


A Short History of Humanity

Mazda Movahed

David Christian

This Fleeting World



پس بدین سان به این جهان گذرا بیندیش
 نهری، ستاره ای سحرگاهی، حبابی در
 ابری تابستانی، برق تندری در
چراغی سوسو زن، شبحی، و رؤیایی.

سوتراِی الماس



فهرست

9 پیشگفتار 

19 یادداشت ناشر 

21 مقدمه 

25  آغاز  پیش زمینه: پیش از

41 ک جویی   خورا آغازها: عصر

۴2 یی  مطالعۀ عصر  خوراک جو

۴۶ یخ بشر  آغاز تار

51 یانه  روش های زندگی خوراک جو

57 یی  تغییرات عمده در عصر  خوراک جو

۶8 یخ بشر  یی در تار عصر  خوراک جو



71 شتاب: عصر کشاورزی 

73 خاستگاه های  کشاورزی 

82 مشخصات عمومی و روندهای طوالنی 

90 جوامع کشاورزی پیش از شهرها: 8000 تا 3000 سال قبل از میالد 

9۶ اولین شهرها و حکومت ها: 3000 تا 500 سال قبل از میالد 

کشاورزی، شهرها و امپراتوری ها: 500 سال قبل از میالد تا سال 1000 میالدی              103

جوامع کشاورزی در آستانۀ انقالب مدرن: سال های 1000 تا 1750 میالدی                 109

115 یخ جهان  عصر کشاورزی در تار

117 جهان ما: عصر مدرن 

118 مشخصه های اصلی و روندهای عصر مدرن 

125 شرح انقالب مدرن 

130 انقالب صنعتی: سال های 1750 تا 191۴ 

13۶ بحران قرن بیستم: سال های 191۴ تا 19۴5 

1۴8 دورۀ معاصر: سال 19۴5 تاکنون 

159 یخ جهان  عصر مدرن در تار

161 یخ جهان  دوره بندی تار

173 دربارۀ نویسنده 

175 منابع 

181 نمایه 



یــخ فقــط شــامل   معــروف اســت کــه هنــری فــورد1 گفتــه اغلــب به نظــر می رســد کــه تار
یخ چندان  قطار  کردن باسمه ای و کسل کنندٔه »یک سری واقعیات« است. آن نوع تار
گردان اغلب فکر می کنند که چرا باید آن را یاد بگیرند و   با عقل جور در نمی آید. شا
یخ الیق یادگیری و  معلمــان بــه ایــن فکــر می افتنــد که چرا بایــد آن را درس بدهند. تار
ید،   آموزش هســت به شــرطی که بتواند چیزی جالب یا الهام بخش یا آموختنی بگو
بارۀ جهانی که در آن زندگی می کنیم و اینکه چگونه به این شکل در آمده  چیزی در
گــر قــرار باشــد جزئیــات بــا عقــل جــور در بیاینــد، بایــد بتوانیــد آنهــا را به ســان   اســت. ا

بخشی از داستانی بزرگ تر ببینید، داستان مردمان یا ملل یا گروه های خاص.
امـا کـدام داسـتان ها و کـدام گروه هـا؟ مورخـاْن داسـتان را در مقیاس هـای متعدِد 
ینـد، مثل جنگ  یخـِی خاص می گو ینـد. برخـی از جوامـع یـا وقایـع تار متفاوتـی می گو
یسند و  زِتک2. برخی در مقیاس های بزرگ تر می نو

َ
جهانی اول یا برآمدن امپراتوری ا

یخ روم باستان یا ایاالت متحده.  اعصار یا نواحی کاملی را در نظر می گیرند، مثل تار
  آشنا هستند و در نتیجه همان طور که باب بین و الرن مک آرتور 

ً
این داستان ها نسبتا

اشاره کردند، نوشتن »داستان« ایاالت متحده یا حتی »تمدن غرب« چندان دشوار 
یخ جهان« شـناخته   بـا نام »تار

ً
نیسـت. مقیـاس سـومی هـم هسـت که امـروزه عموما

یکایی. ـــ م. Henry Ford )19۴7-18۶3(؛ صنعتگر  و تاجر آمر  .1
2. Aztec
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بـارۀ ارتباطـات میـان بخش هـای مختلـف جهـان  یـخ جهـان در  می شـود. عاِلمـان تار
و اعصـار مختلـف تحقیـق می کننـد تـا شـما بتوانیـد درک بهتـری از نحـوۀ جای گیـری 
ـ  و ترسـناک ـــــ  اسـت  ــــ جزئیـات در داسـتان کلـی پیـدا کنیـد. البتـه ایـن کاری عظیـمـ 
یـخ جهـان »حقایـق« بسـیار بیشـتری نسـبت  به داسـتان ملـل یـا   و »داسـتان« تار
حکومت های خاص دارد. به همین دلیل هم گفتن این داستان بسیار دشوارتر است.

در  واقـع، برخـی حتـی بـه وجـود داسـتانی منسـجم بـرای روایت   کـردن نیـز شـک 
دارنـد. ولـی تردیـدی در وجـود آن نیسـت و در عصـر جهانی سـازی، اهمیـت آن دارد 
یخ   به شـکل فزاینده ای آشـکارتر می شـود. این جهان گذرا  سـعی می کند که با ارائۀ تار
یـخ جهـان را بفهمـد. هـدف  یت بـه خواننـده کمـک کنـد تـا شـکل تار موجـزی از بشـر
کتـاب از چنیـن کاری ایـن اسـت کـه بـه خواننـده کمک کنـد راه خـود را از میان انبوه 
یخ جهان پیدا کند. برای پیدا کردن راه خود   اطالعات موجود در متون حجیم تر تار
ید. پس این جهان گذرا نوعی بستۀ  در محیطی ناآشنا، به نقشه و قطب نما نیاز دار
کمکِی راهبردی در اختیار شـما می نهد. سـعی می کند همان کاری را بکند که نقشـه 
 هنگام مطالعۀ جغرافیا می کند: شمایی کلی ارائه می دهد تا بتوانید در ضمن بررسی 
جزئیات، منظرۀ بزرگ تر را در نظر داشـته باشـید. شـاید هم بتوانید آن را شـبیه سـفر با 
یـد کـه پیش تر  پیـاده از آن عبـور کرده ایـد. از هواپیمـا  هواپیمـا بـر فـراز کشـوری بینگار
 بسـیاری از جزئیـات را نخواهیـد دیـد ولـی تصـور روشـن تری از منظـره پیـدا می کنیـد. 

اشیای منفرد مبهم خواهند بود اما ارتباط میان آنها را راحت تر خواهید دید.
هیــچ بررســی ای کــه بــه ایــن کوتاهــی باشــد نمی توانــد کاری به جز ترســیم برخی از 
 خطوط اصلی رشد نژاد خارق العادۀ ما بکند و احتمااًل مورخان متفاوت، این خطوط 
یخ جهان  را به شــکل های دیگــری هــم ترســیم می کردنــد. بــا ایــن وجــود، با تکامــل تار
یــخ بشــر  بــارۀ نقــاط عطــف اساســی تار در  حــدود پنجــاه ســال گذشــته، کمــی توافــق در
 شــکل گرفتــه و هــدف ســه فصــل اصلــی این جهان گذرا تهیــۀ قســمتی از عصــارۀ ایــن 
ــز  ــی نی ــکات مثبت ــی از ن ــی دارد، ول ــه ایجــاز ایرادهای توافــق اســت. شــکی نیســت ک
برخــوردار اســت. مهم تــر از همــه ایــن اســت کــه بایــد بتــوان ایــن بررســی را در یــک یــا 
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 دو جلســه خواند؛ یعنی مدت زمان بســیار کوتاهی که وقتی به آخر داســتان برســید، 
آغاز آن را هنوز به یاد داشته باشید.

یـس   در پیشـگفتار کتـاب چنـد روش بـرای اسـتفاده از ایـن جهـان گـذرا در تدر
پیشنهاد شده است. قبل از متن اصلی نیز یک »پیش زمینه« آمده که تمامی وقایع 
قبل از ظهور نژاد ما را شرح می دهد و آغازش مبدأ عالم در حدود 13.7 میلیارد سال 
 پیـش اسـت. در انتهـای کتـاب، بخشـی ضمیمـه شـده کـه مبحـث پیچیـدۀ دوره بنـدی 
را بررسـی می کنـد، یعنـی بـه همـان تصمیماتـی می پـردازد که هنگام تقسـیم گذشـته به 
یـم. ایـن مبحـث احتمـااًل برای شـاگردان پیشـرفته ای  بخش هـای قابل بررسـی می گیر
یسنده   که بخواهند دربارۀ نحوۀ انتخاب قسـمت های منظور شـده و نشـده توسـط نو

چیزی بدانند مفید خواهد بود.
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