كردند. سیستم پردازش دادهها و امپراتوریظهور شهرها، پادشاهیرهانیدند و راه را برای 

 شود.نامیده می« نوشتن»ها اختراع شده است كه توسط سومری

 

 در تاریخ عدالتی نیست

، «پوروسا» به ناماولیه  یی معروف آفرینش هندو، خدایان جهان را از بدن موجودطبق یک افسانه
، كشتشها( از دهان، برهمن ها )كشیشآنز چشم پوروسا، ماه از مغز رشید ابیرون آوردند. خو



های آن و شودرا )نوكران( از آریاها )جنگجویان( از آغوش آن، وایشیاها )دهقانان و بازرگانان( از ران
 .وجود آمدندبه پاهایش

تعلق در گذشته، طبقات در یک ساختار هرمی قرار داشتند و افرادی كه به طبقه باالی هرم 

تری از هرم تعلق های پایینداشتند از قدرت و امتیازات زیادی برخوردار بودند. افرادی كه به بخش

 داشتند، مورد تبعیض و ستم قرار گرفتند.

كند كه تبعیض نژادی ناعادالنه اغلب با گذشت در حقیقت، این فصل راجع به این نکته صحبت می

سد و فقر به فقیر. آموزش به كشورهای پیشرفته قدم ردار میشود. پول به پولزمان بدتر می

یابد. كسانی كه یک بار قربانی تاریخ افتاده گسترش میگذارد و جهل در كشورهای عقبمی

ی تاریخی خوبی برخوردار هستند، شوند و كسانی كه از پیشینهاند، احتماالً دوباره قربانی میشده

 ها است.منتظر آنبه احتمال زیاد اتفاقات خوبی در آینده 

 

 بخش سوم: وحدت بشر

 

 پیکان تاریخ

تر نظم خیالی روشنتر شدند، و و بزرگ تردر دوره انقالب پس از كشاورزی، جوامع بشری پیچیده

تولد  زمان و مکانها عادت كردند. افراد بسته به ها و افسانهشد. مردم به محض تولد به داستان

 معجوااعضای  همچنین،. كردند رفتار معیارها از برخی طبقكردند و  ی یکسانخود شروع به تفکر

 بود نای افتاد اتفاق بشری جوامع در آنچه اساساً. بگذارند احترام مقررات و قوانین به كه بودند ملزم

 امکان همکاری درنتیجه، به و كردمیرا به مردم دیکته  خاصی رفتار كه شد ایجاد هاییفرهنگ كه

 فت،رالبته كه برای پیش داد وافراد غریبه را به هم پیوند می . فرهنگْشدبیگانه فراهم میجوامع 

 جز همکاری نداشتند.بهها راهی آن

 

 ی پولرایحه

ها یک تکه گوشت خام را در ازای دوا و ی كاال به كاال رواج داشت. شکارچیزمانی صرفا مبادله

در ازای چند كیسه سیب، یک جفت كفش به كشاورز  هااشكردند یا كف  درمان پزشکی اهدا می

اش به این فکر افتاد كه آیا این رفته اوضاع تغییر كرد. برای مثال، كف  كردند. اما رفتهاهدا می



توانند برای یک جفت كفش چرم محکم مردانه پرداخت خوب و ها واقعا مرغوب هستند و میسیب

 مناسبی باشند؟

ی مركزی كه محصوالت را از با ایجاد یک سیستم مبادلهتا كردند  تالشبرخی جوامع 

ل را كرد، این مشکها نیاز داشتند توزیع میآوری كرده و برای كسانی كه به آنتولیدكنندگان جمع

ها در اتحاد جماهیر شوروی ترین و مشهورترین این سیستمبزرگای امروزی، در نمونهحل كنند. 

 انجام دنیا مختلف نقاطهای دیگری نیز در کست خورد. آزمایشش باریفاجعهانجام شد و به طرز 

مع با این حال اكثر جوا را كسب كرد.جماهیر شوروی، موفقیت بیشتری ی نتیجهشد كه نسبت به 

 ها پول را اختراع كردند.كنندگان پیدا كردند. آنتر برای توزیع كاالی تولیدآسان راهی

پول، سکه و اسکناس نیست. پول هر چیزی است كه مردم مایل به استفاده از آن هستند تا ارزش 

ی كاال و خدمات به صورت سیستماتیک نشان دهند. مجموع چیزهای دیگر را به منظور مبادله

ها كمتر ها و اسکناستریلیون دالر است، با این وجود مجموع سکه 60پول در جهان حدود مقادیر 

شود، های بانکی ما ظاهر میدرصد كل پولی كه در حساب 90تریلیون دالر است. بیش از  6از 

 !وجود دارد ایفقط در سرورهای رایانه

ت فروخدریایی می زیبایهنگامی كه یک كشاورز ثروتمند دارایی خود را به ازای یک گونی صدف 

یدن به مقصد، افراد دیگری نیز وجود كرد، مطمئن بود كه با رسها به استان دیگری سفر میو با آن

ابل اعتماد متق ی براساسپول سیستمدارند كه به محصوالتش نیاز داشته باشند. بر این اساس، 

 كه تاكنون ابداع شده است. ،ترین و كارآمدترین سیستم اعتماد متقابلجهانیدر واقع  .است

 

 های امپراتوریبینش

شوند. امپراتورها پذیر نیز هستند( مشخص می)كه انعطاف یها با مرزهای مختلفامپراتوری

ها و قلمروهای زیادی را ببلعند و هضم كنند. توانند ملتناپذیری هستند كه میسیری هایانسان

دارای مرزهای كامالً  ستانِ امروزها تغییر كند. انگلاساسی یا هویت آن بدون اینکه ساختارهم آن

توان از آن عبور كرد. یک واضحی است كه بدون تغییر در ساختار بنیادی و هویت این كشور، نمی

 اشد!ب كبیر بریتانیابخشی از امپراتوری  مکن بودقرن پیش تقریباً هر مکانی بر روی زمین م

ه، موجودی بیگاندارند جتماعیا ی كه فهمتاندارانمانند سایر پس مرور خردمند، ورا بهتکامل، انسان 

د: نكاست. انسان خردمند به طور ذاتی بشریت را به دو دسته تقسیم میهراس كردهستیز و بیگانه

 های امپراتوری در گذشته است.خاطر همان بینشاین درست به«. هاآن»و « ما»



 

 قانون دین

های مقدس خود اسالم مکانكند و معتقد است كه ادیانی مانند این فصل درباره دین بحث می

كند و اعتقاد به رسید كه دین مردم را متحد میاند. در گذشته به نظر میرا داشته مانند مکه

 هب دین فصل این در كند. با این حال،یگانگی را میان افرادی از یک دین مشترک، تقویت می

 تاریخ در همچنین،. است شده معرفی نظر اختالف و تبعیض اختالف، ایجاد جهت عاملی یمثابه

ن است. به طور كلی، این فصل در مورد دین، تاریخ آن و مشهورتری اسالم و بودا آیین دین،

 كند.چگونگی بحث و جدال امروز آن بحث می

كه بر اساس اعتقاد به های انسانی تعریف شود تواند به عنوان نظامی از هنجارها و ارزشدین می
است. اگر چنین باشد، كمونیسم شوروی، دینی كمتر از اسالم شده ریزیبشری پایهیک نظم فوق

 نیست.

 

 راز موفقیت

های خردمند را، از تمام تک انسانیان جهانی سرانجام راه تقریبا تکها و ادتجارت و امپراتوری
 شکل یک خط راست این روند گسترش و همگرایی به اما ها، به دنیای فراگیر امروزی گشودند.قاره

وچک به های كگذار از بسیاری فرهنگ هنگام تر،است. البته در نگاهی كلیو الینقطع نبوده
همه یابیم كه اینی جهانی واحد، درمیو در نهایت به یک جامعه های گسترده،معدودی فرهنگ

 ناپذیر پویایی تاریخ انسان بوده است.ی اجتنابشاید نتیجه

ی دانشگاهی است. هرچه بهتر بتوانید یک دوره یتمایز تاریخ به عنوان یک رشتهاین یکی از وجوه 

تر است، سختبه یک شکل رخ داده تاریخی خاص را بشناسید، توضیح اینکه چرا اتفاقات دائماً

هم آورده و ها و تجارت است كه دنیا را گردمذهب جهانی، امپراتوری این خواهد شد. در حقیقت

هایی كه كوچک و ناشناخته است. فرهنگكنیم را ساختهیاد می« جهان»وان به عنچیزی كه از آن 

تر برای پاسخ به نیاز جمعیت جهانی با های كوچکاند. چراكه فرهنگتر شدهبودند، امروزه بزرگ

ی جهانی مشتركات زیادی دارد كه به خاطر شدند. امروزه، جامعهیب و ادغام تركها سایر فرهنگ

 هم یا ایاالت غیرمستقل ایجاد شده است.مرزبندی مب

 

 بخش چهارم: انقالب علمی



 کشف نادانی

درصد مواقع، زمین كامال  99/99اند. اما در اعات زیادی داشتهها در واقع اختراعات و ابدانسان

د، كه میکروسکوپ خانگی اختراع ش م.1674 ها تا قبل از سالشد. انساننادیده گرفته می

دانستند. اما كردند، نمیبه موجودات زنده و ریزی كه در محیط زیست زندگی میچیزی راجع هیچ

به  ی انقالبیهای مختلف اطالعاترگانیسمها كمک كرد كه راجع به میکرواُاین میکروسکوپ به آن

، جهت كشف چیزهایی كه قبال دست بیاورند. در حقیقت، كشف نادانی از آنجا شروع شد كه انسان

 بود، اقدام كرد.حس نکردهبود یا ندیده

 

 پیوند علم و امپراتوری

كردند. بدیهی است ها قبل از عصر مدرن ترسیم میهای جهان را مدتها نقشهبسیاری از فرهنگ

آسیایی از آمریکا چیزی -شناختند. هیچ فرهنگ آفریقاییكه هیچ كدام واقعاً كل دنیا را نمی

آسیا اطالع نداشت. مناطق ناآشنا به سادگی كنار -آفریقادانست و هیچ فرهنگ آمریکایی از نمی

 شدند.ی هیوالها تصور میگذاشته شدند، یا به عنوان خانه

های مختلف از علم برای كند كه چگونه كشورها و امپراتوری، این فصل بررسی میبه طور خالصه

زمین و همچنین  رشناخت بیشتمان برای كنترل قدرت خود بر روی زمین استفاده كردند. منج 

حال، ستارهابتکار عمل به خرج دادند. بااینوجود دارد،  ای كه بین خورشید و زمینن فاصلهیافت

 هاآن م.1761ی زمین و جو به سراسر جهان اعزام شدند. در سال شناسان بعدی برای مطالعه

 نند.ك كشفتوانستند كه سیبری، آمریکای شمالی، ماداگاسکار و آفریقای جنوبی را 

ی اساسی انقالب علمی بود. این نه تنها به اروپاییان آموخت كه مشاهدات فعلی كشف آمریکا واقعه

های گذشته ترجیح دهند، بلکه تمایل به تسخیر آمریکا، اروپاییان را ملزم به را نسبت به سنت

 جستجوی دانش جدید كرد.

ز آن ی علمی بود كه سایر كشورها ای اروپا و آمریکای شمالی به دلیل توسعهبنابراین، توسعه

ها بر ی علمی ایجاد شده در كشورهای اروپایی، رشد و كنترل آن، توسعهروبرخوردار نبودند. ازاین

 جهان را تسهیل كرد.

 

 داریکیش سرمایه



كند كه در و یادآوری می .شودداری صحبت میدر این فصل به طور خالصه در مورد سرمایه

شد. با این حال، ام میهای مختلف انجوساز بناها و امپراتوریگذشته، اخذ پول برای تسهیل ساخت

ه طور ب و تاریخ اقتصاد تولید سرانه افزایش نیافته است دركند كه راری استدالل میپروفسور ه

كند تا برای ، مردم را وادار میهای سرمایه دارهاها و خواستهكند كه ایدهمحسوسی، ادعا می

طور عینی ها افتتاح شدند و مردم به. بانکثروتمند ساختن خود، از پول دیگران استفاده كنند

آمده استفاده كرده و آن را به بانک دستوایی را شروع كردند تا از پول بهمشاغل دیگری مانند نان

گذاری كردند و در تحقیقات علمی سرمایهت فناوری بسپارند. عالوه بر این، مردم برای پیشرف

همزمان، كشفیات جدید جغرافیایی، تحوالت سازمانی و اختراعات مختلف در تکنولوژی نیز انجام 

 شد تا افراد بتوانند ثروت اندوزی كنند.

 

 های صنعتچرخ

 كند. در فصل قبل، تاجران از كسب و كاراین فصل به طور كامل در مورد ظهور صنایع بحث می

گذاری در بانک، سود كنند. اما این فصل توانستند با سرمایهآوردند و میخود درآمدی به دست می

رشد كردند و نه تنها برای سرمایهگذاری مجدد، صنایع ته اشاره دارد كه به دلیل سرمایهبه این نک

قویت تروت و گذاران بلکه برای اتباع یک ایالت خاص ثروت بیشتری ایجاد شد. مردم برای ایجاد ث

گذاری از مواد اولیه و انرژی استفاده كردند و همین امر جهان را به سمت صنعتی شدن و سرمایه

 رشد چشمگیر اقتصادی سوق داد.

 

 انقالب دائمی

است. اما این فصل بر چگونگی دوام آغاز انقالب صنعتی شرح داده شده در فصل قبل چگونگی

مدرن، این امر كامال بدیهی است كه انقالب صنعتی دائمی انقالب صنعتی تأكید دارد. در دنیای 

است و بسیاری از كشورها به دنبال آن هستند، زیرا این تنها راه توسعه یک ملت و ثروتمند شدن 

 آن است.

 

 و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند



یلی زود است كه ، اما خسابقه بودهریت یک دوره طالیی بیی گذشته برای بشاگرچه چند دهه

 بفهمیم آیا این یک تغییر اساسی در جریانات تاریخ است یا یک اتفاق زودگذر.

ترین یافته این است كه خوشبختی واقعاً به ثروت، سالمتی یا حتی جامعه بستگی ندارد. اما مهم

و خواهید بلکه به همبستگی بین شرایط عینی و انتظارات ذهنی بستگی دارد. اگر یک گاو نر می

خواهید و كنید، راضی و خوشحال خواهید شد. اگر یک فراری كامالً جدید مییک گاو نر دریافت 

 فقط یک پراید دست دوم نصیبتان شود، احساس نارضایتی خواهید كرد.

خوشحال و راضی های كشاورزی، این فصل از این نظر قابل بحث است كه آیا مردم به دلیل انقالب

كند كه از زمان آغاز انقالب علمی، بین قدرت و راری ادعا میوفسور ههستند؟ با این حال، پر

 هایی كه در تاریخ اتفاق افتادهبدهد كه انقالای وجود داشته است. این نشان میخوشبختی رابطه

مردم هنوز  های علمی و صنعتیود دوام انقالبكند، اما در حال حاضر با وجمردم را خوشحال می

 خوشحال نیستند.

 

 فرجام انسان خردمند

اند، توانیم انجام دهیم این است كه روی مسیری كه دانشمندان در پیش گرفتهتنها كاری كه می

های خود را نیز مهندسی كنیم، تأثیر بگذاریم. اما از آنجا كه ممکن است به زودی بتوانیم خواسته

ما » بلکه این است كه ،«خواهیم چه چیزی بشویم؟می»پرسش واقعی پیش روی ما این نیست كه 

كسانی كه زیاد درگیر این سوال نیستند، احتماال زیاد به مفهوم  .«قرار است چه چیزی بخواهیم؟

 كنند.آن فکر نمی

 

 کالم آخر: موجودی که خدا باشد

  خواهد؟داند واقعا چه چیزی میای وجود دارد كه نمیانگار و ناراضیتر از خدای سهلآیا خطرناک

 


