
داستان خاستگاه
انسان و جهان هستی

90 95 100 105



برای مشاهده و دانلود منابع که در داخل کروشه هر فصل آمده 
- به علت صرفه جویی در کاغذ - به سایت مراجعه کرده یا 

بارکد را اسکن کنید  



ترجمهی

محمداسماعیل فلزی

دیوید کریستین

داستان خاستگاه
انسان و جهان هستی

تاریخ بزرگ همه چیز



داستان خاستگاه انسان و جهان هستی: تاریخ بزرگ همه چیز
دیوید کریستین

ترجمهیمحمداسماعیلفلزی
ویراستارم.ک

صفحهآراییمرواک.
چاپاول1398
شمارگان1200

شابك978-622-96004-3-6

مقابلدانشگاهتهران،ساختمان1296)ظروفچی(طبقهاول،واحد4،تلفن66462421

www.mazyarpub.ir
mazyarpub@yahoo.com

کریستین،دیوید،1۹۴۶-م.Christian,David:سرشناسه
داستانخاستگاهانسانوجهانهستی:تاریخبزرگهمهچیز/دیویدکریستین؛:عنوانونامپدیدآور

ترجمهیمحمداسماعیلفلزی.
تهران:مازیار،1398.:مشخصاتنشر

296ص.:مصور،جدول؛14/5×21/5سم.:مشخصاتظاهری
قلمروعلم:فروست
6-3-96004-622-978:شابك

فیپا:وضعیتفهرستنویسی
عنواناصلی:Origin story : a big historyofeverything, 2018:یادداشت

تاریخبزرگهمهچیز.:عنواندیگر
تمدن--فلسفه:موضوع
Civilization -- Philosophy:موضوع
کیهانشناسی:موضوع
Cosmology:موضوع
تاریخجهان:موضوع
World history:موضوع
انسان-تکامل:موضوع
Human evolution:موضوع
Biocomplexity:موضوع
پیچیدگیزیستی:موضوع

فلزی،محمداسماعیل،1۳۴۳-،مترجم:شناسهافزوده
CB19:ردهبندیکنگره
909:ردهبندیدیویی

5804788:شمارهکتابشناسیملی



فهرست مطالب

7 پیشگفتار	
11 خط	زمان	
13 مقدمه	

بخش	اول

25 1	آغاز:	آستانه	1	
45 2	ستارگان	و	کهکشان	ها:	آستانه	2	و	3	
61 3	مولکول	ها	و	ماه	ها:	آستانه	4	

بخش	دوم

79 4	حیات:	آستانه	5	
101 5	حیات	کوچک	و	زیست	کره	
125 6	حیات	بزرگ	و	زیست	کره	

بخش	سوم

155 7	انسان	ها:	آستانه	6	
185 8	آستانه	7	
207 9	تمدن	های	کشاورزی	
231 10	در	مرز	دنیای	امروز	



253 11	آنتروپوسین:	آستانه	8	
بخش	چهارم

277 12	دنیا	به	کجا	می	رود؟	



پیشگفتار 
بشر برای درک معانی نهفته در امور به 

داستان متوسل می شود و این در نهاد اوست. 
- لیا هیلز، بازگشت به قلب

ایدهتدوینتاریخینوینبرایخاستگاهانسانوجهانقدمتچندانیندارد.این
ایدهزمانیکهدرسال1989داشتم»تاریخهمهچیز«رادردانشگاهمكکواری
سیدنیتدریسمیکردمبهذهنمرسید.دیدماینواحددرسیمیتواندراهیبرای
جماهیر اتحاد تاریخ و روسیه درباره داشتم موقع آن باشد. انسان تاریخ درک
شورویتحقیقمیکردم.اماازاینکهتدریستاریخیكملتیاامپراتوری)روسیه
هردوبود(میتواندبهطورضمنیحاویاینپیامباشدکهانسانهادراساساز
گروههاوقبایلیتشکیلمیشوندکهپیوستهباهمدررقابتاندراضینبودم.آیا
چنینپیامیدردنیاییانباشتهازجنگافزارهایهستهایمیتوانستمفیدباشد؟
یادماستوقتیدردبستانبودم،دورهبحرانموشکیکوبابودوجهاندرآستانه
نابودیقطعیوآخرالزمانقرارداشتومنباخودمیگفتمالبدکودکانیکهدر
آنسویجهانمثالدردرروسیههستندنیزمثلمنبهوحشتافتادهاند.هرچه
باشدآنهانیزانسانبودند.مندرکودکیدرنیجریهزندگیمیکردم.بههمین
دلیلتنوعجوامعانسانیراخوبدرکمیکردمواینحسوقتیبهنوجوانی
رسیدموبهکالجآتالنتیك،مدرسهایبینالمللیدرجنوبولزرفتمتقویتشد.
چنددههبعدوقتیمدرستاریخشدمبهاینفکرافتادمکهراهیبرایتدریس
تاریخبشردرقالبیواحدبیابم.آیامیشدداستانمیراثمشترکتاریخبشررادر
عینتوجهبهعظمتوادایاحترامبهتاریخمللمختلفبازگوکرد؟بهایننتیجه
رسیدمکهمابهشرحیازتاریخنیازداریمکهدرآننیاکاندورانهایپالئولیتیك
)پارینهسنگی(ونئولیتیك)نوسنگی(انساندرکنارحاکمان،فاتحانوفرمانروایانی
این که فهمیدم دارندمطرحشوند.سرانجام تاریخسیطره قلمرو برسراسر که
نام به بزرگ تاریخنگاران از یکی 1986 سال در نیست. همجدید خیلی ایده
ویلیاممكنیلگفت»نگارشتاریخپیروزیهاورنجهایبشربهعنوانیكکل«
وظیفهاخالقیکسانیاستکهدرعصرمابهحرفهتاریخنگاریاشتغالدارند.]1[
حتیپیشترازاواچ.جی.ولزهمباهمانروحیهدرپاسخبهخونریزیوکشتار
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بیرحمانهجنگجهانیاولنوشت:
میدانمکهرسیدنبهصلحفقطدرصورتیامکانپذیراستکههمهنقاطدنیادرصلح
وآرامشبهسربرند.رسیدنبهسعادتممکننیستمگرآنکهسعادتبرایعموم
مردمجهانباشد.امارسیدنبهصلحوسعادتبدونداشتنایدههایتاریخیمشترک
امکانپذیرنیست....باتکیهبرسنتهایناسیونالیستی،تنگنظرانه،خودخواهیو
دشمنخویینژادها،تودههایانسانیبهسویجنگونابودیپیشخواهندرفت.

ولزهمچنینپیبردکهاگرکسیبخواهدتاریخانسانراتدریسکندبایدبه
تاریخهمهچیزتوجهکند.بههمیندلیلاودرکتابشطرحی از تاریخبهکلتاریخ
عالمتوجهکرد.برایدرکتاریخنخستبایددرککنیمچگونهچنینموجود
عجیبیبهنامانسانبهوجودآمدواینبهمعنیدرکتکاملحیاترویزمینو
تکاملسیارهزمینوستارگانوسیارههایدیگروتکاملجهانهستیاست.امروزه
نسبتبهزمانهولزمیتوانیمبادقتوتوانعلمیبیشتریچنینداستانیرابنویسیم.
ولزدرپیدستیابیبهشناختییکپارچهبود-شناختیکهبتواندمردمجهانرا
باهممتحدکند.هدفهمهتواریخمربوطبهخاستگاهرسیدنبهشناختییکپارچه
است.نگارشتاریخملتهانیزاینگونهاست.آندستهازاینتاریخنگاریهاکه
دورههایزمانیگستردهایرادربرمیگیرندمیتوانندخوانندهراازدوایرهممرکز
ادراکوهویتعبوردهندوبهحلقههایبزرگبشریتوحیاتوسرانجاماین

ایدهبرسانندکهاونیزجزئیازکیهانیاعالماست.
امادرسالهایاخیرافزایشتماسبینفرهنگهایمختلفنشاندادهکههمه
داستانهایفرهنگومذاهبدربسترآدابورسوممحلیومحیطجایدارند.
بههمیندلیلاستکهجهانیشدنوگسترشایدههاینوینباوربهشناختهای
ایمانداشتندپیبردند اینداستانها به کهنراکاهشدادهاند.حتیکسانیکه
کهدرجهان،داستانهایخاستگاهمتعددیبادرونمایههایمختلفوجوددارند.
بعضیهابرایدفاعازدیدگاههایسنتیوملیوقبیلهایخودبهرفتارهایتهاجمی
وخشونترویآوردند.امابسیارینیزاعتقادهایخودرارهاکردندوبهدنبالآن
خودرانیزگمکردندوازشناختموضعخوددرکیهانبازماندند.اینبیایمانی
روشنمیکندکهچراانحرافودوریازاخالقواحساسبیهدفیوبیمعناییتا
اینحدفراگیرشدهوحتیبهیأسعمیقدرادبیات،فلسفهوعرصههایتحقیققرن
بیستمانجامیدهاست.برایبسیاریناسیونالیسمتوانستتاحدودیتعلقخاطری
ایجادکند.امادرجهانکنونیکهآحادآنبهگونهاییکپارچهبههممربوطشدهاند
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بهخوبیروشناستکهناسیونالیسمشایدبتواندشهروندانکشوریکوچكرابه
همنزدیكکند،امادرگسترهجهانیغیرازجداییانسانهاثمریندارد.

برابر در تسلیم از ناگزیر مدرن انسانهای که خوشبینانه باور این با من
چنددستگیوپوچینیستنداینکتابرانوشتهام.درمیانطوفانخالقتجددی
کهدرآنحضورداریمداستانمدرنیازخاستگاهانساندرحالپیدایشاست
کهمانندداستانهایکهنسرشارازحسخوفواحترامورازومعناستاما
پایهتحقیقهایجدیدعلمیدرعرصههایمختلفشکل اینداستانمدرنبر
گرفتهاست.]3[البتههنوزتاکاملشدنآنراهیبسطوالنیماندهاستوحتی
ممکناستالزمباشدبینشنهفتهدرداستانهایکهندربارهچگونگی»خوبو
سازگارزیستن«رانیزباآنترکیبکنیم.اماآگاهیازچنینروایتیکهباتکیهبر
میراثجهانیعلمتجربیبهدستآمدهمیتواندبسیارمفیدباشدوبایدبدانیم
ایننخستینداستانخاستگاهانساناستکههمهفرهنگهاوجوامعجهانرا
بوئنوس بایددر اینداستان برنامهایجهانیاست. دربرمیگیردونگارشآن
آیرسوبیجینگیادرالگوسولندنمفهوموکاربردداشتهباشد.امروزهمحققان
بسیاریدرحالتکمیلوتدویناینتاریخمدرنخاستگاهانسانوجهانهستند
ومیخواهندداستانیراروایتکنندکهمانندهمهداستانهایکهنخاستگاهانسان

دربردارندههدفیمشترکدردنیاییکپارچهکنونیباشد.
تالشمنبرایتدریستاریخجهاندرسال1989شروعشدودرسال1991
بهمنظورتشریحکاریکهدرحالانجامآنبودمعنوانتاریخ بزرگرابهکار
بردم.وقتیاینرشتهموردتوجهقرارگرفتپیبردمکهدرحالواکاویخطوط
اصلینوعیتاریخخاستگاهجهانیهستم.امروزه»تاریخبزرگ«رادردانشگاههای
کشورهایمختلفتدریسمیکنندوازراه»پروژهتاریخبزرگ«1اینرشتهرادر

برنامهدرسیهزاراندبیرستاننیزجایدادهاند.
انسانهادرمسیرروبروشدنباچالشهایعمیقجهانیوفرصتهایقرن
بیستویکمبهایندرکنوینازگذشتهنیازدارند.اینکتابحاصلتالشمن

برایروایتاینداستانکالن،پیچیده،زیباوالهامبخشاست.

1.پروژهایکهباهمکاریبیلگیتسودیویدکریستینبهمنظورفراگیرکردنآموزشتاریخبزرگ
درسطحجهانباهدفایجادعالقهدرمیاندانشآموزانودانشجویانبهیادگیریتاریخپیدایش

جهانهستیوانسانبهوجودآمد.





خط زمان 

اینجدول،زمانهایاصلیداستانمدرنخاستگاهزندگیانسانوجهانرابرپایه
تاریخهایتقریبیواقعیونیزتاریخهاییکهاگرجهانبهجای13/8میلیاردسال
قبل13/8سالقبلبهوجودآمدهبود،نشانمیدهد.توجهبهتاریخهایردیف
کند. بهتردرک را داستان زمانیحوادث ترتیب امکانمیدهد بهخواننده دوم
ذهنانساندرروندانتخابطبیعیبهحدینرسیدهکهبتواندمفهوممیلیونهایا
میلیاردهاسالرادرککند.بنابراینفهرستزمانیکوتاهتروفشردهتربهترقابل

درکخواهدبود.
بیشترتاریخهاییکهبرایرویدادهایقدیمیترازچندهزارسالذکرشدهاند
در50سالگذشتهباکاربردروشهایزمانسنجیمدرنازجملهرادیومتریبه

دستآمدهاند.

تاریخ
برمبنایتقسیمبریكمیلیارد

تاریخ تقریبی رویداد

13سالو8ماهپیش 13/8میلیاردسالپیش آستانه1:مهبانگ)پیدایشجهان(

13سالو2ماهپیش 13/2)؟(میلیارد
سالپیش

آستانه2:تولدنخستینستارگان

ازآستانه2تاامروز ازآستانه2تاامروز آستانه3:تشکیلعناصرجدیددر
ستارههایبزرگدرحالمرگ

4سالو6ماهپیش 4/5میلیاردسالپیش آستانه4:تولدخورشیدو
منظومهشمسی

3سالو9ماهپیش 3/8میلیاردسالپیش آستانه5:پیدایشحیاترویزمین

7ماهپیش 600میلیونسالپیش پیدایشموجوداتبزرگرویزمین
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24روزپیش 65میلیونسالپیش برخوردسیارکیبازمینونابودی
دایناسورها

2/5روزپیش 7میلیونسالپیش پیدایشنژادانسان

17ساعتپیش 2میلیونسالپیش هوموارکتوس)انسانراستقامت(

100دقیقهپیش 200,000سالپیش آستانه6:نخستینشواهدپیدایش
انسان خردمند

5دقیقهپیش 10,000سالپیش آستانه7:پایانآخرینعصریخبندان
وآغازهولوسن

2/5دقیقهپیش 5,000سالپیش پیدایشاولینشهرهاودولتهاو
تمدنهایکشاورزی

1دقیقهپیش 2,000سالپیش گسترشامپراتوریهایروموهان

15ثانیهپیش 500سالپیش مناطقجهانباهممرتبطمیشوند

6ثانیهپیش 200سالپیش آستانه8:انقالبسوختهایفسیلی

1/5ثانیهپیش 50سالپیش پیشرفتهایبزرگ:سفرانسان
بهکرهماه

3ثانیهبعد 100سالآینده؟ آستانه9:)؟(نظمجهانیپایدار؟

4سالو6ماهبعد 4/5میلیاردسالآینده مرگخورشید

میلیاردهاومیلیاردهاسالبعد گازیلیونهاسالآینده خاموشیومرگکیهانوفرارسیدن
تاریکی؛پیروزیآنتروپی



مقدمه 
انسان هایی که می آیند و می روند و شما تنها یکی از آن ها هستید، تصویر 
اندام های متحرک من هستند. چون مرا در همه جا می توانید دریابید از 

چه می هراسید؟
- عبارات فرضی شیوا خدای هندو، 
از کتاب قهرمان هزار چهره اثر جوزف کمبل

این رویدادها مانند آن ها که هرگز پدید نیامده اند و نخواهند آمد کامال 
امکان ناپذیرند. 

- جیمز جویس، شب زنده داری فینیگن ها

ناخواسته،درزمانومکانیکهخودآنراانتخابنکردهایمبهدنیاآمدهایم.چند
بابون، تا گرفته باکتری از موجودات سایر با شبتاب کرمهای مانند صباحی
سیارهها و وشهابوارهها قمرها و قطبی وشفقهای اقیانوسها و باصخرهها
و باحلزونها ابرنواخترهاوسیاهچالهها، و فوتونها و کوارکها و وستارگان
روزی میکنیم. زندگی خالی فضاهای از گستردهای پهنه و همراه گوشیهای
ناگزیریماینکاروانغنی،رنگارنگ،پرالحانوپررمزورازراترککنیم.کاروانتا
مدتیبدونماهمچنانبهراهخودادامهخواهدداد،اماسرانجامفرسودهودرمانده
بهجایمیماند.میلیاردهاسالبعددرآیندهایدور،کارواننیزچونشبحیدر

سپیدهدمدراقیانوسیازانرژیکهازآنبهوجودآمدهبودحلمیشود.
کاروان این در ما جایگاه کیستند؟ همسفریم آنها با که غریبی جمع این
کجاست؟اینقافلهازکجاآمدهوبهکجامیرودوسرانجامآنچهخواهدبود؟
امروزهمیتوانیمبهترازگذشتهداستاناینکاروانرابازگوکنیم.میتوانیمبا
دقتزیادپیببریمکهمیلیاردهاسالنوریدورتراززمینچهپدیدههاییاتفاق
نیزمیدانیمکهمیلیاردهاسالقبلچهپیشآمدهاست.روزبهروز میافتندو
قطعههایبیشتریازاینمعماکشفمیشوندوبهتدریجمیتوانیمکلتصویررا
ببینیم.اینتوفیقشگفتیاستکهدرعصرحاضربهآندستیافتهایم.بسیاری
ازقطعههایگمشدهداستانخاستگاهانساندردورهزندگیمنکشفشدهاند.

یکیازدالیلیکهماراقادربهترسیمنقشهگستردهکیهانمیکنددارابودنمغز
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است.انسانمثلهمهموجوداتدارایمغز،ازاینعضوبرایساختننقشهجهان
درذهنخوداستفادهمیکند.ایننقشههامانندنوعیواقعیتمجازیبهماکمك
میکنندراهخودرادرجهانپیداکنیم.ماهرگزقادربهدرکجهانباهمهجزئیات
آننیستیم،چونبرایتحققاینامربایدمغزیبهوسعتجهانداشتهباشیم.اما
میتوانیمازواقعیتبینهایتپیچیدهایکهباآنروبروهستیمنقشهسادهایتهیه
کنیمکهباجنبههایمهمواصلیدنیایواقعیهمخوانیداشتهباشد.مثالدریك
نقشهمعمولیازلندن،بسیاریازپیچوخمهانادیدهگرفتهمیشوند.اماچنین
نقشهایبرایبسیاریازمسافرانراهنمایمناسبیاست.کتابیکهدردستدارید

مانندنوعینقشهلندنازجهانهستیاست.
آنچهانسانراازسایرگونههایدارایمغزمتمایزمیکندزباناست.زباننوعی
ابزارارتباطیبسیارنیرومنداستکهبهانسانامکانمیدهدنقشههاییراکهدر
ذهنخودداردباسایراعضایگونهبهاشتراکبگذاردوبهاینترتیبنقشههایی
نیزایناشتراکگذاریبهانسانامکانمیدهد بسیاربزرگترودقیقتریبسازد.
جزئیاتنقشهخودراباهزاراننقشهدیگرمقایسهکندوبسنجد.بهاینترتیبهر
گروهازانسانهابهدرکیازجهانمیرسندکهترکیبیاستازبینشها،ایدههاو
افکارانسانهایبسیاریکهدرهزارانسالگذشتهطینسلهایمتعددزیستهاند.
از انسانهاراقادرساختهتاطیدویستهزارسالیکه اینیادگیریتدریجی
حیاتآنهابراینکرهخاکیمیگذردنقشهایباپیچیدگیودقتبسیارترسیم
کنند.وقتیانسانبهایننقشهمینگردمانندآناستکهبخشیازکیهاندارد
خودشراتماشامیکند.مثلایناستکهعالمپسازخوابیطوالنیبیدارشده
استودارددیدگانخودرامیگشاید.امروزهاینچشمهابهکمكتبادلایدهها
واطالعاتدرسطحجهان،بهکمكدقتوتوانعلممدرنوابزارهایتحقیقی
ازبرخورددهندههایذراتگرفتهتاتلسکوپهایفضاییوشبکههایکامپیوتری

دارایتوانمحاسباتیعظیم،دارندهرروزتواناترمیشوند.
داستانیکهایننقشههابرایمابازگومیکنندشایدبزرگترینداستانیاست

کهدرتصورمیگنجد.

درکودکیفقطهنگامیمیتوانستمچیزیرادرککنمکهجایگاهآنرادرنقشهای
مشخصمیکردم.مثلخیلیهاسعیمیکردمارتباطرشتههایجداگانهایراکه


