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مكتوبيادداشت تاريخ تمدن

در س��ال جاري، دو كتاب »انس��ان خردمند« و »انس��ان 
خداگونه« در صدر پرفروش هاي كتاب در ايران قرار گرفتند 
و به خصوص كتاب اول به چاپ هاي متعددي رسيد. اين 
دو كتاب نوشته يووال نوح هراري مورخ جوان يهودي است 
كه دكتراي تاريخ خود را از دانشگاه آكسفورد گرفته است. 
مهارت هراري در قصه گويي و هنر او در روايت تاريخ بشري با 
استفاده از دستاوردهاي علمي به زباني ساده و شيرين سبب 
شده كه اين آثار نه فقط در ايران بلكه در سراسر جهان با اقبال 
گسترده مواجه شوند و بس��ياري از چهره هاي سرشناس 
مث��ل زاكربرگ يا بيل گيتس يا اوباما آنها را تمجيد كنند. 
قضاوت آدم هاي مشهور و استقبال گسترده عمومي اما سبب 
نمي شود كه ادعاهاي هراري در كتابش را دربست بپذيريم. 
او در كتابش ب��ا رويكردي ساده س��از و به ظاهر »علمي« 
مي كوشد تمام تغيير و تحوالت زندگي بشر را با چند جمله 
س��اده تبيين كند و بر اساس ش��واهدي كلي، حكم هاي 
قطعي صادر مي كند، امري كه دانشمندان و عالمان چندان 
نمي پسندند و معموال به چنين روايت هايي به ديده ترديد 
مي نگرند. اينها سبب مي ش��ود كه در پذيرش ادعاهاي او 
محتاط باش��يم و كتاب نس��بتا كوچك او براي موضوعي 
چنين وسيع و گسترده را در حكم مقدمه اي پرسش برانگيز 
براي تحقيقات وسيع تر و جامع تر در نظر آوريم. به عبارت 
ديگر كتاب هاي انس��ان خردمند و انسان خداگونه، مثل 
همه كتاب هاي عامه پسند ديگر در كنار توهم دانشي كه 
پديد مي آورند، اين فايده را نيز مي توانند داشته باشند كه 
ذهن هاي پرسشگر و جست وجوگر را به مطالعات بيشتر 
فرا بخوانند و دست كم روايت هاي پيشين از قصه زندگي 
بشر را در ذهن ايشان به چالش بكشانند. نشست هفتگي 
شهر كتاب به نقد و بررسي كتاب »انسان خردمند، تاريخ 
مختصر بشر« نوشته يووال نوح هراري اختصاص داشت و با 
حضور دكتر شاپور اعتماد، دكتر زينب خدايي و دكتر ميثم 

توكلي بينا در مركز فرهنگي شهر كتاب برگزار  شد. 

عامه پسند يا علمي؟
ابتداي نشس��ت، علي اصغر محمدخاني، معاون فرهنگي 
ش��هر كتاب، گفت: نويس��نده اين كتاب براي بسياري از 
خوانندگان در ايران و ديگر كش��ورها شناخته شده است. 
از ميان ناشراني كه اين كتاب را منتشر كرده اند، نشر نو هر 
سه كتاب او، »انسان خردمند: تاريخ مختصر بشر«، »انسان 
خداگونه« و »۲۱ درس از قرن بيست و يكم«، را به فارسي 
برگردانده است. اين سه كتاب با زباني همه فهم و ديدگاهي 
ويژه به موقعيت انسان در گذشته، حال، آينده مي پردازند و 
مي توان از منظر تاريخ، زيست شناسي، تاريخ و فلسفه علم 
و مباني فكري، فلسفي و ديني بررسي شان كرد. هراري در 
»انسان خداگونه« به دوره ها و تحوالتي مي پردازد كه انسان 
طي چندين ميليارد سال پشت سرگذاشته و از سرگذرانده 
است. او گاهشمار تاريخ بشر و برخي از پرسش هاي هراري 
در ديگر كتاب هايش را مرور كرد و توضيح داد: هراري 40 
ساله و داراي دكتراي تاريخ از آكسفورد است. قرار گرفتن 
اين كتاب در ميان پرفروش ترين هاي كشورهاي گوناگون 
اين پرسش  از چيستي عامل جذب مخاطبان، متقن بودن 
مس��ائل مطروحه، نقدهايي كه بر اين بحث ها وارد است و 

عامه پسند بودن يا علمي بودن آن را پيش مي كشد.

سايبورگ به جاي انسان خردمند
شاپور اعتماد، عضو هيات علمي موسسه پژوهشي حكمت 
و فلسفه، ضمن بيان اينكه اظهارنظرهاي مورخان و فالسفه 
انگليسي زبان درباره اين كتاب بسيار واگرا است، توضيح 
داد كه موضوع اوليه تحقيقات هراري پيرامون ميليتاريسم 
در قرون وسطي بوده، اما در ميانه كار از جرد دايموند متاثر 
مي شود و ارايه تصويري كلي از سير تحول تاريخ جهان را 
در سر مي پروراند. او گفت: هراري بر اين باور است كه براي 
فهماندن چيزي به انسان بايد آن را در قالب داستان بيان كرد. 

كتاب او نيز مملو است از داستان.
اعتماد تصاوير كتاب از دوره هاي تاريخي گوناگون را نشان 
حضار داد و توضيح داد: من شما را با داستاني مصور مواجه 
كردم. هراري با ديدي ويرانشهري مي گويد، بشر با وجود 
انقالب شناختي، كشاورزي، وحدت بش��ري كه در دين 
ش��اهد آن بوديم، همه چيز را بر باد مي دهد. انتظار داريم 
كه تاريخ اين س��ير را به خوبي دوره بندي كند. منتقدان 
مي گويند هراري به بيش از ش��ش درص��د از دوميليارد 
سالش نمي پردازد. سنجيدگي زمانبندي هراري در مقايسه 
با سنت تاريِخ جهان نويسي مشخص مي شود. اگر از زاويه 
 ديد آنچه واقعا روي داده است به مساله بنگريم، تاريِخ جهان 

فرافرهنگي نيست. اما وقتي پاي انسان ماقبل ساپينس به 
ميان كشيده مي شود از قلمروي فرهنگ خارج مي شويم. 
دايموند در چارچوب زيست شناس��ي از »جهش بزرگ« 
مي نويسد. او با بررسي پيشينه ش��امپانزه اي و گونه هاي 
انس��اني نتيجه مي گيرد كه همه دس��تاوردهاي انسان از 
حدود 70 هزار س��ال پيش، برآمده از زبان است. پس زبان 
به عنوان پديده اي زيست شناختي تثبيت مي شود و محور 

انواع مطالعات قرار مي گيرد.
وي بر اين نكته تاكيد كرد كه ه��راري از زبان آغاز كرده و 
با در نظر گرفتن كاركردهايي ب��راي آن، قدرت همكاري 
و انعطاف پذيري را از ويژگي هاي متمايزكننده ناش��ي از 
خصوصيت زبان  مي شمارد. سپس به آزمايش هاي فكري  
هراري در قالب داس��تان اشاره كرد كه از طريق آنها نشان 
مي دهد انسان مي تواند درباره چيزهايي كه وجود ندارند، 
صحبت كند. در اينجا به دوپاره بودن فرهنگ و طبيعت و 
واقعيت و مجاز در اين ديدگاه اشاره كرد و افزود: هر چيزي 
كه مجازي است، داراي قدرتي است كه مي تواند به اشكال 
مختلف آن را بسيج كند. حاال اين امر مجازي ناسيوناليزم يا 
نظام پولي باشد يا هر چيز ديگري كه بتوان به صورت كالمي 

تصورش كرد.
او ضمن بيان اينكه كار هراري توصيفي اس��ت و نه تبيين 
عّلي، اظهار داشت: انقالب شناختي از حدود 70 سال پيش 
مطرح شده است. هراري تحت تاثير اين جو، آن را در صدر 
تحوالت قرار داده است. در اين سال ها، امكاناتي فراهم شد 
كه تكنولوژي هاي هرمنوتيكي ساختيم. با اين توضيح كه 
تكنولوژي يا ابزاري است و يا هرمنوتيكي. تكنولوژي ابزاري 
در امتداد اندام هاي انسان است و تكنولوژي هرمنوتيكي 
زباني و تعبير و تفسيري است. كامپيوتر، برخالف ساعت، 
امكان تصميم گيري نيز دارد. تاكيد خاص بر تكنولوژي هاي 
زباني در كنار آموزش زبان به شامپانزه و ماهيت زبان، اين 
پرسش ها را مطرح مي كند كه كامپيوتر چه توانايي هايي را 
نمي تواند به دست آورد؟ اگر همه توانايي ها را به دست آورد 
چه مي شود؟ پس، انواع چالش ها از شطرنج گرفته تا اليزاي 

روانكاو مطرح شد.
اعتم��اد ادام��ه داد: كت��اب با برآم��دن موج��ودي به نام 
س��ايبورگ در نتيجه تركيب IT )تكنولوژي اطالعات( و 
BT )بيوتكنولوژي( به پايان مي رس��د. هراري مي پرسد 
كه ما چگونه تحت نفوذ هوش مصنوع��ي و تركيب آن با 
بيوتك قرار خواهيم گرفت؟ نگراني هراري اين اس��ت كه 
مانند انقالب صنعتي كه سبب شكل گيري پديده اجتماعي 
پرولتاريا و بيكاري ش��د، ما نيز جايگزين ش��ده و به طبقه 
عاطل و باطل و بي كاربردي تبديل شويم. در اين زمينه دو 
مفهوم كليدي اند: ويژگي منحصر به فرد و ويژگي منحصر 
 به  كار. وقتي هراري از حاكميت نوعي جديد حرف مي زند، 
هيچگاه از ويژگي منحصر به فرد آن چيزي نمي گويد. نكته 
ديگر، مساله بي كاربرد بودن است. اين تصور از بي فايدگي 
انسان، تصوري از task به ما القا مي كند. من با اتخاذ موضع 
دكارتي بر اين باورم كه انسان براي فكر كردن آفريده شده 

است، نه كار كردن.

در سنجه چيزي كه هست
زينب خدايي، دكتراي زيست شناسي از دانشگاه هايدلبرگ 
آلم��ان گفت: در جاي��ي مي خواندم كه اگ��ر مي خواهيد 
داستان پردازي را بياموزيد، حتما بايد كتاب هراري را بخوانيد. 
چون او قطعا يكي از داس��تان پردازان بزرگ معاصر است. 
بخش بزرگي از اين كتاب داس��تان هايي است كه او با ديد 
زيست شناسي و تاريخ و ادبيات ساخته. »انسان خداگونه« در 
تمام دنيا به پديده اي انتشاراتي بدل شد، چرا كه ما داستان 
شنيدن را دوست داريم. انيشتين مي گويد: »آدمي بايد به 
دنبال چيزي باشد كه هست و نه چيزي كه فكر مي كند بايد 

باشد.« در اينجا، كتاب هراري را همسو با نظر او يعني از ديد 
علم، بررسي مي كنم.

او ادامه داد: »انس��ان خداگون��ه« در دهه اخير مهم ترين 
كتاب عامه پسند در زمينه تاريخ با نظري بر تكامل انسان 
است. پديده اي شبيه »ساعت س��از نابينا«ي داوكينز كه 
مخاطبان خارج از حوزه علوم يا زيست شناسي را به شدت 
جذب كرد. بسياري از داس��تان هاي هراري در اين كتاب 
درستند؛ بسياري از آنها نيز بي اعتبار و بالتكليفند. گرچه 
افرادي مانند بيل گيت��س و زاكربرگ و اوباما به اين كتاب 
توجه بسياري داشته اند، هر آدمي انسان خردمندي است 
كه بايد اين كتاب را با هوشياري خودش بخواند. درباره اولين 
تصوير اين كتاب گفته شده كه حدود 30 هزار سال پيش 
در غاري در فرانسه، فردي دستش را روي اين ديوار گذاشته 
تا بگويد »من اينجا ب��ودم«. اما از كجا معلوم قصد اين فرد 
گفتن »من اينجا مردم« يا »كمك!« نبوده باشد؟ هراري در 
بخش ديگري مي نويسد، همين شش ميليون سال پيش، 
ميموني دو دختر زاييد. يكي از اين دخترها شد مادربزرگ 
شامپانزه ها و ديگري مادربزرگ ما. به همين سادگي. اين در 
حالي است كه كتاب هاي انسان شناسي و فسيل شناسي 
يا ژنتيك نشان مي دهند كه قضيه خيلي پيچيده تر است. 
ما هنوز با عالمت س��وال هاي متعددي در روابط تكاملي 
انسان مانندها و انسان امروزي روياروييم. در بخش ديگري، 
هراري مي گويد، انقالب ش��ناختي محصول جهش هاي 
ژنتيكي اي بوده كه سيم كشي داخل مغز انسان خردمند را 
تغيير داده و او را قادر ساخته به شيوه هاي جديدي بينديشد. 
اين در حالي است كه كشف گونه انساني اي به نام »هومو 
نالدي« سيس��تم انقالب شناختي در شش ميليون سال 

پيش را به هم مي ريزد.
خدايي اظهار ك��رد: در واقع، نويس��نده اين كتاب، منابع 
علمي اي را انتخاب كرده كه مي توانسته داستان هايش را بر 
مبناي آنها سوار كند. انقالب شناختي با زبان اتفاق مي افتد. 
گفته شده كه ما داراي مجموعه ژن هايي مسوول ظهور زبان 
هستيم. هراري مي گويد اين ژن ها در نئاندرتال ها نيستند، 
اما مطالعات ژنتيكي حضور مجموعه اي از ژن هاي مسوول 
زبان در نئاندرتال ها را تاييد كرده اس��ت. همچنين، قطعا 
هيچ ژن واحدي، مجموع��ه ژن هاي واحد يا رفتار خاصي 
در 30 تا 70 هزار سال پيش تغيير نكرده كه بتواند منجر به 

انقالب شناختي در انسان شود.
او در ادامه ربط دادن آزادي انسان در انتخاب شيوه زندگي 
و دين به نارس متولد ش��دن او را ايده  اي خنده دار دانست. 
توضيح داد كه فرضيه غلبه انسان نئاندرتال بر ديگر گونه هاي 
انساني از طريق ستيزه بسيار ضعيف ش��ده است و افزود: 
هراري اين تعبير كه تكامل انسان نتيجه دور زدن ژنوم است 
را همراستا با ايده »واقعيت خيالي« خودش طرح مي كند، 
اما دور زدن ژنوم با ادعاي كلي كتاب يعني تاثير شديد ژن ها 
بر تكامل انسان ها مغاير است. از اين گذشته، آنچه هراري 
درباره دين مي گويد نيز مشخص نيست. از سويي، دين را 
هر آن چيزي مي داند كه به ساختارهاي اجتماعي انساني 
مشروعيتي فوق بشري بدهد. از سوي ديگر، ليبراليسم و 
نازيسم را هم دين مي داند. او دين را مثل پول يا شركت ها، 
حاصل قوه تخيل بشر مي داند. در حالي  كه اطالعاتي مبني 
بر وجود اديان، مراسم تدفين يا نقاشي هاي غاري خاص در 
دوره پيش از انقالب شناختي در انسان نئاندرتال و انسان 
هايدلبرگي وجود دارد. از اين رو نمي توانيم تفكرات ماورايي 

را صرفا به انسان خردمند و تخيل او ربط بدهيم.
اين زيست ش��ناس گفت: بخش پاياني كتاب تصوير رو به 
نابودي رفتن انسان است؛ ولي دانشمندان در حال حاضر به 
دنبال افزايش طول عمر انسانند. هراري پيش بيني مي كند 
كه سرآخر انس��ان خردمند، انسان هوشمندي را طراحي 
مي كند كه به  جاي خودش باشد و از اين امر ناگزير است. او 

فراموش مي كند كه در مقابل گروهي كه به سمت فراگيري 
هوش مصنوعي حركت مي كنند، گروهي هم به س��مت 

نجات نسل انسان  در حركتند.

هراري و دنده هوايي هايش
ميثم توكلي بينا، عضو هيات علمي موسس��ه پژوهش��ي 
حكمت و فلسفه گفت: رسانه اي خارجي با تيتر »آتئيست ها 
روي پيش��خوان« اتفاقي را در فضاي رسانه اي رقم زد كه 
بر فروش كتاب »انس��ان خداگونه« تاثيرگ��ذار بود. طرح 
موضوعي كه تا پيش از اين به س��ادگي درباره اش صحبت 
نمي شد، اين پرسش جدي را مطرح كرد كه آيا اين كتاب 
به راستي آتئيستي است يا نه؟ بخش كوچكي در اين كتاب 
به دين و تكامل پرداخته است و در بخش هاي ديگر اشاراتي 
جزيي به اين موضوع شده است. اين كتاب، با چهره و نقاب 
علمي از شيوه هاي غيرعلمي استفاده كرده است. »انسان 
خداگونه« كتابي بس��يار كم ارجاع اس��ت؛ در حالي كه از 
كتابي به اين حجم انتظار م��ي رود كه انبوهي از ارجاعات 
داشته باشد. در بخش دين اين به نهايت مي رسد. تا جايي 
كه اگر بحث داستان سرايي را جدي بگيريم، شايد اين توهم 
براي مان به وجود بيايد كه اينها تصويرسازي و تخيالتي براي 

تكميل سناريو هستند.
 او اف��زود: هراري در مورد دين بس��يار پرتعارض اس��ت. 
حرف هايي را بيان مي كند كه منشأ مشخصي ندارند. مثل 
پديد آمدن »اولين دين يگانه پرس��ت در مصر در ۱3۵0 
س��ال قبل ميالد...« كه با وجود جس��ت وجوهاي بسيار 
مستندي براي آن نيافتم. هراري در بخش ديگري مي گويد 
»چندخداپرست ذاتا بي تعصب است و كمتر ممكن است 
ملحدان يا بي ايمانان را بيازارد«. اگر اين گزاره اي تاريخي 
است، بايد مستنداني براي آن ارايه شود. در حالي كه چيزي 
ارايه نمي شود و برعكس، مواردي خالف اين را در ياد داريم. 
مثال شايد بتوانيم محاكمه سقراط در يونان چندخداپرست 
را نقضي بر اين گزاره بدانيم. همچنين در بس��تر اسالمي، 
تاريخ حاكي از آن است كه چندخداپرستان مبارزه مي كردند 

و تعصب مي ورزيدند و دست به كشتار مي زدند.
توكلي بين��ا ادام��ه داد: ه��راري هرچند صفح��ه يك بار 
تسويه حساب خونيني با مسيحيان مي كند. به اين معنا اگر 
اين كتاب را ضدديني و آتئيستي بگيريم، تلقي اشتباهي 
نيس��ت. از ديگر تعارضات هراري اين اس��ت كه قديسان 
مسيحي را رجوع مجدد به چندگانه پرستي مي داند. ديگر 
اينكه هراري دين را »نظامي از هنجارها و ارزش هاي بشري 
مبتني بر باور به نظمي فوق بشري« تعريف مي كند؛ يعني دو 
خصوصيت در آن بر مي شمرد: نظامي از هنجارها و ارزش ها، 
نظمي فوق بشري. در اين راستا با اين استدالل كه فوتبال 
نظمي فوق بشري ندارد، مي گويد فوتبال دين نيست. اما در 
ادامه در تعميمي عجيب، هنجارهاي تابع قوانين طبيعت 
را دين مي ش��مارد و اين تعميم ادامه مي يابد تا جايي كه 
ليبراليسم، كمونيسم، سرمايه داري، ناسيوناليسم نيز دين 
مي شوند. با اين شواهد مي توان در عمق انديشه هاي هراري 

درباره دين شك كرد.
او ضمن بيان اينكه براي پرسش آتئيستي بودن يا نبودن 
اين كتاب جواب روشني ندارد. پاسخ به آن را به رويكردي 
وابس��ته دانست كه با آن به س��راغ كتاب مي رويم و افزود: 
گويي هراري مي خواهد بگويد، مس��يحيت نوعي تصوير 
برساختي اجتماعي است و دين يك نوع توهم است. اما به 
نظر نمي رسد كه در بقيه موارد به اين سو رفته باشد. ايجاد 
چنين تلقي اي از كتاب هراري كه نوعي نگاه برساخت گرايانه 
را القا مي كند، نگاهي است مبني بر اينكه امور مبتني بر خيال 
و تخيلند. واقعا ميزان اطالعات و ش��واهد در دست چنان 
است كه گويي اسنادي را با دستگاه كاغذ خردكن ريز كرده 
باشند و ما چند رشته از آن را يافته باشيم و بخواهيم بايگاني 
اسناد را از روي آن تنظيم كنيم. شايد براي اين كار نياز به 
تصويرسازي داشته باش��يم و مسلما برخي در اين زمينه 
موفق ترند. نگاه برساختي در تحليل اين »انسان خداگونه« 
ظروف اجتماع��ي اي را دنبال مي كند ك��ه باعث برآمدن 
هراري و نگارش اين كتاب شده اند. هراري مي گويد »طي 
سال ها، انسان ها شبكه بسيار پيچيده اي از داستان ها را به 
هم بافته اند«، بدين ترتيب، طبيعتا داستان هراري هم يكي 

از موفق ترين اين داستان ها است.

زاويه ديگر
در پايان جلسه، محمدرضا جعفري، ويراستار و ناشر 
اثر در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: ايرادهايي 
كه از هراري گرفته شد، براي من هم جالب بود. ولي 
هراري چيزهايي را مي بيند كه ب��وده، اما از زاويه اي 

ديگر به آن نگريسته است.

غزاله صدر منوچهري

شاپور اعتماد:  بشر براي فكر كردن آفريده شده است، نه كار كردن

نگاه نقادانه به »انسان خردمند« 

دوشنبه   ۵ آذر  ۱397، ۱8  ربيع االول ۱440، ۲6   نوامبر  ۲0۱8،  سال شانزد                        هم، شماره 4۲40

در سال  هاي اخير، به ويژه از سوي گروهي از پژوهشگران 
و صاحب نظران انديشه سياسي و علوم سياسي در ايران، 
بحث هاي متنوعي درباره انديشه سياسي در ايران باستان و 
ضرورت توجه به آن صورت مي گيرد و از اين بحث مي  شود 
كه بايد به شناخت فرهنگ در ايران باستان به نحو عام و 
تفكر سياسي و اجتماعي آن به شكل خاص پرداخت. علت 
اصلي اين امر نيز اقبال عمومي به ملي گرايي و رشد و رواج 
گرايش هاي ملي گرايانه، نه فقط در ايران، بلكه در سراسر 
جهان است. مراد اين محققان از ايران باستان نيز، بازه اي 
بسيار طوالني مدت از تاريخ ايران است كه معموال با ورود 
اقوام آريايي )به فرض پذي��رش نظريه اي كه آريايي ها را 
اقوامي مهاجر تلقي مي كنند(، آغاز مي ش��ود و تا س��ده 
هفتم ميالدي يعني س��قوط و فروپاشي ساسانيان ادامه 
 پيدا مي كند. برخي از اين نظريه پردازان اين نظام فكري را 
انديشه ايرانشهري مي نامند، صورتي از تفكر كه المحاله 
پيوندهاي ژرفي با ديانت ايراني يعني آيين زرتشت داشت. 
گذشته از گرايش هاي ملي گرايانه و بعضا واپس گرايانه اي 
كه برخي از اين دعاوي دارند، آنچه از منظر اينجا و اكنون 
حائز اهميت اس��ت، اثرگذاري انكارناپذير و ماندگار اين 
سنت فكري، با وجود فراز و نشيب هاي آن، در دوره هاي 
بعدي و در هم تنيدگي آن با انديشه سياسي در ايران دوره 
اسالمي اس��ت؛ به عبارت ديگر، چنان كه كمال پوالدي، 
استاد علوم سياسي و نويس��نده كتاب »در سوداي نظام 
داد« نشان مي دهد، »در ايران، چه در دوره باستان و چه 
در دوره اسالمي، دو مفهوم اشه و فره، به عنوان نخستين 
مفاهيم برآمده از متافيزيك كيهان شناختي در قالب هايي 
نو و به مثابه ايده مركزي منظومه هاي فلس��في، حكمي 
و كالمي حضوري پايدار و پويا داشته اند.« اشه مفهومي 
اس��ت كه مضاميني چون قانون، عدل، حقيقت، راستي 
و راس��تكاري را در خود مستتر دارد و ارته به معناي نظم 
است. جمع اين دو، معنايي از عدالت و داد را به ذهن متبادر 
مي كند، مفهومي كه در انديش��ه سياس��ي پيشاتجدد، 
در نظام هاي فكري سياس��ي گوناگون محوريت داشت، 

برخالف دوران جديد كه مفهوم آزادي محوريت يافت. 
كتاب »در سوداي نظام داد« انديشه سياسي ايران باستان را 
حول اين مفهوم از عدالت، در ربط وثيق آن با جهان شناسي 
ايراني نش��ان مي دهد. كمال پوالدي ب��ه اين منظور در 
فصل اول به ترسيم سرچشمه هاي جهان شناسي ايراني 
مي پردازد. او در اين فصل جريان هاي اصلي جهان شناسي 
در تاريخ ايران و نحوه پيوند آن با انديشه سياسي را نشان 
مي دهد. »در اين فصل، بعد از اشاراتي به ريشه هاي گونه اي 
جهان نگري در اساطير و آيين هاي هندوايراني و نيز بينش 
اوستايي، عناصر اصلي منظومه اي جهان شناسي ايراني« را 
تشريح مي كند. بدين منظور به سرشت هستي در بينش 
ايران شهري اش��اره و جايگاه انس��ان در نظريه آفرينش 
اوستايي آشكار مي ش��ود. از ديد نويسنده، سامان واحد 
كيهاني، نظم جوهري، فروغ ايزدي، شهرياري ايزدگاني، 

منزل��گاه رس��تگاري، 
س��ي  قد ن  ما س��ا
رسته بندي اجتماعي 
و خويش��كاري اج��زاء 
صوري- ساختاري نظام 
جهان شناسي ايراني را 

تشكيل مي دهند.
فصل دوم به پيوند اين 
نظام جهان شناختي 

با انديش��ه سياس��ي و جاي��گاه داد )عدال��ت( در آن 
 اختص��اص دارد. در اي��ن فص��ل جاي��گاه زمام��دار 
به مثابه نقطه پيوند نظم و عدل آشكار مي شود. شهريار 
در اين انديشه به منزله س��تون نظام داد است. فصل 
سوم كتاب، با عنوان »در مس��ير گذار از دوگانه باوري 
به يگانه باوري« به پويش هاي تازه اين جهان شناسي 
در دوره ساساني مي پردازد. از ديد نويسنده »در دوره 
ساساني ورود انديشه هاي جديد از حوزه هاي مختلف 
تمدني از جمله انديشه ارسطويي و نوافالطوني و قنوسي 
از غرب ايران و عرفان هندي و بوداباوري از شرق ايران 
و دسترسي به ذخايري از نوشته هاي فلسفي و كالمي 
امپراتوري روم ش��رقي به اين تكاپ��وي فكري كمك 
كرد.« به نظ��ر پوالدي از ميان اين جريان هاي فكري، 
زروان باوري، تفكري اثرگذارتر بر مسير بعدي تحول 
متافيزيك ايراني است. نويس��نده در فصل چهارم به 
منابع و مباني اين جهان شناسي در گذر به ايران ميانه 
و به تغيير و تحوالتي كه در دوره اسالمي در اين نظام 
جهان شناس��ي پديد آمد، مي پردازد. به نظر نويسنده 
»تفكر سياسي در اين دوره، ضمن اينكه مراحل تازه اي 
از رشد را پيمود، همچنان سخت متصل به مباني نظري 
خود در حوزه هاي فلسفي، الهيات، اشراق و عرفان باقي 
ماند« يعني »مس��اله قدرت و ض��رورت انطباق آن با 
موازين عدل همچنان هسته اصلي انديشه هايي است 
كه با مر سياست نسبت دارند.« فصول پنجم، ششم و 
هفتم كتاب، به دگرديسي هايي اختصاص دارد كه نظام 
جهان شناسي مذكور، در دوره اسالمي ايران طي كرد. 
نويسنده در انتهاي فصل جمع بندي اساس نظريه خود 
را چنين صورت بندي مي كند: در نظام جهان شناسي 
ايراني »قدرت امري اهريمني است مگر آنكه با عدالت 
درآمي��زد.« البته مراد از اين عدال��ت، عدالت توزيعي 
نيس��ت كه در دنياي امروز طرح ش��ده است. عدل در 
مفهوم سنتي با فحواي قرار گرفتن هر چيز در جاي خود 
و در پيوند ناگسستني با تعادل كيهاني به كار مي رود. 
»در نگاه سنتي، عدل در دنياي انساني با آرمان الگو 
قرار دادن نظم و عدل كيهاني پيوند مي يابد... چنين 
نگرشي به عدالت سياسي با نگاه امروزي، كه بيشتر 
برابرخواهانه اس��ت، تفاوت ب��ارز دارد.« كتاب »در 
سوداي نظام داد« مروري اساس��ي و جامع بر تاريخ 
انديشه سياس��ي در ايران از دوران باستان تا به امروز 
است. نويسنده در پايان اين نظام فكري سياسي را در 
پيوند با قدرت و نه مالحظات ديگر از جمله مالحظات 
اخالقي، ارزيابي مي كند و وضعي��ت اكنون را كه در 
تداوم س��نت پديد آمده، آزموني براي سنجش اين 
نظريه درنظر مي گيرد. با مطالعه اين كتاب همچنين 
مي توان به بازانديشي در داعيه هايي كه در آغاز سخن 

اشاره شد نيز پرداخت و آنها را مورد مداقه قرار داد.

امروزه ردپ��اي روايت در علوم متعددي يافت مي ش��ود؛ 
از مردم شناس��ي گرفته تا روانپزش��كي، از تاريخ گرفته تا 
الهيات، از سياست گرفته تا مطالعات رسانه و جز آن. برخي 
ريش��ه تحليل روايت در ادبيات را مطالعات هرمنوتيكي 
متون مقدس مي دانن��د. اما تحليل روايت معاصر با كتاب 
ريخت شناس��ي حكايات عاميان��ه  )۱9۲8( اثر والديمير 
پراپ آغاز شد و فرماليست هاي روس��ي و اخالف شان، از 
جمله باختين، اين س��نت را پي گرفتند. البته پيش از آن 
نشانه شناسان سوسوري هم تحليل هايي زبان شناختي از 
روايت ها اراي��ه داده بودند. دهه 70 ميالدي اما نوبت علوم 
اجتماعي بود كه دچار تحول )يا همان چرخش( روايي شود، 
تحولي كه در دهه هاي بعد دومينووار علوم ديگر از جمله 
سياست، روانشناسي، جامعه شناسي و اقتصاد را درنورديد.

در كش��ور خودمان هم، به گواه عناوين كتاب هاي منتشر 
شده، از اوايل دهه 80 به اين سو با انتشار كتاب هاي تخصصي 
روايت به اين حوزه توجه بيشتري شد. منظورم از كتاب هاي 
تخصصي كتاب هايي است كه به كليات »نظريه روايت« 
مي پردازند، كتاب هايي كه كمك مي كنند با تحليل نظام مند 
روايت به اليه هاي پنهان متون پ��ي ببريم، اگر نه عناصر 
داستان و انواع راوي و شخصيت و غيره پيش تر در مقاالت و 

كتب پراكنده به اندازه كافي بررسي شده بود.
سال 9۵، وقتي در نشر اطراف تصميم گرفتيم، كتابي جامع 
و در عين حال آسان ياب درباره روايت ترجمه كنيم، اولين 
قدم اين بود كه كتاب هاي ترجمه  شده و تاليفي اين حوزه 
را بررسي و آسيب شناسي كنيم. االن چند ماه بعد از چاپ 
كتاب »س��واد روايت« كه براي خودم جالب بود در مدت 
كوتاهي به چاپ دوم رس��يد )و اين نشان مي دهد به لطف 
وجوه غيرنظري و مباحث خوش خوان، اين كتاب توانسته 
با مخاطبان به  نسبت زيادي ارتباط برقرار كند(، شايد بد 
نباشد عالقه مندان به روايت و مترجماني كه قصد دارند در 
اين حوزه ترجمه كنند هم در جريان نتايج اين بررسي ها 
قرار بگيرند. برخي كتاب ها را از همان ابتدا از چرخه بررسي 
خ��ارج كرديم؛ از جمل��ه كتاب ه��اي موردپژوهي )مثل 
كتاب هاي »روايت شناسي داستان هاي حسين سناپور« و 
»روايت شناسي داستان هاي مثنوي«(، كتاب هايي كه فقط 
يك عنصر از روايت را بررسي مي كردند )مثل كتاب »روايت 
داستان مدرن و زمان«( و كتاب هاي مجهول الهويه اي كه 
فقط فيپا داشتند و منتشر نشده بودند يا سفارشي بودند 
يا پايان نامه هايي كه به هيات كت��اب درآمده بودند )مثل 
كتاب هاي »روايت و معم��اري«، »روايت درماني: ابزاري 

براي كشف داستان ها« و »روش شناسي تحليل روايت«(.
كتاب هاي ترجمه  شده درباره كليات نظريه روايت تا سال 
۱396 از اين قرارند )بدون هيچ ترتيب خاصي(: »ن ظريه هاي  
روايت«، »دانشنامه روايت شناسي«، »دانشنامه نظريه هاي 
رواي��ت«، »درآم دي  ب ر روايت  ش ن اس��ي«، »رس��اله اي در 
باب گونه شناس��ي روايت«، »روايت شناسي: درآمدي بر 
زبان ش��ناختي - انتقادي« )كه دو بار در س��ال هاي 84 و 
86 ترجمه ش��د!(، »روايت شناس��ي: راهنم��اي درك و 
تحليل ادبيات داستاني«، »روايت شناسي: شكل و كاركرد 
روايت«، »عناصر بنيادين در نظريه هاي روايت«، »درآمدي 
بر تحليل ساختاري روايت ها«، »آرايه ها«، »روايت داستاني: 
بوطيقاي معاصر«، »زمان  و حك ايت« )روايت؟!(، »رمان: زبان 
و روايت از سروانتس تا كالوينو« و »گزيده مقاالت روايت«. 
نكته قابل  توجه درباره كتاب هاي ترجمه شده اين است كه 
تقريبا تمام كتاب هاي بررسي شده از زبان انگليسي ترجمه 
شده اند. معدود كتاب هاي تاليفي اين حوزه عبارتند از: )باز 
هم بدون هيچ ترتيب خاصي(: »جستارهايي در باب نظريه 
روايت و روايت شناس��ي« )تاليف و ترجمه(، »درآمدي بر 
داستان نويسي و روايت شناسي« )تاليف و ترجمه(، »روايت 
فلسفي روايت از باستان تا پست مدرن«، »روايت شناسي 
كاربردي: تحليل زبان شناختي روايت« و »عناصر روايت در 

مجموعه هاي تلويزيوني«.
خوش اقبال تري��ن كتاب هايي كه تا االن ن��ام بردم، كتاب 
»ن ظريه هاي  روايت« )نوشته واالس مارتين، ترجمه محمد 
شهبا، نشر هرمس( است كه به چاپ ششم رسيد و عجيب 

آنكه از سال 93 به بعد ديگر تجديد چاپ نشده است.
بعد از نظريه روايت، »روايت و سينما« موضوعي است كه 
نظر مترجمان اين حوزه را به خود جلب كرده؛ ش��اهدش 
اين كتاب هاست: »روايت شناسي س��ينما و تلويزيون«، 
»ن ق طه  ديد در سين م ا: ن ظريه  روايت  و ذه نيت  در سين م اي  
ك الس��يك«، »مقدمه اي بر روايت در ادبيات و س��ينما«، 

»شكل و روايت فيلم« )ترجمه يك فصل از يك كتاب!(.
 دو كتاب هم در حوزه »روايت و پزش��كي« ترجمه ش��ده 
و جالب اينكه هر دو كتاب دو بار ترجمه ش��ده اند: »پيش 
درآم��دي بر روايت  درمان��ي« )يك بار س��ال 96 و يك بار 
امسال با عنوان »مقدمه اي بر روايت درماني« ترجمه شده( 
و »روايت درماني در مش��اوره خان��واده و خانواده درماني« 
)يك بار سال 9۱ و يك بار سال 9۵ با عنوان »روايت درماني: 
جهت آشنايي متخصصان مشاوره و روان درماني« ترجمه 
شده( . نكته عجيب ديگر در مسابقه بازترجمه هاي حوزه 
»روايت و پزش��كي« اين است كه امسال دو ترجمه از يك 
كتاب با عنوان هاي »مشاوره با زوج ها: راهنماي كاربردي 
روايت درماني« و »مشاوره زوجين يا زوج درماني: راهنماي 

عملي كاربردي مشاوره با زوجين« به بازار آمده است!
تنها كتابي كه به موضوع »روايت و علوم اجتماعي« پرداخته، 
كتابي است آكادميك با عنوان »روايت در پژوهش هاي علوم 

اجتماعي: معرفي روش هاي كيفي«.
نتايج به دس��ت  آمده از بررسي تك تك كتاب هاي نظريه 
روايت در اين ستون كوتاه نمي گنجد، اما برآيند تحليل ها 
اين بود كه بعضي از اين كتاب ها به خاطر ترجمه ثقيل و بعضا 
نامفهوم به جاي آنكه مخاطب را با مسائل حوزه روايت آشنا 
كند، از آنها مي ترساندش! بعضي از كتاب ها هم بدون ايجاد 
بستر مناسب، يك راست رفته اند سراغ يك زيرشاخه خيلي 
تخصصي روايت و برخي ديگر بدون توجيه منطقي براي 
ترجمه، صرفا يك قطعه از يك جورچين بزرگ بالتكليفند.

حال كه در پاييز 97 هس��تيم و همين امس��ال و تا همين 
االن بالغ بر بيس��ت عن��وان كتاب درباره روايت منتش��ر 
شده، بد نيس��ت ما مترجم ها، مولف ها و ناشران كمي به 
انتخاب هاي مان بينديشيم و طبق يك برنامه مدون، از پيش 
فكرشده و هدفمند س��راغ كتاب هاي جديد در اين حوزه 
برويم، بماند كه خبر آمده همين كتاب »سواد روايت« هم 

در دست بازترجمه است!

نگاهي به كتاب »در سوداي نظام داد«
سياست در چنبره قدرت

مروري بر كتاب هاي روايت پژوهي در ايران
راويان روايت

محسن آزموده نيما م. اشرفي


