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صدسال دگر
و آینده اقتصاد جهان

 
مسعود خوانساری 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

هنگامی کــه حــاج محمدحســین امیــن الضــرب در ســال ۱۲۶۳ مجلــس»وکالی 
ــزی یکــی از  ــه در حــال پی ری ــرد ک ــاالً تصــور نمی ک ــاد احتم ــان نه تجــار« را بنی
ــای  ــا طوفان ه ــه ب ــه در مواجه ــت ک ــران اس ــادی ای ــای اقتص ــن نهاده دیرپاتری
اجتماعــی و سیاســی پایــدار می مانــد و بــه شــکلی درمی آیــد کــه مــا امــروز آن را 
به عنــوان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران می شناســیم؛ یکــی 

از مهم ترین نهادهای بخش خصوصی با حدود پانزده هزار عضو.
امیــن الضــرب صنعــت بــرق را بــه ایــران آورد، تأســیس بانــک را پیشــنهاد کــرد 
ــه  ــه ب ــی ک ــه زمان ــد او چ ــرد. بی تردی ــذاری ک ــار را بنیان گ ــس وکالی تج و مجل
دنبــال انتقــال فــن آوری بــه داخــل کشــور بــود، چــه زمانــی کــه تأســیس مؤسســات 
ــی را ایجــاد  ــاق بازرگان ــی کــه نهــاد مــدرن ات ــی را پــی می گرفــت و چــه زمان مال
می کــرد، خــودآگاه یــا ناخــودآگاه، از افــق دیــد بلندمدتــی برخــوردار بــود. اکنــون 
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ــدت را  ــگاه بلندم ــن ن ــه ای ــم ک ــالش کرده ای ــاد ت ــن نه ــان ای ــوان وارث ــا به عن م
حفــظ کنیــم و بــه آن ســاختار نظام مندتــری بدهیــم. انتشــار مجلــه »آینده نگــر« 
ــا دیگــر  و کتاب هایــی ماننــد »تغییــرات بــزرگ جهــان تــا ســال ۲۰۵۰« همــراه ب
ــه  ــرای ارائ ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــای ات ــان تالش ه ــی در می ــای پژوهش طرح ه

تصویری روشن تر از آینده اقتصاد ایران و جهان جای می گیرند.
ــرد.  ــورت می پذی ــابه ص ــی مش ــز باهدف ــر« نی ــال دگ ــاب »صدس ــار کت انتش
کتابــی کــه در آن مجموعــه ای از برجســته ترین اقتصاددانــان جهــان، تــالش 
ــند.  ــر بکش ــه تصوی ــال ۲۱۱۳ را ب ــان در س ــاد جه ــرایط اقتص ــه ش ــد ک کرده ان
پیش بینــی آینــده، آن هــم بــرای مدت زمــان صدســال، بــا بــی اطمینانــی بســیاری 
همــراه اســت و نویســندگان کتــاب کــه برخــی از آن هــا نوبــل اقتصــاد را در کارنامــه 
ــر  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــی واقف ان ــی اطمینان ــن ب ــر ای ــر از هرکســی ب ــد، بهت دارن
ــاد  ــده اقتص ــورد آین ــوص در م ــردی مخص ــا رویک ــا ب ــد ت ــالش کرده ان ــدام ت هرک

جهان دست به پیش بینی بزنند.
شــکی نیســت کــه مــا امیدواریــم کــه صدســال دیگــر، جایــگاه ایــران در اقتصاد 
جهــان به مراتــب بهتــر از وضعیــت امــروز باشــد و البتــه می دانیــم کــه چالش هــای 
بســیاری درراه تحقــق چنیــن آرزویــی قــرار دارنــد. ایجــاد رشــد اقتصــادی تنهــا از 
ــراه  ــی هم ــا محدودیت های ــعه یافته ب ــای توس ــن آوری از اقتصاده ــال ف ــق انتق طری
خواهــد بــود، محدودیت هایــی کــه چیــن امــروز بــا آن مواجــه شــده اســت، رشــد 
اقتصــادی پایــدار و درون زا نیازمنــد اصالحاتــی نهــادی اســت کــه بــه تقویــت بخــش 
خصوصــی و کارآفرینــی بیانجامــد. مــواردی ماننــد آمــوزش و بهداشــت نیــز 
ــک می کننــد.  ــت آن کم ــد و بــه تقوی ــت دارن ــادی اهمی ــد اقتص ــدازه رش به ان
ــواردی  ــوان از م ــادی، نمی ت ــد اقتص ــق رش ــرای تحق ــالش ب ــار ت ــن در کن همچنی
ماننــد کاهــش نابرابــری اقتصــادی و اجتماعــی و دسترســی طبقــات فرودســت بــه 
خدمــات اجتماعــی و پزشــکی غافــل شــد. بــه عــاله بایــد از نظــام مالــی برخــوردار 
بــود کــه بتوانــد نیازهــای مالــی مــوارد ذکرشــده را به طــور بهینــه تأمیــن کنــد و 
ــک های  ــد ریس ــه بتوان ــد ک ــته باش ــد حضورداش ــه ای بای ــام بیم ــار آن نظ در کن
ــل زیســت محیطی  ــر از همــه، عوام ــد. مهم ت ــت کن موجــود درراه توســعه را مدیری
ماننــد کم آبــی نیــز می تواننــد در آینــده بــه تهدیــدی جــدی بــرای همــه 
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دســتاوردهای احتمالــی درزمینه توســعه تبدیل شــوند. خوشــبختانه کتاب»صدســال 
دگر« همه موارد باال را در برمی گیرد.

ــی، در فصــل نخســت شــرح  ــو، اقتصــاددان دانشــگاه ام آی ت دارن عجــم اوغل
ــه همــراه  ــه می تواننــد رشــد اقتصــادی را ب می دهــد کــه اصالحــات نهــادی چگون
بیاورنــد و توســعه را تثبیــت کننــد. در فصــل بعــد، آنگــس دیتــن، اقتصاددانــی کــه 
جایــزه نوبــل اقتصــاد ســال ۲۰۱۵ را بــه دســت آورد، دســتاوردهای بشــر در کاهــش 
ــد و  ــی می کن ــر را بررس ــول عم ــن ط ــش میانگی ــوزادان و افزای ــر ن ــرخ مرگ ومی ن
ــوان  ــن به عن ــمرد. او همچنی ــد را برمی ش ــن رون ــه ای ــش روی ادام ــای پی چالش ه
متخصــص ســنجش میــزان درآمــد و ســطح زندگــی در اقتصادهــای درحال توســعه، 
از کاســتی های مربــوط بــه شــاخص هایی ماننــد تولیــد ناخالــص داخلــی می گویــد. 
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه ایده هــای اقتصــادی بــدون دسترســی بــه داده هایــی 
ــه  ــل ب ــد و در عم ــر برون ــه فرات ــد از ســطح نظری ــدرت می توانن ــان، به ن قابل اطمین
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه به عن ــای اینک ــت به ج ــن اس ــه ممک ــر اینک ــد و بدت کار بیاین
بهبــود زندگــی بشــر بــه کار گرفتــه شــوند بــه ایدئولــوژی تبدیــل شــوند. آوینــاش 
ــرد  ــه رویک ــل س ــتون، در فص ــگاه پرینس ــته دانش ــاددان بازنشس ــیت، اقتص دیکس
ــی در  ــه پیش بین ــوط ب ــای مرب ــی اطمینانی ه ــا ب ــه ب ــرای مواجه ــه ای را ب خالقان
ــناریوهای  ــه س ــد ک ــیم می کن ــرد و مخروطــی را ترس ــه کار می گی ــده ب ــورد آین م
ــد. او از ســناریوهای نگــران  ــف در آن جــای می گیرن ــا احتمــاالت مختل ــف ب مختل
ــا هشــدار  ــر می کشــد ام ــه تصوی ــده آل را ب ــی ای ــد و ســپس جهان ــده می گوی کنن
ــران  ــک بح ــترهای ی ــاالً از خاکس ــی احتم ــده آل ــان ای ــن جه ــه چنی ــد ک می ده
عمیــق ســر بــر خواهــد آورد. ادوارد گلیــزر، اقتصــاددان جــوان دانشــگاه هــاروارد، در 
ــر  ــری ب ــش رو تأثی ــادی پی ــد اقتص ــه رش ــد ک ــی می کن ــار پیش بین ــل چه فص
سرشــت بشــر و ارتــکاب گناهــان هفت گانــه نخواهــد داشــت، برخــالف کینــز کــه 
انتظــار داشــت گناهانــی ماننــد طمــع و حســادت در جهانــی ثروتمندتــر کمتــر رواج 
داشــته باشــند. گلیــزر همچنیــن هشــدار می دهــد که اگــر نهادهــا و کســب وکارهای 
تثبیت شــده در بــازار بتواننــد بــرای حفــظ جایگاهشــان جلــوی ورود کارآفرینــان و 
فعــاالن اقتصــادی تــازه را بگیرنــد، آنــگاه کل اقتصــاد بایــد بــا پیامدهــای درجــا زدن 
دســت وپنجه نــرم کنــد. در فصــل پنــج، آنــدره مــاس کولــی، اقتصــاددان و 

پیشگقتار
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ــر  ــده فق ــال آین ــا صدس ــه ت ــد ک ــی می کن ــا، پیش بین ــل کاتالونی ــدان اه ریاضی
شــدید از چهــره جهــان زدوده شــود. او همچنیــن بــرای چالش هایــی ماننــد تأمیــن 
ــاد  ــازار و ایج ــت در ب ــه از دخال ــد ک ــه می کن ــت گذاران توصی ــه سیاس ــرژی ب ان
ــه  ــا وظیف ــزم قیمت ه ــه مکانی ــد ک ــازه بدهن ــرده و اج ــز ک ــاج در آن پرهی اعوج
ــا  ــه ت ــی گرفت ــع کربن ــف از مناب ــرژی مختل ــع ان ــتفاده از مناب ــزان اس ــم می تنظی
ــر  ــد ب ــا تأکی ــش ب ــل ش ــر در فص ــان روم ــرد. ج ــده بگی ــر عه ــر را ب ــد پذی تجدی
ــی و  ــام سیاس ــک نظ ــدی ی ــه ناکارآم ــد ک ــان می ده ــکا نش ــده آمری ایاالت متح
ــاری  ــه ب ــج فاجع ــد نتای ــه می توان ــی چگون ــای مل ــه چالش ه ــزاب ب ــی اح بی توجه
را بــرای اقتصــاد بــه همــراه داشــته باشــد. در فصــل هفــت، الویــن راث، برنــده نوبــل 
اقتصــاد ســال ۲۰۱۲، آینــده حــوزه تخصصــی اش یعنــی بــازار تخصیــص را 
ــه  ــور ک ــد همان ط ــی می کن ــن پیش بین ــد. او همچنی ــرار می ده ــی ق موردبررس
بــرده داری زمانــی رواج داشــت و ســپس ممنــوع شــد، برخــی از کاالهــا و خدماتــی 
ــی  ــای قانون ــا محدودیت ه ــده ب ــز در آین ــروز رواج دارد نی ــا ام ــه آن ه ــه معامل ک
مواجــه شــوند و برخــی معامــالت کــه امــروز ممنــوع هســتند نیــز در آینــده وجهــه 
قانونــی بیابنــد. پیش بینی هــای او در مــورد آینــده بازارهــای مختلــف بســیار 
خواندنــی اســت. رابــرت شــیلر، برنــده نوبــل اقتصــاد ســال ۲۰۱۳، اگرچــه 
ــه  ــرش ب ــاب اخی ــد کت ــد چن ــاب مانن ــت کت ــل هش ــگارش فص ــت در ن می توانس
پیامدهــای ناگــوار اعتمــاد کامــل بــه بــازار آزاد بپــردازد امــا ترجیــح داده کــه آینــده 
بازارهــای مالــی و به خصــوص صنعــت بیمــه را موردتوجــه قــرار دهــد. پیشــنهاد او 
ــی  ــطح مل ــم در س ــتی آن ه ــوادث تروریس ــه ح ــری بیم ــزوم به کارگی ــورد ل در م
ــزوم  ــه نظــر می رســید امــا اکنــون ل اگرچــه در ســال ۲۰۱۳ کمــی دور از ذهــن ب
ــاس  ــی احس ــای غرب ــد اروپ ــق مانن ــی از مناط ــل در برخ ــری آن حداق به کارگی
می شــود. شــیلر می نویســد همان طــور کــه بــرای بیمــه یــک ســاختمان در 
ــر  ــی موردنظ ــته های ایمن ــد خواس ــاختمان بای ــان س ــوزی، صاحب ــل آتش س مقاب
ــد  ــی مانن ــه موضوعات ــه ب ــد، ورود شــرکت های بیم ــرآورده کنن ــه را ب شــرکت بیم
تروریســم می توانــد بــه بهبــود آمادگــی در مقابــل چنیــن حمالتــی هــم بیانجامــد. 
رابــرت ســولو، برنــده نوبــل اقتصــاد ســال ۱۹۸۷ و از مهم تریــن چهره هــای مربــوط 
ــه ایــن پرســش اساســی پاســخ می دهــد کــه  ــه ب بــه رشــد اقتصــادی، در فصــل ن
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آیــا اقتصادهــای درحال توســعه بــرای افزایــش ســطح رفــاه اقتصــادی بایــد همــان 
مســیری را بپیماینــد کــه اقتصادهــای پیشــرفته زمانــی پیموده انــد؟ رابــرت ســولو 
همچنیــن بــر نقــش آمــوزش در ایجــاد رشــد اقتصــادی تأکیــد می کنــد. در آخریــن 
فصــل، فصــل ده، مارتیــن وایتزمــن، اســتاد اقتصــاد در دانشــگاه هــاروارد، پدیــده 
ــد. او  ــرار می ده ــی ق ــا آن را موردبررس ــه ب ــیوه های مقابل ــن و ش ــدن زمی ــرم ش گ
به درســتی شــرح می دهــد کــه پیامدهــای زمینــی گرم تــر احتمــاالً در بخش هــای 
ــی  ــی جهان ــاب اجماع ــود و در غی ــد ب ــر خواه ــان وخیم ت ــعه یافته جه ــر توس کمت
ــا اســتفاده از  ــود کــه ب ــا ایــن پدیــده، کشــورها مجبــور خواهنــد ب ــرای مقابلــه ب ب

شیوه های مهندسی آب وهوا برای کاهش دمای مناطق خود تالش کنند.
ــور مســتقیم  ــد به ط ــش رو هرچن ــای پی ــرای چالش ه ــای ارائه شــده ب راهکاره
بــه ایــران مربــوط نمی شــوند، امــا شــیوه نــگاه بــه مســائل کــه توســط متخصصــان 
هــر حــوزه ارائه شــده در نگــرش مــا نســبت بــه چالش هــای پیــش رو مفیــد بــوده 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــود ب ــه خ ــوص ب ــی مخص ــای بوم ــن راهکاره ــا دریافت ــه م و ب

توسعه درونزا و پایدار کمک می کند.
ــدت  ــدی بلندم ــق دی ــه اف ــی ک ــه آن های ــرای هم ــر« ب ــال دگ ــاب »صدس کت
ــراد  ــجویان و اف ــگران، دانش ــا پژوهش ــه ت ــب وکارها گرفت ــان کس ــد، از صاحب دارن

عالقه مند، می تواند جذاب و مفید باشد. 

پیشگقتار
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صدسال دگر
مقدمه نویسنده برای ترجمه فارسی

ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا
مدرسه اقتصادی لندن

آگوست ۲01۶

تقریبــا دو دهــه از زندگــی ام را در ایاالت متحــده ســپری کــرده ام؛ ابتــدا در 
شــیکاگو، جایــی کــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری را بــه پایــان 
ــف.  ــهرهای مختل ــگاه های ش ــاد در دانش ــتاد اقتص ــوان اس ــپس به عن ــانده ام و س رس
طــی ایــن دوران آنقــدر خوشــبخت بــوده ام کــه بــا افــراد برجســته ای از همــه جــای 
جهــان آشــنا شــوم، افــرادی کــه یــا از نظــر شــخصیتی و یــا حرفــه ای )یــا هــر دو( 
افــراد قابــل ستایشــی هســتند و چنــد تــن از آن هــا بــه دوســتان مانــدگاری تبدیــل 
شــده انــد. در میــان ایــن افــراد، در صــدر آن هــا، دوســت ایرانــی ام جــای می گیــرد: 
یــک آمریکایــی متولــد ایــران کــه تنهــا چنــد روز پــس از حضور در دانشــگاه شــیکاگو 

در سپتامبر ۱۹۸۹ هنگام بازی فوتبال با او آشنا شدم. 
ــای  ــا ایرانی ه ــن ب ــتان، م ــده و انگلس ــی در ایاالت متح ــال های زندگ ــی س ط
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ــراد  ــد اف ــا در ویژگی هــای مشــترکی مانن ــه همگــی آن ه بســیاری آشــنا شــده ام ک
موفق آمریکایی مشترک بوده اند.   

اکنــون در بســیاری از کشــورها و در ســطح جهــان به طــور کلــی زمانــه چالــش 
برانگیــزی اســت. نمی دانیــم کــه آینــده آبســتن چــه وقایعــی اســت. امــا دانشــمند 
برجســته بســیاری همــه عمــر خــود را بــه اندیشــیدن در مــورد شــیوه عملکــرد جهان 
از زوایــای مختلــف اختصــاص داده انــد. شــیوه نگــرش و نقطــه نظرهــای آن هــا بایــد 
مفیــد باشــد. دانــش مــا در زمینه هــای مختلــف اقتصــاد از رشــد اقتصــادی و امــور 
مالــی گرفتــه تــا اقتصــاد ســالمت، گــرم شــدن زمیــن، بخــش عمومــی، پیامدهــای 
کهنســال شــدن جمعیــت و بســیاری زمینه هــای دیگــر رو بــه گســترش و تجمیــع 
اســت هرچنــد کــه هنــوز کامــل نیســت. بــا ایــن حــال در بیشــتر مواقــع بینش هــای 
آن هــا تنهــا در نشــریات آکادمیــک منتشــر می شــود و بــه نــدرت بــا عمــوم مــردم بــه 
اشــتراک گذاشــته می شــود و در اغلــب مــوارد پرســش های مرتبــط از آن هــا پرســیده 
نمی شــود. مــن نــگارش ایــن کتــاب را عهــده گرفتــم چــرا کــه می خواســتم بدانــم 
ــن  ــش برانگیزتری ــی از چال ــورد یک ــرو در م ــمندان پیش ــن دانش ــی از ای ــه برخ ک
ــده دور  ــه آین ــد:  اینک ــری دارن ــه نظ ــرد چ ــرح ک ــوان مط ــه می ت ــش هایی ک پرس

چگونه خواهد بود. 
مایــه خوشــبختی مــن اســت کــه کتابــم بــه فارســی ترجمــه شــده اســت. مــا 
اقتصاددانــان، همچــون همــه دیگــر دانشــمندان، مســئولیت داریــم کــه دانشــمان را تا 
آنجــا کــه امــکان دارد نشــر دهیــم و به همیــن خاطــر مــن بســیار خوشــحالم کــه 

این کتاب اکنون به ایران می رسد.
امیــدوارم کــه خوانــدن ایــن کتــاب منبــع الهامــی باشــد بــرای برخــی افــراد در 
ــرد  ــک ف ــتمدار، ی ــک سیاس ــوان، ی ــک ج ــرمایه گذار، ی ــک س ــران )ی ــل ای داخ
دانشــگاهی، یــک دانــش آمــوز، یــک پــدر( جهــت ایجــاد نهادهــای بهتــر، تاســیس 
ــد  ــد رش ــی  وان ــه م ــه کشــور چگون ــورد اینک ــد، اندیشــیدن در م شــرکت های جدی
اقتصــادی پایــدار و قابــل اطمینــان را در بلندمــدت حفــظ کنــد. امیــدوارم کــه کتــاب 
ــرای  ــازه ب ــوآوری، ایجــاد شــیوه های ت ــره وری و ن ــش به ــرای افزای مشــوقی باشــد ب
تســهیل مبــادالت، بــه کارگیــری خالقیــت فــردی، رشــد آزادی و رقابت، شــکل گیری 
نهادهایــی کــه از طریــق آن هــا کشــور بتوانــد شــکوفا شــود و ایجــاد راه هایــی بــرای 
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بهبــود نظــام مالــی بــرای تامیــن مالــی فراگیــر بــه شــیوه مســئوالنه. آرزو می کنــم 
ــام بخــش  ــش اله ــم و دان ــرای کســب و ایجــاد عل ــک جــوان ب ــرای ی ــاب ب ــه کت ک
باشــد. امیــدوارم کــه بــه یــک فــرد در یافتــن راهــی بهتــر بــرای زندگــی و ســاختن 

جهانی بهتر کمک کند.
ــا  ــن جهت ه ــران در ای ــوق دادن ای ــه س ــم ب ــه کتاب ــن ترجم ــه ای ــدوارم ک امی
کمــک کنــد. حتــی اگــر تنهــا بــه میزانــی ناچیــز، حتــی اگــر بــر یــک، دو یــا چنــد 
فــرد هــم تاثیرگــذار باشــد ارزشــمند اســت. همانطــور کــه در مــورد دوســتان ایرانی ام 
صــدق می کــرد، اطمینــان دارم کــه ویژگی هــای بنیادیــن انســانی مانند سختکوشــی، 
خالقیــت، وفــادای، صبــوری و بــا انگیــزه بــودن، کــه بــرای ایــران خوشــبخت تر مــورد 

نیاز است، همین حاال هم در کشور به چشم می خورد. 

مقّدمه





تقدیم نامه
به آنا، آندر و جولین

به خوزه آنتونیو، م لوز، ژاوی، پاتخو، آنتونو و جون. 

سپاس گزاری

ــا  ــت. آن ه ــل اس ــر فص ــندگان ه ــار نویس ــه نث ــش از هم ــم پی ــی عمیق قدردان
تصمیــم گرفته انــد همچــون همیشــه زمــان، ســرمایه ی انســانی و بینــش خــود را بــه 
ســتایش برانگیزترین شــیوه یعنــی اســتدالل کــردن، نوشــتن، بحــث کــردن و ســخن 
گفتــن بــه کار بگیرنــد در ایــن کتــاب در مــورد ســوالی کــه امیــدوارم بــرای شــما 
ــذت  ــه خاطــر ل ــی ب ــدازه ی کاف ــه ان ــم ب جذابیــت بســیاری داشــته باشــد. نمی توان
بــردن از خوانــدن نظرهــا و تحلیل هــای قــدردان آن هــا باشــد. چــه ســال ۲۰۱۳ در 
حــال خوانــدن ایــن کتــاب باشــید، چــه ســال ۲۰۶۳ و چــه ســال ۲۱۱۳، امیــدوارم 
ــوده  ــن ب ــرای م ــه ب ــدر ارزشــمند باشــد ک ــم همان ق ــما ه ــرای ش ــاالت ب ــن مق ای

است. 
ــه از  ــم ک ــی تشــکر می کن ــول در انتشــارات ام آی ت ــه از جــان اس. ک دوم این ک

ابتدا مشتاقانه از این پروژه حمایت کرد.
ــه  ــم ب ــن تشــکر می کن ــدر و جولی ــم ان ــا، و فرزندان دســت آخــر از همســرم، آن
خاطــر عشق شــان و زندگــی ای کــه هرگــز رویایــش را هــم ندیــده بــود. مــادرم، پــدر 
مرحومــم و برادرانــم نیــز شایســته ی چنیــن قدردانــی ای هســتند. شــک نــدارم کــه 
بــدون عشــق، حمایــت و محیطــی کــه همــواره فراهــم آورده انــد، ایــده ی ایــن کتــاب 

هرگز به ذهنم نمی رسید.
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ــم  ــاره ی فه ــق درب ــاب تحقی ــکاتلندی، در کت ــوف اس ــوم۲، فیلس ــد هی دیوی
انســانی۳ کــه در ســال ۱۷۴۸ چــاپ شــد، اصــول حافظــه ی تداعی گــر را کــه در آن 
ــا ایــده ی دیگــری ارتبــاط دارد در ســه اصــل خالصــه  هــر ایــده در یــک شــبکه ب

کرد:  همانندی، مجاورت زمانی و مکانی و علّیت. 
دقیقــاً بــه یــاد مــی آورم کــه ایــده ی ایــن کتــاب چگونــه بــه ذهنــم رســید، اّمــا 
اصــول هیــوم راهنمــای خوبــی اســت. ســه مظنــون را می تــوان نــام بــرد. نخســتین 
مظنــون دختــران دوقلویــم هســتند. از هشــت ســال و نیــم پیــش، یعنــی وقتــی بــه 
دنیــا آمدنــد، بــا وســواس بیشــتری بــه آینــده فکــر کــردم. پیــش از تولــد آن هــا، 
ــازده ی  ــل ب ــت )مث ــی« داش ــه ی »علم ــتر جنب ــده بیش ــاره ی آین ــرم درب ــرز فک ط
ــته های  ــر در نوش ــک نف ــر ی ــول عم ــانی در ط ــرمایه ی انس ــرمایه گذاری در س س
ــوش  ــید خام ــده خورش ــه روزی در آین ــاره ی این ک ــته هایی درب ــا نوش اقتصــادی، ی
ــت  ــا دق ــد، ب ــا آمدن ــه دنی ــا ب ــی آن ه ــد.( وقت ــان می یاب ــی پای ــود و زندگ می ش
ــه مناســب ترین  ــه این ک ــردم )از جمل ــر ک ــد فک ــال بع ــه ده بیســت س بیشــتری ب
مدرســه و محلــه بــرای آن هــا کــدام اســت؟ کــدام زبــان خارجــی را بایــد بیاموزنــد؟ 
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و مانند این ها.( 
درســت اســت کــه ایــن چیزهــا بــه ۱۰۰ ســال دیگــر ربطــی ندارنــد، اّمــا در همان راســتا 
ــق و  ــد: درک عمی ــخت تر باش ــاید س ــاده ش ــی س ــا واژه های ــون دوم ب ــرح مظن ــت. ش اس
بنیادیــن ایــن حقیقــت اندوهنــاک کــه زندگــی ام رو بــه پایــان اســت. البتــه همــه  می دانیــم 
ــه  ــبت ب ــر نس ــی تحمل ناپذی ــن آگاه ــن ای ــورد م ــا در م ــت، اّم ــی اس ــی متناه ــه زندگ ک
ــه خصــوص طــی  ــی آشــکار شــده؛ ب ــه تازگ ــان می رســد، ب ــه پای ــاً ب ــه زندگــی حتم این ک
ــه آینــده ی دور اندیشــیده ام. جهــان  ــر در نخســتین ســاعات تاریــک روز ب چنــد ســال اخی
ــا جنگ هــای دیگــری روی  ــود؟ آی ــه خواهــد ب ــی کــه مــن دیگــر در آن نیســتم چگون زمان
ــروز  ــه ام ــی ک ــه صورت ــر ب ــا فق ــد؟ آی ــد ش ــی آب خواهن ــای قطب ــا یخ ه ــد داد؟ آی خواهن
ــود؟  ــد ب ــن چــه شــکلی خواهن ــوادگان م ــوادگاِن ن ــد شــد؟  ن می شناســیم ریشــه کن خواه
آیــا نــژاد بشــر همان طــور کــه اســتیون هاوکینــگ۴ فیزیــک دان امــروز توصیــه می کنــد در 
ــده...؟   ــا در آین ــرد؟ آی ــد ک ــزی خواهن ــر برنامه ری ــیاره ای دیگ ــه س ــرت ب ــرای هج ــده ب آین

چگونه در آینده...؟  چه زمانی در آینده...؟  بسیار کنجکاوم که بدانم. 
ســومین مظنــون مقالــه ی جــان مینــارد کینــز۵ در ســال ۱۹۳۰ یعنــی »احتمــاالت 
ــن  ــز در ای ــده ام. کین ــی آن را خوان ــه به تازگ ــا۶« اســت  ک ــوادگان م ــرای ن اقتصــادی ب
مقالــه کــه هم زمــان بــا آغــاز رکــود بــزرگ کتــاب او۷ بــه چــاپ رســید، بــه صــد ســال 
ــن  ــردن جایگزی ــی ک ــوب زندگ ــیوه ی خ ــری ش ــه در آن یادگی ــرد ک ــر می نگ جلوت
ــی  ــد. برخ ــم می کن ــی ه ــای جالب ــود. پیش بینی ه ــاش می ش ــرار مع ــرای ام ــالش ب ت
از آن هــا کامــاًل درســت از کار در آمده انــد؛ ماننــد چهــار تــا هشــت برابــر شــدن ســطح 
ــزده  ــه پان ــد کاهــش ســاعات کاری ب ــد؛ مانن زندگــی. برخــی به وضــوح اشــتباه بوده ان

ساعت )می دانم که سال ۲۰۳۰ هنوز فرا نرسیده است(. 
مطمئــن نیســتم؛ اّمــا اگــر قــرار باشــد حــدس بزنــم بایــد بگویــم ترکیبــی از ایــن 
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ســه عامــل در ذهــن مــن ایــن پرســش را بــه وجــود آوردنــد کــه »جهــان ۱۰۰ ســال 
دیگــر چــه شــکلی خواهــد بــود؟« وقتــی ایــن پرســش ظاهــر شــد، فکــر نکــردن بــه آن 
بــه ســختی ممکــن بــود. ایــن پرســش بــه گونــه ای غیرعــادی مشــکل و جالــب بــود 
شــاید حتــا مهــم هــم بــود، آن هــم نه تنهــا بــرای مــن؛ بلکــه بــرای هــزاران و میلیون هــا 
نفــر دیگــر. ابتــدا تــالش کــردم بــرای خــودم چنــد پاســخ بیابــم کــه اکنــون جســارت 
نمی کنــم آن هــا را بنویســم. چنــد دقیقــه کــه گذشــت، میــل بــه دانســتن جــواب ایــن 
پرســش در مــن چنــد برابــر شــد:  آقــای ایکــس و آقــای وای در ایــن مــورد چــه فکــر 
ــا  ــت؟  آن ه ــد گف ــه خواهن ــا چ ــور؟ آن ه ــو چط ــای دبلی ــای زد و آق ــد؟  آق می کنن
»آینــده« را چگونــه تصــور می کننــد؟  فکــر کــردم دانســتن ایــن  چیزهــا عالــی خواهــد 
بــود. در آن لحظــه واقعــاً حــس می کــردم ایــن کتابــی اســت کــه بایــد نوشــته شــود 

و مسئولیت نگارش و گردآوری آن هم با من است. 
اطمینــان داشــتم کــه افــراد خاصــی ماننــد ایکــس، وای، زد و دبلیــو کــه از ابتــدا 
در ذهــن داشــتم موافــق خواهنــد بــود کــه ایــن یــک پرســش بکــر، ســخت و جــذاب 
اســت و در نتیجــه وقتــی ایــن اندیشــه از ذهنــم گذشــت کــه شــاید ایــن پرســش بــه 
نظــر آن هــا و برخــی دیگــر چنــدان جــذاب نباشــد و احمقانــه به نظــر برســد، نادیــده 
گرفتمــش. بــا ایــن حــال، بــرای اطمینــان، ابتــدا ایــده ام را بــا چنــد دوســت نزدیــک در 
میــان گذاشــتم. وقتــی اشــتیاق آن هــا را دیــدم، بیشــتر تشــویق شــدم کــه پــروژه ی 
ــی۹  ــارات ام آی ت ــول۸ در انتش ــان اس. ک ــا ج ــپس ب ــم. س ــال کن ــاب را دنب ــن کت ای
تمــاس گرفتــم )انتنشــاراتی کــه کتــاب بازنگــرِی کینــز۱۰ را منتشــر کــرده بــود؛ کتابــی 
کــه در آن چنــد نویســنده مقالــه ی ســال ۱۹۳۰ کینــز را تحلیــل کــرده بودنــد(. او هــم 
ــه ایــده ام عالقــه نشــان داد و فــوراً گفــت کــه انتشــارات ام آی تــی عالقه منــد اســت  ب
ایــن کتــاب را منتشــر کنــد. آخریــن گام، پرســیدن از ایکــس، وای، زد و دبلیــو بــود تــا 
ــرای  ــان ب ــورد پیش بینی های ش ــه ای در م ــد مقال ــان دارن ــه و زم ــاًل عالق ــم اص ببین
۱۰۰ ســال آینــده بنویســند یــا نــه؟ برنامــه ی مــن گــردآوری کتابــی بــود بــا حــدود ده 
ــم  ــر می کن ــت دارم و فک ــه دوس ــد ک ــی بنویس ــل را کس ــر فص ــل و ه ــا دوازده فص ت
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ــه و  ــه پیش زمین ــنده هایی ک ــن نویس ــتند؛ همچنی ــی هس ــنگر و جالب ــای روش آٔدم ه
ــه ارســال  ــد. در نتیجــه شــروع کــردم ب گرایــش و تخصــص تحقیقاتــی متفاوتــی دارن
ــه ایــن پــروژه خوش بیــن نبــودم. معلــوم شــد  دعوت نامه هــا؛ هرچنــد بیــش از حــد ب
ــن دعــوت را  ــراد به ســرعت ای ــود و بســیاری از اف ــی ب ــا عال ــوده. واکنش ه این طــور نب

پذیرفتند. برای مثال:
سالم ایگناسیو؛

ــه نظــرم بســیار  ــرای خــودم هــم غافل گیرکننــده اســت کــه دعوت نامــه ات ب ب
ــاب  ــن حس ــد. روی م ــالی باش ــانه ی کهن س ــم نش ــت. می ترس ــه انگیز اس وسوس

کن:  خوشحال خواهم شد که برای پیش بینی آینده ی دور تالش کنم... 
ال روث

یا 
ایگناسیوی عزیز؛

ــی  ــه ســال جــای خوشــحالی دارد. پیش بین ــد از این هم ــو بع ــی از ت ــت پیام دریاف
ــه نتیجــه  ــا ببینــد پیش بینی هایــش ب ــرد خــودش نیســت ت علمــی در مــواردی کــه ف
ــن  ــا م ــرد. ام ــت ک ــل آن مقاوم ــد در مقاب ــه بای ــت ک ــه ای اس ــه، وسوس ــا ن ــیده ی رس
حداقــل در ابتــدای کار قصــد مقاومــت نــدارم. هرچنــد بــا در نظــر گرفتــن پیش زمینــه 
ــه  ــا حداقــل ســناریوهای جایگزیــن را هــم ارای ــد دامنــه ی خطــا ی ام در آمــار، بی تردی

خواهم داد. پاسخ من )به دعوت نامه( را مثبت در نظر بگیر.
 با احترام، کن آرو

ــی در  ــای خوب ــد حرف ه ــتم را رد کردن ــه درخواس ــه مؤدبان ــرادی ک ــا اف حت
موردش زدند:

ــه  ــبت ب ــتم؛ نس ــن نیس ــوردش مطمئ ــردم در م ــر ک ــد روز فک ــس از چن پ
ــه اشــتراک  ــا همــه ب ــم آن هــا را ب ــدارم کــه بتوان ــان ن ــدر اطمین ــم آن ق نگرش های

بگذارم. اما ممنونم که به فکر من بودید، و منتظرم خواندن کتاب هستم!
دیگران هنگام دادن پاسخ منفی، افکار جالبی را مطرح کردند:

ایگناسیوی عزیز؛ 
پاســخ مــن بــه دعــوت بامحّبــت و متفکرانــه ات ایــن اســت کــه مــن آینــده را 
ــناس  ــن کارش ــم. م ــته را بفهم ــم گذش ــالش می کن ــه ت ــم. بلک ــی نمی کن پیش بین
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ــم پــول زیــادی در پیش بینــی اســت،  ــه پیش گــو. می دان تاریــخ اقتصــاد هســتم، ن
ــت  ــروژه آرزوی موفقی ــن پ ــرای ای ــم. ب ــام می ده ــه انج ــت ک ــن کاری نیس ــا ای ام

دارم.
با احترام

ــس از  ــوگل۱۳ پ ــرت ف ــث ارو۱۱، گــری بکــر۱۲ و راب ــد کن متاســفانه، برخــی مانن
قبــول دعــوت مجبــور شــدند از انجــام ایــن کار انصــراف بدهنــد؛ چــرا کــه مســایل 
شــخصی بــه آن هــا اجــازه  نمــی داد بخــش مربــوط بــه خــود را پیــش از ضرب االجــل 

انتشار تمام کنند. چه بد؛ واقعاً مایه ی تأسف است.
ــیاری  ــت. از بس ــار اس ــه ی افتخ ــردآوری( مای ــتن )و گ ــه نوش ــر این ک در آخ
ــمندان  ــن دانش ــی از بهتری ــه برخ ــت از آن چ ــه ای اس ــاب خالص ــن کت ــات، ای جه
علــوم اجتماعــی قــرن بیســتم در طــول یــک قــرن از پیشــرفت های غیرمنتظــره در 
ــی از  ــش ناش ــش و بین ــد. دان ــی آموخته ان ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــط اقتص محی
ــا،  ــت، نهاده ــط زیس ــعه، محی ــاد، توس ــک اقتص ــاره ی مکانی ــا درب ــوزش آن ه آم
ــّیاره، در  ــن س ــا در ای ــی م ــای زندگ ــر جنبه ه ــیاری از دیگ ــر و بس ــت بش طبیع
فصل هایــی کــه بــرای پیش بینــی آن چــه در آینــده در انتظــار مــا اســت نوشــته اند 
ــت  ــد درس ــه ح ــا چ ــان ت ــه پیش بینی های ش ــه این ک ــده. البت ــه ش ــه کار گرفت ب
ــه  ــی ک ــوص آن های ــه خص ــا، ب ــت. پیش بینی ه ــی اس ــی تجرب ــود پرسش ــد ب خواه
دربــاره ی آینــده ی دورنــد، همــواره مشــکل بوده انــد. قــرن بیســتم احتمــاالً بســیار 
ــه   ــر۱۵ را ب ــف هیتل ــن۱۴ آدول ــا در وی ــای زیب ــی هنره ــر آکادم ــود اگ ــاوت می ب متف

11.Kenneth Arrow
اقتصاددان امریکایی که در سال ۱۹۷۲ جایزه ی نوبل اقتصاد را کسب کرد و یکی از مهم ترین شخصیت ها در 

نظریه ی انتخاب اجتماعی است. تحقیقات او در علوم سیاسی نیز کاربرد بسیاری داشته. )مترجم(
12. Gary Becker

اقتصاددان امریکایی که در ســال ۱۹۹۲ جایزه ی نوبل اقتصاد را دریافت کرد. او در سال ۲۰۱۴ از دنیا رفت. 
)مترجم( 

13.Robert Fogel
تاریخ  دان اقتصاد، متولد امریکا که در سال ۱۹۹۳ جایزه ی نوبل را دریافت کرد و در سال ۲۰۱۳ از دنیا رفت. 

)مترجم(
14.Vienna
15.Adolf Hitler

مقّدمه
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بهانــه ی »نامناســب بــودن بــرای نقاشــی« رد نمی کــرد، یــا اگــر پیشــه ی امیدبخــش 
ــال  ــر دنب ــه جدی ت ــت ک ــت را می یاف ــن بخ ــاعر ای ــوان ش ــتالین۱۶ به عن ــوزف اس ی
ــو۱۸ در  ــر فرانک ــود اگ ــاوت می ب ــاًل متف ــز کام ــن نی ــک۱۷ م ــرزمین باس ــود. و س ش

جنگ ریف۱۹ کشته شده بود. 
ــه مــا  ــرای »نشــان دادن« آینــده ب ــان ب همــه می دانیــم کــه آن چــه اقتصاددان
ــه  ــدازه ی آن چ ــه ان ــاً ب ــده ی دور، حتم ــرای آین ــوص ب ــد، به خص ــام می دهن انج
ــی  ــر احساس ــد از نظ ــه کنن ــان ارای ــد در نوشته های ش ــان می توانن ــتان نویس داس
ــازان  ــی فیلم س ــار برخ ــدازه ی آث ــه ان ــری ب ــر بص ــا از نظ ــود؛ ی ــد ب ــذاب نخواه ج
جــذاب بــه نظــر نخواهــد رســید. بــرای مثــال، فیلــم مســحورکننده ی بلیــد رانــر۲۰ 
ــر از گروه هــای  )۱۹۸۲( بــه ذهــن می آیــد کــه وقتــی شــهرهای بســیار شــلوغ و پُ
ــد،  ــرف می زدن ــاوت ح ــای متف ــا گویش ه ــه ب ــی داد ک ــش م ــتری را نمای گنگس
ــه  ــمانی ک ــا آس ــراه ب ــم هم ــی داد؛ آن ه ــه م ــده ارای ــه ای از آین ــر یک پارچ تصوی
ــغ  ــر ســیارات را تبلی ــه دیگ ــه ســفر ب ــرده ک صفحــه  ای نمایشــگر آن را روشــن ک
می کنــد. فیلمــی بــا چنیــن توصیفــی از آینــده و نمونه هــای مشــابه دیگــر 
فیلم هــای علمــی تخیلــی، از نظــر بصــری بــرای مــردم متقاعدکننده تــر و 

جذاب تر از آن هستند که هیچ اقتصاددانی نمی تواند با آن ها رقابت کند.
ــازان و  ــه فیلم س ــبت ب ــان، نس ــی از اقتصاددان ــل برخ ــان، حداق ــا اقتصاددان ام
دیگــر دانشــمندان ابــزار بهتــری بــرای پیش بینــی دارنــد. البتــه ایــن ابــزار باعــث 
ــالت  ــن تعام ــورد قوانی ــتر در م ــا بیش ــا آن ه ــند. ام ــا باش ــاری از خط ــود ع نمی ش
انســانی می داننــد و ایــن قوانیــن را نســبت بــه دیگــران بــا عمــق بیشــتر و 
ــرط  ــد، ش ــکل باش ــه مش ــم ک ــدر ه ــر ق ــد. ه ــاب داده ان ــری بازت ــیوه های بهت ش

16.Joseph Stalin  
17.Basque
18.Franco

فرمانده اسپانیایی که یکی از عوامل کودتای نظامی علیه دولت چپگرای اسپانیا طی سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ 
بود و سپس قدرت را در این کشور بدست گرفت. )مترجم(

19.Rif
فرانکو در جوانی در جنگ ریف در آفریقا به شدت زخمی شد اما جان سالم به در برد. )مترجم(

20.Blade Runner
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ــان  ــا اقتصاددان ــق ب ــده( ح ــی آین ــاره ی پیش بین ــه )درب ــال این ک ــدم احتم می بن
ــی  باشــد بیشــتر اســت. در هــر صــورت، اگــر ایــن مجموعــه ی مقــاالت را در زمان
ــاِق نظــری  ــد بدانیــد کــه در ســال ۲۰۱۳ اتّف ــد، بای حــدود ســال ۲۱۱۳ می خوانی
عمومــی در ایــن مــورد وجــود داشــت کــه نویســندگان فصل هــای ایــن کتــاب در 
میــان برتریــن دانشــمندان علــوم اجتماعــی نســل خــود قــرار داشــتند. اگــر قــرار 
ــا ســال  ــود کــه تک تــک آن هــا ت ــن ب ــه کنــم، ای ــود امــروز یــک پیش بینــی ارای ب

۲۱۱۳ جایزه ی نوبل اقتصاد را کسب خواهند کرد. 
ــخنرانی های  ــی از س ــول از یک ــل ق ــدی نق ــرای جمع بن ــرم ب ــه نظ ــر، ب در آخ
ویلیــام فاکنــر۲۱ را کــه بــه آینــده اشــاره دارد و حامــل ایــده ای اســت کــه بــه نظــرم 
پیام هــای متفــاوت ایــن کتــاب آن را بــا شــدت بیشــتری بســط می دهنــد مناســب 
ــال  ــول ۱۰۰ س ــت کم در ط ــدارم«؛ دس ــاد ن ــر اعتق ــان بش ــه پای ــن ب ــت: »م اس

آینده. 

21.William Faulkner
نویسنده ی امریکایِی قرن بیستم و برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات که کتاب خشم و هیاهو یکی از مشهورترین 

آثار اوست. )مترجم(  

مقّدمه
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معرفی نویسندگان 
)به ترتیب فصل ها(

ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا 
ــون در  ــرده و اکن ــل ک ــه در دانشــگاه شــیکاگو تحصی اقتصــاددان اســپانیایی ک
ــه رابطــه ی  ــازی زیبــا ب مدرســه اقتصــاد لنــدن اســت. کتــاب دیگــرش نظریــه ی ب
ــازی در  ــوری ب ــای تئ ــون نظریه ه ــه طــور خــاص آزم ــال و ب ــان اقتصــاد و فوتب می

فوتبال می پردازد.

دارون عجم اوغلو
اقتصــاددان ترک تبــار کــه اکنــون در دانشــگاه ام آی تــی ســرگرم فعالیــت اســت. 
ــا  ــه ب ــد؟ )ک ــا شکســت می خورن ــه چــرا ملت ه ــاب نوشــته ک ــن کت ــون چندی تاکن
جیمــز رابینســون نوشــته( مشــهورترین آن هاســت. عجــم اوغلــو بــر نقــش نهادهــا بر 
رشــد اقتصــاد و توســعه تاکیــد دارد و ادعــا می کنــد رشــد اقتصــادی عاملــی بــرای 
بهبــود نهادهــای سیاســی نیســت و ایــن بهبــود نهادهــای سیاســی اســت کــه بــه 
ــل  ــه ی مقاب ــع نقط ــه درواق ــی ک ــد؛ دیدگاه ــادی می انجام ــد اقتص ــعه و رش توس

دیدگاه اقتصاددانانی مانند رابرت برو است. 

آنگس دیتن
اقتصــاددان امریکایــی کــه در دانشــگاه پرینســتون ســرگرم تحقیــق اســت و در 
ســال ۲۰۱۵ برنــده ی جایــزه ی نوبــل اقتصــاد شــد. آنگــس دیتــن نــه تنهــا در بخــش 
نظریه پــردازی، بلکــه در شــیوه ی ســنجش داده هــا و آزمــون نظریه هــا هــم چهــره ی 
ــزرگ او دربــاره ی  ــرار ب ــود. کتــاب ف ــوب می ش ــاد محس ــی در علــم اقتص مهم

راهکارهای مبارزه با فقر به خصوص در جهان رو به توسعه ی امروز است. 

آویناش دیکسیت
ــا نهادهایــی ماننــد صنــدوق  اســتاد اقتصــاد بازنشســته در دانشــگاه پرینســتون کــه ب
ــه عهــده  بین المللــی پــول نیــز همــکاری کــرده و ریاســت شــورای امریکایــی اقتصــاد را ب
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ــوری  ــه تئ ــد ک ــاد می ده ــدگان ی ــه خوانن ــتراتژی ب ــر اس ــاب هن ــت. او در کت ــته اس داش
بازی ها را در کسب وکار و زندگی به کار بگیرند. آویناش دیکسیت متولد هند است.

ادوارد گلیزر
اقتصــاددان پنجاه ســاله ی امریکایــی کــه در دانشــگاه شــیکاگو تحصیــل کــرده و 
ــاره ی نقــش  ــه خاطــر تحقیقاتــش درب اکنــون اســتاد دانشــگاه هــاروارد اســت. او ب
ــوع  ــاد او تن ــه اعتق ــه اســت. ب شــهرها در پیشــرفت و توســعه ی بشــر شــهرت یافت
ــر  ــاص بهت ــی خ ــن در صنعت ــا تخصــص یافت ــت در مقایســه ب ــه صنع بخشــیدن ب
ــرمایه ی انســانی  ــش س ــر نق ــزر ب ــد. گلی ــه رشــد اقتصــادی کمــک کن ــد ب می توان

برای رشد شهرها هم تاکید دارد. 

آندره ماس کولی
اقتصــاددان اســپانیایی در دانشــگاه پمپئــو فابــرا در کاتاالنونیــای اســپانیا کــه در 
اســتفاده از ریاضیــات در علــم اقتصــاد تبحــر دارد. او در ســال هــای ۲۰۱۰ تــا ۲۰۱۶ 

وزیر اقتصاد و علوم کاتالونیا بوده است.

جان رومر
دانشــمند علــوم سیاســی و اقتصــاددان در دانشــگاه ییــل امریــکا کــه در مــورد 
اقتصــاد مارکسیســتی، شــیوه های بازتوزیــع و رقابــت سیاســی تحقیــق کــرده. او از 
جملــه اقتصاددانانــی اســت کــه ابتــدا در رشــته ی ریاضیــات تحصیــل کرده و ســپس 

وارد رشته ی اقتصاد شده. جان رومر متولد امریکا است.

الوین راث
اقتصــاددان امریکایــی کــه در ســال ۲۰۱۲ جایــزه ی نوبــل اقتصــاد را بــه خاطــر 
ــات او در  ــرد تحقیق ــت آورد. کارب ــص به دس ــازار تخصی ــه ی ب ــات در زمین تحقیق
مــواردی ماننــد تخصیــص پزشــکان بــه بیمارســتان ها در امریــکا کاربــرد بســیاری 
ــرده و  ــی ک ــات فراوان ــز تحقیق ــازی نی ــوری ب ــه ی تئ ــن راث در زمین ــته. الوی داش

اکنون در دانشگاه استنفورد سرگرم تدریس است.

معرفی نویسندگان
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رابرت شیلر
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه ییــل امریــکا کــه جایــزه ی نوبــل اقتصــاد ســال ۲۰۱۳ را 
دریافــت کــرد. تخصــص رابــرت شــیلر امــور مالــی اســت. او در مــورد بــازار مســکن 
نیــز تحقیقاتــی را انجــام داده. ایــن اقتصــاددان امریکایــی بــا بهره گیــری از اقتصــاد 
رفتــاری ادعــا می کنــد رهــا کــردن بازارهــا بــه حــال خــود پیامدهــای نامناســبی، 

به خصوص برای مصرف کنندگان، دارد.

رابرت سولو
اقتصــاددان امریــکا کــه در ســال ۱۹۸۷ جایــزه ی نوبــل اقتصــاد را دریافــت کــرد 
و تحقیقــات او در زمینــه ی رشــد اقتصــادی بــه حــدی مهــم اســت کــه مــدل رشــد 
ــا این کــه چنــد دهــه از معرفــی ایــن  ــد و ب ــام او نام گــذاری کرده ان ــه ن ــرون زا را ب ب

مدل می گذرد اّما ادبیات رشد اقتصادی هنوز بر پایه ی مدل او قرار دارد. 

مارتین وایتزمن
اقتصــاددان امریکایــی؛ یکــی از تأثیرگذارتریــن اقتصاددانــان معاصــر کــه 
تحقیقاتــش بیشــتر دربــاره ی اقتصــاد محیــط زیســت اســت. او در تازه تریــن کتابــش 

شوک آب و هوایی به پیامدهای اقتصادی گرم شدن زمین می پردازد. 



جهانی که نوادگان ما به 
ارث خواهند برد

فصل اول

دارون عجم اوغلو
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ــن پســرم  ــد دومی ــه در انتظــار تول ــه ام ک ــن مقال ــی ســرگرم نوشــتن ای در حال
هســتم. اگــر رونــد مربــوط بــه پــدر شــدن همچــون چنــد دهــه ی گذشــته پیــش 
بــرود، احتمــاالً پســرم در دوران چهل ســالگی صاحــب فرزنــد خواهــد شــد و )برخــی 
از( نوه هایــم در ســال ۲۱۱۳ مشــغول ســپری کــردن دوران چهــل یــا پنجاه ســالگی 
ــود؟   ــد ب ــه خواه ــت چگون ــد زیس ــه در آن خواهن ــی ک ــود. جهان ــد ب ــود خواهن خ
ســابقه  ی پيش بينی هــا در علــوم اجتماعــی نشــان می دهــد کــه چنــدان نمی تــوان 
ــرای پيش  بینــی رخدادهــای صــد ســال آینــده اطمینــان  ــه توانایــی مــا )بشــر( ب ب
ــاختن  ــکار س ــرای آش ــت ب ــیله ای اس ــوالً وس ــده معم ــی آین ــا پيش  بین ــت. ام داش
ــأت  ــین نش ــای پیش ــدی از تجربه ه ــا ح ــه ت ــا ک ــش رو، و از آن ج ــای پی چالش ه
ــه  ــر ب ــی دقیق ت ــوان نگاه ــه بت ــی  آورد ک ــم م ــم فراه ــت را ه ــن فرص ــرد، ای می  گی
روندهایــی کــه دوران مــا را شــکل داده انــد انداخــت. همیــن نگــرش را بــرای نــگارش 
ایــن فصــل بــه کار گرفتــه ام. بــا ده رونــدی آغــاز می  کنــم کــه اعتقــاد دارم 
مهم تریــن روندهایــی هســتند کــه زندگــی اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی مــا را در 
ایــن ۱۰۰ ســال اخیــر شــکل داده انــد هرچنــد طبیعتــاً ممکن اســت بــا مخالفت های 
ــه  ــا ارائ ــن رونده ــیر ای ــرای تفس ــی را ب ــپس چارچوب ــوند. س ــه ش ــیاری مواج بس
ــن  ــه ی ای ــم ادام ــا دریاب ــرم ت ــره می  ب ــوب به ــن چارچ ــت از ای ــم و در نهای می  ده

روندها طی ۱۰۰ سال آینده چگونه خواهند بود. 

روند1:انقالبدرحقوق
دوران مــا دوران حقــوق سیاســی بــود. »نمــودار۱« تکامــل دو شــاخص حقــوق 
سیاســی و دموکراســی را نشــان می دهــد کــه بازتاب دهنــده ی رونــد بهبــود حقــوق 
ــن در  ــرن بیســت ویکم هســتند. ]۱[ پیــش از ای ــاز ق سیاســی از ســال ۱۹۵۰ و آغ
تاریــخ بشــر هرگــز چنیــن جمعیتــی در فرآینــد انتخــاب رهبران شــان یــا دســت کم 
ــته اند و  ــارکت نداش ــع مش ــی جوام ــیوه ی حکم ران ــر ش ــبی ب ــذاری نس در تأثیرگ
ــی  ــگا ی ــدی نداشــته اســت. اورت ــج ب ــدی نتای ــان، چنیــن رون برخــالف نظــر بدبین
گاســت۱، هرچنــد لیبــرال بــود امــا در آغــاز قــرن بیســتم زنگ هــای خطــر را بــه صدا 

1.Ortega Y Gasset
فیلسوف اسپانیایی که آثارش در نیمه ی نخست قرن بیستم منتشر شد. )مترجم(
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ــه خطــرات مشــارکت توده هــا در  درآورد و در کتــاب »طغیــان توده هــا۲«  نســبت ب
سیاســت هشــدار داد. بااین همــه بــرای بیشــتر شــهروندان در بســیاری از بخش هــای 
جهــان، و بیشــتر از همــه اروپــای غربــی و مشــتقات آن، مشــارکت سیاســی 
ــان،  ــای جه ــتر بخش ه ــده و در بیش ــل ش ــی تبدی ــری بدیه ــه ام ــک ب دموکراتی
ــته  ــت داش ــمندانه ای در سیاس ــرد هوش ــد عملک ــد می  توانن ــان داده ان ــا نش توده ه
باشــند. بهــار عربــی بــه مــا نشــان داد کــه حتــا در جاهایــی کــه دانشــمندان علــوم 
اجتماعــی و صاحب نظــران انتظــارش را نداشــتند، تقاضــای پرشــوری بــرای 
ــی  ــه توده های ــد ک ــوز نگران ان ــیاری هن ــود دارد. بس ــاد آن وج ــی و ایج دموکراس
ــت(  ــر گذاش ــا تأثی ــر آن ه ــوان ب ــی می  ت ــه به راحت ــی )ک ــالت کاف ــدون تحصی ب
نمی تواننــد از پــس اداره کشــور بربیاینــد و دموکراســی در بهتریــن حالــت نظامــی 
ناپایــدار اســت و بــه همیــن خاطــر توصیــه می  کننــد هرگونــه دموکراســی در عمــل 
بایــد توســط نخبــگان سیاســی مدیریــت شــود کــه نتیجــه اش محدودیــت حقــوق 

2.The Revolt of the Masses

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد
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ــه  ــده ای را این گون ــن ای ــی چنی ــر لیپمــن۳، اندیشــمند امريكای سیاســی اســت. والت
ــد و  ــی را منحــرف کنن ــکار عموم ــد اف ــع مشــترک می  توانن ــد: »مناف شــرح می ده
بــه همیــن خاطــر طبقــه ای از متخصصــان جامعــه کــه منافــع شــخصی آن هــا فراتــر 

از خواست های محلی است باید اداره ی امور را به عهده بگیرند.« ]۲[
 به رغــم چنیــن ایده هایــی کــه دســت کم در میــان نخبــگان پرطرفــدار بودنــد، 
حقــوق سیاســی بــرای افــراد بــا آمــوزش و ثــروت کمتــر معمــوالً سیاســت هایی را 
بــه همــراه داشــته کــه باعــث بازتوزیــع منابــع شــده یــا ارائــه ی خدمــات عمومــی را 
ــت ها  ــن سیاس ــر ای ــگان در براب ــوارد نخب ــی م ــر در برخ ــا اگ ــترش داده حت گس
ــه  ــل ارائ ــی را از برزی ــوارا۴ مثال ــاس فوجی ــر توم ــات اخی ــد. تحقیق ــت کرده ان مقاوم
ــده،  ــوخ و پیچی ــی منس ــام انتخابات ــر نظ ــه خاط ــه در آن ب ــوری ک ــد؛ کش می ده
سوءاســتفاده ی مؤثــر از حــق رأی افــرادی بــا ســطح ســواد پاییــن رواج داشــت امــا 
آسان ســازی و اتوماســیون فرآینــد رأی دهــی بــه کاهــش قابــل توجــه سوءاســتفاده 
ــه  ــن تحــول ب ــوارا نشــان داد ای ــد. فوجی ــر انجامی ــدگان کم ســواد و فقی از رأی دهن
انتخــاب شــهردارانی منجــر شــد کــه سیاســت های بازتوزیــع گســترده تری را وعــده 
می  دادنــد و ایــن نتیجــه ی بــدی نبــود. تمایــل ایــن شــهرداران بیشــتر نســبت بــه 
سیاســت های بــاب میــل رأی دهندگانــی بــود کــه به تازگــی از حــق رأی برخــوردار 
شــده بودنــد؛ سیاســت هایی ماننــد ارائــه ی خدمــات بهداشــتی بهتــر کــه بــه کاهــش 

قابل توجه نرخ مرگ ومیر نوزادان انجامید ]۳[.  
ــه  ــت جامع ــه حقــوق سیاســی اکثری ــا ب ــود چشــم گیر در حقــوق تنه ــن بهب ای
محــدود نشــده اســت. حمایــت از حقــوق شــهروندان و آزادی هــای فــردی و 
ــر شــده  ــب بهت ــه ۱۰۰ ســال پیــش به مرات ــا نســبت ب ــان و اقلیت ه ــای زن آزادی ه
اســت. یــک قــرن پیــش، زنــان حــق رأی نداشــتند و تبعیــض علیــه آن هــا در قانــون 
ــان و  ــه زن ــونت علی ــترده و خش ــض گس ــورد. تبعی ــم می  خ ــه چش ــل ب و در عم
ــی و روســیه محــدود  ــوری عثمان ــه ســرزمین های امپرات ــژادی تنهــا ب اقلیت هــای ن
نبــود و در اروپــا و ایــاالت متحــد هــم رواج داشــت. بــا ایــن حــال رســیدن بــه جایگاه 

3.Walter Lippmann
نویسنده ی امریکایی که برای نخستین بار اصطالح »جنگ سرد« را به کار برد. )مترجم(

4.Thomas Fujiwara
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ــوده اســت. فاشیســم و دیگــر گونه هــای اســتبدادی  ــرود نب ــراز و ف ــدون ف ــی ب فعل
ــاالت  ــا ای ــن و حت ــا، ژاپ ــان، ایتالی ــامل آلم ــورهایی ش ــر راه کش ــر س ــی ب حکم ران
متحــد قــد برافراشــتند. ملی گرایــی خشــونت آمیز و نظامی گــری گســتردگی 
بیشــتری داشــته اند. و البتــه این کــه انقــالب حقــوق در قــرن اخیــر انقالبــی ناتمــام 
ــای  ــت حکومت ه ــوز تح ــان هن ــت جه ــت جمعی ــروز اکثری ــه ام ــرا ک ــوده؛ چ ب
ــال  ــت هایی را دنب ــب سیاس ــا اغل ــن حکومت ه ــد. ای ــی می  کنن ــتبدادی زندگ اس
ــدگان  ــی از برگزی ــع اقلیت ــه مناف ــه، بلک ــت جامع ــع اکثری ــه مناف ــه ن ــد ک می  کنن
ــز در  ــا نی ــان و اقلیت ه ــوق زن ــض حق ــن نق ــد و همچنی ــن می  کنن ــه را تامی جامع
ــه  ــوق ب ــن، انقــالب حق ــا وجــود اي ــن رژیم هــای اســتبدادی بیشــتر رواج دارد. ب ای
ــای  ــا رژیم ه ــه حت ــرده ک ــوذ ک ــم نف ــه در آن زندگــی می  کنی ــی ک حــدی در جهان
اســتبدادی )از چیــن گرفتــه تــا روســیه( نیــز در آن چــه می  تواننــد انجــام دهنــد بــا 
ــان و  ــراد، زن ــرکوب اف ــوند س ــور می  ش ــوالً مجب ــد و معم ــل می  کنن ــاط عم احتی

اقلیت ها را تعدیل کنند. 
ــدن،  ــام مان ــم ناتم ــی، به رغ ــهروندی و سیاس ــوق ش ــوازن حق ــترش نامت گس
بســیار پراهمیــت اســت؛ چــرا کــه نه تنهــا زندگــی میلیاردهــا نفــر را متحــول کــرده 
بلکــه دیگــر روندهــای اصلــی جامعــه بشــری )در قــرن اخیــر( نیــز تحــت تأثیــر و 

دنباله رو آن بوده اند. 

روند2:طوفانتکنولوژی
ــوژی  ــود در تکنول ــازه و بهب ــی موجــی از ماشــین های ت ــد انقــالب صنعت هرچن
صنعــت نســاجی، موتــور بخــار، حمل ونقــل، فلــزکاری و ارتباطــات را بــه همــراه آورد 
ــازه در یــک قــرن  ــازار آمــدن ابزارهــا، تکنیک هــا و محصــوالت ت ــه ب امــا ســرعت ب
ــه  ــی گرفت ــی پیش ــالب صنعت ــرفت در دوران انق ــرعت پیش ــی از س ــر به راحت اخی
ــا  ــور آن ه ــه تص ــم ك ــی داری ــی دسترس ــه فناوری های ــون ب ــه، اکن ــت. در نتیج اس
ــر  ــامل پیشــرفت های اخی ــا ش ــن تحــول نه تنه ــود. ای ــا مشــکل ب ــاکان م ــرای نی ب
ماننــد ماشــین آالت خــودکار و ربات هــا، اینترنــت، دامنــه ی گســترده ی فناوری هــای 
ــل  ــت آوردهای قاب ــه دس ــود، بلک ــی می  ش ــبکه های اجتماع ــن و ش ــی نوی ارتباط
ــا و  ــی، یخچال ه ــی داخل ــکی، لوله کش ــای پزش ــازی و تکنولوژی ه ــه در داروس توج

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد
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ــون،  ــو، تلویزی ــر، رادی ــر و ارزان ت ــب بهت ــه مرات ــنایی ب ــی، روش ــوازم خانگ ــر ل دیگ
ــای  ــت در گزینه ه ــش هنگف ــی، و افزای ــی و زمین ــران هوای ــدان گ ــفرهای نه چن س
چنیــن  تأثیــر  می  گیــرد.  دربــر  نيــز  را  پخت و پــز  و  ســرگرمی  بــه  مربــوط 
تکنولوژی هایــی از فرآیندهــای مربــوط بــه تولیــد به مراتــب فراتــر رفتــه و در 

همه ی جنبه های زندگی اجتماعی ما نفوذ کرده است. 

روند3:رشدبیامان
بــر پایــه ی دســت آوردهای فنــاوری، قــرن مــا عصــر رشــد اقتصــادی پایــدار هــم 
بــود. هرچنــد قــرن نوزدهــم هــم شــاهد رشــد اقتصــادی بــود امــا ســرعت و فراگیری 
آن بــا آن چــه در صــد ســال اخيــر رخ داده قابــل مقایســه نیســت. درآمــد شــهروندان 
عــادی جهــان اکنــون بســیار بیشــتر از ۱۰۰ ســال پیــش اســت. نمــودار ۲ میانگیــن 
درآمــد ســرانه ی جهــان در ۲۰۰ ســال اخیــر را نشــان می دهــد )بــا برابــری قــدرت 
خریــد بــر اســاس دالر ســال ۲۰۱۰(. مــا تقریبــاً هشــت برابــر ثروتمندتــر از پدربزرگ 
ــته  ــرن گذش ــل ق ــه اوای ــتیم ک ــان( هس ــع اجدادم ــان )و در واق و مادربزرگ های م

می  زیستند. ]۴[
ــای  ــرفته ترین اقتصاده ــرانه در پیش ــد س ــطح درآم ــای س ــیر ارتق ــودار ۲ س نم
ــه  ــرد ک ــر می  گی ــاالت متحــد و انگلســتان، را در ب ــی ای ــن دوران، یعن ــان در ای جه
نشــان  می دهــد رشــد اقتصــاد در اقتصادهــای پیشــرو به رغــم وقــوع رکــود بــزرگ، 

در ۱۰۰ سال گذشته روند نسبتاً پایداری داشته است. 

روند4:رشدنامتوازن
حقیقــت قابــل توجــه ایــن اســت کــه رشــد اقتصــادی دوران مــا متــوازن نبــوده 
اســت. هرچنــد جهــان درهم تنیده تــر شــده، امــا شــکاف میــان کشــورهای ثروتمنــد 
و فقیــر بــر اســاس بیشــتر ســنجش ها افزایــش یافته اســت. نمــودار ۳ نشــان دهنده ی 
ــن صــدِک  ــم و همچنی ــودم و صــدِک ده ــد ســرانه ی صــدِک ن ــن درآم نســبت بی
ــودار  ــن نم ــت. ای ــان اس ــورهای جه ــت وپنجم کش ــدِک بیس ــه ص ــم ب هفتادوپنج
نشــان می دهــد فاصلــه ی بیــن کشــورهای بســیار ثروتمنــد )صــدک نــودم( و بســیار 
فقیــر )صــدک دهــم(، و همچنیــن بیــن کشــورهای نســبتاً ثروتمنــد و نســبتاً فقیــر 



37
 ۲۰

۱۰
الر 

د
ت.

س
ر ا

دال
 ۲۵

۰۰
ی 

عن
ه م

۲ ب
.۵

 K
ال 

مث
ی 

عن
د ی

ستن
 ه

الر
ر د

هزا
س 

سا
ر ا

ر ب
حو

ی م
رو

اد 
عد

 ا

 سال
میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه جهان بر اساس دالر سال ۲۰۱۰
تولید ناخالص داخلی سرانه در ایاالت متحده آمریکا بر اساس دالر سال ۲۰۱۰
تولید ناخالص داخلی سرانه در ایاالت متحده آمریکا بر اساس دالر سال ۲۰۱۰
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)صــدک ۷۵ام و صــدک ۲۵ام( طــی ایــن دوران افزایــش یافتــه اســت. درآمــد صــدک 
نــودم کــه در آغــاز قــرن حاضــر کمتــر از نــه برابــر درآمــد صــدک دهــم بــود امــروز 
ــه اواســط قــرن نوزدهــم بازگردیــم،  ــر رســیده اســت. اگــر ب ــه بیــش از ســی براب ب
یعنــی زمانــی کــه انقــالب صنعتــی هنــوز شــتاب نگرفتــه بــود و پیــش از آن کــه آدام 
اســمیت۵ نــگارش کتــاب »ثــروت ملــل۶ « را آغــاز کنــد، ایــن نســبت احتمــاالً کمتــر 

از ۳ بود. ]۵[
ــاس  ــر اس ــداد ب ــاختن اع ــوازن س ــورت مت ــد در ص ــان می ده ــودار ۳ نش نم
ــه  ــم ب ــت۷؛ آن ه ــم داش ــیب تری خواهی ــراز و نش ــر پرف ــورها، تصوی ــت کش جمعی

5.Adam Smith
اندیشمند بریتانیایی در قرن هجدهم که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود.

6.The Wealth of Nations
کتاب ثروت ملل مهمترین اثر آدام اسمیت محسوب می شود. 

۷.در مورد قبلی برای مثال دو کشور چین و هلند وزن یکسانی داشتند چرا که هرکدام یک کشور محسوب 
می شوند اما اینجا جمعیت کشورها نیز لحاظ شده است )مترجم( 

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد

نمودار 2( تولید ناخالص داخلی سرانه از سال 1825 میالدی تا 2005
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نسبت صدک نودم به صدک دهم
نسبت صدک نودم به صدک دهم، وزن دهی شده بر اساس جمعیت
نسبت صدک 7۵ ام به صدک ۲۵ ام
نسبت صدک 7۵ ام به صدک ۲۵ ام، وزن دهی شده بر اساس جمعیت

ــه  خاطــر کاهــش در نســبت صــدک نــودم و صــدک دهــم در ۲۰ ســال گذشــته ب
لطــف رشــدهای ســریع اخیــر در چندیــن کشــور پرجمعیــت ماننــد برزیــل، چیــن و 
هنــد. روندهــای متوازن شــده بــر اســاس جمعیــت هــم بــار دیگــر نشــان می  دهنــد 
نســبت درآمــدی بیــن صــدک نــودم و صــدک دهــم در یــک قــرن اخیــر از کمتــر از 

۶ به حدود ۲۰ رسیده است. 

روند5:تحولدرکارودستمزد
تغییــرات در عرصــه ی فنــاوری همچنیــن ماهیــت کار را متحــول کرده  اســت. در 
ــور  ــم به ط ــرن نوزده ــاورزی در ق ــش کش ــرفته، بخ ــای پیش ــیاری از اقتصاده بس
نســبی رو بــه افــول بــود. کمرنــگ شــدن بخــش کشــاورزی ادامــه یافتــه، امــا بخــش 
ــن  ــیاری از ای ــد در بس ــل رش ــتین مراح ــی نخس ــّرک اصل ــه مح ــز ک ــد نی تولی
ــزان  ــه. می ــات جــای آن را گرفت ــاده و بخــش خدم ــول نه ــه اف اقتصادهاســت، رو ب
ــدی  ــز رون ــعه یافته نی ــر توس ــای کمت ــاورزی در اقتصاده ــش کش ــتغال در بخ اش

نمودار 3( رشد اقتصادی نامتوازن، سال 1900 تا 2010
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صدک نودم توزیع دستمزد در آمریکا، کارکنان تمام وقت
صدک پنجاهم توزیع دستمزد در آمریکا، کارکنان تمام وقت
صدک دهم توزیع دستمزد در آمریکا، کارکنان تمام وقت

نزولــی را در پیــش گرفتــه. تحــول در ماهیــت کار در اقتصادهــای پیشــرفته جنبــه ی 
ــادا،  ــاالت متحــد، کان ــد ای ــی مانن ــه به خصــوص در اقتصادهای ــز دارد ک ــری نی دیگ
اروپــای غربــی و ژاپــن اهمیــت یکســانی بــا رونــد پیشــین داشــته و آن جنبــه از بین 

رفتن بسیاری از مشاغلی است که نیاز به مهارت چندانی ندارند. ]۶[
ــر  ــه و تأثی ــوژی گســترش یافت ــه لطــف پیشــرفت تکنول ــز ب فرآینــد مکمــل نی
ــه  ــور ک ــیاری از ام ــام بس ــد :  انج ــوژی و تولی ــدن تکنول ــی ش ــانی دارد؛ جهان یکس
پیش تــر توســط کارگــران محلــی بــا مهــارت کــم یــا متوســط صــورت می  پذیرفــت 
اکنــون بــه خــارج از مرزهــا و نقاطــی ماننــد چیــن منتقــل شــده کــه نیــروی کار در 
آن ارزان اســت. نتیجــه ی مهــم ایــن رونــد در بخــش توزیــع درآمــد بــوده:  در حالــی 
ــراری  ــه، ناب ــا مهــارت کــم و متوســط کاهــش یافت ــروی کار ب ــرای نی کــه تقاضــا ب
ــارت متوســط  ــد مه ــه مشــاغل نیازمن ــی ک ــد، بیشــتر شــده و در حال ــع درآم توزی
ناپدیــد شــده اند، توزیــع درآمــد ســاختاری دوقطبــی یافتــه اســت. چنیــن رونــدی 
را می  تــوان در نمــودار ۴ یافــت کــه افزایــش فاصلــه ی درآمــدی بیــن صــدک نــودم 

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد

نمودار 4( سیر توزیع دستمزد در آمریکا
برای صدک های10 ام، 50 ام ، نود ام طی سال های 1963 تا 2008 میالدی
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  بررسی جامعه آمریکایی سال ۲۰۰۸، دستمزدهای کارکنان تمام وقت
  سرشماری ایاالت متحده سال ۱۹7۰، دستمزدهای کارکنان تمام وقت

نمودار 5(  توزیع دستمزد در آمریکا

و صــدک دهــم در امريــكا و به خصــوص بیــن صــدک نــودم و صــدک دهــم را نشــان 
ــا صــدک  ــا مقایســه ی تفــاوت درآمــد صدک هــای مختلــف ب می دهــد. نمــودار ۵ ب
نــودم در ســال های ۱۹۷۰ و ۲۰۰۸ در امريــكا نشــان می دهــد چگونــه افزایــش ایــن 

نسبت برای طبقه ی متوسط به تقّعر بیشتر نمودار انجامیده است. ]۷[

روند۶:انقالبدربهداشتودرمان
ــرن  ــاز ق ــه آغ ــبت ب ــورها نس ــان کش ــروت در می ــع ث ــری توزی ــد نابراب هرچن
ــت  ــده، وضعی ــی مان ــطح باق ــان س ــت در هم ــن حال ــا در بهتری ــه ی ــش یافت افزای
بهداشــت و درمــان در کشــورهای جهــان بســیار متفــاوت اســت. نمــودار ۶ 
ــد در ســال های یــک  ــه زندگــی در زمــان تول نشــان دهنده ی تغییــر ســطح امیــد ب
ــتقات آن  ــا و مش ــد اروپ ــف آن مانن ــای مختل ــان و بخش ه ــر در کل جه ــرن اخی ق
)اســترالیا، کانــادا، نیوزيلنــد و ایــاالت متحــد(، آســیا و امريــكای التیــن، و صحــرای 
آفریقــا اســت. ]۸[ بــه لطــف نوآوری هــای قابــل توجــه در بخــش بهداشــت و درمــان 
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  میانگین جهانی
اروپا و مشتقات غربی آن
آسیا، آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب
آفریقا

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد

نمودار 6( همگرایی در امید به زندگی، سال 1900 تا 2000 میالدی

و گســترش ایــن نوآوری هــا در ســطح جهــان، امــروز حتــا فقیرتریــن کشــورها نیــز 
از شرایط بهداشتی ای بهره می  برند که با قرن نوزدهم قابل مقایسه نیست. 

روند7:فناوریبدونمرز
ــز جهــان  ــرات در سیاســت های تجــاری نی ــن ارتباطــی و تغیی فناوری هــای نوی
یکپارچه تــری را بــه وجــود آورده اســت. همان طــور کــه نمــودار ۷ نشــان می دهــد، 
نســبت تجــارت جهانــی بــه درآمــد ملــی کــه حتــا در ابتــدای قــرن بیســتم نیــز رقم 
باالیــی بــود بــه لطــف جهانی ســازی فنــاوری و تولیــد، در دوران اخیــر رشــد قابــل 
ــن  ــات و همچنی ــه ارتباط ــوط ب ــاوری مرب ــرفت ها در فن ــته. ]۹[ پیش ــی داش توجه
فراهــم شــدن امــکان برون ســپاری امــور، اکنــون بــه شــرکت ها اجــازه داده از پاییــن 
ــد.  ــره ببرن ــری به ــه شــکل فراگیرت ــان ب ــف جه ــاط مختل ــودن دســتمزدها در نق ب
ــرفته،  ــای پیش ــتمزدها در اقتصاده ــری دس ــر نابراب ــد ب ــن رون ــر ای ــر تأثی ــالوه ب ع
ــد  ــورهایی مانن ــریع تر را در کش ــادی س ــد اقتص ــق رش ــکان تحق ــی ام ــد فعل فرآین
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چیــن فراهــم آورده؛ آن هــم تنهــا بــه واســطه ی فراوانــی نیــروی کار ارزان قیمــت و 
ــردن  ــی ک ــی و ط ــورهای غرب ــا کش ــابه ب ــرمايه گذاری های مش ــه س ــاز ب ــدون نی ب
مراحــل نهــادی و تکنولوژیکــی کــه اقتصادهــای پیشــرفته در قــرن نوزدهــم و اوایــل 
قــرن بیســتم پیمودنــد. همان طــور کــه خواهیــم دیــد، چنیــن فرآینــدی پیامدهــای 
مهمــی بــر مســیری داشــته کــه قدرت هــای اقتصــادی نوظهــور در زمینــه ی نهــادی 

و فناوری طی کرده اند. 

روند۸:قرنصلح،قرنجنگ
قــرن بیســتم آغــاز بــدی داشــت و در ادامــه هــم بدتــر شــد؛ آن هــم بــه خاطــر 
یکــی از مهم تریــن جنبه هــای زندگــی اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی مــا: 
بی گنــاه. خون بارتریــن  انســان  میلیون هــا  زندگــی  رفتــن  هــدر  و  جنگ هــا 
نبردهــای تاریــخ بشــر در نیمــه ی نخســت قــرن بیســتم روی دادنــد. امــا حقیقــت 
غافلگیرکننــده ایــن اســت کــه شــصت ســال پــس از آن، هرچنــد عــاری از جنگ های 

نمودار 7( تجارت جهانی، سال 1872 تا 2008
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میانگین متحرک یازده ساله تلفات میدان نبرد, سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۹7
تعداد تلفات در هر سال، ۱۹۰۰ تا ۱۹۹7

PRIO/UPSALA  :منبع

تاریــخ ثبت شــده ی بشــر  نبــود، صلح آمیزتریــن دوران  داخلــی و بین المللــی 
ــودار  ــن نم ــرد. ای ــودار ۸ مشــاهده ک ــوان آن را در نم ــه می  ت محســوب می  شــود ک
ــای  ــر( در جنگ ه ــزار نف ــد ۱۰۰ ه ــا واح ــدگان )ب ــداد کشته ش ــان دهنده ی تع نش
ــکان  ــود ام ــث می  ش ــه باع ــت ک ــداد اس ــن اع ــرک ای ــن متح ــی و میانگی بین الملل

درک روندها آسان تر باشد. 
نمــودار ۹ نشــان دهنده ی داده هــای خــام و میانگیــن متحــرک بــرای مرگ هــای 
ــات  ــتعماری تلف ــام اس ــان نظ ــا پای ــد ب ــت. هرچن ــی اس ــای داخل ــی از جنگ ه ناش
ناشــی از جنگ هــای داخلــی اوج می  گیــرد امــا رونــد مربــوط بــه نیمــه ی دوم قــرن 
نشــان دهنده ی کاهــش تعــداد جنگ هــای داخلــی و تلفــات آن هــا در نیمــه ی دوم 

قرن بیستم است. ]۱۰[ 
ــر  ــد اگ ــان می ده ــز دارد نش ــعه یافته تمرک ــان توس ــه روی جه ــودار ۱۰ ک نم
ــه  ــری ب ــر پیچیده ت ــه شــوند، تصوی ــز در نظــر گرفت ــل نی ــه قت ــوط ب داده هــای مرب
ــاالت  ــل در ای ــات ناشــی از قت ــزان تلف ــه ی ۱۹۶۰، می ــد. در ده ــد آم دســت خواه

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد

نمودار 8(  تلفات نبردهای بین المللی، سال 1900 تا 1997
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میانگین متحرک یازده ساله تلفات میدان نبرد, سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۹7
تلفات در هر سال، ۱۹۰۰ تا ۱۹۹7
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متحــد امريــكا، کانــادا، اســترالیا، نیوزيلنــد و تقریبــاً همــه ی کشــورهای اتحادیــه ی 
اروپــا افزایــش یافــت. بــا وجــود ايــن، ایــن رونــد از دهــه ی ۱۹۹۰ بــه بعــد به شــدت 
ــوان  ــا می  ت ــرار دادن داده ه ــم ق ــار ه ــا کن ــی، ب ــور کل ــه ط ــت.]۱۱[ ب ــش یاف کاه
ــتار  ــونت و کش ــرق در خش ــوز غ ــان هن ــای جه ــیاری از بخش ه ــه بس ــت گرچ گف
هســتند، جنگ هــای داخلــی همچنــان در جریان انــد، و بســیاری از دولت هــا هنــوز 
ــا  ــند( ام ــه پاســخ گو باش ــدون این ک ــم ب ــد )آن ه ــان را می  گیرن ــان شهروندان ش ج
امــروز میــزان خشــونت از بســیاری از جنبه هــا نســبت بــه ۱۰۰ ســال پیــش کاهــش 

یافته است. ]۱۲[

روند9:ضدیتباروشنگریدرسیاست
ــد  ــرادی مانن ــا اف ــد، ام ــرده بودن ــی ک ــوق را پيش  بین ــالب حق ــی انق ــراد کم اف

نمودار 9(  تلفات جنگ های داخلی، سال 1900 تا 1997
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دنــی دیــدرو ۸ یــا دولبــاخ۹ هــم کــه موفــق بــه ایــن امــر شــده بودنــد، بــر اســاس 
ــی را نتیجــه ی گســترش  ــی، چنیــن انقالب ــی و برآوردهــای عمل اندیشــه های عقالی
ــل، ایــن  ــی ایده هــا و ایده آل هــای عصــر روشــنگری می  دانســتند. امــا در مقاب جهان
ــب خشــونت آمیز  ــد و اغل ــای ضــد روشــنگری قدرتمن ــاهد جنبش ه ــال ش ۱۰۰ س
بــوده کــه نقــش تعیین کننــده ای در سیاســت ایفــا کرده انــد. نیمــه ی نخســت قــرن 
بیســتم تحــت ســلطه ی دو نمونــه از ایــن جنبش هــا، یعنــی فاشیســم و کمونیســم، 
ــد و  ــار آوردن ــه ب ــی ب ــه قــدرت رســیدند، ویران قــرار داشــت کــه در چنــد کشــور ب
ــر آن  ــخه ی بدخیم ت ــم و نس ــتادند. فاشیس ــرگ فرس ــه کام م ــر را ب ــا نف میلیون ه
8.Denis Diderot

فیلسوف فرانسوی در قرن هجدهم. )مترجم(
9.D’Holbach

فیلسوف متولد آلمان که در قرن هجدهم می زیست. )مترجم(

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد

نمودار 10(  میزان قتل ) آدم کشی( سال 1950 تا 2005
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یعنــی نازیســم، بعــد از جنــگ جهانــی دوم کنــار گذاشــته شــدند و بقایــای ســمی 
ــپانیا و  ــال، اس ــان، پرتغ ــتی در یون ــای فاشیس ــن رژیم ه ــار رفت ــا کن ــز ب ــا نی آن ه

امريكای التین محو شدند. 
بــا ایــن حــال چهــار دهــه ی گذشــته شــاهد جنبــش ضــد روشــنگری دیگــری 
هــم بــوده؛ نقــش رو بــه افزایــش )افراط گرایــی( مذهــب در سیاســت. هرچنــد ایــن 
رونــد در میــان ادیــان مختلــف پخــش شــده و مســیحیان بنیادگــرا در نیــم قــرن 
ــده اند و  ــل ش ــكا تبدی ــت امري ــری در سیاس ــل مالحظه ت ــروی قاب ــه نی ــته ب گذش
ــه و  ــش یافت ــرائیل افزای ــز در سیاســت اس ــی نی ــس افراط ــان ارتودک ــش یهودی نق
ــی(  ــی مذهب ــی )افراط گرای ــاره ی بنیادگرای ــری دوب ــه، شــاهد اوج گی ــر از هم مهم ت
ــای  ــال رژیم ه ــه دنب ــم. ب ــیا بوده ای ــوب آس ــا و جن ــمال آفریق ــه، ش در خاورمیان
ســکوالرتر کــه تقریبــاً در شــصت ســال نخســت قــرن بیســتم در بیشــتر بخش هــای 
منطقــه ســر برآوردنــد، نقــش مذهــب در جامعــه و سیاســت جهــان اســالم افزایــش 
ــد؛  ــور کن ــیاری خط ــن بس ــه ذه ــا ب ــرد تمدن ه ــده ی نب ــده ای ــث ش ــه و باع یافت
ــرور توســط  ــا ت ــگ ب ــالم جن ــر اع ــت آن نتیجــه ی اجتناب ناپذی ــه تقوی ــده ای ک ای

جرج بوش بود. 

روند10:انفجارجمعیتواثرآنبرمنابعومحیطزیست
تعــداد بســیار بیشــتری از مــا انســان ها امــروز نســبت بــه ۱۰۰ ســال پیــش روی 
زمیــن ســاکنیم. نمــودار ۱۱ رونــد روبه رشــد جمعیــت جهــان در ۱۰۰ ســال گذشــته 
)و پيش  بینــی آن را بــرای ۱۰۰ ســال آینــده کــه بعــداً بــه آن اشــاره خواهــد شــد( 
نشــان می دهــد کــه بنابــر آن جمعیــت جهــان از یک ونیــم میلیــارد در ســال ۱۹۰۰ 
ــن  ــتر ای ــت. ]۱۳[ بیش ــیده اس ــال ۲۰۱۰ رس ــارد در س ــم میلی ــش ونُه ده ــه ش ب

افزایش نیز در بخش های کمتر برخوردار جهان بوده است. 
جمعیــت اروپــای غربــی، شــمال امريــكا، اســترالیا و نیوزيلنــد در ایــن دوران تنها 
ــد  ــش ســطح درآم ــت و افزای ــش جمعی ــر شــده اســت. افزای ــم براب ــت ده یک وهف
ســرانه بــا افزایــش تقاضــا از محیــط زیســت و در نتیجــه افزایــش فشــار بــر آن همراه 
بــوده. در نتیجــه بســیاری نگــران بودنــد کــه مــا بــرای تامیــن مایحتاج مــان بیــش 
ــه  ــه نســبت ب ــه و بدبینان ــم. نگرش هــای خوش بینان ــه زمیــن فشــار بیاوری از حــد ب
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ایــن پدیــده را می  تــوان در یکــی از مشــهورترین شــرط بندی ها بیــن یــک 
کارشــناس محیــط زیســت بــه نــام پــل ارلیــش۱۰ و یــک اقتصــاددان بــه نــام جولیان 
ســایمون۱۱ در مــورد گروهــی از مــواد خــام کم یــاب مشــاهده کــرد. ارلیــش 
پيش  بینــی کــرده بــود در نتیجــه ی رشــد ســریع جمعیــت یــک فاجعــه ی جمعیتــی 
بــا قحطی هــای گســترده رخ خواهــد داد. پيش  بینــی دیگــرش ایــن بــود کــه بهــای 
ــا ۱۹۹۰  ــال های ۱۹۸۰ ت ــتن در س ــع، و تنگس ــکل، قل ــس، نی ــروم، م ــز ک ــج فل پن
افزایــش یابــد؛ آن هــم پــس از اصــالح شــدن بــر اســاس نــرخ تــورم؛ در حالــی کــه 
ســایمون ایــن پيش  بینــی را زیــر ســؤال بــرد. ایــن شــرط بندی بــا پیــروزی طــرف 
ــان  ــا در مدت زم ــن فلزه ــه ی ای ــای هم ــه به ــرا ک ــید چ ــان رس ــه پای ــن ب خوش بی

10.Paul Ehrlich
11.Julian Simon

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد

نمودار 11(  جمعیت جهان، سال 1900 تا 2010
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ــود؛ چــرا کــه از  ــارس ب تعیین شــده کاهــش یافــت. هرچنــد شــاید ایــن پیــروزی ن
آن زمــان تاکنــون بــر اســاس نمــودار ۱۲، کــه متوســط بهــای ایــن فلــزات را نشــان 
می دهــد، قیمــت منابــع رو بــه افزایــش بــوده اســت. ]۱۴[ امــا بهــای منابــع احتمــاالً 
ــر محیــط زیســت  ــا ب ــری کــه م ــر بنیادین ت تنهــا یــک بحــث فرعــی اســت و تأثی
ــه  ــطح رو ب ــیلی و س ــوخت های فس ــرت آور س ــرف حی ــی از مص ــته ایم ناش گذاش
افزایــش دی اکســید کربــن بــوده کــه بــا ســرعت ادامــه خواهنــد یافــت؛ حتــا اگــر 

برخی از منابع، مانند نفت، کمیاب شوند. 
||||

ــن روندهــا مســتقل از یکدیگــر نیســتند و فهــم رابطــه ی  واضــح اســت کــه ای
ــد  ــود. بی تردی ــان محســوب می  ش ــرآورد آینده ش ــرای ب ــم ب ــی مه ــا گام ــن آن ه بی
رابطــه ی میــان ایــن روندهــا چندوجهــی اســت و ارائــه ی توضیحــی یکپارچــه بــرای 
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نمودار 12( بهای فلزات شرط بندی ارلیش و سایمون، سال 1960 تا 2009
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ــود؛ امــا بــدون  چنیــن روندهــای متنوعــی در بهتریــن حالــت بی پروایــی خواهــد ب
ــم در مــورد  ــرای اندیشــیدن کــه چنــدان هــم دقیــق نباشــد، نمی توان ــی ب چارچوب
ــی  ــخن چندان ــد س ــکل داده ان ــا را ش ــرن م ــی ق ــا زندگ ــن رونده ــرا ای ــه چ این ک
ــدت  ــرم به ش ــره می  ب ــا به ــن رونده ــرح ای ــرای ش ــه از آن ب ــی ک ــم. چارچوب بگوی
وامــدار تحقیقاتــم بــا جیمــز رابینســون۱۲ اســت. ]۱۵[ ایــده ی مرکزی ایــن چارچوب 
نقــش پایــه ی تغییــرات فنــاوری در رشــد اقتصــادی اســت کــه بــا ماهیــت 
تکنولوژیکــی بســیاری از روندهایــی کــه شــرح دادم ســازگاری دارد. امــا بایــد گفــت 
ــرات را در  ــترش تغیی ــیوه ی گس ــرعت و ش ــت، س ــه ماهی ــتند ک ــا هس ــن نهاده ای
فنــاوری شــکل می  دهنــد. در ایــن مــورد، همان طــور کــه شــرح خواهــم داد، از بــاور 

12.James Robinson
استاد اقتصاد و علوم سیاسی که کتاب چرا ملت ها سقوط می کنند؟ را با عجم اغلو نوشته است. )مترجم(

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد

نمودار 13(   انتشار دی اکسید کربن و تمرکز آن در جو، سال 1900 تا 2008
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عمومــی در علــوم اجتماعــی مبنــی بــر این کــه فنــاوری تأثیــر قــوی بــر نهادهــا دارد 
و نــه برعکــس فاصلــه می  گیــرم. مثــال بــارز چنیــن نگرشــی نظریــه ی تجــدد اســت 
کــه توســط برخــی اندیشــمندان از جملــه ســیمور مارتیــن لیپســت۱۳ قــوام یافتــه و 
ادعــا می  کنــد رابطــه ی علیتــی قــوی میــان برخــورداری اقتصــادی و دموکراســی و 
حقــوق سیاســی برقــرار اســت. متأســفانه داده هــا نظریــه ی تجــدد را چنــدان تاییــد 
نمی کننــد. بــرای مثــال، کشــورهایی کــه از زمــان جنــگ جهانــی دوم و آغــاز قــرن 
بیســتم ســریع تر رشــد کرده انــد نســبت بــه کشــورهای بــا رشــد کمتــر 
دموکراتیک تــر نیســتند. ]۱۶[ مــن در عــوض ادعــا می  کنــم توســعه ی نهــادی کــه 
بــا انقــالب حقــوق در رابطــه اســت و هــم بــر آن تأثیــر گذاشــته و هــم از آن تأثیــر 
گرفتــه، عامــل اصلــی تغییراتــی بــوده کــه در یــک قــرن اخیــر در زمینــه ی اقتصــاد 

و فناوری تجربه کرده ایم. 
پیشــرفت در فنــاوری بــه طــور طبیعــی تحت نــوع خاصــی از نهادهــای اقتصادی 
ــای  ــه مشــّوق ها و فرصت ه ــی ک ــد: نهادهای ــعه می  یاب ــد و توس ــر۱۴ رخ می ده فراگی
ــاد  ــه ایج ــیعی از جامع ــطح وس ــادی را در س ــت اقتص ــوآوری و فعالی ــه ن ــوط ب مرب
ایــن مشــّوق ها کــه بــر پایــه ی حــق مالکیــت بــرای نــوآوران،  می  کننــد. 
كســب وكارها و کارگــران قــرار دارد کــه در آن فرصت هــای برابــر بــرای همــه 
ــدارد و  ــود ن ــتغال وج ــب وكار و اش ــدازی كس ــرای راه ان ــی ب ــده، مانع ــن ش تضمی
خدمــات عمومــی اساســی و زیرســاخت های موجــود امــکان مشــارکت در فعالیــت 

اقتصادی را برای اقشار وسیعی از جامعه فراهم آورده است.
 نهادهــای اقتصــادی فراگیــر تحــت حمایــت نهادهــای سیاســی فراگیــر هســتند 
کــه از دو ویژگــی برخوردارنــد: نخســت این کــه کثرت گــرا هســتند و قــدرت 
ــروه  ــا گ ــرد ی ــک ف ــه ی ــد؛ در نتیج ــع می  کنن ــیعی توزی ــطح وس ــی را در س سیاس
نمی توانــد قدرتــی نامحــدود را در اختیــار بگیــرد و مســتبدانه حکم رانــی کنــد. دوم 

13. Seymour Martin Lipset 
جامعه شــناس آمریکایی که در مورد جامعه شناسی سیاسی تحقیق می کرد و در سال ۲۰۰۶ جان سپرد. 

)مترجم(
14.Inclusive

 عجم اوغلو و رابینسون در کتاب» چرا ملت ها شکست می خورند«، ویژگی های نهادهای فراگیر و بهره کش و 
اثرات آن ها را به طور کامل شرح می دهند. )مترجم(
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این کــه بــه میــزان کافــی قــدرت در دولــت متمرکــز شــده؛ بــه طــوری کــه انحصــار 
اعمــال خشــونت در اختیــار دولــت قــرار دارد بــه جــای این کــه در اختیــار گروه هــای 
قدرتمنــد خــارج از دولــت ماننــد تبهــکاران قــرار داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت 
نظــم و امنیــت، کــه الزمــه ی ایجــاد یــک ملــت اســت، زمین گیــر خواهنــد شــد. در 

نقطه ی متضاد نهادهای فراگیر، نهادهای بهره کش۱۵ قرار دارند. 
ــت از  ــدم حفاظ ــد: ع ــی دارن ــن ویژگی های ــش چنی ــادی بهره ک ــای اقتص نهاده
حــق مالکیــت اکثریــت جامعــه، اعمــال زور و تهدیــد، نبــود آزادی بــا هــدف محــروم 
ــده،  ــت برگزی ــروه اقلی ــه گ ــره رســاندن ب ــا هــدف به ــت ب ــع از اکثری ســاختن مناب
ناهمــوار ســاختن زمیــن بــازی بــه نفــع همــان گــروه برگزیــده اغلــب بــه وســیله ی 
ایجــاد موانعــی بــرای ایجــاد كســب وكار و اشــتغال کــه بــه انحصــار امتیــازات بــرای 
ــی  ــات عموم ــی و خدم ــای کاف ــدان فرصت ه ــره فق ــد و باالخ ــدگان می  انجام برگزی

برای اکثریت جامعه. 
جایــگاه ایــن نهادهــای اقتصــادی معمــوالً توســط نهادهــای سیاســی بهره کــش 
ــی  ــول منفعت ــا ح ــی کوچکی ــتان گروه ــدرت را در دس ــه ق ــود ک ــت می  ش محافظ
ــدرت.  ــال ق ــت در اعم ــخ گویی و محدودی ــدون پاس ــم ب ــد؛ آن ه ــز می  کنن متمرک
ــت  ــدرت در دول ــز ق ــدم تمرک ــش از ع ــی بهره ک ــای سیاس ــری از نهاده ــوع دیگ ن
ــر  ــا اگ ــد )حت ــر می  انجام ــی همه گی ــی و ناامن ــه بی قانون ــه ب ــرد ک ــئت می  گی نش

لزوماً ارتباطی به وجود گروه های برگزیده تعریف شده نداشته باشد(. 
ــای  ــت نهاده ــادی تح ــد اقتص ــه رش ــاوری و در نتیج ــرفت در فن ــق پیش تحق
ــن نهادهــا فرصت هــا و مشــّوق هایی  ــر اســت؛ چــرا کــه ای ــر بســیار محتمل ت فراگی
ــع نهادهــای بهره کــش  ــد. در واق ــرای بخــش بزرگــی از جامعــه فراهــم می  آورن را ب
ــه  ــن تصــّور ک ــا ای ــد؛ ب ــوآوری را می  گیرن ــوژی و ن ــوی پیشــرفت تکنول آشــکارا جل
چنیــن پیشــرفت هایی بــه تضعیــف ثبــات آن هــا می  انجامــد و منافــع گروهــی را بــه 
ــم  ــش به رغ ــای بهره ک ــد. نهاده ــار دارن ــدرت را در اختی ــه ق ــدازد ک ــر می  ان خط
ــخ حضــور پررنگــی داشــته اند؛  ــت فضــای مناســب رشــد در طــول تاری ــدم تقوی ع
ــه را در  ــت جامع ــکان هدای ــه س ــد ک ــی بوده ان ــت گروه های ــت حمای ــه تح ــرا ک چ
ــتن  ــار داش ــای در اختی ــطه ی مزای ــه واس ــم ب ــروه حاک ــن گ ــته اند. ای ــار داش اختی
15.Extractive

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد



صد سال دگر52

انحصــار قــدرت سیاســی، می  تواننــد خودشــان را تقویــت كننــد و ســود ببرنــد؛ حتــا 
اگــر چنیــن رونــدی بــه بهــای فقــر و ســرکوب دیگــر گروه هــای جامعــه تمــام شــود. 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــت می  کنن ــات مقاوم ــاد اصالح ــر ایج ــّداً در براب ــن ج ــا همچنی آن ه
هماننــد پیشــرفت فنــاوری، ایجــاد اصالحــات نیــز می  توانــد بــه تضعیــف پایه هــای 
قــدرت انحصــاری آن هــا بینجامــد. هرچنــد کنتــرل قــدرت توســط گــروه کوچکــی از 
برگزیــدگان می  توانــد ظهــور و دوام نهادهــای بهره کــش را توضیــح دهــد امــا تنهــا 
عاملــی نیســت کــه دوام چنیــن نهادهایــی را تضمیــن می  کنــد. نهادهــای بهره کــش، 
ــله مراتب  ــد و سلس ــی دارن ــه ی اجتماع ــک پای ــازمان ها، ی ــواع س ــر ان ــد دیگ مانن
کاملــی از یــک ســاختار اجتماعــی را همــراه بــا هنجارهــای اجتماعــی و داخلــی اش 
ــر اســاس  ــوالً ب ــش، معم ــای بهره ک ــرای نهاده ــاختارها ب ــن س ــد. ای ایجــاد می  کنن
گونه هــای مختلفــی از ایده هــای اســتبدادی و سلســله مراتب ســفت و محکــم 
ــد بلکــه روســتاها،  ــی را شــکل می ده ــه ی سیاســت داخل ــا صحن ــه نه تنه اســت ک

محالت، خانواده ها و شرکت ها را نیز در بر می  گیرد. 
در نتیجــه حتــا در جوامــع کوچــک و خانواده هایــی کــه تحــت فقــر و ســرکوب 
برآمــده از نهادهــای بهره کــش قــرار دارنــد، بــاز هــم افــرادی خواهنــد بــود کــه در 
ــه  ــرا ک ــرد؛ چ ــد ک ــت خواهن ــر مقاوم ــای فراگی ــوی نهاده ــه س ــت ب ــل حرک مقاب
چنیــن تغییــری می  توانــد جایــگاه آن هــا را تهدیــد کنــد، جایگاهــی کــه مناســبات 
ــر اســاس هنجارهــای نهادهــای بهره کــش شــکل گرفتــه  اجتماعــی و داخلــی آن ب
اســت. امــا جهــان تحــت حکم رانــی نهادهــای بهره کــش جهــان ایســتایی نیســت. از 
آن جــا کــه ایــن نهادهــا بــه نفــع رســاندن بــه یــک گــروه کوچــک بــه بهــای آســیب 
ــا  ــن نهاده ــه ای ــر علی ــای دیگ ــی گروه ه ــد، گاه ــا می  پردازن ــر گروه ه ــه دیگ زدن ب

می  شورند. 
ــو از انحصــار  ــک س ــرات از ی ــا تغیی ــه ب ــرای مقابل ــش ب ــای بهره ک ــوان نهاده ت
قــدرت اقتصــادی و سیاســی در دســتان گروهــی کوچــک ناشــی می  شــود و از ســوی 
دیگــر از پایــه ی اجتماعــی ایــن نهادهــا در ســطوح مختلــف سلســله مراتب جامعــه. 
ــه ســاختار نهادهــای بهره کــش خدشــه وارد  تضــاد ذاتــی در جامعــه نیــز گاهــی ب
ــدادی  ــان روی ــن هم ــد. ای ــاز می  کن ــر ب ــی فراگیرت ــرای نهادهای ــازد و راه  را ب می  س
ــد  ــته تر مانن ــی برجس ــن در رویدادهای ــی و همچنی ــار عرب ــراً در به ــه اخی ــت ک اس
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انقــالب باشــکوه ۱۶۸۹ـ۱۶۸۸ در انگلســتان و انقــالب فرانســه در ســال ۱۷۸۹ 
میــالدی مشــاهده کرده ایــم. نخســتین رونــد، یعنــی انقــالب حقــوق، نیــز بایــد بــر 
ــه  ــش ب ــای بهره ک ــوی نهاده ــت از س ــه حرک ــود. گرچ ــی ش ــاس ارزیاب ــن اس همی
ــا دوره ای  ــرن م ــا ق ــوع پیوســته، ام ــه وق ــرن ب ــر در چنــد ق ســوی نهادهــای فراگی
بــوده کــه در آن چنیــن حرکت هایــی ســرعت و نیــروی بیشــتری بــه خــود 

گرفته اند.
ــون  ــی، قان ــام سیاس ــر در نظ ــک تغیی ــا ی ــالب تنه ــن انق ــه ای ــت ک ــم اس  مه
ــذاری  ــر اثرگ ــای فراگی ــه نهاده ــی ک ــوده. جای ــده نب ــن نوشته ش ــی و قوانی اساس
ــعه  ــز توس ــا نی ــتر گروه ه ــی بیش ــهروندی و سیاس ــوق ش ــته اند، حق ــتری داش بیش
ــتبدادی در  ــی اس ــای اجتماع ــلطه هنجاره ــراد از س ــی اف ــن رهای ــه و همچنی یافت
ــای کالن  ــوان اجــزای کوچــک نهاده ــه عن ــه ب ــی ک ــع کوچــک و خانواده های جوام
بهره کــش عمــل می  کردنــد در ســطح وســیع تری رخ داده اســت. در واقــع نهادهــای 
ــی  ــط اجتماع ــله مراتبی و رواب ــی سلس ــاختار اجتماع ــه ی س ــر پای ــر ب ــر اگ فراگی
ــد  ــی نخواهن ــوند، دوام چندان ــتوار ش ــش اس ــای بهره ک ــط نهاده ــده توس ایجادش

داشت.
بنابرایــن اگــر کســی نظامــی مردم ســاالر را تصــور می  کنــد کــه در آن 
ــد  ــز نمی توان ــی هرگ ــن نظام ــرم شــمرده نمی شــوند، چنی ــردی محت ــای ف آزادی ه
یــک نظــام فراگیــر پایــدار باشــد. چنیــن ادعایــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه ی 
ــه  ــرای گســترش حقــوق تــالش می  کننــد لزومــا ب انقالب هــا و جنبش هایــی کــه ب
ــاد  ــه ایج ــق ب ــا موف ــن جنبش ه ــیاری از ای ــد. بس ــر می  انجامن ــای فراگیرت نهاده
ــا بــدون تغییــر نهادهــای تقویت کننــده اش یــا بــدون  تغییــر در دولــت شــده اند، اّم
ــن  ــه بهتری ــز، ک ــا نی ــن جنبش ه ــه و برخــی از ای ــت جامع ــوق اکثری توســعه ی حق
نمونــه ی آن انقــالب بلشــویکی ســال ۱۹۱۷ اســت، نظامــی بــه مراتــب خون بارتــر را 
جایگزیــن یــک نظــام اســتبدادی کرده انــد. حتــا زمانــی کــه مقصــد نهایــی نهادهــای 
ــده  ــش آم ــی پی ــیر ناهمواری های ــت در مس ــن اس ــم ممک ــاز ه ــد، ب ــر بوده ان فراگی
باشــد و خونریزی هــای بی مــوردی رخ داده باشــد؛ ماننــد آن چــه در انقــالب فرانســه 
ــه ســوی نهادهــای فراگیرتــر  ــد کلــی قــرن بیســتم ب ــا وجــود ایــن، رون روی داد. ب
بــوده کــه دســت در دســت انقــالب حقــوق پیــش رفتنــد. پنــج رونــد بعــدی، طوفان 
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ــارن، تحــول در کار و انقــالب در بهداشــت  ــان، رشــد نامتق ــوژی، رشــد بی ام تکنول
همگی کم و بیش از این انقالب در حقوق نشئت گرفته اند. 

ــم در  ــان بوده ای ــوژی شاهد ش ــر در تکنول ــرن اخی ــه در ق ــی ک نقطه عطف های
انگیزه هــا،  نبودنــد.  امکان پذیــر  بهره کــش  نهادهــای  تســلط  تحــت  جهانــی 
ــازی مســطح کــه توســط نهادهــای فراگیــر ایجــاد  آزادی هــا، فرصت هــا و زمیــن ب
شــده بودنــد همان  قــدر پایــه و اســاس ایــن نقطه عطف هــا در فنــاوری هســتند کــه 
نخســتین نســخه های نهادهــای فراگیــر کــه بــه دنبــال انقــالب باشــکوه در انگلســتان 

ایجاد شدند سرمنشأ انقالب صنعتی بودند.
ــید و  ــاوری از راه رس ــرفت ها در فن ــن پیش ــس ای ــادی از پ ــد اقتص ــپس رش س
نامتقــارن بــودن ایــن رشــد بیشــتر بــه خاطــر توزیــع نهادهــای فراگیــر در ســطح 
جهــان در قــرن نوزدهــم و بیســتم بــود. کشــورهایی کــه نهادهــای نســبتاً فراگیــر را 
پذیرفتــه بودنــد بــه واســطه ســرمايه گذاری در توســعه ی فناوری هــای خودشــان یــا 
ــدند  ــق ش ــرو موف ــای پیش ــر اقتصاده ــا از دیگ ــن فناوری ه ــن بهتری ــه کار گرفت ب
پیشــرفت کننــد، کشــورهای بــا نهادهــای بهره کــش اغلــب انگیــزه ی ناچیــزی بــرای 
بــرای  فناوری هایــی  چنیــن  به کارگیــری  یــا  ســرمايه گذاری هایی  چنیــن 
ــد جلــوی صنعتــی  ــد و در بیشــتر مواقــع تــالش کردن شهروندان شــان ایجــاد کردن
ــان  ــات رژیم های ش ــه ثب ــا ب ــد ت ــد را بگیرن ــای جدی ــتفاده از فناوری ه ــدن و اس ش

آسیب وارد نشود. ]۱۷[ 
پنجمیــن و ششــمین رونــد یعنــی تحــول در کار و انقــالب در بهداشــت نیــز بــه 
دنبــال عوامــل یکســانی ایجــاد شــدند. تحــول در کار بــه طــور مســتقیم بــه خاطــر 
ماهیــت تحــوالت در فنــاوری در قــرن مــا بــه دســت آمــد و انقــالب در بهداشــت نیــز 
کــه داروهــا و واکســن های بهتــر در آن نقش آفرینــی کردنــد یکــی از جالــب 
ــا جنبــه ی دیگــر  توجه تریــن دســت آوردهای پیشــرفت های مــا در فنــاوری بــود. اّم
نهادهــای فراگیــر نیــز کــه در اواســط قــرن بیســتم ریشــه دوانــد نقشــی مهــم در 
انقــالب بهداشــتی ایجــاد کــرد. مهم تریــن تحــوالت در بهداشــت و امیــد بــه زندگــی، 
همان طــور کــه نمــودار ۶ نشــان می دهــد، بــه اقتصادهــای در حــال توســعه مربــوط 
ــد  ــی بهره کــش بودن ــوز تحــت تســلط نهادهای ــا هن ــه بســیاری از آن ه می  شــود ک
ــر  ــا اگ ــه حت ــد، بلک ــک بودن ــی کوچ ــع اقلیت ــاع از مناب ــال دف ــه دنب ــا ب ــه نه تنه ک
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ــه  ــن ب ــا دارو و واکس ــا حت ــتی ی ــات بهداش ــه ی خدم ــوان ارائ ــم ت ــتند ه می  خواس
ــه کشــورهای  ــی ب ــن اقدامات ــوان چنی ــزه و ت ــا انگی شهروندان شــان را نداشــتند. اّم
ــوط  ــی مرب ــت جهان ــازمان بهداش ــا و س ــی آن ه ــای بین الملل ــر و نهاده ثروتمندت
می  شــد کــه آن را مدیــون انقــالب حقــوق هســتیم. پذیــرش ایــن موضــوع توســط 
کشــورهای ثروتمندتــر کــه نه تنهــا در ایــن کشــورها افــراد، زنــان و اقلیت هــا بایــد 
ــز کــه در دیگــر  ــرادی نی ــه اف ــد ب ــت برخــوردار باشــند بلکــه بای از حقــوق و حمای
کشــورها رنــج می  برنــد یــاری رســاند باعــث شــد انقــالب در بهداشــت بــه یکــی از 
چشــم گیرترین پیامدهــای نیروهایــی تبدیــل شــود کــه پــس از انقــالب حقــوق آزاد 
ــی  ــکارا ماهیت ــن آش ــرز، همچنی ــدون م ــاوری ب ــد، فن ــن رون ــد. هفتمی ــده بودن ش
فناورانــه داشــت و یکــی دیگــر از پیامدهــای انقــالب حقــوق بــود. امــا بــرای درک 
ــر  ــای فراگی ــه نهاده ــم: این ک ــز بزنی ــری گری ــوع دیگ ــه موض ــد ب ــت آن، بای اهمی
عامــل اصلــی تغییــرات در فنــاوری هســتند، اّمــا معنایــش ایــن نیســت کــه رشــد 

اقتصادی تحت نهادهای بهره کش غیرممکن است. 
در صــورت ثابــت مانــدن دیگــر شــرایط، حتــا آن هــا هدایــت نهادهــای بهره کــش 
ــد  ــکان دارد رش ــه ام ــا ک ــا آن ج ــاد ت ــد اقتص ــح می  دهن ــد ترجی ــار دارن را در اختی
ــا مشــکل جایــی ایجــاد  ــد اّم کنــد؛ چــرا کــه آن هــا نیــز از ایــن رشــد نفــع می  برن
ــه  ــازد ک ــر می س ــی را اجتناب ناپذی ــادی ورود فناوری های ــد اقتص ــه رش ــود ک می  ش
رانت هــای ایــن گــروه را کاهــش می دهــد یــا قــدرت آن هــا را تهدیــد می  کنــد. امــا 
رشــد اقتصــادی تــا زمانــی کــه خطــری بــرای ثبــات چنیــن رژیم هایــی محســوب 
نشــود و بــه كســب وكارهای تحــت کنتــرل دولــت، اقلیــت حاکــم یــا متحــدان آن هــا 

محدود شود، تحت نهادهای بهره کش هم می  تواند محقق شود. 
ــی  ــر می  کننــد: نخســت زمان دو ســناریو تحقــق چنیــن رشــدهایی را امکان پذی
کــه مزیّــت نســبی یــک جامعــه یــک بخــش مشــخص باشــد کــه بتــوان آن را بــه 
طــور مؤثــر اداره کــرد؛ حتــا اگــر کنتــرل ایــن بخــش در اختیــار گــروه کوچکــی از 
ــوان در مســتعمره های در حــوزه ی  ــه ی آن را می  ت ــه باشــد کــه نمون اعضــای جامع
ــانزدهم و  ــای ش ــن قرن ه ــی بی ــا و هائیت ــادوس، کوب ــد بارب ــب مانن ــای کارائی  دری
هجدهــم میــالدی یافــت کــه از نهادهایــی بهره کــش و اســتوار بــر پایــه ی بــرده داری 
و کشــت نیشــکر برخــوردار بودنــد کــه در اختیــار گــروه کوچکــی از طبقه ی کشــاورز 
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بــود. دومیــن ســناریو زمانــی اســت کــه رشــد از طریــق فرآینــد انتقــال فنــاوری از 
کشــورهای ثروتمندتــر و تــالش بــرای رســیدن بــه ســطح آن هــا صــورت بپذیــرد. 
]۱۸[ رشــد ســریع اتحــاد جماهیــر شــوروی، مثــال بــارزی از نهادهــای بهره کــش، 
ــرای  ــالش ب ــن ت ــاس همی ــر اس ــه ی ۱۹۷۰ ب ــل ده ــا اوای ــه ی ۱۹۳۰ ت ــن ده بی
رســیدن بــه دیگــران بــود کــه بخشــی از عامــل آن انتقــال دســتوری منابــع از بخــش 
ــد اقتصــادی  ــد رش ــناریو، هرچن ــردو س ــود. در ه ــت ب ــه بخــش صنع ــاورزی ب کش
می  توانــد تحــت نهادهــای بهره کــش به ســرعت ایجــاد شــود و بــرای دوره ای نســبتاً 
ــه تقاضــای  ــی ک ــود. زمان ــد ب ــت محــدود خواه ــا در نهای ــد، اّم ــه بیاب ــی ادام طوالن
ــت  ــود و اف ــا رک ــاورزی ب ــتعره های کش ــت، مس ــش یاف ــکر کاه ــرای ش ــی ب جهان
مواجــه شــدند و رشــد اتحــاد جماهیــر شــوروی نیــز زمانــی متوقــف شــد کــه امــکان 
ایجــاد رشــد بیشــتر از طریــق صنعتی ســازی دســتوری وجــود نداشــت. هیچ کــدام 

از این سناریوها پیشرفت چشم گیری را در فناوری ایجاد نکردند. 
ــای  ــت نهاده ــاد تح ــد اقتص ــری از رش ــه ی دیگ ــز نمون ــن نی ــروز چی ــد ام رش
ــاوری  ــد فن ــروع رون ــه ش ــی دارد؛ این ک ــاوت اساس ــک تف ــا ی ــت، اّم ــش اس بهره ک
ــش  ــای بهره ک ــت نهاده ــد تح ــرعت رش ــرز و س ــده حّدوم ــث ش ــرز باع ــدون م ب
امــروزه به مراتــب بیشــتر باشــد. در قــرن نوزهــم میــالدی، آلمــان و روســیه فرآینــد 
رشــد را بــا هــدف رســیدن بــه دیگــران طــی کردنــد و گرچــه بــه نــرخ رشــدهایی 
باالتــر از اقتصادهــای پیشــروی آن زمــان، یعنــی ایــاالت متحــد و انگلســتان، دســت 
یافتنــد اّمــا مدت زمــان آن محــدود بــود و بــا ایجــاد تغییراتــی ریشــه ای در ســاختار 
جوامــع آلمــان و روســیه امکان پذیــر شــد؛ تغییراتــی کــه در نهایــت بــه بی ثباتــی و 
ســقوط رژیم هــای حاکــم در ایــن کشــورها انجامیــد. چیــن موفــق شــده بــرای بیــش 
از ســه دهــه بــه رشــد ســریع دســت یابــد؛ آن هــم بــا تهدیدهایــی محــدود نســبت 
ــاوری  ــت فن ــر ماهی ــه تغیی ــل آن ب ــی از دلی ــه بخش ــش ک ــای بهره ک ــه نهاده ب
ــه دیگــران در آلمــان و روســیه در اواخــر  ــا هــدف رســیدن ب ــردد. رشــد ب بازمی  گ
قــرن نوزهــم میــالدی و بــرای ژاپــن و کــره ی جنوبــی در نیمــه ی دوم قــرن بیســتم 
شــامل توســعه ی صنایــع، ایجــاد بــازار داخلــی و تــن دادن بــه فرآینــدی از تغییــرات 
ــتند  ــر می  توانس ــا اگ ــورها حت ــن کش ــد. ای ــادی می  ش ــی و نه ــاختاری، اجتماع س
ــا وارد کــردن آن هــا از رشــد  ــن و تنهــا ب ــه اختــراع فناوری هــای نوی ــاز ب ــدون نی ب



57

ــه  ــوط ب ــاز نمی توانســتند انجــام بخشــی از فرآیندهــای مرب ــد ب اقتصــاد بهــره ببرن
ــده  ــی به عه ــازار جهان ــوژی را در ب ــا متال ــیمی ی ــل، ش ــاجی، حمل ونق ــت نس صنع
بگیرنــد. در مقابــل، تحــوالت اخیــر در ماهیــت تکنولــوژی و جهانــی شــدن فرآینــد 
تولیــد باعــث شــده اقتصادهــای نوظهــور بتواننــد بــه جــای توســعه ی یــک صنعــت 
ــاژ و ســاخت  ــد مونت ــت مانن ــای آن صنع ــا بخشــی از فرآینده ــان تنه ــل، میزب کام

باشند. 
ــی و  ــر فنــاوری جهان ــا تکیــه ب ــه چیــن اجــازه داده ب ــی نه تنهــا ب چنیــن تحول
نیــروی کار ارزان و فــراوان، رشــدی ســریع را محقــق ســازد، بلکــه ضــرورت ایجــاد 
ــه  ــی ک ــرده؛ تغییرات ــگ ک ــز کمرن ــادی را نی ــی و نه ــاختاری، اجتماع ــرات س تغیی
ــران  ــه دیگ ــیدن ب ــدف رس ــا ه ــد را ب ــد رش ــه بتوانن ــرای این ک ــین ب ــع پیش جوام
محقــق کننــد مجبــور بودنــد بــه آن هــا تــن بدهنــد. اینجــا بــا یکــی از پیامدهــای 
ــه  ــر مواج ــای فراگی ــی از نهاده ــه ی ناش ــوالت فناوران ــس تح ــا پارادوک ــراه ب هم
می  شــویم کــه افزایــش احتمــال پــا گرفتــن نوعــی از نهادهــای بهره کــش در بخــش 

دیگر جهان است. در واقع، این پارادوکس می  تواند عمیق تر باشد.
ــی  ــرات اجتماع ــرای تغیی ــا تقاضــای کنترل شــده ب ــراه ب ــن هم ــر رشــد چی اگ
ــغلی  ــای ش ــپاری فرصت ه ــه و برون س ــوالت فناوران ــن تح ــکه ی ای ــک روی س ی
ــش  ــا افزای ــراه ب ــی تحــول در کار و دســتمزدها هم ــد پنجــم یعن ــس رون باشــد، پ
میــزان نابرابــری درون اقتصادهــای پیشــرفته هــم کــه در نمودارهــای ۴ و ۵ نشــان 
ــد  ــازی تولی ــر، جهانی س ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــر آن باش ــد روی دیگ ــده می  توان داده ش
کــه فنــاوری بــدون مــرز آن را بــه وجــود آورده شــاید در رشــد ســریع چیــن و بــه 
تأخیــر افتــادن تغییــرات نهــادی در ایــن کشــور نقــش داشــته باشــد. نــه نهادهــای 
ــد  ــه می  خواهن ــی ک ــر. گروه های ــای فراگی ــه نهاده ــتند و ن ــی هس ــش دایم بهره ک
ــدرت  ــد و از ق ــش دهن ــران افزای ــار زدن دیگ ــای کن ــه به ــدرت سیاسی شــان را ب ق
ــد و ســپس از ایــن منفعــت  ــه دســت آوردن منفعــت اقتصــادی بهــره ببرن ــرای ب ب
اقتصــادی بــه عنــوان ابــزاری بــرای افزایــش قــدرت اســتفاده کننــد مدام تهدیدشــان 
ــد  ــد، می  توان ــدا کن ــه پی ــارت ادام ــدون نظ ــدی ب ــن فرآین ــی چنی ــد. وقت می کنن
ــاالت متحــد  ــری در ای ــش شــدید نابراب ــازد. افزای ــر را ســرنگون س ــای فراگی نهاده
ــر  ــه خاط ــه بخشــی از آن ب ــان پیشــرفته، ک ــان در جه ــاط جه ــر نق ــكا و دیگ امري
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ــادی  ــد اقتص ــه رش ــه ب ــوده ک ــازی ب ــاوری و جهانی س ــرفت ها در فن ــان پیش هم
ــه  ــت این ک ــد. نخس ــگون باش ــده ای بدش ــد پدی ــد، می  توان ــک کرده ان ــن کم چی
ــه  ــد آورده ک ــد را پدی ــیار ثروتمن ــهروندان بس ــه ای از ش ــری طبق ــش نابراب افزای
می  تواننــد ثروت شــان را در راه بــه دســت آوردن قــدرت بیشــتر بــه کار بگیرنــد تــا 
ــی و  ــادی، سیاس ــتورکارهای اقتص ــم دس ــد و ه ــت کنن ــان محاظف ــم از ثروتش ه
ایدئولوژیــک خــود را پیــش ببرنــد. دوم این کــه همان طــور کــه در نمودارهــای ۴ و 
۵ نشــان داده شــده، ایــن پدیــده بــه نحیــف شــدن طبقــه ی متوســط انجامیــده کــه 

اغلب حامی قوی نهادهای فراگیر بوده اند.
ــه کــرده ام آشــکار می  ســازد کــه چــرا  طــرح کلــی چارچوبــی کــه تاکنــون ارائ
بخــش دوم هشــتمین رونــد، کاهــش جنگ و خشــونت، همچنــان یکــی از پیامدهای 
انقــالب حقــوق اســت. بــه همــان دالیلــی کــه انقــالب در حقــوق بــه آزادی بیشــتر 
ــل  ــه دالی ــز ب ــگ را نی ــد، جن ــا انجامی ــان و اقلیت ه ــوق زن ــت از حق ــراد و حمای اف
ــا  ــاً ب ــوق اساس ــا و حق ــن آزادی ه ــه ای ــت این ک ــد. نخس ــش می  کن ــون نکوه گوناگ
ــتند.  ــاد هس ــونت آمیز در تض ــی خش ــای نظام ــار و ماجراجویی ه ــاي خون ب جنگ ه
ــیاری از  ــه ی بس ــاد دارد، ریش ــنایدر۱۶ اعتق ــک اس ــه ج ــور ک ــه همان ط دوم این ک
ــای  ــور نهاده ــه در حض ــردد ک ــی بازمی  گ ــی داخل ــای سیاس ــه تنش ه ــا ب جنگ ه
بهره کــش بیشــتر رواج دارنــد و در نتیجــه گســترش انقــالب حقــوق بایــد از احتمــال 
ــای فلســفی  ــوق مبن ــالب حق ــه انق ــوم این ک ــد. ]۱۹[ س ــته باش ــا کاس ــوع آن ه وق
ــاًل  ــد کام ــه هرچن ــت ک ــی اس ــی و هنجارهای ــازمان های بین الملل ــرات در س تغیی
ــل  ــی عم ــای بین الملل ــر راه جنگ ه ــر س ــی ب ــوان مانع ــه عن ــا ب ــوده، اّم ــق نب موف

کرده است. 
بــرای مثــال، پــس از کنگــره ی ویــن در ســال ۱۸۱۵ میــزان جنگ هــای اروپایــی 
کاهــش یافــت؛ چــرا کــه انتظــارات کشــورها در آن مشــخص بــود و ارتبــاط بیشــتری 
ــی  ــدام نظام ــه اق ــبت ب ــری نس ــل کمت ــود و تحم ــده ب ــرار ش ــا برق ــان دولت ه می
ــان  ــش مشــابهی را از زم ــز نق ــل متحــد نی ــازمان مل ــود داشــت. س ــه وج یک جانب
جنــگ جهانــی دوم ایفــا کــرده اســت. وقایــع اخیــر در لیبــی نشــان داد کــه حتــا 
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ــه  ــد ک ــاد کن ــی را ایج ــت خارج ــر دخال ــد خط ــم می  توان ــی ه ــونت های داخل خش
نتیجــه ی آن مهــار بیشــتر تمایــل رژیم هــای اســتبدادی نســبت بــه جنــگ داخلــی 

و قتل عام خواهد بود. 
ــذار  ــن محــدود نمی شــود. گ ــه همی ــح کاهــش جنــگ و خشــونت ب ــا توضی اّم
پایــدار از نهادهــای بهره کــش بــه نهادهــای فراگیــر مســتلزم تغییــرات بنیادیــن در 
پایــگاه اجتماعــی چنیــن نهادهایــی و به ویــژه عبــور از ســاختار اســتبدادی و 
ــه اعتقــاد مــن چنیــن  سلســله مراتبی درون خانواده هــا و جوامــع کوچــک اســت. ب
اســتحاله ای، کــه در بســیاری از نقــاط جهــان بــه وقــوع پیوســته، ســهم بســزایی در 
ــاالت متحــد، برخــی ماننــد  ــرای مثــال در ای کاهــش جنــگ و خشــونت داشــته؛ ب
ــلّط  ــاط تس ــن انحط ــد ای ــا کرده ان ــه کار، ادع ــس محافظ ــاری۱۷، مقاله نوی ــز م چارل
والدیــن بــر نوجوانــان بــوده کــه بــه افزایــش خشــونت های درون شــهری دهه هــای 
۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انجامیــده؛ اّمــا رونــد مشــهودتر از کاهــش خشــونت حکایــت از ایــن 
ــا  ــع و خانواده ه ــتبدادی در جوام ــاختار اس ــش س ــت کاه ــت در دس ــه دس دارد ک

پیش رفته است.  ]۲۰[
ایــن گمانه زنــی نیــز منطقــی اســت؛ هرچنــد بایــد گفــت خیلــی انتزاعــی اســت 
اگــر ادعــا شــود تحــول در ماهیــت کار و در نتیجــه ی آن کاهــش اهمیــت کشــاورزی 
و دیگــر امــور یــدی، بــه رونــد نزولــی ســاختارهای اجتماعــی و دیگــر هنجارهــای 
ــا ســاختارهای  حامــی نهادهــای بهره کــش شــدت می  بخشــد؛ چــرا کــه جوامعــی ب
اســتبدادی و سلســله مراتبی و خانواده هــای پدرســاالرانه کــه در واکنــش بــه تهدیــد 
ــد  ــی باش ــای فیزیک ــاس فرآینده ــر اس ــی کار ب ــد، وقت ــکل می  گیرن ــونت ش خش
بیشــتر شــایع می شــوند. اّمــا چــه عاملــی فــوران جنگ هــا در نیمــه ی نخســت قــرن 
بیســتم و روندهــای ضــد روشــنگری هــر دو نیمــه ی نخســت و دوم قــرن را شــرح 
ــه  ــی ک ــا چارچوب ــم. ام ــن نمی دان ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــخ صادقان ــد؟ پاس می ده
ــه  ــوق علی ــالب حق ــاید انق ــد. ش ــت می ده ــه دس ــرنخ هایی ب ــرده ام س ــیم ک ترس
ســاختارهایی کــه عمدتــا تحــت نهادهــای بهره کــش توســعه یافتــه بودنــد بــذر ایــن 
واکنــش شــدید را کاشــت. ایــن، همــراه بــا تنــش شــدید بــرای توزیــع منافــع کــه در 
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دوران پــس از ســقوط نهادهــای بهره کــش ادامــه داشــت، بســتری را بــرای 
جنبش هــای ضــد روشــنگری فراهــم آوردنــد. چنیــن دیدگاهــی زمانــی محتمل تــر 
ــه کمونیســم، فاشیســم و  ــم ک ــم در نظــر بگیری ــن را ه ــه ای ــه نظــر می  رســد ک ب
ــع  ــر توزی ــر س ــزاع ب ــه ی ن ــی از میان ــز همگ ــت نی ــی در سیاس ــی مذهب افراط گرای
درآمــد و منابــع در جوامــع ســر برآوردنــد و کســانی را کــه از رونــد تحــوالت ناراضــی 

بودند گردهم آوردند. 
ــط  ــه محی ــه ب ــت و فشــار بیشــتری ک ــد انفجــار جمعی ــن رون ــا، دهمی در انته
زیســت می  آوریــم یکــی دیگــر از پیامدهــای همــراه بــا پارادوکــس توســعه جهانــی 
نهادهــای فراگیــر و تحــوالت تکنولوژیکــی اســت کــه پــس از  آن جریــان یافــت. ایــن 
پیشــرفت ها در فنــاوری رشــد به مراتــب ســریع تری را در ســطح جهــان امکان پذیــر 
ــن  ــرفت ها همچنی ــن پیش ــم، ای ــاهده کرده ای ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــاخته اس س
ــرگ  ــد و از م ــر را فراهــم آورده ان ــا و واکســن های بهت ــای پزشــکی، داروه فناوری ه
ــیاری از  ــه بس ــد. در نتیج ــری کرده ان ــان جلوگی ــا انس ــد میلیون ه ــش از موع پی
زنانــی کــه ممکــن بــود در ســنین پایین تــر جــان بدهنــد اکنــون وارد ســن تولیــد 
ــول  ــوز متح ــا هن ــد در آن ه ــرخ زادوول ــه ن ــی ک ــن در جوامع ــوند و ای ــل می  ش مث
ــی کــه  ــا زمان ــه معنــای انفجــار جمعیــت اســت. ایــن جمعیــت بیشــتر ت نشــده، ب
دیگــر چالش هــای اقتصــادی و اجتماعــی حــل و فصــل شــوند به تنهایــی مشــکلی را 
بــرای ســّیاره ی مــا ایجــاد نمی کنــد، امــا انفجــار جمعیــت در کنــار افزایــش درآمــد 
ــه ای ناشــی از ســوخت های  ــا افزایــش شــدید انتشــار گازهــای گلخان ســرانه کــه ب

فسیلی همراه شده، اکنون ثبات وضعیت آب و هوای ما را تهدید می  کند. 
||||

اکنــون و بــا بهــره گرفتــن از فهرســت روندهایــی کــه عصــر مــا را شــکل داده انــد 
و چارچــوب اولیــه ای کــه اجــازه می دهــد بیــن ایــن روندهــا ارتبــاط برقــرار كنيــم 
و دربــاره بــه آن هــا بیندیشــیم، نوبــت بــه بحــث در ایــن مــورد می  رســد کــه آیــا باید 
انتظــار داشــته باشــیم ایــن روندهــا ادامــه یابنــد یــا معکــوس شــوند و این کــه چگونه 
ــادگار  ــه ی ــان ب ــرای نوادگان م ــه ب ــّیاره ای را ک ــت س ــن اس ــی ممک ــن تغییرات چنی

می  گذاریم شکل دهند. 
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پیشبینی1:انقالبدرحقوقادامهمییابد؟
به رغــم پيش  بینی هــای نظریه هــای تجــدد و نظریــه ی پایــان تاریــخ فرانســیس 
ــدای  ــم ن ــد و به رغ ــروی می  کردن ــترک پی ــی مش ــردو از منطق ــه ه ــا۱۸ ک فوکویام
پیــروزی ســرمایه داری دموکراتیــک، بایــد گفــت نه تنهــا انقــالب در حقــوق ناتمــام 
مانــده، بلکــه هیــچ تضمینــی بــرای حفــظ یــا گســترش آن وجــود نــدارد. در واقــع 
موانــع بســیاری بــر ســر راه توســعه ی حقــوق شــهروندی و سیاســی،قرار دارنــد کــه 
بیشــتر آن هــا محصــول دیگــر روندهایــی هســتند کــه تاکنــون در موردشــان بحــث 

کرده ایم و مهم ترین آن ها به این شرح است:
ـ نهادهــای دموکراتیــک و فراگیــر و همــراه بــا آن ها حقوق سیاســی و شــهروندی 
ــرن  ــورهای ق ــن کش ــن و دموکراتیک تری ــی از ثروتمندتری ــد، یک ــاالت متح در ای
بیســتم، از دو ســو مــورد حملــه قــرار گرفته انــد. نخســتین تهدیــد مســتقیم علیــه 
ــری درآمــدی در  دموکراســی امريكایــی اســت. همان طــور کــه اشــاره کــردم، نابراب
ــای  ــه ای از امريكایی ه ــرده و طبق ــی ک ــه را دوقطب ــه و جامع ــش یافت ــكا افزای امري
بســیار ثروتمنــد را ایجــاد کــرده کــه نقــش تعیین کننــده ی آن هــا در سیاســت در 
حــال افزایــش اســت. شــاید در واکنــش بــه ایــن پدیــده، نقــش پــول در سیاســت بــه 
ــیوه های  ــر ش ــردن و دیگ ــی ک ــی و الب ــای انتخابات ــرای کارزاره ــی ب ــوان منبع عن
ــا  ــه ی اینه ــت. هم ــده اس ــر ش ــا حیاتی ت ــر حت ــه ی اخی ــد ده ــذاری در چن تأثیرگ
ــر دموکراســی  ــی اســت و اگ ــرای دموکراســی امريكای ــده ای ب نشــانه های نگران کنن
ــه تبــع آن حقــوق سیاســی و شــهروندی هــم در  ــزل شــود، ب امريكایــی دچــار تزل
ــه  ــد دوم )علی ــد. تهدی ــد ش ــه خواهن ــکل مواج ــوربا مش ــن کش ــارج ای ــل و خ داخ
ــردی و اقلیت هــا  ــه ی مســتقیم علیــه آزادی هــای  ف ــكا( از حمل دموکراســی در امري
ــاز  ــود آغ ــده می  ش ــرور خوان ــه ت ــرد علی ــه نب ــان آن چ ــه از زم ــود ک ــی می  ش ناش
ــاز شــد و در دوران  ــوش آغ ــه در دوران ریاســت جمهوری جــرج ب ــردی ک شــده؛ نب
ــا شــّدت ادامــه یافــت کــه ســرریزهای آن می  توانــد بــه اضمحــالل  ــاراک اوبامــا ب ب

دموکراسی امريكایی بینجامد.
ــد  ــا مشــکالت اقتصــادی چن ــن به خصــوص در مقایســه ب ــد اقتصــاد چی ـ رش

18.Francis Fukuyama
استاد علوم سیاسی متولد امریکا که کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان او شهرتی جهانی یافته است. )مترجم( 

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد
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ســال گذشــته در ایــاالت متحــد امريــكا و اروپــا ایــن توّهــم را ایجــاد کــرده کــه راه 
جایگزینــی بــرای ثروتمنــد شــدن وجــود دارد کــه مســیر آن از اســتبداد می  گــذرد. 
ایــن نظریــه ادعــا می  کنــد دموکراســی بــاری بــر دوش و مانعــی بــر ســر راه اســت 
ــد.  ــت کنن ــردم خدم ــه م ــد ب ــر می  توانن ــواه بهت ــتبدادی خیرخ ــای اس و نظام ه
احتمــاالً جــای تعجــب نیســت کــه ایــن دســتورالعمل اســتبدادی در نظــر بســیاری 
از خودکامــگان در آســیا و آفریقــا بســیار جــذاب جلــوه می  کنــد و حتــا در ایــاالت 
متحــد و اروپــا نیــز می  تــوان اشــتیاق نســبت بــه آن را مشــاهده کــرد. هرچنــد ایــن 
نظریــه در واقــع خوانــش اشــتباهی از دالیــل و ماهیــت رشــد اقتصــادی چین اســت، 
ــن کشــورها را  ــه اســتبداد ای ــش ب ــکان گرای ــت ام ــان گف ــا اطمین ــوان ب ــا نمی ت اّم
ــالب در  ــت انق ــار داش ــوان انتظ ــی می  ت ــن تهدیدات ــم چنی ــد. به رغ ــد نمی کن تهدی
ــا  ــاًل متفــاوت ب ــی کام ــه دالیل ــه ب ــد، البت ــه یاب ــد، ادام حقــوق، هرچنــد نســبتاً کن

آن چه در نظریه ی تجدد آمده است. 
ــع  ــر موان ــوق ب ــه انقــالب در حق ــود ک ــن ب ــوان خوش بی ــل می  ت ــار دلی ــه چه ب
ــت ناپذیر  ــد برگش ــر، هرچن ــای فراگی ــه نهاده ــت این ک ــد. نخس ــه کن ــود غلب موج
ــر چالش هــا غلبــه کننــد.  ــد و تاکنــون توانســته اند ب ــا معمــوالً مقاوم ان نیســتند، اّم
ــر  ــه در عص ــد ک ــدرت دارن ــدر ق ــد آن ق ــان داده ان ــا نش ــن نهاده ــال، ای ــرای مث ب
ــن  ــه ای ــوص ک ــد. به خص ــت کنن ــراف زادگان دزد۲۰ مقاوم ــل اش ــی۱۹ در مقاب طالی
ــا  ــد و از آن ه ــروزی ثروتمن ــدازه ی نمونه هــای ام ــه ان ــر ب دشــمنان نهادهــای فراگی

بی رحم تر بودند.
در اروپــای غربــی، نهادهــای فراگیــر مســیر متفاوتــی را پیموده انــد و هرچنــد بــا 
ــوط می  شــود،  ــورو مرب ــا و ی ــه اروپ ــه آینــده ی اتحادی ــد کــه ب ــی مواجه ان چالش های
اّمــا تنــوع و گوناگونــی نهادهــای فراگیــر در اقتصادهــای پیشــرفته تضمینــی قــوی 
اســت علیــه مغلــوب شــدن همه گیــر آن هــا در مقابــل گروه هــای ثروتمنــد. دومیــن 

19.Gilded Age
دوره ای از اقتصاد امریکا طی سال های ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰ به عصر طالیی مشهور شده به این معنی که در این 
دوره بسیاری از مشکالت اجتماعی با روکشی از طال پوشانده شده بود. ادعا می شود که در این دوره صاحبان 
صنایع و موسسات مالی که به اشراف زادگان دزد مشهور شده بودند ثروت خود را به بهای تنگدستی بسیاری 

از دیگر اقشار جامعه به دست آورده بودند )مترجم(
20.Robber Barons
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ــت  ــه فهرس ــی ب ــبکه های اجتماع ــت و ش ــعه ی اینترن ــه توس ــت ک ــن اس ــل ای دلی
ــراً در  ــازه را اخی ــی ت ــن حام ــدرت ای ــده. ق ــزوده ش ــر اف ــای فراگی ــان نهاده حامی
ــاکام  ــت در ن ــا و ردی ــوگل، ویکی پدی ــد گ ــهور مانن ــایت های مش ــت وب س موفقی

گذاشتن قانون توقف سرقت آن الین۲۱ مشاهده کردیم.
دلیــل ســوم را کــه انتزاعی تــر اســت می  تــوان ایــن دانســت کــه تحــّول ماهیــت 
کار و تأثیــر بااهمیتــی کــه انقــالب در حقــوق تاکنــون بــر ســاختار اجتماعــی داشــته 
بــه جوامــع کوچــک اســتبدادی و ســاختار خانوادگــی خدشــه وارد کــرده  و در نتیجه 
احتمــال حمایــت از تجــاوز بــه حقــوق و آزادی هــای افــراد و اقلیت هــا در آینــده را 
کاهــش داده انــد. در نهایــت این کــه بنابــر چارچوبــی کــه تاکنــون ترســیم کــرده ام 
ــوژی و  ــی شــدن تکنول ــردن از جهان حتــا رشــد دورقمــی در چیــن به رغــم بهــره ب
تولیــد بــاز، در نهایــت بــه گــذار خواهــد انجامیــد و اگــر چیــن اصالحــات ســاختاری 
نهــادی بــه ســوی وضعیتــی فراگیرتــر را بــه کار نبنــدد، اقتصــاد آن احتمــاالً در دو 
تــا ســه دهــه ی آینــده از نفــس خواهــد افتــاد؛ یعنــی جایــی کــه درآمــد ســرانه در 

چین به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد امريكا برسد. 
ایــن بــرای رفــاه شــهروندان پرجمعیت تریــن کشــور جهــان خبــر بــدی اســت. 
ــن  ــن ممک ــد اقتصــادی چی ــد شــدن رش ــادی، کن ــی نه ــدون اصالحات ــع، ب در واق
اســت بــه اســتبداد و ســرکوب بیشــتر توســط حــزب کمونیســت بینجامــد. همچنین 

باعث خواهد شد جذابیت مدل های رشد استبدادی رنگ ببازد. 
ــر این کــه حتــا اگــر انقــالب در حقــوق عقب نشــینی  ــه ی مبنــی ب ــگاه بدبینان ن
ــر پایــه ی سرســختی نهادهــای  نکنــد دســت کم پیشــرفت آن کنــد خواهــد شــد ب
بهره کشــی قــرار دارد کــه همچنــان مــا را احاطــه کرده انــد. در واقــع امــروز بســیاری 
از جوامــع تحــت نهادهــای بهره کــش وضعیــت متفاوتــی بــا چیــن دارنــد؛ چــرا کــه 
چالــش اصلــی آن هــا ایجــاد مشــارکت بیشــتر در سیاســت و تضمیــن تکثرگرایــی 
نیســت، بلکــه در بســیاری از ایــن جوامــع، عــدم تمرکــز قــدرت سیاســی در دولــت 
بــه چشــم می  خــورد. بنابرایــن، مســیر آن هــا بــه ســوی نهادهــای فراگیرتــر دشــوارتر 

21.Stop Online Piracy Act
قانون توقف سرقت آن الین در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده اما برخی از شرکت های بزرگ اینترنتی و 

کاربران به آن اعتراض دارند و آن را مغایر آزادی آن الین می دانند )مترجم(

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد
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خواهــد بــود؛ چــرا کــه ابتــدا بایــد نهادهایــی دولتــی ایجــاد شــوند و ســپس تضمیــن 
ــد.  ــرار نمی گیرن ــاص ق ــع خ ــا مناف ــی ب ــار گروه ــا در اختی ــن نهاده ــه ای ــود ک ش
ــراً  ــه اخی ــوردی ک ــه م ــومالی، س ــی و س ــای پیشــین در افغانســتان،  هائیت تجربه ه
توجــه زیــادی را جلــب کرده انــد، مشــکالت پیــش روی چنیــن فرآینــدی را نشــان 
می دهــد. پــس بــه طــور کلــی، می  توانیــم نســبت بــه ادامــه و گســترش انقــالب در 
حقــوق حتــا بــه صــورت آرام و دور از ایــده  آل، محتاطانــه خوش بیــن باشــیم. عــالوه 
بــر ایــن اعتقــاد دارم ایــن انقــالب احتمــاالً تأثیــر شــگرفی بــر دیگــر روندهــای مهــم 
ــود.  ــهل انگاری ش ــث س ــد باع ــی نبای ــن، خوش بین ــود اي ــا وج ــت. ب ــد گذاش خواه
یکــی از اصلی تریــن تفاوت هــا میــان چارچوبــی کــه در بیــان آن تــالش کــرده ام و 
نظریــه ی تجــدد ایــن اســت کــه رونــدی برگشــت ناپذیر در انقــالب حقــوق وجــود 
نــدارد و ایــن تنهــا عملکــرد میلیون هــا انســان در سرتاســر جهــان خواهــد بــود کــه 
از ایــن انقــالب و نهادهــای فراگیــر ایجادشــده در اطــراف آن دفــاع خواهــد كــرد و 

آن ها را به پیش خواهد برد. 

پیشبینی2:آیندهیفناوری
ــه  ــه چ ــاره ی این ک ــت:  درب ــوان نوش ــیار می  ت ــاوری بس ــده ی فن ــورد آین در م
ــه  ــتیابی ب ــوند؟ دس ــام ش ــا انج ــط ربات ه ــر توس ــور مؤث ــه ط ــد ب ــوری می  توانن ام
ــا هدایــت خودروهــا، کامیون هــا و  ــازه در بهداشــت و داروســازی؟ آی فناوری هــای ت
هواپیماهــا می  توانــد از انســان بی نیــاز شــود و بــه صــورت کامــاًل خــودکار دربیایــد؟ 
ــا را  ــوی آن ه ــن جل ــز و چم ــا را تمی ــای م ــل خانه ه ــد داخ ــا می  توانن ــا ربات ه آی
ــره  ــر به ــان بهت ــات در اطراف م ــی اطالع ــم از فراوان ــه می  توانی ــد؟ چگون ــاه کنن کوت
ببریــم؟ و ماننــد آن هــا. اّمــا بــدون وارد شــدن بــه ایــن جزئیــات، تصویــر کالن پیــش 
ــه  ــر این ک ــی ب ــل کمــی وجــود دارد مبن ــوژی واضــح اســت: دالی ــد تکنول روی رون
ــده ای  ــا ای ــر میلیون ه ــه خاط ــا ب ــن تنه ــده اســت. ای ــر آم ــه س ــا ب دوران نوآوری ه
نیســت کــه می  تواننــد بــه تولیــد محصــوالت و فرآیندهــای تــازه بینجامنــد، بلکــه 
ــد و  ــازه ای را ایجــاد می  کن ــوآوری پرســش های ت ــن خاطــر اســت کــه هــر ن ــه ای ب
ــورد  ــراً در م ــه اخی ــور ک ــد، همان ط ــاز می  کن ــتر ب ــای بیش ــرای نوآوری ه راه را ب
ــه  ــه ب ــه چگون ــم ک ــی دیده ای ــبکه های اجتماع ــا و ش ــمند، تبلت ه ــای هوش تلفن ه
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ــن  ــرای ای ــن ب ــعه ی اپلیکیش ــر توس ــز ب ــا تمرک ــازه ای ب ــع ت ــا صنای ــر آن ه خاط
دســتگاه ها شــکل گرفتــه اســت. توانایــی جوامــع مــا بــرای هدایــت کــردن پیشــرفت 
در فنــاوری بــه بخش هــا و محصــوالت و عوامــل تولیــدی کــه بیشــترین نفــع را از 
ــه آینــده ی  ــودن نســبت ب ــرای خوش بیــن ب ــد، عامــل دیگــری اســت ب آن هــا ببرن
فنــاوری. ]۲۱[ تحقیقــات اخیــر واکــر  هانلــون۲۲ نمونــه ای از ایــن هدایــت پیشــرفت 
در فنــاوری در قــرن نوزدهــم را شــرح می دهــد. او نشــان داد چگونــه اخــالل 
ــگ  ــل آن جن ــه عام ــا ک ــع بریتانی ــاز صنای ــورد نی ــه ی م ــن پنب ایجادشــده در تأمی
داخلــی در امريــكا بــود باعــث بهبــود ســریع فرآیندهــای نســاجی مرتبــط بــا پنبــه ی 
ــه  ــكا ب ــازی امري ــع داروس ــش صنای ــه واکن ــر ب ــال معاصرت ــد. ]۲۲[ مث ــدی ش هن
ــت نســل های  ــاوت چشــم گیر جمعی ــواع دارو )تف ــرای ان ــازار ب ــدازه ی ب ــرات ان تغیی
ــه  ــرای بیماری هایــی کــه رو ب ــه ب مختلــف( بازمی  گــردد کــه نشــان می دهــد چگون
گســترش بــود، نــوآوری باعــث عرضــه ی داروهــای تــازه در ســطحی وســیع تر شــد. 

]۲۳[
ــدن  ــک ش ــه از خش ــا ن ــاوری م ــی فن ــه پویای ــبت ب ــد نس ــن تهدی اصلی تری
سرچشــمه ی نــوآوری، بلکــه از گــذری وســیع از نهادهــای فراگیــر به ســوی نهادهای 
ــکارات در  ــات و ابت ــده ای، اختراع ــن پدی ــاب چنی بهره کــش ناشــی می  شــود. در غی
ــه  ــبت ب ــا را نس ــم تهدیده ــر نخواهی ــا اگ ــت و حت ــد یاف ــه خواهن ــوژی ادام تکنول
ــورد  ــی در م ــر قریب الوقوع ــم خط ــاز ه ــم، ب ــت کم بگیری ــر دس ــای فراگی نهاده

ویرانی عمارت نهادی ساخته شده در یک قرن گذشته به چشم نمی خورد.

پیشبینی3:آیارشدکندخواهدشد؟
رشــد اقتصــادی، در ایــن مــورد رشــد اقتصــادی پایــدار، یکــی از قوانیــن طبیعــت 
ــادی وجــود  ــل زی ــا دالی ــف شــود. ام ــا متوق ــد ی ــد کن نیســت و در نتیجــه می  توان
ــد  ــان رش ــه ی پای ــی نقط ــا در حوال ــرد م ــوان تصــور ک ــا بت ــر آن ه ــه بناب ــد ک دارن
اقتصــادی قــرار نداریــم. نخســت این کــه دلیــل واضحــی بــرای کنــد شــدن پیشــرفت 
ــدارد. دوم این کــه  ــور رشــد اقتصــادی اســت وجــود ن فنــاوری کــه اصلی تریــن موت
ــه دیگــران نه تنهــا در چیــن بلکــه در دیگــر  ــا هــدف رســیدن ب رشــد اقتصــادی ب
22. Walker Hanlon
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ــن  ــه چنی ــورد. البت ــم می  خ ــه چش ــز ب ــعه نی ــال توس ــان در ح ــای جه بخش ه
ادعایــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه خطــری بــرای نگرانــی در مــوردش وجــود نــدارد. 
اقتصادهــای پیشــرفته، به ویــژه امريــكا و اروپــای غربــی، در حــال دســت وپنجه نــرم 
ــراً  ــن مشــکالتی اکث ــر چنی ــادی و اقتصــادی هســتند و اگ ــا مشــکالت م ــردن ب ک
ــه کار  ــه نظــر می  رســند ســطحی تر هســتند، امــا خطــر ب کوتاه مــدت و از آن چــه ب
گرفتــن سیاســت های اشــتباه را کــه بــه مشــکالت عمیق تــری بینجامــد نبایــد بــه 
طــور کامــل نادیــده گرفــت. همچنیــن این کــه چه قــدر می  تــوان روی رشــد 
اقتصادهــای در حــال توســعه بــرای پیشــبرد رشــد اقتصــاد جهــان حســاب کــرد بــا 
محدودیــت مواجــه اســت؛ چــرا کــه از یــک ســو رشــد ایــن کشــورها بــه تقاضــای 
ــه  ــد )در نتیج ــوژی و تولی ــدن تکنول ــی ش ــه ی جهان ــرفته و ادام ــای پیش اقتصاده
ســالمت اقتصــادی امريــكا و اروپــا( وابســته اســت و از ســوی دیگــر رشــدهای ســریع 
اقتصادهــای نه چنــدان پیشــرفته بــا هــدف رســیدن بــه ســطح اقتصادهــای پیشــرفته 

نیز ظرفیت محدودی دارد. 
بــا همــه ی این هــا در غیــاب کنــار زده شــدن نهادهــای فراگیــر، می  تــوان گفــت 
ــد  ــه ح ــا چ ــا ت ــرن آن ه ــد در ق ــت رش ــد نوش ــاالً خواهن ــز احتم ــا نی ــوادگان م ن

افسارگسیخته بوده است. 

پیشبینی4:رشدچهقدرنامتوازنخواهدبود؟
امیــد بــه این کــه در قــرن آینــده رشــد اقتصــادی هم گرایــی میــان کشــورهای 
ثروتمنــد و فقیــر را تضمیــن خواهــد کــرد خوش خیالــی خواهــد بــود، اّمــا دالیلــی 
وجــود دارد کــه بنابــر آن هــا بتــوان انتظــار داشــت ایــن رشــد بــه انــدازه ی قــرن ۲۱ 
ــر  ــای فراگی ــوق و نهاده ــالب در حق ــه انق ــت این ک ــود. نخس ــد ب ــوازن نخواه نامت
ــد و  ــد کن ــتری، هرچن ــورهای بیش ــده در کش ــرن آین ــاالً در ق ــا آن احتم ــراه ب هم
ــد  ــاوری و تولی ــدن فن ــی ش ــه جهان ــت. دوم این ک ــد یاف ــترش خواه ــص، گس ناق
احتمــاالً ادامــه خواهــد یافــت و بــه تقاضای بیشــتر بــرای نیــروی کار ارزان در ســطح 
جهــان خواهــد انجامیــد؛ حتــا اگــر ایــن نیــروی کار ارزان در کشــورهایی باشــند کــه 
هنــوز تحــت ســلطه ی نهادهــای بهره کــش قــرار دارنــد. ســوم این کــه احتمــاالً بایــد 
منتظــر تغییراتــی در ماهیــت نهادهــای بهره کــش باشــیم؛ به ویــژه کــه جنگ هــای 



67

ــد  ــاز فرآین ــه ی آغ ــد نقط ــیا در جریان ان ــا و آس ــرای آفریق ــه در صح ــی ک داخل
دولت ســازی و تمرکــز قــدرت هســتند. در بیشــتر مــوارد، ایــن فرآینــد در ســایه ی 
ــرج  ــه خ ــیاری ب ــونت بس ــد خش ــه هرچن ــود ک ــد ب ــتبد خواه ــی مس دولت های
می دهنــد، اّمــا بــه هــر صــورت محیطــی را ایجــاد می  کننــد کــه نظــم و قانــون در 
ــن  ــد. ای ــره بگیرن ــان از آن به ــان و اطرافیان ش ــا خودش ــود ت ــد ب ــرار خواه آن برق
پدیــده در نتیجــه امــکان بهره کشــی مؤثرتــر از منابــع طبیعــی ای را فراهــم خواهــد 
آورد کــه تقاضــای جهانــی بــرای آن هــا رو بــه افزایــش بــوده و می  توانــد بــه جــذب 

سرمایه های خارجی با هدف بهره بردن از نیروی کار ارزان بینجامد. 

پیشبینی5:تحولدرکارادامهخواهدیافت
ــروی کار  ــای نی ــه ج ــین ها ب ــوژی و ماش ــی تکنول ــه جایگزین ــوط ب ــد مرب رون
ــا  ــن همــراه ب انســانی در فرآیندهــای ســاده  چنــد دهــه ادامــه خواهــد یافــت و ای
افزایــش ســطح درآمــد کــه بــه تغییــر ترکیــب تقاضــا خواهــد انجامیــد بــه معنــای 
ادامــه ی تحــول ســاختاری در بســیاری از کشــورها خواهــد بــود. از اهمیــت اشــتغال 
در کشــاورزی کاســته خواهــد شــد و اهمیــت بخــش خدمــات در صحــرای آفریقــا، 

آسیا و امريكای التین افزایش خواهد یافت. 
در اقتصادهــای پیشــرفته، اضمحــالل مشــاغل نیازمنــد مهــارت متوســط احتماالً 
ــه  ــد ب ــن دو رون ــا ای ــه آی ــرد ک ــی ک ــوان پيش  بین ــا نمی ت ــت، اّم ــد یاف ــه خواه ادام
ــه.  ــا ن ــد ی ــد انجامی ــدی خواهن ــری درآم ــش نابراب ــه افزای ــری ب ــور اجتناب ناپذی ط
گــذار از کشــاورزی بــه خدمــات می  توانــد بــه عنــوان نیرویــی تعدیل کننــده عمــل 
ــا اگــر شــرایط  ــه خــروج میلیون هــا نفــر از فقــر بینجامــد؛ حت ــژه ب کنــد کــه به وی
در مناطــق شــهری و بخش هــای غیرکشــاورزی بــه خاطــر هجــوم مهاجــران 

همچنان ناگوار و فرصت ها در آن ها محدود باشند. 
هرچنــد پیشــرفت تکنولــوژی و در نتیجــه اســتحاله ی ماهیــت کار در اقتصادهای 
پیشــرفته و به ویــژه ایــاالت متحــد، در ســه دهــه ی گذشــته بــه بدتــر شــدن شــکاف 
ــده در  ــرفت های آین ــه پیش ــم ک ــن را ه ــال ای ــه احتم ــده و گرچ ــدی انجامی درآم
ــم و متوســط  ــارت ک ــا مه ــروی کار ب ــث کاهــش شــدید نی ــه باع ــک کم هزین رباتی
ــول در  ــه ی تح ــت ادام ــوان گف ــم نمی ت ــاز ه ــا ب ــت، ام ــده گرف ــد نادی ــود نبای بش
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ماهیــت کار ضرورتــاً بــه افزایــش نابرابــری درآمــدی می  انجامــد. اول این کــه 
نابرابــری در امريــكا تنهــا بــه خاطــر پیشــرفت تکنولــوژی افزایــش نیافــت و بخشــی 
ــی و  ــات آموزش ــه خدم ــد ارائ ــدن رش ــد ش ــد کن ــری مانن ــل دیگ ــه دالی از آن ب
ــد  ــای پردرآم ــع گروه ه ــه نف ــت گذاری ب ــا و سیاس ــرات در نهاده ــن تغیی همچنی
ــا  ــرمايه گذاری ب ــق س ــد از طری ــد بتوان ــد بای ــاالت متح ــه ای ــردد. در نتیج بازمی گ
هــدف افزایــش کیفیــت آموزش هــای دوران مدرســه و پیــش از مدرســه شــغل های 
ــبیه  ــاغل ش ــن مش ــر ای ــا اگ ــد؛ حت ــاد کن ــط ایج ــه ی متوس ــرای طبق ــازه ای را ب ت
مشــاغلی نباشــند کــه نســل های پیشــین در طبقــه ی متوســط بــا مهــارت متوســطی 

به آن دسترسی داشتند. 
ــه ی  ــرای هم ــا ب ــوژی تقاض ــرفت تکنول ــه پیش ــت ک ــت اس ــه درس دوم این ک
ــا  ــش داده، اّم ــی را کاه ــی و مدیریت ــغل های مهندس ــز ش ــه ج ــدی ب ــاغل تولی مش
ــت،  ــد بهداش ــا مانن ــیاری از بخش ه ــتغال در بس ــه اش ــا و در نتیج ــان تقاض هم زم
تغذیــه و مراقبت هــای شــخصی را افزایــش داده. در نتیجــه می  تــوان انتظــار داشــت 
ــوند؛  ــش رو بش ــه ی پی ــد ده ــتمزدها در چن ــش دس ــث افزای ــاغل باع ــن مش ای
به خصــوص کــه فنــاوری احتمــاالً همچنــان بــه نفــع آن هــا عمــل خواهــد کــرد؛ چــرا 
کــه بــه خاطــر افزایــش درآمــد، تقاضــا بــرای مشــاغل خدماتــی و تعــداد افــرادی کــه 
در آن هــا مشــغول بــه کارنــد احتمــاالً افزایــش خواهــد یافــت و همچنین مشــاهده ی 
ایــن رونــد احتمــاالً باعــث خواهــد شــد افــراد بیشــتری در مهارت هایــی مــورد نیــاز 

این مشاغل سرمايه گذاری کنند تا درآمد خود را افزایش دهند.
ســوم این کــه ماهیــت هدایت شــونده ی فنــاوری احتمــاالً نقــش مهمــی در ایــن 
ــه  ــبت ب ــت و نس ــر اس ــاوری انعطاف پذی ــرفت فن ــیر پیش ــد. مس ــا کن ــورد ایف م
سیاســت ها و ســوددهی واکنــش نشــان خواهــد داد. اگــر اشــتغال در بخــش خدمــات 
ــه ســوی افزایــش  ــد انتظــار داشــته باشــیم توســعه ی فنــاوری ب ــد، بای افزایــش یاب
بهــره وری در ایــن بخــش هدایــت شــود کــه می  توانــد بــه ظهــور طبقــه ی متوســط 
تــازه ای بینجامــد. در نهایــت این کــه چــه ایــن طبقــه ی متوســط شــکل بگیــرد چــه 
نگیــرد، سیاســت های مالیاتــی کــه در آن هــا نــرخ مالیــات همســو بــا میــزان درآمــد 

افزایش یابند می  توانند جلوی افزایش شکاف درآمدی را در جامعه بگیرند.
بــه بیــان دیگــر، این کــه دســت آوردهای ناشــی از رشــد چگونــه در یــک کشــور 
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ــن  ــوده تعیی ــاوری پیم ــه فن ــیری ک ــیله ی مس ــه وس ــا ب ــوند، تنه ــع می  ش توزی
نمی شــود و نهادهــا و انتخاب هــای سیاســی کشــور نیــز در آن نقــش دارنــد. این هــا 
ــع  ــاوری و توزی ــواع فن ــا ان ــرای کار ب ــود ب ــای موج ــه ی مهارت ه ــر عرض ــا ب نه تنه

منابع داخل جامعه تأثیرگذارند، بلکه در نحوه ی تکامل فناوری هم مؤثرند. 

پیشبینی۶:انقالبدربهداشتادامهخواهدیافت
تردیــد کمــی در ایــن مــورد وجــود دارد کــه انقــالب بهداشــت ادامــه خواهــد 
یافــت. نه تنهــا فرزنــدان و نوه هــای مــا در کشــورهای پیشــرفته، ســالم تر و 
ــر  ــای فقیرت ــا در بخش ه ــان آن ه ــه هم نوع ــت، بلک ــد زیس ــا خواهن ــر از م طوالنی ت
جهــان نیــز در مقایســه بــا والدیــن و اجدادشــان زندگــی ســالم تری خواهنــد داشــت. 
ــه خاطــر فنــاوری بهتــر، داروهــای بهتــر و واکســن های بهتــری اســت  ایــن هــم ب

که در حال توسعه و گسترش سریع تر در سطح جهان اند. 
ســرمايه گذاری های  چــه  این کــه  مــورد  در  بیشــتر  آگاهــی  همچنیــن 
ــش  ــد نق ــن رون ــرد در ای ــد صــورت پذی ــود بهداشــت بای ــرای بهب ــاختی ای ب زیرس
ــود؛  ــد ب ــر راه خواهن ــر س ــز ب ــت اندازهایی نی ــاً دس ــه حتم ــت. البت ــد داش خواه
ــه  ــا ک ــرق آفریق ــاب در ش ــل اجتن ــای قاب ــه ی قحطی ه ــر هم ــه خاط به خصــوص ب
هنــوز جلــوی آن هــا گرفتــه نمی شــود. ارائــه ی خدمــات بهداشــتی عمومــی احتمــاالً 
ــی رخ  ــای بزرگ ــر جنگ ه ــا اگ ــود. ام ــد ب ــر خواه ــم کندت ــه آرزو می  کنی از آن چ

ندهد، روند کلی به سوی هم گرایی و بهداشت ادامه خواهد یافت. 
ــرش  ــتری دارد. نگ ــث بیش ــای بح ــادی ج ــد اقتص ــر رش ــد ب ــن رون ــر ای تأثی
ســازمان بهداشــت جهانــی و برخــی اقتصاددانــان ماننــد جــف ســاکس۲۳ ایــن اســت 
کــه بهبــود در بهداشــت باعــث واگرایــی رشــد اقتصــادی میــان کشــورهای جهــان 
ــه ی ۱۹۵۰  ــابه از ده ــرفت های مش ــد پیش ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــد، اّم ــد ش خواه
تاکنــون چنیــن واگرایــی ای را ایجــاد کــرده باشــند؛ آن هــم در حالــی کــه زندگــی و 
ــیده اند. ]۲۴[   ــود بخش ــی بهب ــل توجه ــزان قاب ــه می ــان را ب ــطح جه ــاه در س رف

۲۳.Jeff Sachs

اقتصاددان امریکایی که در زمینه ی اقتصاد توسعه تخصص دارد. )مترجم( 
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بنابرایــن، محتمل تریــن ســناریو ایــن اســت کــه ادامــه ی انقــالب بهداشــت، 
ــد  ــل رش ــود عام ــا به خودی خ ــد، اّم ــاد كن ــالم تری را ایج ــر و س ــای بهت زندگی ه

اقتصادی نباشد. 
ــان ها،  ــت انس ــی و وضعی ــود زندگ ــه بهب ــوط ب ــِر مرب ــای دیگ ــون رونده همچ
ــوق  ــالب در حق ــرد انق ــت از عقب گ ــالب در بهداش ــه انق ــد علی ــن تهدی اصلی تری
از  بســیاری  نهــادی در  اصالحــات  بــدون  این کــه  نخســت  ناشــی می  شــود. 
بخش هــای صحــرای آفریقــا و آســیا، این کــه خدمــات بهداشــتی تــا کجــا می  تواننــد 
ــود. دوم این کــه یــک عقب گــرد در  ــا محدودیــت مواجــه خواهــد ب بهبــود بیابنــد ب
انقــالب در حقــوق یــا مفهــوم آن در کشــورهای پیشــرفته می  توانــد باعــث اجتنــاب 
از ســرمايه گذاری و کمک هــای خارجــی ضــروری بــرای بهبــود بهداشــت در ســطح 
جهــان بشــود. تــا وقتــی چنیــن عقب گــردی رخ ندهــد، ادامــه ی انقالب در بهداشــت 

تضمین شده خواهد بود. 

روند7:آیندهیجهانیشدن
جهانــی شــدن، بــا این کــه دســت آوردهای قابــل توجــه در فنــاوری مربــوط بــه 
ــوده  ــد، تاکنــون یــک انتخــاب ب ــت آن انجامیده ان ــه تقوی ارتباطــات و حمل ونقــل ب
ــه  ــه ب ــازی چگون ــین جهانی س ــه ی پیش ــد مرحل ــان می ده ــودار ۷ نش ــت. نم اس
ــی  ــرای مــوج فعل ــان رســید. چنیــن سرنوشــتی ب ــه پای خاطــر ناآرامــی و جنــگ ب
جهانــی شــدن نیــز محتمــل اســت؛ حتــا اگــر بــه دالیــل بســیاری امــکان وقــوع آن 
کمتــر باشــد؛ به خصــوص کــه جهــان امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری درهم تنیــده 
شــده و معکــوس کــردن ایــن رونــد تنهــا بــا تغییــر سیاســت های تجــاری مشــکل تر 
ــاوری را  ــدن فن ــی ش ــاالً جهان ــازه احتم ــرفت های ت ــع، پیش ــود. در واق ــد ب خواه
افزایــش خواهنــد داد کــه در نتیجــه برون ســپاری امــوری ماننــد مشــاوره پزشــکی 
ــهیل  ــود تس ــوری ب ــات حض ــد مالق ــر نیازمن ــه پیش ت ــاری را ک ــخیص بیم و تش

خواهند کرد. 
ــاوری از  ــدن فن ــی ش ــرعت جهان ــرد س ــور ک ــوان تص ــل می  ت ــه دو دلی ــه ب البت
ــروی کار  ــا نی ــای ب ــتمزدها در بازاره ــه دس ــت این ک ــد. نخس ــر باش ــته کندت گذش
فــراوان و ارزان، ماننــد چیــن، هنــد و اندونــزی، رو بــه افزایــش اســت؛ در حالــی کــه 
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ــی  ــعه ی جهان ــل توس ــن عام ــراوان اصلی تری ــروی کار ارزان و ف ــردن از نی ــره ب به
شــدن بــود. دوم این کــه، رشــد اقتصــادی چیــن ممکــن اســت بــه پایــان برســد و در 

نتیجه بخشی از سیستم تقسیم جهانی کار افت کند. 

پیشبینی۸:قرنصلحآمیز؟
اگــر قــرن بیســتم قــرن جنــگ و صلــح بــود، آیــا قــرن بیســت ویکم تنهــا قــرن 
صلــح لقــب خواهــد گرفــت؟ دالیلــی وجــود دارد کــه بنابــر آن هــا بتــوان بــه ایــن 
پرســش پاســخ مثبــت داد، امــا همچنیــن جایــی بــرای نگرانی وجــود دارد. در ســوی 
ــی در شــصت  ــی و داخل ــوان مشــاهده کــرد کــه جنگ هــای بین الملل روشــن، می  ت
ــی  ــای داخل ــی درگیری ه ــم برخ ــه رغ ــد و ب ــش بوده ان ــه کاه ــته رو ب ــال گذش س
خونبــار ماننــد جنگ هــای روانــدا و بالــکان، دهه هــای اخیــر صلح آمیزتــر از 

دهه های پیشین بوده اند. 
ــای  ــد، در بخش ه ــان می ده ــودار ۱۰ نش ــه نم ــور ک ــن، همان ط ــر ای ــالوه ب ع
ــه کاهــش اســت. عوامــل اصلــی  ــواع دیگــر خشــونت رو ب توســعه یافته تر جهــان، ان
چنیــن روندهایــی کــه انقــالب در حقــوق و مشــتقات آن ماننــد تغییــر در نگرش هــا 
ــاالً  ــد احتم ــح بوده ان ــظ صل ــی حاف ــای بین الملل ــعه ی نهاده ــا، و توس و هنجاره
همچنــان برقــرار خواهنــد مانــد. بــرای مثــال، در حالــی کــه انقــالب در حقــوق بــه 
ــای  ــود جنگ ه ــدوار ب ــوان امی ــد، می  ت ــرایت می  کن ــان س ــای جه ــر بخش ه دیگ
کمتــری بــه خاطــر محاســبات سیاســی داخلــی دربگیرنــد و ارزش هــا و هنجارهــای 
ــه  ــت و در نتیج ــش مقبولی ــث کاه ــوق باع ــالب در حق ــا انق ــو ب ــی همس اجتماع
کاهــش احتمــال وقــوع جنــگ شــوند. روندهــای دیگــر در نهادهــا نیــز ممکــن اســت 
کمــک کننــد. نخســتین گام بــه ســوی نهادهــای فراگیــر در بســیاری از بخش هــای 
جهــان تمرکــز بیشــتر قــدرت در دولــت خواهــد بــود کــه پیامــد مســتقیم آن انتقــال 
ظرفیــت و تــوان اعمــال خشــونت از منابــع مختلــف بــه دولــت، و نتیجــه ی آن نيــز 
کاهــش خشــونت و قتــل در بســیاری از بخش هــای جهــان ماننــد ســومالی، کنگــو، 

افغانستان و بخش هایی از پاکستان خواهد بود. 
بایــد بــه یــک تهدیــد مشــخص نیــز کــه در جهــت عکــس عمــل می  کنــد اشــاره 
ــه  ــد ک ــل متح ــازمان مل ــد س ــازمان هایی مانن ــل و س ــم بین المل ــه نظ ــرد؛ این ک ک



صد سال دگر72

نقــش پررنگــی در کاهــش جنــگ در شــصت ســال اخیــر داشــته اند بــرای مشــکالت 
ــر شــوروی طراحــی  ــاالت متحــد و اتحــاد جماهی ــن ای ــد تنــش بی مشــخصی مانن
شــده اند؛ در حالــی کــه چالش هــای پیــش رو بســیار متفــاوت خواهنــد بــود، ماننــد 
ــد  ــی می  مان ــن پرســش باق ــس ای ــن و همســایگانش. پ ــان چی ــوه می ــری بالق درگی
ــب  ــوری مناس ــای نوظه ــن تنش ه ــا چنی ــه ب ــرای مواجه ــا ب ــن نهاده ــا ای ــه آی ک

خواهند بود یا خیر؟

پیشبینی9:ازضدروشنگریبهروشنگری؟
ــش  ــا نق ــده، ام ــل ش ــگ تبدی ــره ای کمرن ــه خاط ــون ب ــم اکن ــد فاشیس هرچن
ــان  ــش افراطــی( مذهــب در سیاســت بســیاری از مناطــق جه ــده )خوان تعیین کنن
واقعیتــی حاضــر و واضــح اســت. آیــا ایــن هــم ماننــد خشــونت بــا جایگزیــن شــدن 
تســاهل و عقالنیــت بــه جــای افراط گرایــی رونــدی نزولــی بــه خــود خواهــد گرفــت؟ 
پاســخ ســاده ای بــه ایــن پرســش وجــود نــدارد تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه درک 
مــا از اهمیــت رو بــه رشــد مذهــب در سیاســت هنــوز ناقــص اســت. بهتریــن حــدس 
مــن در حــال حاضــر ایــن اســت کــه نقــش رو بــه رشــدی کــه اســالم در سیاســت 
خاورمیانــه، شــمال آفریقــا و بخش هایــی از جنــوب آســیا ایفــا کــرده بــه خاطــر ســه 
رونــد متقاطــع اســت. نخســتین رونــد بخشــی از رونــد ضــد روشــنگری اســت کــه 
واکنشــی بــود از ســوی جوامــع ســنتی و اســتبدادی نســبت بــه تحــوالت گیج کننــده 
و تهدیدآمیــز اطراف شــان. یــک مثــال روشــن بــرای آن ســید قطــب )۱۹۰۶ 

ـ-۱۹۶۶( مصری است. 
ــی از  ــاب و یک ــن کت ــنده ي چندی ــرداز، نویس ــنفکر، نظریه پ ــک روش ــب ی قط
چهره هــای سرشــناس اخوان المســلمین در دهه هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میــالدی 
بــود کــه الهام بخــش بســیاری از شــاخه های اســالم سیاســی ماننــد القاعــده 
ــاالت متحــد،  محســوب می  شــود. افراطــی شــدن قطــب در دوران تحصیلــش در ای
تــا حــدی واکنشــی بــود نســبت بــه آن چــه در مدرنیتــه می  دیــد کــه مشــخصات آن 
ــود کــه در حــال در  ــی ب ــاری جنســی و نبــود وجهــی روحان ــی، بی بندوب مادی گرای
بــر گرفتــن نه تنهــا امريــكا بلکــه ســرزمین او یعنــی مصــر بــود. دومیــن عامــل ایــن 
ــط  ــه توس ــورهای خاورمیان ــیاری از کش ــدن در بس ــدرن ش ــد م ــه فرآین ــت ک اس
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ــود  ــال خ ــه ح ــه را ب ــای جامع ــیاری از بخش ه ــش روی داد و بس ــای بهره ک نهاده
رهــا کــرد؛ در نتیجــه اقبــال بــه اســالم سیاســی اغلــب عنصــری بازتوزیعــی در خــود 
دارد کــه نماینــده ی گروه هــای کمتــر برخــورداری اســت کــه از بســیاری از حقــوق 

محروم اند )این مورد درباره ی عربستان سعودی صدق نمی کند(. 
ــر اصــول اســالمی  ــه احــزاب سیاســی بناشــده ب ــوط ب بررســی نگرش هــای مرب
ــزب  ــر و ح ــلمین در مص ــه، اخوان المس ــعه در ترکی ــت و توس ــزب عدال ــد ح مانن
نهضــت در تونــس نشــان می دهــد کــه گرچــه معمــوالً تــالش می  کننــد اصول شــان 
ــم  ــردم ه ــی از م ــده ی بخش ــوالً نماین ــا معم ــد، اّم ــرا کنن ــیله ای اج ــر وس ــا ه را ب
ــت.  ــوده اس ــه ب ــا بی توج ــه آن ه ــین ب ــای پیش ــه رژیم ه ــوند ک ــوب می  ش محس
تحقیقــات اخیــر اریــک میرســون۲۴ در مــورد عملکــرد احــزاب اســالم گرا در 
شــهرداری های مختلــف ترکیــه در ســال ۱۹۹۴ نشــان داد در مناطقــی کــه احــزاب 
اســالم گرا در انتخاباتــی نزدیــک پیــروز شــدند، احتمــال حضــور بیشــتر دختــران در 

مدارس بیشتر بوده است. ]۲۵[
احتمــاالً بــه ایــن خاطــر کــه والدیــن محافظه کارتــر در مــورد فرســتادن 
دختران شــان بــه مــدارس احســاس امنیــت بیشــتری می  کردنــد و همچنیــن شــاید 
بــه ایــن خاطــر کــه احــزاب اســالم گرا در مقایســه بــا احــزاب ســکوالری کــه تــا آن 
زمــان بــر صحنــه ی سیاســی ترکیــه تســلط داشــتند، بــه آمــوزش طبقــه ی نه چندان 
برخــوردار توجــه بیشــتری نشــان می دانــد. عامــل ســومی کــه بــه طــور بالقــوه بــه 
افزایــش نقــش اســالم سیاســی کمــک کــرده حــس بدبینــی گســترده نســبت بــه 
جهــان غــرب اســت کــه بــه عنــوان اســتعمارگر در آن جــا حضــور داشــته و در عــدم 
توســعه ی منطقــه نقــش داشــته اســت؛ حســی کــه بــه خاطــر لفاظی هــای اخیــر در 

مورد »نبرد تمدن ها« تقویت هم شده است. 
ــدن انقــالب در حقــوق به خصــوص در  ــد انتظــار داشــته باشــیم ریشــه دوان بای
ــح  ــد توضی ــه رون ــه هرس ــرا ک ــرد؛ چ ــورت بگی ــدی ص ــورها به کن ــیاری از کش بس
داده شــده هنــوز سیاســت داخلــی و طــرز فکرهــا در منطقــه را شــکل می  دهنــد و 
همچنیــن بــه ایــن خاطــر کــه بســیاری از نســخه های )افراطــی( مخالــف چندیــن 
جنبــه انقــالب در حقــوق ماننــد حقــوق و آزادی هــای مشــخص بــرای افــراد، زنــان و 
24.Erik Meyersson
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اقلیت ها هستند. 
بــا وجــود ایــن اعتقــاد دارم احتمــاالً انقــالب در حقــوق در ایــن مناطــق از جهــان 
نیــز گســترش خواهــد یافــت. بایــد یــادآور شــد ایــن بــه خاطــر عواملــی نیســت کــه 
ــای  ــر پویایی ه ــه خاط ــه ب ــود، بلک ــد می  ش ــا تاکی ــر آن ه ــدد ب ــه ی تج در نظری
ــی  ــار عرب ــطه ی به ــه واس ــا ب ــن ج ــا همی ــت. ت ــه اس ــی منطق ــی و اجتماع سیاس
ــه  ــورهای منطق ــیاری از کش ــش در بس ــای بهره ک ــه نهاده ــم ک ــاهده کرده ای مش
ــید و  ــر می  رس ــه نظ ــش ب ــال پی ــد س ــه چن ــتند ک ــزی هس ــر از آن چی بی ثبات ت
ــیاری از  ــم بس ــه رغ ــا ب ــت؛ حت ــد یاف ــه راه خواهن ــه منطق ــی ب ــرات سیاس تغیی
ــده.  ــه ی آین ــد ده ــه در چن ــای منطق ــد و درگیری ه ــاکام ماندن ــه ن ــی ک تالش های
ایــن، نســخه های میانه روتــر و محبوب تــر جنبش هــای سیاســی  عــالوه بــر 
مذهبــی، ماننــد اخوان المســلمین، حقــوق سیاســی و شــهروندی بســیاری را بــرای 
بخــش قابــل توجهــی از جامعــه بــه ارمغــان می  آورنــد و ایــن در نهایــت راه را بــرای 
ــن،  ــا وجــود اي ــاز خواهــد کــرد. ب ــراد ب ــرای همــه ی اف گســترش بیشــتر حقــوق ب
ســاده انگارانه خواهــد بــود اگــر تصــور شــود آغــوش بیشــتر کشــورهای منطقــه در 
ــوق  ــمی حق ــترش غیررس ــود. گس ــاز ش ــنگری ب ــه روی روش ــده ب ــای آین دهه ه
ــد  ــت؛ هرچن ــر اس ــا محتمل ت ــان و اقلیت ه ــراد، زن ــه اف ــهروندی ب ــی و ش سیاس

ممکن است با مقاومت بخش هایی از جامعه همراه شود. 
 قصــد نــدارم بــا تمرکــز بــر نقــش مذهــب در سیاســت، احتمــال ظهــور نیروهای 
ضــد روشــنگری تــازه ای را در قــرن آینــده نادیــده بگیــرم. آشــکارترین کاندیــدا در 
ــا  ــوع دیگــری از نظامی گــری در چیــن ی ــاره ی فاشیســم و ن ایــن میــان ظهــور دوب
ــی کــه  ــا هــردو اســت. ســینکلر لوئیــس۲۵ در ســال ۱۹۳۵ نوشــت: »زمان ــكا ی امري
فاشیســم بــه امريــكا بیایــد، در پرچــم پیچیــده شــده و صلیــب حمــل می  کنــد«، و 
شــاید افزایــش نقــش مذهــب در صحنــه ی سیاســی امريــكا، نبــرد بــا تــرور و آینــده 
ــاید  ــر ش ــدای دیگ ــد. کاندی ــر کن ــناریویی را محتمل ت ــن س ــن چنی ــا چی ــش ب تن
جنبشــی ضــد مدرنیســت باشــد کــه بــا پیشــرفت فنــاوری و اقتصــاد بــه مخالفــت 
ــات  ــرای نج ــه ب ــای موج ــزه ی آن نگرانی ه ــی از انگی ــاید بخش ــه ش ــزد ک برخی

25.Sinclair Lewis 
داستان نویس امریکایی که در سال ۱۹۳۰ جایزه ی نوبل ادبیات را بدست آورد. )مترجم(
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ســّیاره ی زمیــن از تغییــرات اقلیمــی و دیگــر پیامدهــای ویرانگــر محیــط زیســتی 
باشــد و شــاید بخشــی از آن هــم، کــه بــا پارادوکــس همــراه اســت، بــه انقــالب در 
حقــوق مربــوط باشــد کــه باعــث افزایــش دغدغــه ی افــراد نســبت بــه حقــوق و رفــاه 
ــم  ــر می  کن ــا فک ــتند، اّم ــل هس ــناریوها محتم ــن س ــد ای ــود. هرچن ــران بش دیگ

احتمال تحقق آن ها بسیار کم است.

پیشبینی10:جمعیت،منابعومحیطزیستدرقرنبیستویکم
ــه  ــا س ــان ب ــت جه ــورد جمعی ــد در م ــل متح ــازمان مل ــای س پيش  بینی ه
ســناریوی زادوولــد زیــاد، متوســط و کــم در نمــودار ۱۱ نشــان داده شــده اســت. دو 
نتیجــه ی مهمــی کــه از برآوردهــا می  تــوان بــه دســت آورد: یــک این کــه جمعیــت 
ــاالً در  ــه احتم ــد داد و دو این ک ــه خواه ــود ادام ــد خ ــه رش ــی ب ــرای مدت ــان ب جه
ــی  ــان به راحت ــد. جه ــد ش ــطح خواه ــد مس ــن رش ــده ای ــرن آین ــه ای در ق نقط
می  توانــد ایــن جمعیــت افزایش یافتــه را در خــود جــای دهــد و دلیــل کمــی بــرای 
نگرانــی در مــورد قحطــی شــدید منابــع یــا بحرانــی مرتبــط بــا جمعیــت وجــود دارد. 
ــه قیمت هــای امــروز، کــه در نمــودار ۱۲  ــا توجــه ب ــان ســایمون ب ــا اگــر جولی حت
آمــده، بازنــده ی شــرط  بندی لقــب می  گرفــت بــاز هــم در مــورد ایــن تصویــر کالن 
ــا در  ــر آن ه ــه اث ــی ک ــا کمبودهای ــه ب ــاوری در مواجه ــه فن ــت ک ــت می  گف درس
قیمت هــا نمایــان اســت بــا زبردســتی عمــل خواهــد کــرد. بــرای مثــال از طریــق بــه 
کار بســتن نــوآوری بــرای غلبــه بــر گلوگاه هایــی کــه در بخــش مربــوط بــه پیشــرفت 
تکنولــوژی شــرح داده شــد. ســؤال حیاتی تــر بــه تغییــرات آب و هوایــی و مصــرف 
ســوخت های فســیلی مربــوط می  شــود؛ تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه آســیب های 
ــی  ــه مثال ــیلی ب ــوخت های فس ــأ س ــا منش ــه ای ب ــای گلخان ــار گازه ــی از انتش ناش
ــت.  ــده اس ــل ش ــی تبدی ــای درس ــترک در کتاب ه ــع مش ــراژدی مناب ــهور از ت مش
فقــدان بــه کار گرفتــن مالیــات مناســب بــرای مصــرف ســوخت و مقــررات دیگــر، 
ــل قیمت گــذاری  ــه محیــط زیســت وارد می  کنیــم قاب ــا ب آســیبی کــه هریــک از م
نیســت و در نتیجــه بــه مصــرف ســوخت های فســیلی ادامــه خواهیــم داد؛ حتــا اگــر 
ــرای ســّیاره ی زمیــن باشــد. نمــودار ۱۳ میــزان انتشــار کربــن، تمرکــز  تهدیــدی ب

کربن در جّو و تاریخ پیمان کیوتو را نشان می دهد. ]۲۶[ 
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انتشــار کربــن از آغــاز قــرن نه تنهــا رو بــه افزایــش بــوده، بلکــه در واقــع بــا در 
نظــر گرفتــن صنعتــی شــدن ســریع چیــن و بســیاری از دیگــر اقتصادهــای نوظهــور 
ــن در  ــار کرب ــش انتش ــق کاه ــرای تحق ــی ب ــکاری عمل ــد راه ــر نمی رس ــه نظ ب
ــی  ــر یعن ــل دیگ ــه دو عام ــوض، ب ــد. در ع ــته باش ــود داش ــک وج ــده ای نزدی آین

پیشرفت تکنولوژی و دیگری سیاست دل بسته ایم. 
از منظــر فنــاوری، بــرای یافتــن راه هــای کم کربــن بــرای تولیــد و انتقــال انــرژی 
ــرای  ــتیم. ب ــع هس ــبکه ی توزی ــن و ش ــای جایگزی ــی در انرژی ه ــد تحوالت نیازمن
کاهــش تأثیــر کربن هایــی کــه تــا همیــن االن منتشــر شــده اند و همچنیــن کاهــش 
جریــان فعلــی انتشــار کربــن بایــد بــه راهکارهــای مهندســی آب وهــوا ماننــد مهــار 
و ذخیــره کربــن اعتمــاد کنیــم. اّمــا اینهــا راهکارهایــی موقتــی هســتند. در نهایــت 
ــر اســت.  ــه انرژی هــای پاک ت ــرای تضمیــن نجــات زمیــن، روی آوردن ب ــا راه ب تنه
ایــن هدفــی بــزرگ اســت، اّمــا شــاید تحققــش آن قدرهــا هــم کــه در ابتــدا بــه نظــر 
ــودن  ــی ب ــل جهت ده ــت قاب ــر ماهی ــه خاط ــم ب ــد؛ آن ه ــکل نباش ــید مش می  رس
پیشــرفت فنــاوری. انرژی هــای پــاک بــه طــور خــاص بــرای مانــدگاری الزم نیســت 

از نظر اقتصادی کامال به صرفه باشند. 
ــا ۵۰  ــاک ت ــای پ ــی انرژی ه ــا وقت ــن حت ــای جایگزی ــه انرژی ه روی آوردن ب
ــد  ــند می  توان ــیلی باش ــوخت های فس ــه ی س ــا پای ــای ب ــر از انرژی ه ــد گران ت درص
ــازار کافــی و  ــا وقتــی ســهم ب ــه وســیله ی سیاســت های صحیــح محقــق شــود. ت ب
انتظــار توســعه در آینــده وجــود داشــته باشــد، انگیــزه ی کافــی بــرای فنــاوری وجود 
دارد کــه بــه طــور درون زا راهــی فناوری هــای نویــن شــود و از فناوری هــای آالینــده 
فاصلــه بگیــرد. ]۲۷[ ایــن نوآوری هــا همــراه بــا یادگیــری حیــن انجــام کار، کــه از 
ــد  ــد داد، می  توانن ــی روی خواه ــور طبیع ــه ط ــر ب ــیوه های پاک ت ــام ش ــق انج طری

ما را به هدف مان برسانند. 
هرچنــد ایــن ســناریو بــه طــور کلــی باعــث خوش بینــی اســت، اّمــا درون خــود 
خطــری جــدی هــم دارد و آن این کــه دورنمــای مهندســی آب و هــوا و پیشــرفت 
ــرای  ــده ب ــی بازدارن ــوان عامل ــه عن ــد ب ــاک می  توانن ــای پ ــاوری در فناوری ه فن
ــع  ــه مناب ــه ای و روی آوردن ب ــای گلخان ــار گازه ــش انتش ــر در کاه ــات مؤث اقدام
پاک تــر انــرژی عمــل کننــد. در ایــن صــورت، بــاور مــا بــه توانایــی فنــاوری در حــل 
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مشکالت در نهایت بیش از آنکه مفید باشد، زیان بار خواهد بود. 
از نظــر سیاســی، نیازمنــد توافقــی بین المللــی هســتیم کــه بــر اســاس آن گــذار 
بــه منابــع انــرژی جایگزیــن بــه شــیوه ای یکپارچــه روی دهــد؛ حتــا اگــر ایــن بــه 
ــرای کشــورهای مشــارکت کننده باشــد.  ــدت ب ــه ی بیشــتر در کوتاه م ــای هزین معن
ــی  ــرای بدبین ــی اســت ب ــون عامل ــا تاکن ــان بخــش م ــدان اطمین ــه چن ــرد ن عملک
نســبت بــه آینــده، اّمــا عامــل مهــم دیگــری نیــز در جهــت عکــس وجــود دارد:  اگــر 
گســترش انقــالب در حقــوق ادامــه یابــد، مــردم را واخواهــد داشــت تــا بیشــتر در 
ــه  ــدام علی ــا در اق ــی م ــر بی تمایل ــه خاط ــه ب ــند ک ــی بیندیش ــاه آن های ــورد رف م
تغییــرات آب و هوایــی متحمــل رنــج و ســختی خواهنــد شــد. همیــن حــاال هــم در 
بخشــی از جامعــه ی بشــری در جهــان توســعه یافته تمایلــی بــه فــداکاری، هرچنــد 
کوچــک، بــرای کاهــش انتشــار کربــن و کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت مشــاهده 
می  شــود. اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد و فشــار کافــی از ســوی رأی دهنــدگان بــرای 
توافقــی بین المللــی جهــت مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمــی ایجــاد شــود، سیاســتمداران 

نیز وارد ماجرا خواهند شد. 
ــری  ــای بهت ــا را ج ــان م ــه جه ــی ک ــداوم روندهای ــه ت ــد ب ــا امی ــان، ب در پای
کرده انــد، بــرای آینــده ی ســالم ســّیاره ی زمیــن بایــد بــه تــداوم و تقویــت انقــالب 

در حقوق ابراز امیدواری کنیم.
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ابرهایتیره
ــوادگان مــا« را در  ــرای ن ــه ی مشــهورش »احتمــاالت اقتصــادی ب کینــز مقال
ــه نظــر نمی رســید.  دورانــی ســخت نوشــت کــه در آن آینــده چنــدان روشــن ب
ــای  ــه ج ــدت را ب ــادا کوتاه م ــه مب ــرد ک ــزد ک ــدگان گوش ــه خوانن ــز ب ــا کین ام
ــن  ــوارد بنیادی ــده ی م ــان داد آین ــا اطمین ــه آن ه ــد و ب بلندمــدت اشــتباه بگیرن
اقتصــاد در بلندمــدت روشــن خواهــد بــود؛ چــرا کــه پیشــرفت های فّنــی ای کــه 
تــا آن زمــان جهــان را بــه پیــش آورده بودنــد می توانســتند ارمغــان بیشــتری را 
ــه  ــود ک ــرایطی ب ــران ش ــه نگ ــند. او البت ــته باش ــراه داش ــه هم ــان ب ــرای جه ب
ــش را  ــر پیش بینی های ــن خاط ــه همی ــد و ب ــف کن ــد را متوق ــت رش می توانس
ــزان  ــه می ــت ب ــد و جمعی ــی رخ نده ــگ مهم ــه »جن ــه این ک ــرد ب ــروط ک مش
زیــادی افزایــش نیابــد«. جنــگ جهانــی دوم و انفجــار جمعیــت بی تردیــد تأثیــر 
ــان  ــروز در هم ــی ام ــتانداردهای زندگ ــال اس ــن ح ــا ای ــته اند؛ ب ــود را داش خ

سطحی است که او پیش بینی کرده بود. 
ــکا  ــد امری ــاالت متح ــت. ای ــختی حکم فرماس ــرایط س ــر، ش ــار دیگ ــروز، ب ام
به ســختی دارد از بدتریــن رکــورد از دوران کینــز تاکنــون خــارج می شــود. هیــچ 
تضمینــی در مــورد آینــده ی اقتصــاد اروپــا وجــود نــدارد و ســقوط احتمالــی یــورو 
ــد و  ــد در هن ــد. رش ــر کن ــا وخیم ت ــا حت ــر ی ــی را طوالنی ت ــود فعل ــد رک می توان
چیــن نیــز از نفــس افتــاده اســت. ایــن چنــد خــط را درســت پــس از ویرانی هــای 
ناشــی از طوفــان ســندی۱ در شــمال شــرق امریــکا می  نویســم. افزایــش پایــدار 
ــد  ــتر رخ خواهن ــی بیش ــن طوفان های ــد چنی ــن می  کن ــا تضمی ــطح آب دریاه س
داد و در همیــن حــال بازســازی و هزینه هــای )احتمــاالً بی حاصــل( ایمن ســازی 
باعــث رشــد اقتصــاد خواهنــد شــد کــه نمونــه ی کالســیِک مــواردی اســت کــه 
ــت  ــان ها در دو جه ــی انس ــت زندگ ــی و وضعی ــص داخل ــد ناخال ــا تولی در آن ه

مخالف حرکت می کنند.
شــاید مــا هــم، همچــون کینــز، بتوانیــم پیش بینــی کنیــم کــه ایــن تهدیدات 
کوتاه مــدت در مقابــل نبــوغ مهارنشــدنی بشــر بــرای ایجــاد زندگــی بهتــر رنــگ 
ــم  ــا نوه های ــر، حت ــال دگ ــد س ــرد. ص ــم م ــه خواهی ــدت هم ــد. در بلندم ببازن
1.  Sandy
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ــاید  ــم ش ــوادگاِن نوادگان ــا ن ــود، ام ــد ب ــده نخواهن ــم( زن ــور حت ــه ط ــاً ب )تقریب
ــا وجــود  ــر و تندرســت تر از آن چیــزی باشــند کــه تصــّور می  کنیــم. ب ثروتمندت
ــکالت  ــتند. مش ــذر نیس ــرایط زودگ ــی از ش ــا ناش ــروز تنه ــدات ام ــن، تهدی ای
ــه  ــری ک ــای عمیق ت ــتند از فرآینده ــانه ای هس ــون نش ــروز همچ ــدت ام کوتاه م

قرار نیست جایی بروند. 
ــز  ــا دوران کین ــه ب ــاید در مقایس ــی ش ــای جهان ــت و جنگ ه ــد جمعی رش
تهدیدهایــی جــدی محســوب نشــوند، اّمــا تغییــرات آب و هوایــی کــه مقرراتــی 
ــدت  ــای بلندم ــت. دورنم ــزرگ اس ــازه و ب ــری ت ــت خط ــا نیس ــر آن حکم فرم ب
ــکا در  ــوری امری ــات ریاســت جمه ــره اســت؛ انتخاب ــرل شــرایط اقلیمــی تی کنت
ســال ۲۰۱۲ از ایــن منظــر قابــل توجــه بــود کــه ایــن موضــوع )تغییــرات آب و 
ــد و  ــد اقتصــادی در هن ــدن رش ــد ش ــد و کن ــه ش ــده گرفت ــی( در آن نادی هوای
چیــن حتــا اگــر از رشــد انتشــار گازهــای گلخانــه ای بکاهــد، از اهمیتــی کــه ایــن 
ــد  ــوند خواه ــل می ش ــی قائ ــرات آب و هوای ــا تغیی ــارزه ب ــرای مب ــورها ب کش

کاست. 
رشــد ســطح زندگــی حتــا پیــش از تغییــرات آب و هوایــی نیــز در خطــر بــود. 
رشــد درآمــد ســرانه در ایــاالت متحــده حتــا پیــش از بحــران مالــی جهانــی نیــز 
دهــه بــه دهــه رو بــه کاهــش بــود. نــرخ رشــد اقتصــادی در اروپــا از زمــان شــروع 
ــورو،  ــش از دوران بحــران ی ــا پی ــی دوم، حت ــگ جهان ــس از جن بازســازی های پ
نیــز رو بــه کاهــش نهــاده بــود. شــاید، خدایــان پیشــرفت های فنــاوری مــا را بــه 
ــف  ــر تأس ــن خاط ــه ای ــندگان ب ــیاری از نویس ــد. بس ــا کرده ان ــود ره ــال خ ح
ــه ی  ــر پای ــل ب ــه طــور کام ــا ب ــی تقریب ــی فعل ــه پیشــرفت های فن ــد ک می  خورن
فنــاوری اطالعــات قــرار دارد و در نتیجــه دیگــر جنبه هــای تولیــد و مصــرف در 
ــل،  ــت، ای می ــه اینترن ــد، و این ک ــر کرده ان ــدرت تغیی ــه ن ــر ب ــال اخی ــی س س
ــباب بازی های  ــش از اس ــزی بی ــا چی ــاد و تبلت ه ــمند، آی پ ــی های هوش گوش

اغواگر نیستند که ارمغان اندکی برای رفاه بشر و رشد بهره وری دارند.
ــری  ــب  نابراب ــه گســترش عجیب وغری ــم ک ــن نگرانی ــا همچنی بســیاری از م
کــه در ســی ســال اخیــر رخ داده باعــث تضعیــف رشــد اقتصــادی شــود. وقتــی 
رشــد اقتصــادی بــه طــور گســترده توزیــع نشــود و هنگامــی کــه بخــش کوچکــی 
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ــار  ــدان در اختی ــه ثروتمن ــی ک ــوند، قدرت ــد ش ــدت ثروتمن ــه ش ــه ب از جامع
می  گیرنــد می توانــد تهدیــدی باشــد بــرای هــر فــرد دیگــری در جامعــه. 
ابرثروتمنــدان نیــاز کمــی بــه کاالهــای عمومــی، خدمــات بهداشــتی عمومــی یــا 
آمــوزش عمومــی دارنــد و حتــا از برخــی زیرســاخت های اساســی نیــز بی نیازنــد. 
ــوب  ــاه محس ــر رف ــش جدایی ناپذی ــت بخ ــالت و بهداش ــال تحصی ــن ح ــا ای ب
ــوآوری، کــه  ــا آمــوزش و بهداشــت گســترده از ایجــاد ن می شــوند و جامعــه ای ب
الزمــه ی رشــد اقتصــادی محســوب می  شــود، برخــوردار اســت. در همیــن زمــان، 
ثروتمــدان معمــواًل بــرای مســدود کــردن فرآینــد تخریــب خــالق، کــه الزمــه ی 

دور تازه ای از نوآوری است، هم از انگیزه و هم از ابزار الزم برخوردارند. 
آن هــا کــه وضعیــت خوبــی دارنــد بــرای حفاظــت از آن چــه دارنــد )شــامل 
ــاه دیگــران(  ــه بهــای رف ــا ســود می  رســاند؛ آن هــم ب ــه آن ه شــیوه هایی کــه ب
خــود را ســازمان دهی می کننــد ــــ بــرای مثــال از طریــق البــی کــردن بــا هــدف 
تأثیرگــذاری بــر قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه منافــع آن هــا. بحران هــای مالــی 
ــا  ــد. اّم ــکل گرفته ان ــا ش ــه طوفان ه ــور ک ــد؛ همان ط ــخ رخ داده ان ــی تاری در ط
ــر  ــان اخی ــث تشــدید طوف ــای آزاد باع ــن ســطح آب ه ــاال رفت ــه ب همان طــور ک
شــد و عاملــی خواهــد بــود بــرای طوفان هــای بیشــتر، بحــران مالــی اخیــر نیــز 
ــود مقــررات  ــی در نب ــن خاطــر کــه بخــش مال ــه ای ــا حــدی ب ــود؛ ت شــدیدتر ب

کافی بیش از حد قدرتمند شده است.
۱۸ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی  )GDP( ایــاالت متحــد امریــکا صــرف 
بخــش خدمــات درمانــی می  شــود کــه بخــش قابــل توجهــی از آن بــه فرآیندهــا 
ــد.  ــود ســالمت دارن ــر بهب ــر اندکــی ب ــد کــه تأثی ــی اختصــاص می  یاب و تجهیزات
پیشــرفت های فنــی در خدمــات درمانــی بیشــتر از آن چــه دولــت بابــت تحقیقــات 
بــرای افزایــش طــول عمــر می  پــردازد روی می  دهنــد و هرچــه صنعــت خدمــات 
درمانــی بزرگ تــر و ثروتمندتــر شــود، قــدرت بیشــتری خواهــد گرفــت تــا بتوانــد 
بــر قوانیــن مربــوط بــه پرداخت هــا تأثیــر بگــذارد و جلــوی محاســبه ی هزینــه و 
فایــده ی مقامــات بــرای طرح هــای تــازه را بگیــرد. نظامــی کــه در آن دولــت بــار 
ــه  ــده دارد، در حالی ک ــی را به عه ــات درمان ــش خدم ــای بخ ــی پرداخت ه اصل
البی گرهــا قوانیــن و قیمت هــا را تعییــن می کننــد و بــه گروهــی کوچــک 
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ــزرگ  ــد ب ــش از ح ــای بی ــد. بخش ه ــاول کنن ــت را چپ ــد  اکثری ــازه می  دهن اج
ــرای  ــری ب ــوی مؤث ــین های رانت ج ــه ماش ــی ب ــات درمان ــی و خدم ــده ی مال ش
مدیران شــان تبدیــل شــده اند؛ در حالی کــه رفــاه بقیــه ی مــا را کاهــش 
ــل  ــادی عم ــد اقتص ــرای رش ــزی ب ــد ترم ــی مانن ــن فرآیندهای ــد. چنی می  دهن
ــدت را  ــد بلندم ــه رش ــبت ب ــی نس ــد بدبین ــا می توان ــری آن ه ــد و فراگی می کنن

توجیه کند. 
ــز در حــال از نفــس  ــه زندگــی )طــول عمــر( نی ــد ب ــدار در امی ــش پای افزای
ــوزادان و کــودکان، کــه نخســتین  ــر ن ــرخ مرگ ومی ــادن اســت. کاهــش در ن افت
عامــل افزایــش طــول عمــر محســوب می  شــد، در نیــم قــرن اخیــر جــای خــود 
را بــه افزایــش ســن مــرگ داده اســت. کاهــش مرگ ومیــر ناشــی از بیماری هــای 
ــش  ــد کاه ــی مانن ــالخوردگان از عوامل ــاالن و س ــن میان س ــی بی ــی و عروق قلب
ــان  ــارخون و درم ــش فش ــرای کاه ــی ب ــیوه های داروی ــات، ش ــتعمال دخانی اس
ــود.  ــی می  ش ــد ناش ــه کرده ان ــی را تجرب ــه ی قلب ــه حمل ــرادی ک ــرای اف ــر ب بهت
ــه و  ــگ باخت ــون رن ــه اکن ــود تغذی ــر ناشــی از بهب ــه کاهــش در مرگ ومی هرگون
حــاال در ســوی دیگــری در حــال حرکتیــم کــه نتیجــه ی آن افزایــش فراگیــری 
چاقــی مفــرط و بیمارهــای دیابتــی اســت کــه تأثیــر معکوســی بــر کاهــش نــرخ 

مرگ ومیر دارند. 
ســرطان عامــل کشــنده ی دیگــری اســت و جنــگ علیــه ســرطان هــم، کــه 
ــا  ــا پیــروزی دارد. حت ــه ی بســیاری ت ــی اســت اعــالم شــده، فاصل ــی طوالن مدت
اگــر پیشــرفت ها ادامــه یابنــد، بازهــم کاهــش نــرخ مرگ ومیــر در آینــده نــه بــه 
ــان، کــه همیــن حــاال هــم بســیار پاییــن  خاطــر کاهــش مــرگ در میــان جوان
اســت، بلکــه بــه خاطــر کاهــش نــرخ مرگ ومیــر در میــان ســالخوردگان خواهــد 
ــه نفع مــان خواهــد بــود اگــر  بــود. در حالــی کــه مــن )و دیگــر افــراد مســن( ب
بتوانیــم چنــد ســال بیشــتر را بــا نوه های مــان ســپری کنیــم یــا حتــا در مــورد 
زندگــی نوادگان مــان در صــد ســال دیگــر بیندیشــیم، اّمــا پیشــرفت ها در 
ــرای  ــر ب ــه تأخیــر انداختــن رویــدادی اجتناب ناپذی افزایــش ســن مــرگ تنهــا ب

چند سال است و تأثیر کمی بر بهبود میانگین طول عمر دارد. 
ایــن تصویــری تیــره اســت و متقاعــد شــدن نســبت بــه این کــه امیــد اندکــی 
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بــرای افزایــش بیشــتر در ســطح زندگــی و میانگیــن طــول عمــر وجــود دارد کار 
مشــکلی نخواهــد بــود. شــاید بتــوان احســاس بهتــری نســبت بــه ایــن موضــوع 
پیــدا کــرد اگــر، بــر خــالف من، ایــن ادعــا را بپذیرید کــه در مــورد اســتانداردهای 
ــق  ــادی محق ــد اقتص ــق رش ــر از طری ــبختی بش ــده و خوش ــه ش ــی مبالغ زندگ
نمی  شــود و بایــد آن را در مــوارد دیگــری ماننــد روابــط اجتماعــی بهتــر، ســالمت 

بهتر و تفریح بیشتر جست وجو کرد.
با همه ی این ها من همچنان به طور محتاطانه ای خوشبین هستم. 

ــوارد  ــی م ــد و در برخ ــیار قدرتمن ــمردم بس ــه برش ــه ای ک ــای بدبینان ادعاه
ــل  ــیار تقلی ــم بس ــوا ه ــر محت ــه و از نظ ــر دامن ــا از نظ ــتند. آن ه ــتباه هس اش
ــدون  ــر می  گیــرد، ب ــد. دامنــه ی آن هــا تنهــا کشــورهای ثروتمنــد را در ب یافته ان
توجــه بــه آن چــه در حــال حاضــر بــر بیشــتر مــردم جهــان می  گــذرد، یــا ممکــن 
ــر از  ــم ثروتمندت ــوادگان نوادگان ــر ن ــا اگ ــورد. حت ــم بخ ــا رق ــرای آن ه ــت ب اس
ــرای  ــداز ب ــم ان ــد، چش ــر نکنن ــا عم ــتر از آن ه ــا بیش ــند ی ــان نباش اجدادش
ــز  ــه کین ــوای آن چ ــت. محت ــن تر اس ــا روش ــا و چینی ه ــا، هندی ه آفریقایی ه
ــه. او در مــورد اســتانداردهای مــادی زندگــی  ــز بســیار تقلیــل یافت می  گفــت نی
ــالمت و  ــا س ــا حت ــر. اّم ــول عم ــالمت و ط ــورد س ــه در م ــت، ن ــخن می  گف س
ــا حــد نهایــی خــود فاصلــه ی  ــرای نســل مــا )و دیگــران( ت ثــروت نیــز هنــوز ب

بسیاری دارد. 

سویروشنتر:رشداقتصادی
ــر  ــواًل ب ــخ رشــد اقتصــادی، پیشــرفت معم ــرای بیشــتر از ۲۵۰ ســال تاری ب
اســاس میــزان آن چــه ســاخته بــود و بــا کاالی بیشــتر بــرای هــر نفــر ســنجیده 
ــت  ــر از کمی ــت مهم ت ــد و کیفی ــری دارن ــات کمت ــا خدم ــروز کااله ــد. ام می  ش
اســت، پــس رشــد کیفیــت نیــز جــای رشــد کمیــت بــه عنــوان مبنــای رفــاه را 
گرفتــه اســت. بــا وجــود ایــن، بــه ســختی می تــوان خدمــات را انــدازه گرفــت و 

سنجش میزان کیفیت نیز تقریباً غیر ممکن است. 
نکتــه ی کلی تــر این کــه اندازه گیــری تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( بســیار 
ــازوکارهای  ــر س ــلطه ی آن ب ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــزی اس ــر از آن چی بدت
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ــرای  ــی ب ــد، جای ــنجش تولی ــی س ــم کل ــد. در مفاهی ــر می  آی ــه نظ ــادی ب اقتص
اســتهالک یــا از بیــن رفتــن ســرمایه وجــود نــدارد. همچنیــن مشــکالتی مفهومی 
و عملــی در راه ســنجش میــزان تولیــد وجــود دارد؛ مشــکالت مفهومــی ماننــد 
این کــه ارزشــی بــرای خدمــات غیرقابــل خریــد و فــروش از جملــه امــور داخــل 
منــزل و تفریــح وجــود نــدارد و  مشــکالت عملــی ماننــد برآوردهــای فرض محــور۲ 
ــه جــای اندازه گیــری از نســبت دادن تخمیــن بهــره می  گیــرد و  کــه در واقــع ب
نقــش آن هــا در اقتصادهــای پیشــرفته در حــال افزایــش اســت. همان قــدر کــه 
دالیــل خوبــی بــرای بــه کار بــردن راه کارهــای فعلــی وجــود دارد، دالیــل کافــی 
ــادی در  ــزان بی اعتم ــدت، می ــود دارد. در میان م ــز وج ــا نی ــر آن ه ــرای تغیی ب
مشــکالت مفهومــی و عملــی ســنجش میــزان رشــد رو بــه افزایــش اســت و بــه 

همین خاطر باید با بدبینی نسبت به نتایج آن ها نگریست.
ــه  ــت و ب ــدازه گرف ــوان ان ــه ســختی می ت ــات را ب خروجــی بســیاری از خدم
همیــن خاطــر متخصصــان آمــار بــه جــای ســنجش خروجــی خدمــات، ورودی 
آن هــا را انــدازه می  گیرنــد. آن هــا نتایــج را، چــه در ســطح داخــل کشــورها و چــه 
بیــن کشــورها، بــر اســاس بهــره وری تعدیــل می کننــد کــه ایــن جایگــذاری بــا 
میــزان قابــل توجهــی از خطــا همــراه اســت. در بســیاری مــوارد ماننــد خدمــات 
بخــش دولتــی، رشــد بهــره وری نادیــده گرفتــه می  شــود. رشــدهای خیره کننــده 
ــی از  ــد. یک ــم می  افتن ــی از قل ــل توجه ــزان قاب ــه می ــات ب ــره وری خدم در به
مهم تریــن خدمــات ـ مزایــای ناشــی از زندگــی در خانــه ی شــخصی ـ تقریبــاً بــه 
ــی  ــه ی مصرف ــق هزین ــب از طری ــم اغل ــذاری می  شــود؛ آن ه ــل جایگ طــور کام
دارایــی یــا قیــاس بــا متغیرهایــی ماننــد بازارهــای اجــاره کــه شــاخص مناســبی 

نیستند.
ــه طــور سیســتماتیک دســت کم  ــوان گفــت رشــد خدمــات ب هرچنــد نمی ت
ــای  ــای کااله ــرای مزای ــا ب ــت ی ــود کیفی ــر بهب ــورد اث ــا در م ــده، اّم ــه ش گرفت
بســیار تــازه چنیــن مــوردی صــدق نمی  کنــد. بســیاری از بهبودهــا در کیفیــت و 
از  ملّــی ســنجاق شــده اند و بســیاری  بــه حســاب های  کاالهــای جدیــد 
ــرای  ــا ب ــیاری از نوآوری ه ــی از بس ــع ناش ــد مناف ــا می کنن ــران ادع پژوهش گ
2.  Assumption-based estimates
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ــد  ــه، خری ــراه، رایان ــن هم ــرداز، تلف ــتگاه های خودپ ــد دس ــدگان مانن مصرف کنن
اینترنتــی و ابــزار مربــوط بــه ســرگرمی های شــخصی بــه طــور جــدی دســت کم 
گرفتــه شــده اســت. هیچ کــس نمی  دانــد ایــن مشــکل را چگونــه می تــوان حــل 
ــود  ــرای بهب ــی را ب ــار فرصت ــه جمــع آوری آم ــوط ب ــر مرب ــد دفات ــرد و هرچن ک
ــا  ــا در آماره ــواری و رایانه ه ــای س ــد خودروه ــود مانن ــای موج ــت کااله کیفی
ایجــاد کرده انــد اّمــا اثــر ناشــی از ایــن اقــالم بــر رشــد ســطح زندگــی تقریبــاً بــه 

طور کامل دست کم گرفته شده است.
مــن همچنیــن ایــن ایــده را کــه انقــالب اطالعــات و ابزارهــای مربــوط بــه آن 
ــم.  ــش می  کش ــه چال ــته اند ب ــر داش ــبختی بش ــاه و خوش ــر رف ــی ب ــر اندک تأثی
ــتان و  ــا دوس ــرت ب ــدن و معاش ــت گذران ــت وق ــران اهمی ــیاری از پژوهش گ بس
ــه اســت کــه  ــاً وجهــی از زندگــی روزان ــن دقیق ــد و ای ــواده را اثبــات کرده ان خان
توســط شــیوه های نویــن ارتباطــی ارتقــا یافتــه اســت. همــه ی مــا می توانیــم در 
طــول روز بــا فرزنــدان و دوســتان مان در تمــاس باشــیم، ارتبــاط تصویــری رایگان 
ــد  ــی می کنن ــر زندگ ــل دورت ــزاران مای ــه ه ــرادی ک ــا اف ــم ب ــت و می توانی اس
دوســتی نزدیکــی داشــته باشــیم. وقتــی والدینــم خویشــاوندان و دوســتانی را کــه 
ــه  ــد  بدرق ــترالیا بودن ــا اس ــادا ی ــی کان ــکاتلند راه ــر از اس ــی بهت ــرای زندگ ب
ــا  ــاره ب ــا دوب ــاره ببیننــد ی ــد هرگــز انتظــار نداشــتند کــه آن هــا را دوب می  کردن
آن هــا صحبــت کننــد؛ مگــر از طریــق یــک تمــاس تلفنــی کوتــاه و بســیار گــران 
ــا فــردی کار،  ــی کــه فــردی فــوت می  کــرد. امــروز، وقتــی ب ــرای زمان آن هــم ب
ــی او  ــت مکان ــه موقعی ــم ک ــا نمی  دانی ــب حت ــم اغل ــازی می  کنی ــا ب ــت ی صحب
ــات،  ــه ادبی ــی ارزان ب ــق دسترس ــم از طری ــن می توانی ــا همچنی ــت. م کجاس
موســیقی و فیلــم در هــر زمــان و هــر مــکان از بســیاری از دســت آوردهای بشــر 
در گذشــته و اکنــون لــذت ببریــم. این کــه ایــن ســرگرمی ها و لذت هــا در آمــار 
ــری  ــراد در آمارگی ــانه ی ای ــوند نش ــه نمی ش ــر گرفت ــد در نظ ــه رش ــوط ب مرب
مربــوط بــه رشــد اســت. اگــر ایــن لذت هــا توســط افــرادی کــه از آن هــا اســتفاده 
نمی کننــد، نادیــده گرفتــه می شــوند، نشــانه ی ایــن اســت کــه گروهــی ترجیــح 

خودشان را برای قضاوت در مورد لذت های دیگران مالک قرار می  دهند. 
بیشــتر جمعیــت جهــان کــه در کشــورهای ثروتمنــد زندگــی نمی کننــد کنــد 
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ــارد  ــم میلی ــش از دو و نی ــع، بی ــد. در واق ــم نمی  بینن ــه چش ــد را ب ــدن رش ش
نفــری کــه در هنــد و چیــن زندگــی می کننــد ایــن اواخــر نــرخ رشــد پایــداری 
ــری  ــا دوره ی دیگ ــور ی ــچ کش ــا هی ــه ب ــل مقایس ــه قاب ــد ک ــه کرده ان را تجرب

نیست. آیا می توان انتظار داشت که این رشد ادامه یابد؟
نــرخ رشــد اقتصــادی در هنــد و چیــن پــس از بحــران مالــی جهانــی کنــد 
ــرخ  ــاری در هــر دو کشــور در اعــالم ن ــات بخش هــای آم شــده و احتمــاالً مقام
رشــد بزرگ نمایــی کرده انــد. در حالی کــه احتمــاالً ایــن کنــد شــدن کوتاه مــدت 
اســت اّمــا بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه جهــش در رشــد اقتصــادی یــک 
ــده  ــاهده ش ــن مش ــد و چی ــه در هن ــدازه ی آن چ ــه ان ــدرت ب ــه ن ــز ب ــور نی کش
پایــدار بــوده و در نتیجــه شــاید رشــد ســریع در ایــن کشــورها بــه پایــان خــود 
نزدیــک شــده اســت. نظــام سیاســی چیــن بــه گونــه ای نیســت کــه بتوانــد بــه 
راحتــی تخریــب خــالق را تحمــل کنــد و فســاد اداری و بهــره کــش بــودن رژیــم 

همچون ترمزی برای رشد عمل خواهد کرد.
حتــا در ایــن صــورت هــم اگــر بــه کینــز بازگردیــم، دالیلــی بنیادیــن وجــود 
دارنــد کــه بــر اســاس آن هــا می تــوان گفــت هنــد، چیــن و دســت کم چندیــن 
ــه  ــریع را تجرب ــدی س ــده رش ــتند در آین ــر هس ــون فقی ــه اکن ــر ک ــور دیگ کش
خواهنــد کــرد. رشــد بــر مبنــای جبران عقــب افتادگــی و رســیدن بــه اقتصادهای 
ــه  ــرا ک ــک اقتصــاد پیشــرو اســت؛ چ ــوان ی ــه عن ــانتر از رشــد ب پیشــرفته۳ آس
ــور  ــام ام ــد انج ــیوه های جدی ــازه و ش ــزات ت ــازه، تجهی ــای ت ــیاری از ایده ه بس
ــدا  ــا از ابت ــاره ی آن ه ــراع دوب ــه اخت ــازی ب ــوند و نی ــارج وارد ش ــد از خ می توانن
ــی،  ــای محل ــد نوآوری ه ــم نیازمن ــاز ه ــی ب ــن واردات ــه چنی نیســت و در حالی ک
ــت  ــگان به دس ــه رای ــت ک ــین( اس ــازوکار پیش ــب س ــری )و تخری ــاق پذی انطب
ــر مبنــای جبــران عقــب افتادگــی آســان تر اســت و  ــاز هــم رشــد ب نمی  آینــد ب
در شــرایط درســت می توانــد بســیاری ســریع تر از رشــد پیشــرو باشــد. حتــا در 
ــادی  ــد اقتص ــل ۱۹۹۰ رش ــه ی ۱۹۸۰ و اوای ــه در ده ــم ک ــا ه ــرای آفریق صح
ــد.  ــوان دی ــا را می ت ــانه هایی از احی ــون نش ــرد اکن ــه ک ــدی را تجرب ــیاری ب بس
ــه در  ــود ک ــی می  ش ــام ناش ــواد خ ــای م ــش به ــود از افزای ــن بهب ــی از ای بخش
3.  Catch-up Growth
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بلندمــدت قابــل اعتمــاد نیســت، امــا بخشــی از آن نیــز ناشــی از مدیریــت بهتــر 
اقتصــاد کالن اســت کــه از خــارج آموختــه شــده اســت.  اگــر غــرب بتوانــد آنچــه 
ــری  ــود و تأثی ــرازیر می  ش ــا س ــه آفریق ــی ب ــای خارج ــوان »کمک«ه ــه عن را ب
مخــرب دارد متوقــف کنــد، حکم رانــی احتمــاالً بهبــود خواهــد یافــت و رشــد در 

پی آن خواهد آمد. 

سویروشنتر:سالمت
ــکا از ســال ۱۹۰۰ تاکنــون حــدود ســی ســال افزایــش  طــول عمــر در امری
یافتــه، هرچنــد نــرخ رشــد ســاالنه ی آن پیــش از ســال ۱۹۵۰ تقریبــا دو برابــر 
نــرخ آن بعــد از ســال ۱۹۵۰ بــوده اســت. در مــدت زمــان مشــابه، اخــالف بیــن 
امیــد بــه زندگــی در میــان کشــورهای ثروتمنــد و فقیــر نیــز کاهــش یافتــه. اگــر 
قــرار بــود بــرای ســنجش رفــاه از شــاخص متشــکل از امیــد بــه زندگــی و درآمــد 
ــه زندگــی ـ آن وقــت  ــاًل درآمــد ســرانه ضــرب در امیــد ب اســتفاده کنیــم ـ مث
ــد شــدن  ــزان کن ــا از می ــد حت ــد شــدن رشــد در کشــورهای ثروتمن شــدت کن
ــی  ــت کم آن های ــا دس ــر ی ــورهای فقی ــود و کش ــتر می  ب ــز بیش ــد نی ــد درآم رش
ــد  ــای ثروتمن ــه اقتصاده ــد ب ــان نبودن ــه گریب ــت ب ــدز دس ــاری ای ــا بیم ــه ب ک
ــس از  ــم پ ــورها ه ــه آن کش ــیم ک ــدوار باش ــتیم امی ــیدند و می توانس می  رس

کنترل این بیماری واگیر به دیگران می  رسیدند. 
کنــد شــدن رشــد میانگیــن طــول عمــر در کشــورهای ثروتمنــد و رســیدن 
ــه  ــد ب ــی امی ــری و مکانیک ــای ظاه ــر دو جنبه ه ــا ه ــه آن ه ــر ب کشــورهای فقی
ــا  ــت، اّم ــبه اس ــل محاس ــی قاب ــه راحت ــی ب ــه زندگ ــد ب ــتند. امی ــی هس زندگ
ــر در  ــت و در آن وزن مرگ ومی ــه نیس ــک جامع ــالمت ی ــی از س ــاخص دقیق ش
ــاالن  ــر در بزرگ س ــتر از وزن مرگ ومی ــب بیش ــه مرات ــز ب ــودکان نی ــان ک می
ــا  ــن معن ــاً ای ــد لزوم ــه زندگــی نمی توان ــد ب ــد شــدن رشــد امی اســت. پــس کن
باشــد کــه کاهــش در همــه ی نرخ هــای مرگ ومیــر در حــال کنــد شــدن اســت 
و فاصلــه ی مرگ ومیــر بــرای همــه ی ســنین بیــن کشــورهای ثروتمنــد و فقیــر 
ــی را  ــه زندگ ــد ب ــد امی ــدن رش ــد ش ــده، کن ــرای آین ــت. ب ــش اس ــه کاه رو ب
نمی تــوان بــه عنــوان نشــانه ای از آن چــه در پیــش خواهــد بــود در نظــر گرفــت. 
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تهدیدهایــی جــدی در کمیــن کاهــش مرگ ومیــر هســتند؛ این کــه آیــا بیمــاری 
ایــدز مهــار می  شــود یــا نمی شــود، یکــی از آن هــا اســت اّمــا کنــد شــدن رشــد 

امید به زندگی در میان آن ها نیست. 
ــر، مــرگ در ســنین  ــد و هــم در کشــورهای فقی هــم در کشــورهای ثروتمن
ــر  ــالی کمت ــرگ در دوران بزرگ س ــر م ــر و خط ــالی محتمل ت ــی و کهن س کودک
اســت. امــا امــروز در کشــورهای فقیــر، همچــون آن چه در گذشــته در کشــورهای 
ثروتمنــد مشــاهده می  شــد، احتمــال مــرگ در نخســتین ســال های زندگــی در 
مقایســه بــا جهــان توســعه یافته بــه مراتــب بیشــتر اســت. حــدود ۵۰ کــودک از 
هــر ۱۰۰۰ کودکــی کــه در هنــد بــه دنیــا می  آینــد پیــش از یک ســالگی جــان 
ــه دنیــا  ــه آمــار اســکاتلند در دوره ای اســت کــه مــن ب می  دهنــد کــه نزدیــک ب
ــوزاد  ــر ۱۰۰۰ ن ــوزاد از ه ــر از ۴ ن ــال ۲۰۱۰، کمت ــال ۱۹۴۵(. در س ــدم )س آم
جــان باختنــد کــه کمتریــن میــزان از طــول تاریــخ ثبــت شــده در ایــن کشــور و 
ــروز در  ــت. ام ــان اس ــوزادان در جه ــر ن ــای مرگ ومی ــن نرخ ه ــی از پایین تری یک
کشــورهای ثروتمنــد، مــرگ در کمیــن کهن ســاالن اســت، اّمــا در ایــن کشــورها 
ــت. در  ــان اس ــن جوان ــرگ در کمی ــروز م ــر ام ــورهای فقی ــته و در کش در گذش
کشــورهای فقیــر امــروز، ماننــد آن چــه در گذشــته در کشــورهای ثروتمنــد روی 
ــان  ــر ناشــی از کاهــش مــرگ در می ــرخ مرگ ومی داد، پیشــرفت ها در کاهــش ن
کــودکان اســت، در حالی کــه امــروز در کشــورهای ثروتمنــد، پیشــرفت در 
ــاالن  ــان بزرگ س ــرخ آن در می ــش ن ــر کاه ــه خاط ــر ب ــرخ مرگ ومی ــش ن کاه

است. 
نخســتین بهبودهــا در ســالمت افــراد در اثــر بهبــود بهداشــت عمومــی ماننــد 
آب تمیــز، بهبــود سیســتم فاضــالب، واکسیناســیون، حــذف آفت هــا و حشــرات 
ناقــل بیمــاری ایجــاد شــد و امــروز در برخــی نقــاط جهــان هــم همچنــان بهبــود 
ســالمت ناشــی از همیــن عوامــل اســت کــه می توانــد باعــث کاهــش چشــمگیر 
ــی را  ــه زندگ ــد ب ــده و امی ــودکان ش ــوزادان و ک ــان ن ــر در می ــرخ مرگ ومی ن
افزایــش دهــد. وقتــی ایــن راه حل هایــی کــه بــه ســادگی باعــث افزایــش طــول 
ــد از طریــق کاهــش  ــه کار گرفتــه شــدند، بهبــود ســالمت بای عمــر می شــوند ب
مرگ ومیــر در میــان بزرگ ســاالن ایجــاد شــود کــه بــه معنــای کاهــش 

گذر از تاریکی به آینده ای روشن تر



صد سال دگر90

ــرفت های  ــد پیش ــورهای ثروتمن ــت. در کش ــرطان اس ــی و س ــای قلب بیماری ه
ــده و  ــل ش ــی حاص ــای قلب ــی از بیماری ه ــای ناش ــش مرگ ه ــی در کاه عظیم
ــن  ــت. چنی ــده اس ــات داده ش ــاالن نج ــاالن و کهن س ــیاری از میان س ــان بس ج
ــر  ــودکان، تأثی ــان ک ــر در می ــش مرگ ومی ــا کاه ــه ب ــرفت هایی در مقایس پیش

کمتری در بهبود امید به زندگی )میانگین طول عمر( دارند. 
ــا  ــت ی ــر اس ــا مهم ت ــازه متولده ــی ت ــا زندگ ــه آی ــرد ک ــث ک ــوان بح می ت
زندگــی آن هایــی کــه در میان ســالی هســتند یــا زندگــی کهن ســاالن، امــا هیــچ 
ــال  ــد س ــه چن ــاده انگارانه ک ــرش س ــن نگ ــع ای ــه نف ــودکاری ب ــرض خ پیش ف
افــزودن بــه عمــر همــواره بهتریــن راه کار اســت وجــود نــدارد. کنــد شــدن رونــد 
بهبــود امیــد بــه زندگــی اساســاً نشــانه ای اســت از موفقیــت و نــه شکســت. در 
کشــورهای ثروتمنــد، بــه طــور گســترده عوامــل مــرگ در ســنین پاییــن را کــه 
ــه ســراغ عامــل  ــم و ب ــد محــو کرده ای ــه زندگــی دارن ــد ب ــر امی ــادی ب ــر زی تأثی

بعدی رفته ایم که سنین باالتر را هدف قرار می  دهد. 
ــا  ــن اســت کــه آی ــا ای ــا و نوه هــای آن ه ــوادگان م ــرای ن پرســش اساســی ب
ــد  ــر؟ هرچن ــا خی ــد ی ــه یاب ــرار اســت ادام ــر ق پیشــرفت ها در کاهــش مرگ ومی
ــا  ــاًل روشــن نیســت، اّم ــورد کام ــن م ــداز در ای ــد کــرد کــه چشــم ان ــد تاکی بای

اعتقاد دارم که پاسخ مثبت است. 
ــی  ــای قلب ــر ناشــی از بیماری ه ــرخ مرگ ومی ــی در کاهــش ن ــای فعل بهبوده
عروقــی همچنــان جــای پیشــرفت دارنــد. داروهــای کنتــرل فشــار خــون 
ارزان قیمــت و مؤثرنــد امــا نیازمنــد ایــن هســتند کــه بیمــاران بــه طــور منظــم 
فشــار خونــش ان را نــزد یــک پزشــک بررســی کننــد؛ کاری کــه بســیاری افــراد 
انجــام نمی  دهنــد. زندگی هــای بســیاری را می تــوان از ایــن طریــق و بــا 
هزینــه ای پاییــن نجــات داد. میــزان اســتعمال دخانیــات میــان مــردان و بــا تأخیــر 
میــان زنــان کاهــش یافتــه و در نتیجــه از فاصلــه ی بیــن امیــد بــه زندگــی بیــن 
مــردان و زنــان نســبت بــه آن چــه بــرای ســال ها کاســته شــده اســت. اگــر زنــان 
نیــز همچــون مــردان کشــیدن ســیگار را تــرک کننــد، تعــداد بســیار کمتــری از 

آن ها به خاطر بیماری های قلبی و سرطان ریه جان خواهند سپرد.
در مــورد ســرطان های غیــر از ســرطان ریــه چــه می تــوان گفــت؟ مهم تریــن 
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آن هــا ســرطان ســینه )بیشــتر رایــج در میــان زنــان( و ســرطان پروســتات )صرفــاً 
رایــج در میــان مــردان( و ســرطان روده ی بــزرگ )رایــج میــان مــردان و زنــان( 
ــن ســه  ــا ای ــارزه ب ــر، پیشــرفت های مهمــی در مب ــد ســال اخی هســتند. در چن
ــه  ــت ک ــازه ای اس ــای ت ــری و داروه ــی از غربال گ ــه ناش ــده ک ــرطان ش ــوع س ن
برخــی  به وســیله ی آزمــون و خطــا از طریــق شــیوه های ســّنتی و برخــی دیگــر 
ــه  ــازه در درک شــیوه ی عملکــرد ســرطان ب به وســیلهی پیشــرفت های علمــی ت
ــر ناشــی از داروهــای کاهــش  ــرخ مرگ ومی ــد. برخــالف کاهــش ن دســت آمده ان
ــرف  ــش مص ــا کاه ــی ی ــه ی قلب ــس از حمل ــپرین پ ــرف آس ــون، مص ــار خ فش
دخانیــات، شــیوه های مربــوط بــه درمــان ســرطان پرهزینــه هســتند و اســتفاده ی 
گســترده ی آن هــا می توانــد بــه خاطــر کنــد شــدن رشــد درآمــد آن هایــی کــه 
ــد در  ــاد دارن ــا برخــی  پژوهش گــران اعتق درگیــرش هســتند محــدود شــود. اّم
مبــارزه بــا ســرطان در پنجــاه ســال آینــده همــان پیشــرفت هایی روی خواهنــد 
ــق  ــی محق ــای قلب ــا بیماری ه ــارزه ب ــته در مب ــال گذش ــاه س ــه در پنج داد ک

شده اند. 
یکــی از اصلی تریــن دالیلــی کــه باعــث تــداوم بهبــود ســالمت بشــر خواهــد 
ــه دنبــال بهبــود آن هســتند و آمــاده ی پرداخــت  ــراد ب ــن اســت کــه اف شــد ای
ــا،  ــا، داروه ــه ی رفتاره ــافات در زمین ــه، اکتش ــوم پای ــا، عل ــه ی نوآوری ه هزین
فرآیندهــا و تجهیزاتــی کــه بــه بهبــود ســالمت می  انجامنــد. نــوآوری را می تــوان 
از قفســه خریــداری کــرد و لزومــاً هــر زمــان کــه بــه آن نیــاز باشــد در دســترس 
نیســت. اّمــا تردیــدی نیســت احســاس نیــاز نمی توانــد بــه نــوآوری کمــک کنــد. 
هــر بیمــاری ای کــه مهــار می  شــود، بیمــاری دیگــری هــدف قــرار داده می  شــود؛ 
بــرای مثــال تــا وقتــی عمــر یــک چهــارم جمعیــت بــه پنجمیــن ســال تولــد قــد 
ــا افزایــش طــول  ــه بیمــاری آلزایمــر توجــه نمی  کنــد. امــا ب نمی  دهــد، کســی ب
ــت  ــوند اهمی ــدار می ش ــاال پدی ــنین ب ــه در س ــی ک ــن بیماری های ــر، چنی عم
ــهم  ــتری و س ــول بیش ــوند، پ ــر می ش ــردم ثروتمندت ــه م ــد و در حالی ک می  یابن
بیشــتری از درآمدشــان را بــه چنیــن مــواردی اختصــاص می  دهــد و بــه همیــن 
ــد  ــا درآم ــن بخــش در مقایســه ب ــزان هزینه هــای صــرف شــده در ای خاطــر می

ملی سریع تر رشد می  کند.

گذر از تاریکی به آینده ای روشن تر
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در کشــورهای فقیــر، به رغــم پیشــرفت های نیــم قــرن اخیــر، مرگ ومیــر در 
میــان نــوزادان و کــودکان همچنــان بــه عنــوان معضلــی اساســی باقــی خواهــد 
ــری  ــت دیگ ــپارند سرنوش ــان می  س ــورها ج ــن کش ــه در ای ــی ک ــد.  کودکان مان
می  یافتنــد اگــر در کشــورهای ثروتمنــد بــه دنیــا آمــده بودنــد و مــا بایــد بتوانیــم 
ــه خاطــر بیماری هــای  ــا ن ــم. آن ه ــا را بگیری ــر آن ه ــوی مرگ ومی ــا حــدی جل ت
و  اســهال  تنفســی،  عفونت هــای  خاطــر  بــه  بلکــه  ناشــناخته،   العــالج 
ــا واکســن می  شــد جلــوی آن هــا را گرفــت جــان می  دهنــد  بیماری هایــی کــه ب
کــه همــه ی آن هــا در میــان کــودکان کشــورهای ثروتمنــد ریشــه کن شــده اند. 
ــرای پیشــرفت وجــود دارد. بخشــی از آن  ــوه ی عظیمــی ب ــوان بالق در نتیجــه ت
ــد و  ــت می آی ــه دس ــان، ب ــوزش زن ــوص آم ــوزش، به خص ــق آم ــد از طری می توان
بخشــی از طریــق درک گســترده تر نظریــه ی میکروبــی بیماری هــا و کاربردهــای 
ــزوم شســتن دســت ها و اســتفاده از آب پاکیــزه حاصــل خواهــد  آن هــا ماننــد ل

شد.
اصلی تریــن مانــع بــر ســر راه تحقــق ایــن خواســته عــدم وجــود دارو نیســت؛ 
ــند،  ــز در دسترس ــاال نی ــن ح ــا ارزان هســتند و همی ــه بســیاری از آن ه ــرا ک چ
ــرای توســعه ی ســازوکاری اســت  بلکــه مشــکل ظرفیــت بســیاری از دولت هــا ب
ــه آن هــا. بخــش  ــی ب ــد و ارایــه ی خدمــات درمان ــرای مراقبــت از مــادر و فرزن ب
اصلــی بهبــود مــرگ و نیــاز در میــان نــوزادان در کشــورهای فقیــر نــه بــه رشــد 
اقتصــادی، بلکــه بــه ظرفیــت و تعهــد دولتــی وابســته اســت، بــرای مثــال چیــن و 
هنــد پیــش از این کــه شــروع بــه رشــد کننــد عملکــرد بســیار بهتــری در کاهــش 

نرخ مرگ ومیر کودکان داشتند.
ــوان گفــت بیشــتر مرگ هــای  ــدون در نظــر گرفتــن صحــرای آفریقــا می ت ب
ــد بیماری هــای قلبــی و  ــر ُمســری مانن ــروز جهــان ناشــی از بیماری هــای غی ام
ــریت در  ــی بش ــمن اصل ــه دش ــردار ک ــای واگی ــه بیماری ه ــت و ن ــرطان اس س
ــم،  ــاهده کردی ــه مش ــور ک ــد. همان ط ــخ بوده ان ــی از تاری ــل توجه ــش قاب بخ
مرگ ومیــر ناشــی از بیماری هــای قلبــی و عروقــی در کشــورهای ثروتمنــد 
کاهــش چشــمگیری داشــته؛ آن هــم بــه خاطــر داروهــای ارزان قیمــت و کاهــش 
اســتعمال دخانیــات. در حالــی کــه در بســیاری از کشــورهای غیرثروتمنــد تأمیــن 
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ــختی  ــه س ــرطان ب ــا س ــارزه ب ــرای مب ــازه ب ــی ت ــیوه های درمان ــای ش هزینه ه
امکان پذیــر اســت، تأمیــن آســپیرین و داروهــای فشــار خــون هزینــه ی چندانــی 
نــدارد و می تــوان انتظــار داشــت ارایــه ی آن هــا توســط بخــش دولتــی و 
خصوصــی در ســطح جهــان افزایــش یابــد. بــار دیگــر بایــد اشــاره کــرد این کــه 
نظــام بهداشــت بــر پایــه ی خدمــات پزشــکی )بخــش عمومــی( و مقــررات مربوط 
ــوان  ــه عن ــد ب ــل بیابن ــد تکام ــا چــه حــد می توانن ــه آن )بخــش خصوصــی( ت ب
عاملــی محدودکننــده عمــل خواهــد کــرد. بــا در نظــر گرفتــن این کــه افزایــش 
درآمــد می توانــد باعــث افزایــش اســتعمال دخانیــات شــود و شــرکت های 
ــا  ــورهای ب ــی از کش ــدگان در برخ ــرف کنن ــز مص ــات نی ــده ی دخانی تولیدکنن
درآمــد متوســط را هــدف قــرار می  دهنــد، دورنمــای کاهــش اســتعمال دخانیــات 

در کشورهای فقیر کمتر امیدوارکننده است. 
حتــا بیمــاری ایــدز کــه در بســیاری از کشــورهای آفریقایــی دســت آوردهای 
ــاد داده،  ــه ب ــر ب ــال اخی ــاه س ــی را در پنج ــه زندگ ــد ب ــده در امی ــاد ش ایج
ــرل  ــال کنت ــی در ح ــد ویروس ــای ض ــدن داروه ــاده ش ــق آم ــون از طری هم اکن
اســت. بیــن ســال های ۲۰۰۳ تــا ۲۰۱۰، تعــداد افــرادی کــه در کشــورهای فقیــر 
ــه بیــش از  ــد از کمتــر از ۳ میلیــون نفــر ب چنیــن داروهایــی را دریافــت کرده ان
ــر، در  ــرن حاض ــان ق ــا پای ــود ت ــدوار ب ــوان امی ــیده. می ت ــر رس ــون نف ۱۰ میلی

صورت خوش شانسی، این بیماری واگیر به تاریخ پیوسته باشد. 
رشــد درآمــد و بهبــود ســالمت بــا یکدیگــر مرتبطنــد؛ پــول بیشــتر تغذیــه ی 
ــد  ــی مانن ــش عموم ــتی بخ ــای بهداش ــی  آورد،  پروژه ه ــراه م ــه هم ــر را ب بهت
ــرای  ــار ب ــت، فش ــی اس ــی عموم ــع مال ــد مناب ــالب نیازمن ــت آب و فاض بهداش
نــوآوری هــم از طریــق افزایــش ســطح زندگــی تقویــت و تأمیــن مالــی می  شــود. 
ــه پــای  ــا ب ــا ایــن حــال اشــتباه اســت اگــر تصــور کنیــم درآمــد و ســالمت پ ب
یکدیگــر پیــش می رونــد. بهبــود در عقب افتادگــی در بخــش بهداشــت و ســالمت 
هماننــد رشــد بــر اســاس جبــران عقــب ماندگــی نیــاز کمــی بــه نــوآوری دارد 
کــه آن هــم بیشــتر مربــوط بــه نــوآوری در فرآیندهــا می  شــود تــا مفاهیــم و بــه 
ــن  ــی پایی ــطح زندگ ــا س ــی ب ــیاری در مکان های ــوارد بس ــم م ــی ه ــور تاریخ ط
ــا،  ــع آنتی بیوتیک ه ــد توزی ــی مانن ــق اقدامات ــا از طری ــد کــه در آن ه وجــود دارن
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بهبــود زیرســاخت ها، شــبکه ی توزیــع آب و کنتــرل و مبــارزه بــا حشــرات ناقــل 
ــم  ــته اســت. سیاســت ها ه ــر کاهــش چشــمگیری داش ــرخ مرگ ومی ــاری ن بیم
مؤثرنــد. وقتــی چیــن در اواســط دهــه ی ۱۹۷۰ تصمیــم گرفــت رشــد اقتصــادی 
ــی از  ــه یک ــی را ک ــه بهداشــت عموم ــوط ب ــات مرب ــرد، اقدام ــی بگی ســریع را پ
دســت آوردهای رژیــم گذشــته بــود کنــار گذاشــت. هنــگام اندیشــیدن در مــورد 
ــر  ــه رشــد اقتصــادی بســتگی دارد و اگ ــز ب ــم همه چی ــد تصــور کنی ــده نبای آین
رشــد متزلــزل شــود، بازهــم تضمینــی نیســت کــه ســالمت و بهداشــت را نیــز بــا 

خود به زیر بکشد.

سویروشنتر:موارددیگر
ســطح زندگــی معنــا و مفهــوم ناچیــزی خواهــد داشــت اگــر افــراد )به رغــم 
ــه ســختی  ــا وجــود ایــن ب ــد، ب ــاالی رفــاه( از زندگــی خــود لــذت نبرن ســطح ب
می تــوان در محرومیــت و فقــر زندگــی خوبــی داشــت.  این جــا در نــرخ 
مرگ ومیــر و ســطح زندگــی تمرکــز کــرده ام اّمــا یــک زندگــی خــوب جنبه هــای 

بسیار دیگری نیز دارد که در آن ها نیز امید به بهبود به چشم می  خورد. 
بــرای مثــال، ســالمت چیــزی اســت فراتــر از زنــده بــودن و اکنــون نــه تنهــا 
ــد.  ــز برخوردارن ــتری نی ــالمت بیش ــه از س ــد، بلک ــی می کنن ــتر زندگ ــراد بیش اف
ــوض  ــم را ع ــل زانوی ــن مفص ــت ـ م ــر داروهاس ــه خاط ــود ب ــن بهب ــی از ای برخ
ــدون آن  ــری داشــته باشــم و ب ــم زندگــی فعال ت کــرده ام کــه باعــث شــده بتوان
ــب  ــا قل ــی ی ــای مصنوع ــر از زانوه ــی دیگ ــود. برخ ــن نب ــزی ممک ــن چی چنی
ــل  ــته و عم ــنوا کاس ــراد ناش ــزان اف ــمعک ها از می ــد. س ــره می  برن ــی به مصنوع

آب مروارید چشم قدرت بینایی بسیاری را ترمیم کرده است.
تغذیــه ی بهتــر و محیــط ســالم تر در دوران کودکــی باعــث افزایــش قــد در 
میــان بزرگ ســاالن در سرتاســر جهــان شــده اســت. بــرای بیــش از یــک قــرن، 
اروپایی هــا هــر دهــه یــک ســانتی متر بلندتــر شــده و قــد چینی هــا نیــز اکنــون 
ــا  ــه نظــر می  رســد رشــد امریکایی ه ــرخ مشــابهی در حــال رشــد اســت. ب ــا ن ب
ــی کــه در  ــاز نشــده و آفریقایی های ــوز آغ ــد هن ــد در هن متوقــف شــده، رشــد ق
ــا  ــه دنی ــک دهــه ی پیــش ب ــه ی ــرادی ک ــد از اف ــا آمده ان ــه دنی دهــه ی ۱۹۸۰ ب
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آمــده بودنــد کوتاه تــر هســتند. بــه نظــر می  رســد قــد می توانــد زندگــی بهتــری 
ــر هــم  ــر قوی ت ــراد بلندت ــات اف ــد؛ چــرا کــه برخــی اوق ــم بزن ــراد رق ــرای اف را ب
ــب و  ــه ی نامناس ــند. تغذی ــته باش ــتری داش ــد بیش ــد درآم ــتند و می توانن هس
بیمــاری در دوران کودکــی نــه تنهــا می توانــد رشــد فیزیکــی را تحــت تأثیــر قــرار 
دهــد بلکــه بــر رشــد مغــز نیــز اثرگــذار اســت و در نتیجــه افــرادی کــه در دوران 
ــوند در  ــه می ش ــاری مواج ــا بیم ــر ب ــد و کمت ــری دارن ــه ی بهت ــی تغذی کودک
بزرگ ســالی تــوان ادراکــی بهتــری خواهنــد داشــت. همچنیــن میــزان آی کیــو 

در سطح جهان نیز رو به افزایش است.
ــه  ــتر ب ــه پیش ــراد ک ــیدن اف ــل رس ــه قت ــر ب ــه؛ خط ــش یافت ــونت کاه خش
ــر  ــا ب ــه تنه ــل ن ــن عام ــه اســت. ای ــش یافت ــون کاه ــود اکن ــر ب ــب جدی ت مرات
ســالمت، بلکــه بــر کیفیــت زندگــی افــرادی نیــز کــه دیگــر در ناامنــی زندگــی 

نمی کنند تأثیر دارد. 
ــل گســترش  ــا پنجــاه ســال قب ــان در مقایســه ب دموکراســی در ســطح جه
بیشــتری یافتــه. ســرکوب یــک گــروه اجتماعــی توســط گروهــی دیگــر ماننــد 
زنــان توســط مــردان، کارگــران توســط ســرمایه داران، کشــاورزان توســط 
مــالکان، یــک گــروه نــژادی یــا طبقــه توســط گروهــی دیگــر کمتــر بــه چشــم 
ــارکت در  ــرای مش ــتری ب ــکان بیش ــته از ام ــه گذش ــبت ب ــردم نس ــورد. م می  خ

جامعه برخوردارند.
ــم  ــت. چهارپنج ــه اس ــود یافت ــا بهب ــان ارتق ــتر جه ــز در بیش ــوزش نی آم
جمعیــت جهــان اکنــون باســوادند، در حالی کــه در ســال ۱۹۵۰ تنهــا نیمــی از 
ــه در  ــد ک ــود دارن ــد وج ــتایی در هن ــی روس ــد. بخش های ــواد بودن ــان باس جه
ــا  ــه تقریب ــه، در حالی ک ــه نرفت ــه مدرس ــالی ب ــچ زن بزرگ س ــاً هی ــا تقریب آن ه
ــاز بایــد گفــت  همــه ی دختــران آن هــا اکنــون بــه مدرســه می رونــد. هرچنــد ب
کــه بــه خصــوص در آفریقــا اقدامــات بســیاری بــرای انجــام باقــی مانــده. اّمــا اگــر 
در نظــر بگیریــم کــه انســان ها منبــع نهایــی تولیــد محســوب می شــوند، افــرادی 
ســالم، بــا تحصیــالت خــوب کــه در جامعــه ای بــاز زندگــی می کننــد، 
با ارزش تریــن نــوع آن بــه حســاب می  آینــد و ایده هــا و نوآوری هایــی کــه 
ایجــاد می کننــد بــه همــه نفــع می  رســاند و پایــه ای بــرای تــداوم رشــد 
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اقتصادی است.
ــورت  ــه ص ــا و ب ــا در همه ج ــن بهبوده ــت ای ــار داش ــوان انتظ ــه نمی ت البت
پیوســته ادامــه یابنــد. رخدادهــای نامبــارک بــه وقــوع خواهنــد پیوســت. 
ــد  ــازنده می توانن ــی س ــای سیاس ــد و نظام ه ــار می  آورن ــه ب ــی ب ــا ویران جنگ ه
جــای خــود را بــه نظام هــای سیاســی بــا آثــار منفــی بدهنــد کــه نتیجــه ی آن 
ــن، انتظــار دارم در  ــا وجــود ای ــر ســال ها پیشــرفت اســت. ب معکــوس شــدن اث
آینــده بــر چنیــن موانعــی غلبــه شــود؛ همان طــور کــه در گذشــته چنیــن بــوده 

است. 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــی، ای ــاس جهان ــی، در مقی ــن بی اطمینان ــاید اصلی تری ش
ــه  ــروز ب ــر؟ ام ــا خی ــت ی ــی یاف ــی راه حل ــرات آب و هوای ــرای تغیی ــوان ب می ت
ــود  ــرای آن خوش بیــن ب ــی ب ــه توافقــی جهان ــوان در مــورد هرگون ســختی می ت
و شــاید بایــد رنج هــا و ویرانی هــای زیــادی بــه بــار بیایــد تــا باالخــره مــردم گــرد 
ــن  ــت ای ــم سرنوش ــوند.  نمی  دان ــم ش ــر مصم ــاد تغیی ــرای ایج ــد و ب ــم بیاین ه
ــدام جمعــی ضــد  ــا نیروهــای علیــه پیشــرفت و اق ماجــرا چــه خواهــد شــد، اّم
ــا  ــروزی آن ه ــن روی پی ــتند و م ــد هس ــم قدرتمن ــوع ه ــر قریب الوق ــن خط ای

شرط می  بندم.



تندباِد اقتصادِی 
قرن بیست ویکم

فصل سوم

آویناش ک. دیکسیت
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ــه  ــد ک ــد کرده ان ــرا۲ تأکی ــی ب ــر۱ و یوگ ــز بوه ــد نیل ــای درخشــانی مانن ذهن ه
پیش بینــی، به خصــوص در مــورد آینــده، بســیار مشــکل اســت و مــن هــم 
می توانــم بــا اطمینــان خاطــر پیش بینــی کنــم کــه چنــد تــن از نویســندگان ایــن 
کتــاب  چنیــن ادعایــی را گوشــزد خواهنــد کــرد. پــس چــرا داریــم چنیــن کاری را 

انجام می دهیم؟
در مــورد خــودم بایــد بگویــم انگیزه هــای متفاوتــی بــرای ایــن کار دارم. نخســت 
این کــه به ســختی می تــوان در مقابــل پــا گذاشــتن در جــای پــای کینــز و 
ــن کتــاب مقاومــت  ــار دیگــر نویســندگان شناخته شــده ی ای همچنیــن حضــور کن
کــرد. دوم، وقتــی پیش بینی هایــم به شــدت اشــتباه از کار دربیاینــد، زنــده نیســتم 
ــی  ــای مال ــا بازاره ــوا ی ــی ه ــه پیش بین ــه ب ــرادی ک ــد. اف ــخره ام کنن ــه مس ک
ــای  ــانه پیش بینی ه ــر روز سرخوش ــا ه ــد. آن ه ــری دارن ــِت کلفت ت ــغولند پوس مش
تــازه ای را انجــام می دهنــد حتــا در شــرایطی کــه پیش بینی هــای قبلــی اشــتباه از 
کار درآمــده باشــند. مــن از امنیــت خاطــر عــدم حضــور )در زمــان مشــخص شــدن 
نتایــج پیش بینــی( برخــوردارم. ســوم و از همــه مهم تــر، این کــه  گمانه زنــی 

خیال پردازانه بسیار سرگرم کننده است.
بــه  معمــوالً  و  می کننــد  احتیــاط  کمــی  هواشناســی  کارشناســان 
پیش بینی های شــان بــرای بارندگــی احتمــال وقــوع را نیــز می افزاینــد و بــا 
نشــان دادن »مخــروط بیــن اطمینانــی« در مســیر مــورد انتظــار بــرای یــک تندبــاد 
ــری  ــده ی دورت ــه آین ــی ب ــر چــه پیش بین ــه ه ــد ک ــد می کنن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ب
مربــوط باشــد، دامنــه ی خطــای آن نیــز گســترده تر اســت. پیش بینی هــای 

اقتصادی نیز باید چنین رویکردی را به کار بگیرند.
قیــاس اقتصــاد و تندبــاد، به خصــوص اکنــون کــه مشــغول نوشــتن ایــن فصــل 
ــان را  ــاد جه ــون اقتص ــه اکن ــی ک ــد. بادهای ــر می رس ــه نظ ــب ب ــتم، مناس هس
ــا از  ــده و حت ــا آم ــک آن ه ــه کم ــتگذاری ب ــتباهات سیاس ــه اش ــد، ک می درنوردن

1. Niels Bohr
فیزیک دان دانمارکی که از چهره های مهم فیزیک کوانتوم محسوب می شود. )مترجم(

2.  Yogi Berra
یکی از مشهورترین بازیکنان تاریخ بیسبال در امریکا که در سال ۲۰۱۵ فوت کرد. )مترجم(
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ــاد  ــزرگ را ایج ــودی ب ــاال رک ــن ح ــوده، همی ــا ب ــل آن ه ــا عام ــی جنبه ه برخ
ــر.  ــی بزرگ ت ــودن بحران ــی از در راه ب ــراب ناش ــا اضط ــراه ب ــم هم ــد؛ آن ه کرده ان
ــرم و مســیرهای پیــش  ــه کار بگی ــاد را ب ــی تندب ــد رویکــرد پیش بین ــن، بای بنابرای

روی آن را همراه با مخروط بی اطمینانی اش شرح دهم.
ــی  ــادی پیش بین ــر زی ــان خاط ــا اطمین ــوان ب ــورد می ت ــک م ــت کم در ی دس
ــن بحــران  ــت: چندی ــزی مخــروط در نظــر گرف ــوان مســیر مرک ــرد، آن را به عن ک
مالــی و اقتصــاد در مســیر اقتصــاد جهــان در یــک قــرن پیــش رو حضــور خواهنــد 
داشــت. هــر بحــران از پــس دوره ای رونــق اقتصــادی و وضعیتــی از رضایــت خاطــر 
ــا  ــرق می کنــد؛ م ــار ف ــاور خواهنــد کــرد »این ب ــاً همــه ب ــد کــه در آن تقریب می آی
یــاد گرفته ایــم کــه چگونــه جلــوی وقــوع بحــران را بگیریــم و باألخــره راز 
»میانــه روی بــزرگ۳« و اجتنــاب از نوســانات اقتصــادی را آموخته ایــم «.  بحــران کــه 
ــه  ــاده ی مقابل ــوند و آم ــر می ش ــا غافل گی ــت گذاران همه ج ــد، سیاس از راه می رس
ــا آن نیســتند. واکنش هــای وحشــت زده ی آن هــا تنهــا روی مشــکالت واقعــی را  ب
ــود  ــد ب ــد در راه خواه ــال بع ــد س ــه چن ــدی را ک ــران بع ــذر بح ــاند و ب می پوش

می کارد. 
بــه  آمــد  درخواهــد  کار  از  درســت  احتمــاالً  کــه  پیش بینــی ای  دیگــر 
ــور خــاص  ــه ط ــی و ب ــی جهان ــای عموم ــر ســر کااله ــی ب ــای بین الملل همکاری ه
اقدامــات پیشــگیرانه بــرای کاهــش خطــر تغییــرات آب و هوایــی ویران گــر و مهــار 
ــاز  ــان مشکل س ــق همچن ــرای تواف ــتیابی و اج ــود. دس ــوط می ش ــب آن مرب عواق
خواهــد بــود. تنهــا آلمانی هــا و اســکاندیناوی ها هســتند کــه بــر ســر عهــدی کــه 
بســته اند می ایســتند و بــرای تحقــق آن  تــالش می کننــد. بریتانیایی هــا هــم 
ــکا در  ــد شــد. امری ــق نخواهن ــا موف ــرد، اّم ــد ک ــالش خواهن ــن کاری ت ــرای چنی ب
مــورد مشــکالت سیاســی داخلــی اش صــادق خواهــد بــود و در نتیجــه وعده هــای 
ــاد  ــا انتق ــه ب ــود، ک ــد ب ــده ای در کار نخواه ــاًل وع ــا اص ــد داد، ی ــزی خواه ناچی
ــده ای را  ــر معاه ــه ه ــد شــد ک ــراه خواه ــا هم ــد فرانســه و ایتالی کشــورهایی مانن
امضــا خواهنــد کــرد و پــس از آن هیــچ اقدامــی انجــام نخواهنــد داد. چیــن و هنــد 

3.  Great Moderation 
اصطالحی است در اقتصاد که به کاهش نوسانات در سیکل های تجاری اشاره دارد. )مترجم(
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بــه طــور دایــم نّیــت نیــک خــود را نشــان خواهنــد داد، اّمــا اولویــت اصلــی آن هــا 
رشــد اقتصــادی خواهــد بــود و مشــکالت داخلــی نیــز آن قــدر آن هــا را بــه خــود 
ــه  ــادی بی توج ــد اقتص ــت محیطی رش ــر زیس ــه تأثی ــه ب ــرد ک ــد ک ــغول خواه مش

باشند. 
ــنگ و  ــال س ــوزاندن زغ ــان از س ــان همچن ــرق جه ــی از ب ــل توجه بخــش قاب
ــد و  ــد ش ــوند، حاصــل خواه ــه ای می ش ــای گلخان ــث انتشــار گازه ــه باع ــت، ک نف
انــرژی خورشــیدی، بــادی و انــرژی ناشــی از جــزر و مــد آب ســهم بســیار کمــی 
خواهــد داشــت. انــرژی هســته ای نیــز ســیکل هایی را در خواهــد نوردیــد: دوره هایــی 
از افزایــش تدریجــی و ســپس تنــزل ناگهانــی ناشــی از حوادثــی وحشــتناک بــرای 
ــاوری  ــک فن ــون ی ــرژی همجوشــی۴ هســته ای هــم تاکن ــای هســته ای. ان رآکتوره
مربــوط بــه آینــده محســوب می شــده و در یــک قــرن آینــده نیــز چنیــن خواهــد 

بود. 
اگــر پیش بینی هــا در مــورد گرمایــش جهانــی درســت از کار در بیاینــد، 
فقــدان اقدامــی بین المللــی اثراتــی جانبــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
گذرگاه هــای آبــی شــمال غــرب و شــمال شــرق در قطــب خالــی از یــخ خواهنــد 
ــرقی  ــواحل ش ــا و س ــه اروپ ــرقی ب ــیای ش ــل از آس ــه ی حمل ونق ــه هزین ــد ک ش
امریــکا را کاهــش خواهــد داد. هرچنــد تــا آن زمــان اجــزای اصلــی جریــان تجــارت 
جهانــی از غــرب اقیانــوس آرام گرفتــه تــا ســواحل شــرقی آســیا زیــرورو خواهنــد 
شــد و شــاید مســیر اقیانــوس آرام بــه ســوی کشــورهای ثروتمنــد امریــکای جنوبــی 
تقویــت شــود. بخــش قابــل توجهــی از رفت وآمــد مربــوط بــه مســیر مشــهور قطــب 
ــد  ــوط خواه ــی مرب ــه گردش گران ــده ب ــه ش ــه کار گرفت ــته ب ــه در گذش ــمال ک ش
شــد کــه می خواهنــد مســیری را کــه روالــد آموندســن۵ و آدولــف اریــک 

نوردینسکیولد۶ پیموده اند طی کنند. 
در مــورد دو ســوی مخــروط بی اطمینانــی چــه می تــوان گفــت؟ ایــاالت 

4.  Fusion Power
5.  Roald Amundsen
6.  Adolf Erik Nordenskiöld

دو کاوشگر قطب اهل اسکاندیناوی.)مترجم(
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ــی  ــاختار سیاس ــد. س ــرار می گیرن ــت آن ق ــه ی راس ــا در لب ــکا و اروپ ــد امری متح
ناکارآمــد و ادامــه ی رونــد نامطلــوب در ســاختار جمعیتــی باعــث خواهــد شــد ایــن 
ــل  ــان تبدی ــی در جه ــبتاً معمول ــی نس ــه اقتصادهای ــابق ب ــادی س ــای اقتص غول ه
شــوند. شــرایط آن هــا بــه طــور  ترســناکی شــبیه شــرایطی اســت کــه بســیاری از 
کشــورهای امریــکای التیــن در دوران بــد دهه هــای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از ســر 
ــا   ــه خواهــد کــرد، اّم ــد. اقتصادهــای آن هــا گاهــی رشــدی انــدک را تجرب گذراندن
به تازگــی  اقتصادهــای  بــود، در حالی کــه  اوقــات در رکــود خواهــد  بیشــتر 
جان گرفتــه در آســیا و بخش هایــی از امریــکای جنوبــی و آفریقــا رشــد ســریع تری 
ــی و  ــای عموم ــار بدهی ه ــان ب ــکا همچن ــا و امری ــرد. اروپ ــد ک ــه خواهن را تجرب
خصوصــی را بــر دوش خواهنــد کشــید و دوره هایــی از تــوّرم و بحــران ارزی را تجربه 
در  مرکــزی  دفاتــر  از  پــول  بین المللــی  صنــدوق  مقامــات  کــرد.  خواهنــد 
ــرای  ــی را ب ــن ســازمان در ســنگاپور نمایندگان ســاختمان های شیشــه ی نوســاز ای
ــتاد.  ــد فرس ــل خواهن ــنگتن و بروکس ــه واش ــا ب ــد بدهی ه ــورد تمدی ــث در م بح
ــر  ــا رنجیده خاط ــن بدهی ه ــنگین ای ــار س ــا از ب ــکا و اروپ ــی در امری ــکار عموم اف
خواهنــد بــود. امریکایی هــا همچنــان تأکیــد خواهنــد کــرد کــه بــر اســاس قانــون 
اساســی می تواننــد از کاالهــای به تازگــی واردشــده ماننــد هلی کوپترهــای شــخصی 
و ســینمای خانگــی ســه بُعدی هلوگرافیــک، کــه آن هــا را درســت در دِل فیلم هــای 
ــاالت  ــد در ای ــزان تولی ــد. می ــذت ببرن ــد، ل ــرار می ده ــران ق ــار بازیگ ــن و کن اکش
ــود و در کســری بودجــه ی  ــزان مصــرف خواهــد ب ــر از می ــب کمت ــه مرات متحــد ب
هنگفــت کشــور تــداوم خواهــد داشــت کــه نیازمنــد ادامــه ی اســتقراض ایــن کشــور 
ــه کشــورهایی  ــان ب ــا هم زم ــت باعــث نخواهــد شــد امریکایی ه ــن وضعی اســت. ای
کــه مــازاد تــراز تجــاری دارنــد انتقــاد کننــد کــه آن  کشــورها بــا قــرض دادن بــه 
ــا  ــد! اروپایی ه ــرف کنن ــد مص ــش از ح ــا بی ــوند امریکایی ه ــث می ش ــکا باع امری
ــرای  ــان ب ــا از حق ش ــت ت ــد انداخ ــروصدا راه خواهن ــداد و پرس ــی پرتع تظاهرات
نشســتن و نوشــیدن در کل روز، کــه از ســوی دیونیســوس۷ بــه آن هــا اعطــا شــده، 
ــات  ــروزی مجــدد در انتخاب ــن هدف شــان پی ــا، کــه اصلی تری ــد. دولت ه ــاع کنن دف

7.  Dionysus
یکی از خدایان یونانی که او را خدای   می گساری هم می دانند. )مترجم(
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ــه  ــان ب ــه ی تعهدات ش ــه هم ــدگان، ب ــک رأی دهن ــاب از تحری ــرای اجتن ــت، ب اس
ــا پــس از مذاکراتــی ســخت و  صنــدوق بین المللــی پــول عمــل نخواهنــد کــرد. اّم
طوالنــی، صنــدق بین المللــی پــول شــرایط تــازه ای را بــرای پازپرداخــت بدهی هــا 
تعییــن می کنــد. بدهــکاران به خوبــی می داننــد کــه اگــر شــما هــزار میلیــارد دالر 
بــه یــک بانــک بدهــکار باشــید، تحــت ســلطه ی بانــک قــرار داریــد، اّمــا اگــر صــد 
هــزار میلیــارد دالر بدهــکار باشــید، آنــگاه ایــن بانــک اســت کــه تحــت ســلطه ی 

شما است. ]۱[
در امریــکا، بحران هــای اقتصــاد کالن کــه گــه گاه پیــش می آینــد به خاطــر از 
ــت کــه  ــر خواهنــد شــد، در حالی کــه دول ــاوری وخیم ت ــری فن دســت رفتــن برت
در اختیــار یــا تحــت نفــوذ محافظه کارانــی بــا برداشــت افراطــی از مذهبــی قــرار 
ــوع  ــای مشــابه را ممن ــوژی و زمینه ه ــورد بیوتکنول ــات پیشــرو در م دارد، تحقیق
ــان  ــته های بنیادگرای ــط خواس ــز توس ــکا نی ــی امری ــام آموزش ــرد. نظ ــد ک خواه
افراطــی مذهبــی و اتحادیه هــای معلمــان تحــت فشــار قــرار خواهــد گرفــت کــه 
نتیجــه ی آن ســرعت گرفتــن افــول امریــکا اســت. چیــن مثــال ترســناکی اســت 
ــان را  ــاوری جه ــم و فن ــا در عل ــرای قرن ه ــور ب ــن کش ــدت. ای ــول بلندم از اف
رهبــری می کــرد. ســپس تصمیمــات دمدمی مزاجانــه ی امپراتورهــای ایــن 
ــودن و  ــر ب ــه برت ــه ب ــاور کورکوران ــت و ب ــوی اکتشــاف بیشــتر را گرف کشــور جل
ــی شــد  ــر چینــی باعــث رکــود و افول ــز غی ــه هــر چی ــی ب ســّنت ها و بی اطمینان
کــه بــرای جبــران آن بــه زمانــی معــادل شــش قــرن نیــاز بــود. ]۲[ بــرای ایــاالت 
متحــد، قــرن بیســت ویکم تنهــا نقطــه ی شــروع لغــزش در سراشــیبی مشــابهی 

خواهد بود. 
یکــی از اثــرات جانبــی ایــن افــول خبــر خوبــی بــرای برخــی از دیگــر کشــورها 
ــه ی  ــر پای ــادی ب ــوان اقتص ــش را به عن ــر جایگاه ــار دیگ ــکا ب ــود: امری ــد ب خواه
تولیــدات کارخانــه ای بــاز خواهــد یافــت. ]۳[ در ســال ۲۰۱۱، تولیــد برخــی کاالهــا 
ــتند  ــر نمی خواس ــا دیگ ــد. چینی ه ــل ش ــکا منتق ــه امری ــن ب ــارو از چی ــد ج مانن
ــد  چنیــن کاالهــای پالســتیکی بی ارزشــی را تولیــد کننــد؛ آن هــا ترجیــح می دادن
بــه ســوی بخش هــای پیشــرفته تر و پیچیده تــری گــذار کننــد. ایــن رونــد 
معکــوس، دســت کم باعــث ایجــاد شــغل بــرای کارگــران امریکایــی بــا تحصیــالت 
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کم و بی مهارت خواهد شد.
در لبــه ی چــپ مخــروط بی اطمینانــی چیــن و هنــد را می یابیــم کــه خیــزش 
اجتناب ناپذیــر و مقاومت ناپذیرشــانبرای تســلط بــر جهــان یکــی از پیش بینی هایــی 
ــه  ــان ارای ــا اطمین ــت ویکم، ب ــرن بیس ــت ق ــال های نخس ــروز، در س ــه ام ــت ک اس
ــه  ــور ب ــن دو کش ــک از ای ــر ی ــژادی در ه ــه ای و ن ــای منطق ــود. نابرابری ه می ش
ــزوم برخــورد پلیــس و نیــروی  درگیری هــای داخلــی متنــاوب خواهــد انجامیــد. ل
نظامــی بــا ایــن شــرایط بخــش قابــل توجهــی از منابــع دولتــی را مصــرف خواهــد 
ــازده و ســرمایه گذاری در  ــرای هزینه هــای اجتماعــی پرب کــرد و جــای اندکــی را ب
از  باقــی خواهــد گذاشــت. بیشــتر پروژه هــای زیرســاختی  بخــش عمومــی 
بی توجهــی و خرابــکاری و اقدامــات تروریســتی ناشــی از نبردهــای داخلــی آســیب 
ــق  ــد شــد و شــرکت های موف ــد. ســرمایه گذاری خارجــی محــو خواه ــد دی خواهن

داخلی نیز کشور را به سوی مناطقی با مشکالت کمتر ترک خواهند کرد.
برخــی از ایــن ســناریوهایی کــه ترســیم کــردم می تواننــد بــا یکدیگر همزیســتی 
ــا  ــدارد. اّم ــود ن ــان وح ــکان روی  دادن هم زمان ش ــر ام ــی دیگ ــرای برخ ــد؛ ب کنن
ــره ای را ترســیم  ــز چشــم انداز تی ــا نی ــداد کمــی از آن ه ــان تع ــق هم زم ــا تحق حت
خواهــد کــرد. در حالــی ایــن چنــد خــط را می نویســم کــه در آســتانه  ی هالوویــن۸ 
قــرار داریــم و در نتیجــه زمــان مناســبی اســت بــرای ایجــاد تــرس و دلهــره. اّمــا، 
بــه طــور حتــم، هــدف اصلــی مــن از نشــان دادن ایــن کابــوس هشــدار دادن بــه 
ــی بشــود کــه احتمــال تحقــق  ــاز اقدامات خواننــدگان اســت و امیــدوارم باعــث آغ
ــی چــه خواهــد  ــس، ســناریوی رؤیای ــوه را کاهــش دهــد. پ ــن کابوس هــای بالق ای

بود و چه اقداماتی برای تحقق آن باید انجام شود؟
بحران هــا  گرفته انــد  یــاد  سیاســت گذاران  رؤیایــی ام،  ســناریوی  در 
اجتناب ناپذیرنــد و مهم تریــن اقدامــات بــرای مقابلــه بــا آن هــا بایــد پیــش از وقــوع 
بحــران و در روزهــای خــوب انجــام شــود. اوایــل دهــه ی ۲۰۰۰، بهــای مــس بســیار 
ــر  ــرد. وزی ــه می ک ــی را تجرب ــد انبوه ــیلی درآم ــت ش ــه ی دول ــود و خزان ــاال ب ب

8.  Halloween
یکی از جشــن های ســنتی غربی در ماه اکتبر که خواندن داستان های ترســناک در شب  هالووین یکی از 

ویژگی های آن است. 
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ــع  ــای ذی نف ــل فشــار بســیاری از گروه ه ــدره والســکو۹، در مقاب ــت، آن اقتصــاد وق
بــرای تزریــق پــول بــه پروژه هــای مــورد نظــر آن هــا مقاومــت کــرد و بــه جــای آن 
صنــدوق ذخیــره ی مالــی هنگفتــی را ایجــاد کــرد کــه آن زمــان بــا انتقــاد شــدید 
همــان گروه هــای ذی نفــع مواجــه شــد. وقتــی رکــود بــزرگ ســال ۲۰۰۷ جهــان را 
درنوردیــد، بیشــتر کشــورها بــا مشــکالت جــدی کســری بودجــه و بدهــی مواجــه 
ــا  ــه کاهــش هزینه هــا در همــه ی برنامه هــای دولتــی شــدند. ب ــور ب شــدند و مجب
ــود شــیلی بیــش از دیگــران از بحــران  ــای مــس، ممکــن ب ــه ســقوط به توجــه ب
آســیب ببینــد، امــا والســکو توانســت از ذخایــر انباشــته شــده بــرای کم اثــر ســاختن 
شــوک اقتصــادی بهــره ببــرد و در نتیجــه یک شــبه بــه قهرمــان ملـّـی تبدیــل شــد. 
ــش  ــودن در دو بخ ــان ب ــی یکس ــه معن ــودن ب ــن ب ــه »کینزی ــده ک ــل ش از او نق
ســیکل )تجــاری( اســت.« ]۴[ در ســناریوی رؤیایــی مــن، ایــن شــعار بــا انــدازه ای 
ــد و  ــد ش ــب خواه ــان نص ــر جه ــاد سرتاس ــای اقتص ــوار وزارتخانه ه ــر دی ــزرگ ب ب

عملکرد مالی این نهادها نیز با آن مطابقت خواهد داشت. 
ایــن رؤیــا را دارم کــه مــدارس دولتــی در امریــکا کیفیــت و اهدافــی را کــه در 
نیمــه ی نخســت قــرن بیســتم داشــتند بازیابنــد و فــارغ التحصیــالن دبیرســتان از 
ــارغ  ــن ف ــرای ای ــند و ب ــوردار باش ــس، برخ ــه نف ــاد ب ــاً اعتم ــه صرف ــارت،  و ن مه
التحصیــالن دبیرســتانی فرصت هــای مقــرون بــه صرفــه ای بــرای کســب تحصیــالت 
ــی،  ــد ریاض ــت مانن ــا اهمی ــته های ب ــم در رش ــد؛ آن ه ــته باش ــود داش ــی وج عال
علــوم طبیعــی، مهندســی و )بــا جــرأت بایــد بگویــم( اصــول علــم اقتصــاد بــه جــای 
ــان  ــروز در می ــه ام ــص ک ــی و رق ــته های آوازخوان ــد رش ــاده تر مانن ــته هایی س رش
بســیاری از دانشــجویان امریکایــی محبوبیــت دارنــد ]۵[. بــه بیــان دیگــر، امیــدوارم 
امریــکا دریابــد آمــوزش بیشــتر نوعــی کاالی ســرمایه ای اســت و نــه مصرفــی. )در 
جهــان رؤیایــی( معلمــان مــدارس دســتمزد مناســبی دریافــت می کننــد و از ســوی 
دیگــر بخش هــای جامعــه مــورد احتــرام واقــع می شــوند. آن هــا بــا انگیــزه خواهنــد 
ــان  ــه ی معلم ــیت اتحادی ــد. حساس ــان می کنن ــف شغل ش ــان را وق ــود و خودش ب
تنهــا معطــوف بــه حفــظ شــغل همــه ی معلمــان بــدون در نظــر گرفتــن توانایــی، 
ــاه، و  ــی کوت ــال تحصیل ــول روز و س ــم در ط ــاعات کاری ک ــودن از س ــوردار ب برخ
9.  Andrés Velasco
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ــود.  ــد ب ــب نخواه ــتگی مناس ــای بازنشس ــا مزای ــبتاً زود ب ــدن نس ــته ش بازنشس
ــوردار  ــی برخ ــش خوب ــد از دان ــس می کنن ــه تدری ــی ک ــورد موضوع ــان در م معلم
ــاز  ــجویان ممت ــان دانش ــگاه در می ــا در دوران دانش ــتر آن ه ــود و بیش ــد ب خواهن
ــای  ــا و آرزوه ــته اند. امیده ــرار داش ــف ق ــوم ضعی ــه یک س ــاز( و ن ــوم ممت )یک س
ــد  ــرای بیشــتر بخــش ثروتمن ــد، ب ــی از تأکی ــزان متفاوت ــا می ــد ب مشــابهی، هرچن

جهان در سال ۲۰۱۳  نیز قابل تعمیم است. 
ــراد فرصــت ریســک پذیری،  ــرای اف ــن در ســال ۲۱۱۳، ب ــی م ــان رؤیای در جه
ــد شــدن در صــورت موفقیــت وجــود خواهــد داشــت.  ــوآوری و ثروتمن ــکار و ن ابت
ــد  ــت. هرچن ــد داش ــرار خواه ــه ق ــار هم ــر در اختی ــور براب ــه ط ــا ب ــن فرصت ه ای
ــد  ــع درآم ــود، گــروه قعرنشــین توزی ــرای همــه یکســان نخواهــد ب نتیجــه ی آن ب
ــکاری از  ــن راه ــد شــد. چنی ــت خواهن ــی حمای ــن اجتماع ــور تأمی ــک ت توســط ی
مجموعــه ای از سیاســت های ســاده، فراگیــر و نســبتاً غیرقابــل سوءاســتفاده تشــکیل 
ــای  ــه ی پرداخت ه ــن هم ــه جایگزی ــی۱۰ ک ــد منف ــر درآم ــات ب ــد مالی ــده؛ مانن ش
ــه ی  ــه از هم ــی ک ــات درمان ــش خدم ــا پوش ــراه ب ــود، هم ــده می ش ــی پیچی رفاه
ــیاری در  ــد. بس ــت می کن ــر حمای ــی ویران گ ــای درمان ــل هزینه ه ــراد در مقاب اف
ــد،  ــم می کنن ــه سوسیالیســم مته ــن شــیوه ای را ب ــاالت متحــد ناخــودآگاه چنی ای
اّمــا بایــد بــه آن هــا یــادآوری کــرد شــیوه ی بســیاری مشــابهی بــرای نخســتین بــار 
ــت گرا  ــای راس ــطوره ی لیبرتارین ه ــط اس ــده ای توس ــع کنن ــاًل قان ــرز کام ــه ط و ب
ــرای  ــن ب ــده آل م ــت. ]۶[ ای ــرار گرف ــاع ق ــورد دف ــن ۱۱م ــون فریدم ــی میلت یعن
ــدر  ــه آن ق ــف ک ــیار نحی ــت بس ــاختاری اس ــر س ــیب پذی ــار آس ــت از اقش حمای
بخشــنده نیســت کــه بــه افــراد اجــازه بدهــد بــرای همیشــه بــی کار بماننــد و راحت 
زندگــی کننــد. مهم تــر از همــه این کــه در ایــن شــیوه همــه ی گروه هــای 
ــد و  ــد ش ــد خواهن ــی بهره من ــاعدت های دولت ــدازه از مس ــک ان ــه ی ــدی ب درآم
بانــک داران بیــش از نانواهــا مــورد حمایــت قــرار نخواهنــد گرفــت. همچنیــن هیــچ 
10.  Negative Income Tax
11.  Milton Friedman

اقتصاددان امریکایی و یکی از چهره های اصلی مکتب پول گرایان در اقتصاد که در سال ۱۹۷۶ جایزه ی نوبل 
اقتصاد را کســب کرد. فریدمن که در ســال ۲۰۰۶ فوت کرد یکی از مدافعان گسترش بازار آزاد بود و کتاب 

سرمایه و آزادی  یکی از مشهورترین آثار او محسوب می شود. )مترجم(
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امتیــاز خاصــی بــه افــرادی تعلــق نخواهــد گرفــت کــه در مکان هایــی کــه بــا خطــر 
ــا  ــد، ی ــا می خرن ــازند ی ــت می س ــای گران قیم ــد خانه ه ــیل مواجهن ــاد و س تندب
ــا ایــن تصــور کــه قیمت هــا هرگــز  ــد ب آن هــا کــه وام هــای مســکن کالن می گیرن
ســقوط نخواهــد کــرد، یــا آن هــا کــه ریســک های باالیــی را بــه امیــد کســب ســود 
ــد.  ــرار می دهن ــدگان ق ــات دهن ــر دوش مالی ــی را ب ــد و زیان هــای احتمال می پذیرن
ایــن نظــام یارانــه ای را متوجــه کشــاورزانی نمی کنــد کــه در دوران رونــق زیــر بــار 
ــش از  ــداری و بی ــاورزی خری ــای کش ــا زمین ه ــد ت ــنگین می رون ــای س بدهی ه
حــد تولیــد کننــد. نظــام خدمــات درمانــی ایــده آل مــن افــرادی را پوشــش نخواهــد 
ــاک  ــالمت خطرن ــرای س ــه ب ــد ک ــی را برگزیده ان ــبکی از زندگ ــکارا س ــه آش داد ک
ــد  ــه درآم ــود ک ــر می ش ــت منج ــرطان و دیاب ــد س ــی مانن ــه بیماری های اســت و ب
آن هــا بــار مالــی قابــل توجهــی را بــه دیگــران تحمیــل می کنــد. ســخن حکیمانــه ی 
هربــرت اسپنســر۱۲، »حفاظــت از مــردم در مقابــل نتایــج اقدامــات احمقانــه ی آن هــا 
ــر  ــت ب ــی درش ــا حروف ــد ب ــد «، بای ــا می انجام ــان از احمق ه ــدن جه ــر ش ــه پ ب
دیوارهــای همــه ی ادارات دولتــی مربــوط بــه ارایــه ی کمــک، یارانــه، بیمــه و دیگــر 
انــواع اعانــات دولتــی نصــب شــود. ]۷[ جایــزه ی دارویــن بــه افــرادی پــس از مــرگ 
آن هــا اهــدا می شــود کــه بــا اقدامــات نامســئوالنه و احمقانــه باعــث حــذف خــود 
ــانده اند. ]۸[  ــع رس ــریت نف ــزن ژن بش ــه مخ ــه ب ــده اند و در نتیج ــریت ش از بش
جایــزه ی مشــابهی بایــد بــرای افــرادی طراحــی شــود کــه اقدامــات غیــر مســئوالنه 
ــه  ــی ک ــن مزایای ــک شــرکت شــده. همچنی ــی ی ــرگ مال ــث م و احمقانه شــان باع
ــه ای طراحــی  ــه گون ــد ب ــران پرداخــت می شــود بای ــه مدی بابــت قطــع همــکاری ب
شــوند کــه مــواردی را در بــر نگیرنــد کــه در آن هــا تــرک شــرکت پــس از مدیریتــی 

فاجعه آمیز روی داده است.
هنــگام طراحــی و اجــرای نظــام ایــده آل مــن بــرای حمایــت از اقشــار ضعیــف 
ــوازن ایجــاد خواهنــد  دولت هــا به دقــت میــان نیازهــای کوتاه مــدت و بلند مــدت ت
ــورد  ــد م ــتند و نبای ــی هس ــی حقیق ــات سیاس ــدت و ملزوم ــاد کوتاه م ــرد. اقتص ک
ــش از  ــه ی بی ــه هزین ــب ب ــدت اغل ــه کوتاه م ــه ب ــا توج ــد اّم ــرار بگیرن ــه ق بی توج

12.  Herbert Spencer
فیلسوف بریتانیایی در قرن نوزدهم میالدی. )مترجم(
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ــد و  ــی ناکارآم ــرکت و صنایع ــظ ش ــه اقتصــاد، حف ــق بخشــیدن ب ــرای رون ــد ب ح
ماننــد این هــا می انجامــد. در چنیــن مــواردی، سیاســتمداران و بســیاری از 
اقتصاددانــان بــه جملــه ای از مــرد بزرگــی اشــاره می کننــد کــه مــا این جــا تــالش 
ــا  ــم.« ام ــا مرده ای ــدت همــه ی م ــم: »در بلندم ــه روز کنی ــه ی او را ب ــم مقال می کنی
ایــن مثــال از مــرد بــزرگ یــک ایــراد منطقــی جدیــد دارد. او بایــد می گفــت: »در 
بلندمــدت هــر کــدام از مــا مرده ایــم.« ]۹[ در هــر زمانــی از آینــده، افــراد دیگــری 
ــع آن هــا هــم  ــه مناف ــد ب ــی بای ــود و هــر سیاســتگذار اخالق گرای ــد ب ــده خواهن زن
ــروز  ــی ام ــای سیاس ــا در رقابت ه ــدای آن ه ــر ص ــا اگ ــد؛ حت ــان بده ــه نش توج

شنیده نمی شود.
ــه از  ــد داشــت ک ــه اجــازه نخواه ــرم جامع ــد در رأس ه ــروت و درآم ــزان ث می
ــرای  ــدی ب ــه تهدی ــه ب ــرا ک ــرد؛ چ ــه بگی ــی فاصل ــدی خیل ــع درآم ــط توزی متوس
پایه هــای یکپارچگــی جامعــه تبدیــل خواهــد شــد. حتــا آن هــا کــه هیــچ اســتدالل 
اخالقــی یــا هنجــاری را بــرای محــدود ســاختن نابرابــری در نتایــج )و نــه فرصت ها( 
نمی پذیرنــد بایــد ایــن اســتدالل اثباتــی را قبــول کننــد: در نبــود هیــچ محدودیتــی، 
خطــر انقالبــی اجتماعــی کــه تهدیدکننــده ی رفــاه حتــا صدرنشــینان جامعــه اســت 
بســیار زیــاد خواهــد بــود. بــا برخــی محدودیت هــای موجــه، توده هــا دلیلــی بــرای 
ایــن تصــّور ندارنــد کــه ثروتمنــدان بــه جامعــه ای دیگــر یــا کشــوری دیگــر درون 
کشــور آن هــا، یــک ریچســتان۱۳، تعلــق دارنــد. ]۱۰[ وحدتــی بنیادیــن، یــک بــاور 
یــا احســاس میــان شــهروندان هــر کشــور باقــی خواهــد مانــد؛ ماننــد این کــه مــا 
ــان و  ــه انس ــا هم ــت م ــتیم و در نهای ــن هس ــد ای ــدی و مانن ــی، هن ــه امریکای هم
ــدازه ای اســت کــه  ــه ان شــهروند ســّیاره ی زمیــن هســتیم. یکدلــی میــان مــردم ب
هنــگام نیــاز بــه یکدیگــر کمــک کننــد. هرچنــد، آن هــا همچنــان حــس فردگرایــی 
و تعلــق خاطــر بــه دســتاوردهای شــخصی را حفــظ خواهنــد کــرد، بــه طــور خالصه 
ــرد  ــرار می گی ــاد ق ــورد انتق ــواره م ــه هم ــادی ک ــان اقتص ــه ی انس ــّدی از روحی ح
ــت  ــه موفقی ــرود و ب ــودش را ب ــرد راه خ ــد ف ــازه بده ــا اج ــد، ت ــد مان ــی خواه باق

13.  Richistan
اشاره نویسنده به سرزمینی مختص ثروتمندان است و شاید »ثروتمندستان« بهترین ترجمه برای آن باشد. 
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دســت یابــد و بتوانــد بــا آن دســته هنجارهــا و آداب و رســوم اجتماعــی کــه فــرد را 
ــن  ــدون چنی ــد. ب ــه کن ــرد مقابل ــوآوری را می گی ــوی ن ــت واداشــته و جل ــه تابعی ب

نوعی از فردگرایی، جامعه به سرعت منجمد و راکد خواهد شد.
ــع  ــادی و در واق ــی اقتص ــی حکم ران ــای سیاس ــن، نهاده ــی م ــان رؤیای در جه
سیاســت ورزی بــه طــور کلــی، پُرمنازعــه خواهنــد بــود، اّمــا نزاکــت و احتــرام در آن 
ــره  ــد مناظ ــی دارن ــرش متفاوت ــه نگ ــرادی ک ــا اف ــردم ب ــد. م ــد ش ــت خواه رعای
می کننــد اّمــا تصــور نخواهنــد هــر فــردی کــه نظــر مخالفــی دارد بــه طــور خــودکار 
بــه خائــن، شیطان پرســت، کمونیســت یــا هــر برچســب دیگــری کــه ُمــد روز باشــد 
ــرن  ــه در ق ــی ک ــن ایده های ــی از مهم تری ــاد دارم یک ــد. اعتق ــد ش ــل خواه تبدی
هجدهــم ظهــور کــرد عبــارت »مخالــف وفــادار بــه واالمقــام« در بریتانیــای کبیــر 
بــود کــه نشــان مــی داد یــک مخالــف در پارلمــان می توانــد از اقدامــات دولــت در 
آن زمــان انتقــاد کــرده و آن هــا را زیــر ســؤال ببــرد، بــدون این کــه اصــل وفــاداری 
بــه پادشــاهی و دولــت وقــت زیــر ســؤال بــرود. چنیــن عبارتــی شــرایط نظــارت و 
انتقــاد را مهیــا می کــرد کــه بــرای عملکــرد یــک دموکراســی و کاهــش خطــر ظهــور 
ــه ای،  ــت وفاداران ــن مخالف ــتند. چنی ــروری هس ــتبداد ض ــا اس ــه ی ــت مطلق حکوم
ــی  ــازمان های غیردولت ــانه ها، س ــه از ســوی رس ــذاران بلک ــا از ســوی قانون گ نه تنه
و دیگــر گروه هــای اجتماعــی بیــش از هــر زمــان دیگــری در دنیــای امــروز ضــرورت 
ــادی را در  ــدرت زی ــد، ق ــای جدی ــات و تکنولوژی ه ــرل اطالع ــه در آن کنت دارد ک
ــاداری  ــه وف ــن حلق ــده چندی ــدوارم در آین ــرار داده اســت. امی ــا ق دســتان دولت ه
متحدالمرکــز داشــته باشــیم: نســبت بــه خانــواده و دوســتان، نســبت بــه گروه هــای 
ــی و نســبت  ــای بین الملل ــه نهاده ــان، نســبت ب ــه ملت های م ــی، نســبت ب اجتماع
ــظ  ــه را حف ــت وفاداران ــه ی مخالف ــه روحی ــا هم ــور کل. اّم ــه ط ــانیت ب ــه انس ب
می کنیــم تــا کســانی را کــه بــه آن هــا قــدرت تنفیــذ کرده ایــم مســئول و پاســخ گو 

نگهداریم.
ســناریوی رؤیایــی مــن چگونــه قابــل اجراســت؟ راه ایــده آل ایــن اســت کــه هــر 
کســی فــردا صبــح کــه از خــواب بر می خیــزد بدانــد چــه کاری بایــد انجــام شــود 
ــا  ــه ی همــکاری و حســن نّیت. ام ــا روحی ــم ب ــد؛ آن ه ــق آن کمــک کن ــه تحق و ب
متاســفانه، محتمل تریــن راه از طریــق یــک بحــران عمیــق اســت. همان طــور کــه 
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منکــر اولســن۱۴ اشــاره کــرده، اصالحــات در نهادهــا معمــوالً بعــد از جنــگ یــا نــوع 
دیگــری از بحــران فــرا می رســند کــه ائتالف هــای تثبیت شــده ی پیشــین را 
ــرد. ]۱۱[  ــن می ب ــاص را از بی ــع خ ــا مناف ــی ب ــدرت گروه های ــد و ق منحــل می کن
ــا چنــد ســناریوی  ــن، ســناریوی رؤیایــی مــن نیــز احتمــاالً پــس از یــک ی بنابرای
ــن  ــن در ای ــاط م ــی ارتب ــر ب ــه های به ظاه ــید. اندیش ــد رس ــار از راه خواه کابوس ب
ــرن پیــش رو را  ــخ اقتصــادی ق فصــل، باالخــره، احتمــاالً روایتــی منســجم از تاری

شکل می دهند!
آیــا ســاعات کاری هفتگــی بــه پانــزده ســاعت خواهنــد رســید؟ آیــا بــار دیگــر 
چهــار یــا هشــت برابــر آن چــه اکنــون هســتیم ثروتمنــد خواهیــم شــد؟ آیــا مــاه یــا 
ــی  ــت چندان ــم و اهمی ــد شــد؟ نمی دان ــل خواهن ــا تبدی ــه مســتعمره ی م ــخ ب مری
ــازمان ها،  ــا و س ــا در نهاده ــاد دارم بهبوده ــم. اعتق ــؤاالت نمی ده ــن س ــه ای ــم ب ه
همان طــور کــه در ســناریوی رؤیایــی آمــده، بــه مراتــب مهم تــر از افزایــش اوقــات 
فراغــت یــا هرگونــه افزایــش قابــل توجهــی در ثــروت مــادی جهــان  امــروز اســت. 
بــا نهادهایــی خــوب، ســطح قابــل قبولــی از رفــاه اقتصــاد می توانــد بــه دســت آیــد 
و پایــدار بمانــد؛ بــدون آن هــا، حتــا ثــروت هنگفــت نیــز می توانــد شــکننده باشــد. 
امیــدوارم جهــان فقیــر امــروز بــه همــان ســطحی از زندگــی برســد کــه امــروز در 
بســیاری از کشــورهای پیشــرفته رواج دارد و همچنیــن امیــدوارم کشــورهای 
ثروتمنــد امــروز ســطح رفــاه اقتصــاد خــود را حفــظ کننــد. پیشــرفت های فراتــر از 
ــن جــای  ــی م ــد و نگران ــن امی ــان بزرگ تری ــا در می ــود، اّم ــد ب آن دلنشــین خواه

ندارد. 

14. Mancur Olson
اقتصاددان امریکایی در قرن بیستم که یکی از چهره های مهم مکتب نهادگرایی در اقتصاد است. )مترجم(

مخروِط بی اطمینانِی تندباِد اقتصادِی قرن بیست ویکم
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مقدمه
یــک قــرن می توانــد زمانــی بســیار طوالنــی بــه نظــر برســد، امــا نقش ونــگار 
امریــکای امــروز، صــد ســال پیــش ترســیم شــده  اســت؛ وقتــی درآمــد ســرانه در 
ایــاالت متحــد حــدوداً معــادل ۸۸۰۰ دالر )بــر اســاس دالر ســال ۲۰۱۲ ( بــود کــه 
معــادل یک ششــم ســطح فعلــی اســت. هرچنــد خــودرو، تلفــن، رادیــو و ســینما 
پدیده هــای تــازه ای محســوب می شــدند  اّمــا بــه ســرعت در حــال تکثیــر شــدن 
ــال ۱۹۱۳ ده  ــا س ــال ۱۹۰۷ ت ــد از س ــاالت متح ــا در ای ــداد خودروه ــد. تع بودن
برابــر شــده بــود. انتخابــات ۱۹۱۲ نقطــه ی عطفــی محســوب می شــد کــه وقــوع 
ــر  تحّوالتــی را نشــان مــی داد؛ چــرا کــه هــر دو کاندیــدای محبــوب رویکــردی ب

اساس دولت مرکزی به مراتب فعال تر را برگزیده بودند. 
بــا ایــن حــال همچنــان گمانه زنــی در مــورد صــد ســال دیگــر اقــدام 
 ،۱۹۳۰ ســال  در  کینــز  مشــهور  مقالــه ی  می شــود.  محســوب  پرخطــری 
ــب  ــه مرات ــده ای ب ــتی آین ــا«، به درس ــوادگان م ــرای ن ــادی ب ــاالت اقتص »احتم
ــا  ــود. ب ــرده ب ــی ک ــزرگ را پیش بین ــران ب ــار بح ــای تیره وت ــر از روزه ثروتمندت
وجــود ایــن بــه اشــتباه فکــر می کــرد کــه ایــن ثــروت بــه معنــای »حــل مشــکالت 
اقتصــادی خواهــد بــود« و »بشــر بــرای نخســتین بــار زمــان خلقــت بــا مشــکل 
واقعــی و دایمــی اش مواجــه خواهــد شــد ـ این کــه چگونــه از آزادِی رهــا شــدن 
از بنــد فشــارهای اقتصــادی بهــره ببــرد و چگونــه اوقــات فراغتــش را که پیشــرفت 
فنــاوری و نــرخ بهــره ی مرکــب برایــش بــه ارمغــان آورده انــد در راســتای زندگــی 
ــن  ــرد ای ــور می ک ــز تص ــرد.« کین ــه کار بگی ــت ب ــر و تندرس ــه، دلپذی خردمندان
خوش بختــی می توانــد آبســتن انقالبــی اخالقــی باشــد؛ بــه گونــه ای کــه بتوانیــم 
ــی  ــول اخالق ــی و اص ــول مذهب ــن اص ــن و قطعی تری ــی از مطمئن تری ــه برخ »ب
ــودن رباخــواری و مکــروه  ســنتی ماننــد ناپســند بــودن حــرص و طمــع، گنــاه ب
بــودن عشــق بــه ثــروت بازگردیــم و ایــن  را کــه رهــروان راســتین مســیر تقــوا و 
خــرد همــان افــرادی هســتند کــه کم تریــن توجــه را بــه فــردا نشــان می دهنــد 

سرلوحه قرار دهیم.« 
حتــا در ثروتمندتریــن کشــورهای امــروز، انســان ها فکــر نمی کننــد مشــکالت 
ــا  ــد ت ــتری را کار می کنن ــاعات بیش ــوز س ــردم هن ــده اند. م ــل ش ــادی ح اقتص
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ثروتمندتــر شــوند و ۶۰ درصــد امریکایی هــا می گوینــد وضعیــت اقتصــادی 
آن هــا معمولــی یــا فقیرانــه اســت. ]۱[ درآوردن پــول بیشــتر مشــکل بــه مراتــب 
مهم تــری اســت از یافتــن راه کارهــای بهتــر بــرای ســپری کــردن اوقــات فراغــت. 
ــع و  ــه طم ــر ب ــورهای ثروتمندت ــه کش ــورد این ک ــز در م ــز نی ــرش کین ]۲[ و نگ
رباخــواری پشــت خواهنــد کــرد، اکنــون و در پــی بحــران مالــی اخیــر و باتــالق 

وام های بی پشتوانه مضحک به نظر می رسد. 
مقالــه ی کینــز خطــرات پیش بینــی را بــه مــا یــادآوری می کنــد، اّمــا پرســش 
مهم تــر ایــن نیســت کــه چــه رویدادهایــی احتمــاالً در پیــش خواهنــد بــود بلکــه 
ایــن اســت کــه چــه عاملــی ممکــن اســت بــه بحــران ختــم شــود. بــرآورد صحیــح 
ــرای  ــتین گام ب ــاالً نخس ــده احتم ــی در آین ــه خوش بخت ــوه علی ــرات بالق خط
ــن  ــی محتمل تری ــا شــرح اجمال ــن فصــل را ب ــا آن تهدیدهــا اســت. ای مواجهــه ب
ــه  ــا مواج ــا آن ه ــال ۲۱۱۳ ب ــا در س ــوادگان م ــه ن ــادی ای ک ــناریوهای اقتص س
ــه رشــد  ــم ک ــز خوش بین ــن نی ــز، م ــم. همچــون کین ــاز می کن ــد شــد آغ خواهن
ــب  ــه مرات ــی ب ــه جای ــده ب ــال آین ــان در ۱۰۰ س ــد و جه ــه یاب ــادی ادام اقتص
ثروتمندتــر تبدیــل شــود. همچنیــن احتمــال مــی رود روندهــای پیــش رو همچنان 
بــه نفــع افــراد ثروتمنــد و نیــروی کار ماهــر باشــند، اّمــا یک دهــم فقیــر جامعــه 

نیز افزایش قابل توجهی را در سطح زندگی  تجربه خواهند کرد.
ــر  ــی بش ــش خوش بخت ــه افزای ــه این ک ــبت ب ــن نس ــز، م ــالف کین ــر خ ب
تغییراتــی اساســی در ذات آزمنــد بشــر ایجــاد کنــد تردیــد دارم. طمــع، بــه طــور 
ــن  ــن و قطعی تری ــم »مطمئن تری ــان می کن ــت و گم ــد یاف ــداوم خواه ــم، ت حت
اصــول مذهبــی و اصــول اخالقــی« مــورد نظــر کینــز در ســال های پیــش رو حتــا 
ــی در  ــن پیش بین ــد ای ــد. هرچن ــه نظــر بیاین ــروز دور از دســترس ب بیشــتر از ام
ــا  ــت، اّم ــده نیس ــدان امیدوارکنن ــز چن ــی کین ــی اخالق ــا خوش بین ــه ب مقایس
ــه  همچنــان مــوارد بســیاری در مــورد جهانــی ثروتمندتــر اســت کــه می تــوان ب
ــروز  ــتر از ام ــر بیش ــت بش ــزان فضیل ــر در آن می ــا اگ ــود، حت ــدوار ب ــا امی آن ه

نباشد. 
ــال ۲۱۱۳  ــان س ــود و جه ــم ش ــدت وخی ــه ش ــاع ب ــه اوض ــرای این ک ــد ب بای
ــه  ــرات ب ــن خط ــد. بزرگتری ــل ش ــی قائ ــم شانس ــد ه ــر از ۲۰۰۳ نباش ثروتمندت
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ــتی در  ــی تروریس ــد عملیات ــود؛ مانن ــوط می ش ــر مرب ــی از بش ــای ناش ویرانی ه
ــی  ــد در جهان ــه می توانن ــترده ک ــر گس ــای واگی ــیع، و بیماری ه ــی وس مقیاس
ــی  ــع طبیع ــود مناب ــه کمب ــد نســبت ب ــد. بای ــر شــیوع یابن به هم پیوســته راحت ت
کم تــر بترســیم؛ چــرا کــه قیمت هــای رو بــه افزایــش می تواننــد تحــّوالت 
ــن  ــع، اصلی تری ــد. در واق ــار بیاورن ــه ب ــری را ب ــار صرفه جویانه ت ــه و رفت فناوران
ــه  ــد ک ــی رخ بده ــت در صورت ــن اس ــی ممک ــع طبیع ــه مناب ــوط ب ــر مرب خط
ــه  ــع را ب ــه ی اســتفاده از مناب ــد هزین ــالش کنن ــازار ت ــت در ب ــا دخال ــا ب دولت ه
ــد نگــران باشــیم کــه  ــر، بای ــه بیــان کلّی ت ــد. ب طــور مصنوعــی پاییــن نگــه دارن
مبــادا کیفیــت نهادهــای سیاســی در جهــان ثروتمنــد و در جهــان رو بــه توســعه 
ــد  ــه سیاســت نادرســت می توان ــد؛ چــرا ک ــود نیاب ــر شــده و بهب ــب بدت ــه ترتی ب
آســیب های هنگفتــی بــه بــار بیــاورد. رکــود اقتصــادی بــرای طبقــات فرودســت 
ــه  ــم این ک ــود و ه ــوب می ش ــد محس ــک تهدی ــاً ی ــم ذات ــد ه ــان ثروتمن جه

می تواند به مشکالت سیاسی بیشتری ختم شود. 

آیندهایثروتمندونابرابر
بیشــتر آن چــه کینــز در ســال ۱۹۳۰ در مــورد آینــده ی اقتصــاد نوشــت امــروز 
ــان  ــه جه ــم ب ــل تعمی ــا قاب ــع حت ــد و در واق ــر می رس ــه نظ ــت ب ــم درس ه
ــر تأثیــر رشــد ســرمایه تأکیــد کــرد و بشــریت هنــوز  وســیع تری اســت. کینــز ب
ــاص  ــی اختص ــرمایه ی فیزیک ــرمایه گذاری در س ــه س ــی را ب ــل توجه ــدار قاب مق
می دهــد. در ســال ۲۰۱۱، نــرخ ســرمایه گذاری تولیــد ناخالــص داخلــی در 

امریکا حدود ۱۵ درصد و در چین بیش از ۴۸ درصد بود.
ــرن  ــول ق ــا در ط ــان داد، ام ــه نش ــانی توج ــرمایه ی انس ــه س ــر ب ــز کمت کین
ــده و  ــر ش ــیار واضح ت ــادی بس ــت اقتص ــوزش و موفقی ــن آم ــه ی بی ــتم رابط بیس
حتــا امریــکا هــم بــه گســترش منابــع مربــوط بــه ســرمایه ی انســانی ادامــه داده 
ــت وپنج  ــاالی بیس ــای ب ــد امریکایی ه ــش از ۳۰ درص ــال ۲۰۱۱، بی ــت. در س اس
ســال مــدرک کارشناســی بــه بــاال داشــتند، در مقایســه بــا ۲۶ درصــد در ســال 
۲۰۰۱. هرچنــد نگرانی هایــی در ایــن مــورد وجــود دارد کــه میــزان افــراد ۲۵ تــا 
۲۹ ســاله ای کــه مــدرک کارشناســی یــا باالتــر دارنــد کم تــر از میــزان افــراد ۳۵ 
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تــا ۳۹ ســاله بــا مــدرک کارشناســی یــا باالتــر اســت، اّمــا در قیــاس بــاال ایــن را 
هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه برخــی افــراد تحصیــالت دانشــگاهی را در اواخــر 
ــا  بیست ســالگی یــا سی ســالگی پــی می گیرنــد. نســبت افــراد ۲۵ تــا ۲۹ ســاله ب
مــدرک دانشــگاهی در امریــکا از ۲۸ درصــد در ســال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ بــه ۳۲ 

درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است.
میــزان رشــد در ســرمایه ی انســانی در نقــاط دیگــر جهــان شــدیدتر اســت. 
ــپری  ــال های س ــن س ــی۱، میانگی ــارو و ل ــط ب ــده توس ــای منتشرش ــر داده ه بناب
شــده در مدرســه میــان چینــی از چهارو نُه دهــم ســال در ســال ۱۹۹۰ بــه 
هفت ونیــم ســال در ســال ۲۰۱۰ رســیده. همیــن شــاخص در هنــد نیــز امــروز از 

کمتر از ۳ سال در مدرسه در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۴.۴ سال رسیده است.
کینــز همچنیــن تأکیــد کــرد کــه »فنــاوری در بخش هــای تولیــد و 
حمل ونقــل در ده ســال گذشــته بــا ســرعت بیشــتری در مقایســه بــا کل تاریــخ 
ــد  ــیر رش ــرای تفس ــان ب ــولو۲، اقتصاددان ــان س ــت« و از زم ــرده اس ــرفت ک پیش
ــد. ]۳[  ــر گرفته ان ــه در نظ ــرفت فناوران ــرای پیش ــژه ای را ب ــش وی ــادی نق اقتص
ــا نقــاط عطــف روی داده در حمل ونقــل در دهــه ی  هرچنــد به ســختی می تــوان ب
۱۹۲۰، ماننــد ســفرهای هوایــی بــر فــراز اقیانــوس آتالنیــک و افزایــش چشــمگیر 
ــده در بخــش  ــود فزاین ــه بهب ــان ب ــا همچن ــرد، اّم ــت ک ــودور رقاب ــتفاده از خ اس
ــتفاده از  ــش اس ــی افزای ــه تازگ ــز ب ــن نی ــم داد. چی ــه خواهی ــل ادام حمل ونق
ــکا در  ــد آن در امری ــدازه ی رش ــه ان ــه ب ــرده ک ــه ک ــخصی را تجرب ــودروی ش خ

دهه ی ۱۹۲۰ چشمگیر است.
بهبــود فنــاوری در بخــش تولیــد نیــز ادامــه خواهــد یافــت. دفتــر آمــار کار۳ 
بــرآورد می کنــد کــه بهــره وری بخــش تولیــد در ســال ۲۰۱۰ بــه میــزان 
شش و ســه دهم درصــد و در ســال ۲۰۱۱ بــه میــزان دوو یک دهــم درصــد 
افزایــش یافتــه و بهبودهــا در جهــان رو بــه توســعه حتــا چشــم گیرتر بــوده اســت، 
1.  Barro-Lee
2.  Solow

رابرت سولو، اقتصاددان امریکایی که در سال ۱۹۸۷ نوبل اقتصاد را دریافت کرد و تحقیقات او درباره ی رشد 
اقتصادی چشمگیر است. )مترجم(

3.  The Bureau of Labor Statistics

ثروت و جامعه ی خودمحافظ
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یافته هــای شــیه ۴و اســا۵ نشــان می دهــد »عامــل بهــره وری مربــوط بــه میانــه ی 
بخــش تولیــد چیــن بیــن ســال های ۱۹۹۲ تــا ۲۰۰۷ بــه طــور متوســط ســاالنه 

۱۵ درصد بهبود یافته است.« 
ــوالت  ــه محص ــروز ب ــف ام ــه ی عط ــن نقط ــل توجه تری ــم، قاب ــور حت ــه ط ب
ــاً  ــال ۱۹۳۰ تقریب ــا در س ــور آن ه ــه تص ــود ک ــوط می ش ــات مرب ــاوری ارتباط فن
ــتورها روی  ــداد ترانزیس ــه تع ــر این ک ــی ب ــور۶، مبن ــون م ــود. قان ــر نب امکان پذی
یــک تراشــه هــر دو ســال دو برابــر می شــود، ممکــن اســت در نهایــت اشــتباه از 
کار در بیایــد، اّمــا قــدرت رایانــش همچنــان قابــل توجــه باقــی خواهــد مانــد. حتــا 
ــات  ــاوری اطالع ــازه ی فن ــه از کاربردهــای ت چشــم گیرتر از آن اســتفاده ی خالقان
از ابــزار مصرفــی قابــل حمــل )ماننــد آی پــد( تــا شــبکه های اجتماعــی 

الکترونیکی )مانند فیس بوک( است. 
ایــن نوآوری هــا از بســیاری جهــات امیــدوار کننــده هســتند، فنــاوری 
ــوآوری  ــدن ن ــان تر ش ــث آس ــا باع ــان ایده ه ــهیل جری ــق تس ــات از طری اطالع
شــده اســت. در بیشــتر تحقیقــات امــروز از ابــزاری ماننــد گــوگل، جــی اســتور۷، 
ــون و  ــکان آزم ــات ام ــوژی اطالع ــا۸ و اســتیتا۹ اســتفاده می شــود. تکنول ویکیپدی
ــن  ــد. همچنی ــتاب می دهن ــش ش ــق دان ــه خل ــه ب ــاخته ک ــا س ــنجش را مهی س
ــا ذخیــره ی دانــش، تــدام رشــد منابــع دانــش را تضمیــن  )فنــاوری اطالعــات( ب

می کند و به رشد مداوم ثروت در جهان کمک می کند. 
ایــن ثــروت چگونــه می توانــد زندگــی مــا را متحــول کنــد؟ کینــز و گالبریــث۱۰ 
آینــده ای پـُـر از اوقــات فراغــت را تصــّور می کردنــد امــا ایــن تصــّور محقــق نشــده 
ــا چهل وپنــج  ــرای مــردان بیــن ســی وپنج ت ــرخ مشــارکت نیــروی کار ب اســت. ن

4.  Hsieh
5.  Ossa
6.  Moore’s Law
7.  JSTORE
8.  Wikipedia
9.  Stata
10. Galbraith

جان کنث گالبریت اقتصاددان متولد کانادا که از چهره های شاخص مکتب نهادگرایی به حساب می آید. )مترجم( 
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ــن  ــا ای ــه ۹۱ درصــد رســیده، ام ــروز از ۹۸ درصــد در ســال ۱۹۵۰ ب ســاله ی ام
رونــد بیــش از آن کــه نشــان دهنده ی افزایــش فراغــت در گــروه برخــوردار از رفــاه 
ــا  ــد ب ــه گروه هــای کم درآم اقتصــادی باشــد، نشــان دهنده ی مشــکالتی اســت ک
آن دســت و پنجه نــرم می کننــد. جــون۱۱ و پاتــر۱۲ نشــان دادنــد کــه در ســال های 
۱۹۶۹ تــا ۲۰۰۴  در نــرخ مشــارکت نیــروی کار  میــان مــردان امریکایــی 
تحصیل کــرده ی ۲۵ تــا ۴۴ ســاله نمی تــوان کاهشــی را مالحظــه کــرد. ]۵[ 
مشــارکت نیــروی کار بــه میــزان قابــل مالحظــه ای میــان افــرادی کــه در دوران 
ــد و بــه خصــوص امریکایی هــای آفریقایی تبــار  دبیرســتان تــرک تحصیــل کرده ان
دیــده می شــود. عــالوه بــر ایــن، بــه نظــر می رســد از ســال ۱۹۶۰ تاکنــون بــرای 
ــرایط  ــاعات کاری و ش ــی در س ــر اندک ــاله تغیی ــا ۴۴ س ــی ۲۵ ت ــردان امریکای م

اشتغال رخ داده است. 
ــی  ــده اند پیش بین ــث ش ــاالً باع ــه احتم ــمرد ک ــوان برش ــل را می ت ــد دلی چن
کینــز در مــورد افزایــش اوقــات فراغــت تحقــق نیافتــه باشــد. واضح تریــن دلیــل 
بــه اثــر درآمــد و اثــر جانشــینی بــاز می گــردد. در حالی کــه اثــر درآمــدی مــا را 
بــه مصــرف بیشــتر کاالهــای تفریحــی ســوق می دهــد، اثــر جانشــینی، کــه باعــث 
افزایــش دســت آورد کار کــردن می شــود، مــا را بــه کار بیشــتر وا مــی دارد. عــالوه 
ــه  ــه کار کــردن را ب ــوان ادعــا کــرد پیشــرفت های فناوران ــر ایــن، احتمــاالً می ت ب
فعالیتــی دلپذیرتــر از آن چــه زمانــی بــوده تبدیــل کــرده و مــا بــه جــای این کــه 
ــان را  ــر ثروت م ــق کاِر راحت ت ــم، از طری ــدوزی کنی ــر ثروت ان ــق کاِر کمت از طری
ــای  ــی نوآوری ه ــز توانای ــه کین ــن اســت ک ــه ای ــن فرضی ــم. آخری ــش داده ای افزای
ــت کم  ــر دس ــیار جذاب ت ــد بس ــل خری ــوالت قاب ــد محص ــرای تولی ــاوری را ب فن

گرفته بود. 
در مــورد زنــان، رونــد مشــارکت نیــروی کار و ســاعات سپری شــده در محــل 
کار غالبــاً رو افزایــش بــوده اســت. اّمــا ایــن رونــد تــا حــدی بــه ایــن خاطــر امــکان 
تحقــق یافتــه کــه بهبــود فنــاوری ســاعات مــورد نیــاز را بــرای انجــام امــور اصلــی 

11. Juhn
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خانــه داری کاهــش داده. پژوهــش بیانچــی۱۳ و همکارانــش حاکــی از آن اســت کــه 
در ســال ۱۹۶۵ زنــان متاهــل بــه طــور میانگیــن هــر هفتــه بیســت و دو و ســه دهم 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی، تمیزکاری ه ــده ی غذای ــاختن وع ــاده س ــرای آم ــاعت را ب س
پخت و پــز و شســتن لباس هــا اختصــاص می داده انــد ]۷[. در ســال ۱۹۹۵، 
ــه هشــت و شــش دهم ســاعت در  ــرای ایــن امــور ب میــزان زمــان صــرف شــده ب
هفتــه کاهــش یافتــه بــود. انقــالب فنــاوری در خانــه داری ــــ ماننــد مایکروویــو، 
ماشــین لباس شــویی، غذاهــای آمــاده ــــ به شــدت از بــار مربــوط بــه امــور خانــه 
کاســته و امــکان ورود گــروه قابــل توجهــی از زنــان متأهــل را بــه بــازار کار مهّیــا 

ساخته است ]۸[. 
افزایــش شــدید مشــارکت نیــروی کار  میــان زنــان در اواســط دهــه ی ۱۹۹۰ 
تعدیــل شــده و پــس از آن رونــد افزایــش آن شــیب کمــی  داشــته اســت. در ســال 
۱۹۹۵، شــصت و دو و ســه دهم درصــد از زنانــی کــه بچــه ای شش ســاله یــا کمتــر 
ــه  ــد ب ــن شــاخص ســیزده ســال بع ــد و ای ــازار کار حاضــر بوده ان داشــته اند در ب
ــازه   ــای ت ــد فناوری ه ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــیده اس ــش دهم رس ــه و ش شصت و س
ــاص  ــا اختص ــتن ظرف ه ــه شس ــه ب ــد ک ــی بوده ان ــرای زمان ــری ب ــن بهت جایگزی
ــوان  ــختی می ت ــودکان و به س ــت ک ــه تربی ــه ب ــان اختصاص یافت ــا زم ــت ت می یاف
گفــت چــرا افزایــش درآمــد بایــد بــه کاهــش خواســت والدیــن بــرای تعامــل بــا 
ــد،  ــش می یاب ــه ی فرصــت آن افزای ــم هزین ــه طــور حت ــد. ب فرزندان شــان بینجام
اّمــا بــازده ی ســرمایه گذاری در تربیــت فرزنــدان نیــز افزایــش خواهــد یافــت. اگــر 
ســرمایه گذاری در پــرورش کــودکان تأثیــر قابــل توجهــی بــر توســعه ی ســرمایه ی 
انســانی در بلندمــدت دارد، پــس افزایــش نــرخ بــازده ی ایــن ســرمایه گذاری بــه 
کاهــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار میــان والدیــن کــودکان کم سن و ســال 
ــال  ــودک خردس ــا ک ــه ب ــی ک ــد زمان ــا می دانن ــه آن ه ــرا ک ــد؛ چ ــد انجامی خواه
خــود ســپری کننــد در آینــده بازگشــت اقتصــادی بــه مراتــب بیشــتری خواهــد 

داشت. 
ــه آن هــا اختصــاص می دهنــد  ــان را ب امــوری کــه امریکایی هــا بیشــترین زم
ــه ترتیــب خوابیــدن )هشــت و هفت دهــم ســاعت در روز(، کار )ســه و دودهــم  ب
13.Bianchi
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ســاعت در روز(، و تماشــای تلویزیــون )دو و هشتادو ســه ســاعت در روز( هســتند. 
این کــه امریکایی هــا امــروزه تقریبــاً همــان زمانــی را کــه بــه کار کــردن 
ــر  ــن تغیی ــد مهم تری ــون می کنن ــای تلویزی ــرف تماش ــد ص ــاص می دهن اختص
اساســی از روزگاری اســت کــه کینــز در آن می زیســت. بــا در نظــر گرفتــن زمانــی 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــوم ک ــن مدی ــود و ذات ای ــون می ش ــای تلویزی ــرف تماش ــه ص ک
فنــاوری  اســت، کامــاًل محتمــل بــه نظــر می رســد کــه رشــد ســریع شــبکه های 
کابلــی ســودآورترین پیشــرفت فناورانــه بــوده اســت. احتمــاالً بیشــترین تحــوالت 
در زندگــی بشــر در یــک قــرن آینــده بــه ســرگرمی  خانگــی مربــوط خواهــد شــد. 
ــه لذت هــای انفــرادی بیشــتر خواهــد  ــازه ب ــوان گفــت ایــن فناوری هــای ت نمی ت
انجامیــد یــا ارتباطــات اجتماعــی بیشــتر )ماننــد آن چــه فیــس بــوک پدیــد آورد(، 
ــا ســکون بیشــتر بشــر  ــد اساســاً باعــث فعالیــت بیشــتر ی ــا فناوری هایــی جدی ی

خواهند شد.
ــر  ــازه ب ــای ت ــر تکنولوژی ه ــر تأثی ــع ب ــتر مواق ــان در بیش ــه اقتصاددان البت
شــیوه ی کار کــردن تمرکــز می کننــد تــا تأثیــر آن بــه تفریــح، و نگرشــی گســترده 
در میــان آن هــا وجــود دارد مبنــی بــر این کــه وقتــی فنــاوری اطالعــات 
بخش هــای مختلــف جهــان را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد، حرکــت کشــورهای 
غیــر غربــی بــه ســوی برابــر اقتصــادی ادامــه خواهــد یافــت. شــاید چیــن در ســال 
۲۱۱۳ بــه انــدازه ی امریــکا ثروتمنــد نباشــد، امــا بــه طــور حتــم بســیار ثروتمندتر 
ــز  ــا نی ــن و صحــرای آفریق ــکای التی ــد، امری ــود و  هن ــد ب ــروز خواه ــن ام از چی
ــم  ــد، می توانی ــق یاب ــناریو تحق ــن س ــر ای ــت. اگ ــد داش ــی خواهن ــن وضعیت چنی

چشم انتظار جهانی به مراتب خوش بخت تر و برابرتر باشیم. 
اگــر واقعــاً بــه دنبــال تحقــق ایــن خوش بینــی بلندپروازانــه هســتیم، 
می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه گســترش ثــروت بــه معنــای گســترش دموکراســی 
هــم باشــد؛ چــرا کــه همبســتگی ثــروت و دموکراســی واضــح بــه نظــر می رســد. 
هرچنــد مشــخص کــردن جهــت علیــت ایــن همبســتگی کار ســختی اســت، بــارو 
ادعــا می کنــد ثــروت بــه دموکراســی می انجامــد ]۱۰[، گلیــزر، پونزتــو۱۴ و 
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نهادهــای  حامــی   عامــل  اصلی تریــن  آمــوزش  می کننــد  ادعــا  شــلیفر۱۵ 
دموکراتیــک پایــدار اســت. ]۱۱[ اگــر این گونــه باشــد، پــس جهانــی ثروتمندتــر 

می تواند به مراتب دموکراتیک تر هم باشد.
ــن۱۶  ــاالیی مارتی ــه س ــور ک ــاالً همانط ــان احتم ــری در جه ــه براب در حالی ک
ــا در  ــه حت ــال این ک ــت، احتم ــد یاف ــود خواه ــی بهب ــور کل ــه ط ــان داده ب نش
صــورت خــوب پیــش رفتــن اوضــاع، برابــری در کشــورها نیــز افزایــش یابــد، بــه 
ــر این کــه از  ــد مبنــی ب ــل ناچیــزی وجــود دارن ــر اســت ]۱۲[. دالی ــب کمت مرات
ــه مهــارت )کــه باعــث افزایــش فاصلــه ی درآمــدی میــان  ــازده نســبت ب رشــد ب
افــراد بــا مهــارت و بــدون مهــارت شــده( در آینــده کاســته شــود، یــا در جهانــی 
ــه در  ــاده بلک ــای س ــتر فعالیت ه ــا در بیش ــه تنه ــین ن ــوژی و ماش ــه تکنول ک
ــار  ــوان انتظ ــرد نمی ت ــانی را می گی ــروی انس ــای نی ــز ج ــخصی نی ــات ش خدم
ــیار  ــغلی بس ــای ش ــند فرصت ه ــادر باش ــر ق ــارت کمت ــا مه ــران ب ــت کارگ داش
ــد  ــث خواه ــاوری باع ــه فن ــوط ب ــای مرب ــش پیچیدگی ه ــد. افزای ــی را بیابن خوب
ــر  ــد، امــا اث شــد بخــش بیشــتر تولیــد همچنــان در جهــان ثروتمنــد باقــی بمان
ــد  ــد تولی ــال فرآین ــد انتق ــود. رون ــد ب ــز خواه ــروی کار ناچی ــر نی ــد ب ــن تولی ای
ــور  ــه ط ــان ب ــر جه ــاط فقیرت ــه نق ــروش کارمحــور ب ــد و ف ــل خری ــای قاب کااله

حتم ادامه خواهد یافت. 
ــرن بیســتم دوره ای از کاهــش  ــی ق ــکا در دهه هــای میان ــاالت متحــد امری ای
ــه نظــر می رســد چنیــن شــرایطی  ــا بعیــد ب ــه کــرد اّم ــه دســتمزد را تجرب فاصل
ــه ی  ــی را در فاصل ــن کاهش ــو۱۸ چنی ــن۱۷ و مارگ ــوند. گلدی ــرار ش ــر تک ــار دیگ ب
ــه  ــی ک ــر در زمان ــر غیرماه ــرای کارگ ــا ب ــریع تقاض ــش س ــه »افزای ــتمزد  ب دس
ــد. ]۱۳[  ــط می دانن ــود« مرتب ــش ب ــه افزای ــر به شــدت رو ب ــران ماه ــداد کارگ تع
بــا در نظــر گرفتــن این کــه ســطح آمــوزش امــروز بــه مراتــب باالتــر اســت، تصــور 
ــر اســت.  ــده به ســختی امکان پذی ــران آموزش دی ــداد کارگ جهشــی مشــابه در تع
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بــا توجــه بــه تــوان فعلــی مــا )بشــر( در جایگزیــن ســاختن کارگــر غیرماهــر بــا 
تکنولــوژی و ســرمایه، نمی تــوان انتظــار داشــت کــه افزایــش تقاضــا بــرای کارگــر 

ساده یا کم تر ماهر تحقق یابد. 
تصــور دخالــت گســترده ی سیاســی بــرای کاهــش نابرابــری ســاده تر از تصــور 
ــران  ــش دســتمزد کارگ ــه باعــث شــود افزای ــه تحــول اقتصــادی اســت ک هرگون
ســاده بــه میــزان قابــل توجهــی بیشــتر از افزایــش دســتمزد افــرادی باشــد کــه 
ــق  ــا از طری ــن دخالت ه ــت ای ــن اس ــد. ممک ــری دارن ــانی باالت ــرمایه ی انس س
ســرمایه گذاری هوشــمندانه در آمــوزش و بــه کارگیــری سیاســت هایی کــه 
ــه  ــده۱۹ ب ــب ش ــد کس ــی درآم ــار مالیات ــد اعتب ــند مانن ــردن باش ــوق کار ک مش
ــه  ــت ک ــور اس ــل تص ــم قاب ــن ه ــد ای ــد. هرچن ــم رخ دهن ــه ای خوش خی گون
ــی  ــوآوری و کارآفرین ــر ن ــه ب ــد ک ــری صــورت گیرن ــب بدت ــه مرات ــای ب دخالت ه
ــاال بــردن ســطح مالیات هــا و  تأثیــر مخربــی داشــته باشــند؛ آن هــم از طریــق ب
ارایــه ی مشــوق هایی بــرای افــرادی کــه فعالیــت اقتصــادی ندارنــد، اقدامی کــه از 

انگیزه ی کار کردن در میان اقشار فرودست جامعه می کاهد.
ــاالً  ــی احتم ــرده فروش ــات و خ ــش خدم ــر در بخ ــدان ماه ــران نه چن کارگ
همچنــان از ســوی فنــاوری بــا چالــش مواجــه خواهنــد شــد. در ایــاالت متحــد، 
رشــد اشــتغال پــس از افــت ســال های ۱۹۷۹ تــا ۱۹۸۲ بــه طــور گســترده ای در 
بخــش خرده فروشــی و خدمــات افزایــش یافــت. اّمــا بهبودهــای نســبی در بــازار 
ــتغال  ــری در اش ــترش ضعیف ت ــان دهنده ی گس ــر نش ــای اخی ــتغال در رکوده اش
ایــن بخش هــا بــوده کــه شــاید بــه خاطــر فنــاوری و شــیوه های جدیــد تــدارکات 
ــی  ــد جایگزین ــه می توانن ــوده ک ــی ب ــی اینترنت ــد خرده فروش ــل مانن و حمل ونق

برای کارگران ساده محسوب شوند.
دســتمزدهای بــاال تنهــا بــه افــرادی بــا تخصــص فنــاوری محــدود نخواهنــد 
ــوردار  ــی برخ ــای خوب ــز از مزای ــات نی ــش خدم ــاغل بخ ــیاری از مش ــد و بس ش
ــن و فروشــندگان  ــدگان لیموزی ــر و مشــهور، رانن ــود. آرایشــگران ماه ــد ب خواهن
ــی دوام خواهنــد  ــه خوب ــر فنــاوری نیــز ب ــی مبتنــی ب پوشــاک احتمــاالً در جهان
آورد. نمی توانــم جهانــی را تصــور کنــم کــه در آن ثروتمنــدان تمایلــی بــه خــرج 
19.Earned Income Tax Credit
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ــته  ــات نداش ــر خدم ــدگان ماه ــا ارایه دهن ــایند ب ــی خوش ــرای تعامل ــردن ب ک
ــی  ــی توانای ــز نوع ــایندی نی ــل خوش ــن تعام ــه ی چنی ــی ارای ــا توانای ــند. اّم باش
ــع  ــه توزی ــان جامع ــه طــور غیریکســانی می ــی ب ــن توانای محســوب می شــود و ای

شده است. 
ــه  ــاًل محتمــل اســت ک ــد، کام ــش یاب ــداوم و افزای ــدی ت ــری درآم ــر نابراب اگ
ــه  ــکا ب ــه شــغلی نداشــته باشــند. ممکــن اســت امری ــری از جامع بخــش بزرگ ت
»رفــاه آن طــور کــه مــا می شناســیم« پایــان داده باشــد ولــی مــا بــه برخــورداری 
از تــوری حفاظتــی و ســاختاری از تأمیــن اجتماعــی حامــی  افــراد بــدون شــغل 
ادامــه می دهیــم. تقریبــاً ۹ میلیــون کارگــر )امریکایــی( در حــال حاضــر مســتمری 
ازکارافتادگــی دریافــت می کننــد و طبــق بــرآورد دفتــر آمــار کار ده ونیــم میلیــون 
ــن  ــد. ای ــازار کار حضــور ندارن ــد و در ب ــا ۶۴ ســال از کار افتاده ان ــر بیــن ۱۶ ت نف
ــرات  ــان دهنده ی تغیی ــتر نش ــاده بیش ــران ازکارافت ــداد کارگ ــریع در تع ــد س رش
شــرایط الزم بــرای دریافــت مســتمری از کارافتادگــی اســت )بــه خصــوص آن هــا 
کــه بــه کمــردرد و مشــکالت روانــی مربــوط می شــود( تــا هرگونــه افزایشــی در 

خطرات و حوادث مربوط به محل کار. 
ــبتاً  ــطح نس ــان در س ــر همچن ــارت کم ت ــا مه ــران ب ــتمزدهای کارگ ــر دس اگ
پایینــی باقــی بمانــد و اگــر حمایــت یــک جامعــه ی ثروتمندتــر از افــراد بــی کار 
افزایــش یابــد، می تــوان انتظــار داشــت بخــش بیشــتری از جامعــه را بــدون شــغل 
ببینیــم. بنــا بــر یافته هــای جــون و پاتــر، مشــارکت نیــروی کار بــرای مــردان ۲۵ 
ــار و  ــانده اند از نودوچه ــان نرس ــه پای ــتان را ب ــه دوره ی دبیرس ــاله ای ک ــا ۴۴ س ت
شــش دهم درصــد در ســال ۱۹۶۹ بــه هشــتادودو و هشــت دهم  درصــد در ســال 
ــالن  ــارغ التحصی ــرای ف ــابه ب ــاخص مش ــه ش ــه؛ در حالی ک ــش یافت ۲۰۰۴ کاه
دانشــگاهی در ســال ۲۰۰۴ در عــدد نودو پنــج و دوَدهــم درصــد باقــی مانــده بــود. 
]۱۴[ داده هــای نهــاد آمارگیــری جمعیــت جــاری۲۰ در ســال ۲۰۱۱ کــه همــه ی 
ــه  ــرخ اشــتغال ب ــر می گیــرد نشــان می دهــد ن ــر از ۲۵ ســال را در ب مــردان باالت
ــد  ــل کرده ان ــرک تحصی ــتان ت ــه در دوره ی دبیرس ــرادی ک ــرای اف ــت ب جمعی
و  هفتادوهفــت  دانشــگاهی  فارغ التحصیــالن  بــرای  و  پنجاه ونه دهــِم درصــد 
20.Current Population Survey



123

هشت دهم درصد بوده است. 
خــروج کارگــران بــا مهــارت کم تــر از بــازار اشــتغال، بــه خصــوص آن هــا کــه 
ــر  ــه نظ ــا ب ــت ام ــایند نیس ــد، خوش ــت می کنن ــی دریاف ــتمری ازکارافتادگ مس
می رســد نتیجــه ی اجتناب ناپذیــر نابرابــری درآمــدی و بیمــه ی اجتماعــی باشــد. 
ــی  ــا مســتمری ازکارافتادگ ــود ی ــارت ش ــن مه ــل رفت ــث تحلی ــتغال باع ــر اش اگ
ــار  ــوان انتظ ــد، می ت ــتغال باش ــدم اش ــر ع ــی ب ــدرک مبن ــه ی م ــد ارای نیازمن
مشــاهده ی طبقــه ای از بــی کاران بالــغ را داشــت. جامعــه ای ثروتمنــد خواهــد شــد 
کــه بتوانــد بــار هزینــه ی بیمــه ی اجتماعــی ایــن گــروه را تحمــل کنــد، اّمــا بــا 
توجــه بــه رابطــه ی مســتحکم میــان میــزان رضایــت از زندگــی و اشــتغال، ایــن 

گروه بخش نه چندان خوشحال جهانی ثروتمند باقی خواهند ماند. ]۱۵[
ــش  ــد از افزای ــه بتوان ــرای این ک ــال ۲۱۱۳ ب ــکای س ــانس امری ــن ش بهتری
شــکاف نابرابــری درآمــدی و عــدم فعالیــت اقتصــادی مرتبــط بــا آن اجتنــاب کنــد 
ــودکان  ــه ک ــانی ب ــرمایه ی انس ــه ی س ــوزش و ارای ــش آم ــه در بخ ــت ک ــن اس ای
بخــش فرودســت جامعــه بــه مراتــب موثرتــر عمــل کنــد. در ایــن رابطــه، به وضــوح 
نمی تــوان گفــت بهــره وری آمــوزش عمومــی  در چهــل ســال اخیــر بهبــود قابــل 
ــرد  ــکا عملک ــع امری ــای صنای ــر بخش ه ــا دیگ ــه در مقایســه ب ــرده ک ــی ک توجه
ــوآوری  ــود ن ــن کمب ــد ای ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــوب می ش ــی محس ــیار ضعیف بس
بیشــتر در ماهیــت انحصارهــای دولتــی ریشــه دارد تــا هرگونــه مشــکل ذاتــی در 
ــیاری از  ــده در بس ــت حاصل ش ــج مثب ــوزش. نتای ــام آم ــوآوری در نظ ــکان ن ام
ــود  ــد بهب ــت می توان ــوارد رقاب ــی م ــد در برخ ــان می ده ــر۲۱ نش ــدارس چارت م

قابل توجهی را در خروجی بخش آموزش ایجاد کند. ]۱۶[ 
ــود  ــرای بهب ــینی ب ــه ماش ــد ب ــر می توان ــی رقابتی ت ــام آموزش ــک نظ ــا ی آی
بهــره وری نظــام آموشــی و کاهــش نابرابــری تبدیــل شــود؟ بســیاری از تحقیقــات 
اخیــر نشــان داده انــد خروجی هــای نظــام آموزشــی کــه میــزان درآمــد در دوران 

21.Charter Schools
شیوه ای از اداره مدرسه در امریکا که نه دولتی محسوب می شود و نه خصوصی و در واقع حالتی نیمه دولتی 
دارد به گونه ای که منابع مالی آن توســط دولت تأمین می شــود اما مدیریت مدرسه از دولت مستقل است. 

)مترجم( 
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ــی  ــظ دبیران ــری و حف ــه کارگی ــا ب ــد ب ــرد می توان ــر می گی ــز در ب ــوغ را نی بل
ــر  ــدارس چارت ــاز م ــاگردان ممت ــیاری از ش ــد. ]۱۷[ بس ــود یاب ــر بهب توانمندت

موفقیت شان را به سپری کردن ساعات بیشتر در مدرسه نسبت می دهند.
ـــ هزینه ی  ـــ معلمــان بهتــر و ســاعات بیشــتر در مدرســهـ  امــا ایــن دو راه کارـ 
زیــادی بــه همــراه دارنــد و احتمــاالً بیشــتر ســطح بهــره وری آموزشــی را تغییــر 
ــداد  ــر راه تع ــر س ــی ب ــی طبیع ــد آن را. محدودیت های ــزان رش ــا می ــد ت دهن
ــه  ــر روز در مدرس ــوزان ه ــت دانش آم ــار داش ــوان انتظ ــه می ت ــاعت هایی ک س
ســپری کننــد وجــود دارد و به کارگیــری معلمانــی بــا تــوان بــاال در جهانــی کــه 
مهارت هــا در آن ارزشــمند اســت بــه مراتــب پرهزینه تــر خواهنــد بــود؛ چــرا کــه 

این معلمان می توانند مشاغل دیگری را برگزینند.
تنهــا پیشــرفت های فنــاوری اســت کــه می توانــد افزایشــی پایــدار را در نــرخ 
رشــد بهــره وری نظــام آموزشــی ایجــاد کــرده و از نابرابــری بکاهــد. نظــام آموزشــی 
ــد  ــازه مانن ــای ت ــی از فناوری ه ــل توجه ــدار قاب ــش مق ــال آزمای ــروز در ح ام
ــکان مشــارکت دادن  ــوزش ریاضــی اســت. ام ــرای آم ــن ب ــزار آنالی اســتفاده از اب
دانــش آمــوزان در فرآینــد آمــوزش و تــوان بــرآورده ســاختن نیازهــای آموزشــی 
فــردی آن هــا پتانســیلی واقعــی را فراهــم مــی آورد. بــا ایــن حــال مــا هنــوز بــه 
انــدازه ی کافــی آزمون هایــی بــر اســاس انتخــاب تصادفــی و نتایــج بلندمــدت در 
ــن  ــودن چنی ــر ب ــورد موث ــا در م ــه آن ه ــا توجــه ب ــوان ب ــه بت ــم ک ــار نداری اختی

شیوه هایی برای اقشاری که چندان بهره مند نیستند اظهارنظر کرد. 
از آن جــا کــه تضمینــی در اختیــار نداریــم کــه فناوری هــای جدیــد ســرمایه ی 
ــه  ــار جامع ــه ی اقش ــان هم ــیع و  می ــطح وس ــی را در س ــانی و خوش بخت انس
ــه  ــد ادام ــمگیر در درآم ــاوت چش ــت تف ــار داش ــد انتظ ــد، بای ــترش می دهن گس
یابــد. ایــن نابرابــری بــه طــور قطــع از منظــر نگــرش رالــزی۲۲ غیرجــذاب خواهــد 
بــود و محققــان نشــان داده انــد میــان نابرابــری و افزایــش نــرخ ارتــکاب بــه قتــل، 

شرایط سالمت بدتر و حتا عدم رضایت از زندگی ارتباط وجود دارد. ]۱۸[  
ــم  ــای عظی ــت. ثروت ه ــد نیس ــم ب ــاًل ه ــر کام ــدت نابراب ــده ی به ش ــک آین ی

22.Rawlsian
اشاره دارد به جان رالز که یکی از مهمترین فیلسوف های قرن بیستم محسوب می شود. )مترجم(
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ــه و بشردوســتانه را تأمیــن کننــد  ــی فعالیت هــای خیرخواهان می تواننــد نیــاز مال
ــیاری را  ــوق های بس ــروت مش ــری ث ــیم. نابراب ــته باش ــار آن را داش ــد انتظ و بای
ــا  ــد. ب ــاد می کن ــر ایج ــان بهره مند ت ــا در جه ــوآوری حت ــی و ن ــرای سخت کوش ب
ایــن حــال همچنــان نابرابــری یکــی از نتایــج احتمالــی جهانــی ثروتمندتــر خواهد 

بود که بر اساس تکنولوژی و سرمایه ی انسانی بنا نهاده شده است.

ثروتروبهافزایشوسرشتاخالقیبشریت
ــز  ــد داد؟ کین ــر خواه ــا را تغیی ــهروندان م ــت ش ــروت سرش ــش ث ــا افزای آی
ــا  ــده ای ب ــی در آین ــع و مادی گرای ــه طم ــود ک ــرده ب ــی ک ــورانه پیش بین جس
ــن  ــز ای ــی کین ــد شــد. پیش بین ــر خواهن ــی بیشــتر کم رنگ ت ــروت و خوش بخت ث
بــود کــرد کــه مــا »بایــد قــدردان آن هایــی باشــیم کــه می تواننــد بــه مــا بیاموزنــد 
ــا فضیلــت و به خوبــی ســپری کنیــم، افــرادی  چگونــه ســاعت و روزهای مــان را ب
ــه  ــن ک ــن های چم ــد سوس ــد، مانن ــذت ببرن ــز ل ــد از همه چی ــه می توانن ــاد ک ش
ــن  ــد چنی ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــند۲۳«، اّم ــه می ریس ــند و ن ــت می کش ــه زحم ن
روزی فــرا رســیده باشــد. مــا بــه طــور قطــع قــدردان آن هایــی هســتیم کــه مــا را 
ــده ترین زن  ــرا تحسین ش ــک، اوپ ــنجی نیوزوی ــق نظرس ــد. طب ــرگرم می کنن س
امریکایــی در ســال ۲۰۱۱ بــود، اّمــا او بــه طــور قطــع بــرای ثروتــی کــه به دســت 

آورده زحمت بسیاری کشیده است. 
ــت  ــور موفقی ــتن و همین ط ــاد زیس ــیوه ی ش ــه ش ــرادی ک ــرای اف ــاید ب ش
اقتصــادی را می آموزنــد تقاضــای بیشــتری وجــود داشــته باشــد و ایــن می توانــد 
نتیجــه ی طبیعــی جهانــی ثروتمندتــر باشــد. دالیــل قانع کننــده ای وجــود دارنــد 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس ــک کاالی معمول ــز ی ــادی نی ــه ش ــّور این ک ــرای تص ب
ــه«  ــوب و صادقان ــرادف »خ ــرخوردگی مت ــأس و س ــاب از ی ــرای اجتن ــالش ب ت
زیســتن نیســت. هرکســی دوســت دارد احســاس پرهیــزکاری کنــد، اّمــا چنیــن 
ــق پاییــن آوردن ســطح اصــول  ــر و از طری ــه ای راحت ت ــه گون ــد ب هدفــی می توان

اخالقی حاصل شود، نه از طریق باال بردن سطح اعمال اخالقی.
ــردن در  ــه کار ک ــی ک ــداف اجتماع ــا اه ــازمان هایی ب ــتغال در س ــزان اش می

۲۳. اشاره کینز به سوسن های چمن از انجیل لوقا وام گرفته شده است )مترجم(
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ــه اســت، رشــد متوســطی را  ــور خیرخواهان ــه ام ــد تخصیــص عمــر ب ــا مانن آن ه
تجربــه کــرده.  میــزان اشــتغال در صنایعــی کــه به عنــوان »ســازمان های 
مذهبــی، خیریــه، مدنــی، حرفــه ای و ماننــد آن« طبقه بنــدی شــده اند در 
ــه دو و  ــون ب ــون میلی ــدم میلی ــه ص ــا ۲۰۰۹ از  دو و چهل و ن ــال های ۱۹۹۸ ت س
هفتادوشــش صــدم  میلیــون رســیده؛ رشــدی ده و هشــت دهم درصــدی کــه بــه 
طــور واضــح بیشــتر از رشــد پنــج  و  نه دهــم درصــدی اشــتغال در ســطح کشــور 
اســت. ســهم قابــل توجهــی از رشــد اشــتغال در ایــن بخــش عمدتــاً غیرانتفاعــی 
ــزار  ــزان ۲۲۰ ه ــه می ــتغال ب ــه اش ــی ک ــی رخ داده؛ جای ــازمان های مذهب در س
شــغل رشــد کــرده. بیشــترین نــرخ رشــد در میــان بخش هایــی ماننــد 
ســازمان های محیــط زیســتی، حافــظ منابــع طبیعــی و ســازمان های مربــوط بــه 
حیــات وحــش دیــده می شــود کــه اشــتغال در آن هــا تقریبــاً دو برابــر شــده و از 
۳۲ هــزار بــه ۶۰ هــزار رســیده و همچنیــن در ســازمان های حقــوق بشــری کــه 
اشــتغال در آن هــا از ۱۸ هــزار شــغل بــه ۳۰ هــزار شــغل رســیده اســت. بــا ایــن 
ــدون در  ــا ب ــه رشــد اســت اّم ــا رو ب ــن بخش ه ــه اشــتغال در ای حــال در حالی ک
نظــر گرفتــن بخش هــای ســنتی مذهبــی، ایــن ســازمان ها ســهم کوچکــی از کل 

اقتصاد را به خود اختصاص می دهند. 
ــد  ــا چــه حــد ثروتمن ــد بشــر ت ــی نمی کن ــه فرق ــن اســت ک ــن ای حــدس م
ــب  ــا ترکی ــد؛ ب ــم مان ــی خواهی ــتیم باق ــه هس ــی ک ــن مخلوقات ــا همی ــود، م ش
ــر  ــه نظ ــّنتی، ب ــی س ــر اخالق گرای ــدی. از منظ ــی و ب ــانی از نیک ــش یکس کم وبی
مــن افزایــش ثــروت تأثیــر اندکــی بــر بهبــود هفــت گنــاه کبیــره یعنــی طمــع ، 

حسادت، تنبلی، شکم پرستی، شهوت، تکبر و خشم خواهد داشت.
ــه کاهــش شــدید  ــه نظــر می رســد کینــز تصــور می کــرد افزایــش ثــروت ب ب
در مطلوبیــت نهایــی ثــروت بیشــتر خواهــد انجامیــد و در نتیجــه تفریــح از ارزش 
نســبی بیشــتری برخــوردار خواهــد شــد.  بــه یــک معنــا، او پیش بینــی می کــرد 
طمــع، شــاید همــراه بــا حســادت، افــول خواهــد کــرد و در نتیجــه شــاهد تنبلــی 
ــا از ســاده ترین مــدل  ــه طــور طبیعــی چنیــن نتیجــه ای حت بیشــتری باشــیم. ب
نیــز بــه دســت نمی آیــد، جایــی کــه افزایــش دســتمزدها هــم اثــر درآمــدی و هــم 
اثــر جانشــینی دارد و در عمــل ایــن دو ترکیــب می شــوند و نتیجــه اش ایــن اســت 
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کــه افزایــش دســتمزدها بــه طــور معمــول بــه معنــای ســاعات کاری بیشــتر، و نــه 
کمتر، است. 

امــا در طــول زمــان عامــل مهــم دیگــری نیــز علیــه نگــرش کینــز نســبت بــه 
ــر  ــای شــیوه های بهت ــه معن ــا ب ــازه تنه ــای ت ــح وارد عمــل شــده؛ فناوری ه تفری
ــه معنــای مجموعــه ی سرســام  ــرای تولیــد کاالهــای قدیمــی  نیســتند، بلکــه ب ب
ــازده ی  ــه ب ــه ممکــن اســت ب ــازه هــم هســتند. در حالی ک آوری از محصــوالت ت
نزولــی در مصــرف کاالهــای قدیمــی  برســیم، محصــوالت تــازه می تواننــد 
ــان  ــع مطلوبیت م ــورد تاب ــاید در م ــد. ش ــان بیاورن ــه ارمغ ــازه ای را ب ــای ت لذت ه
بایــد تابــع دیکســیت۲۴ ـ اســتیگلیتز۲۵ را در نظــر بگیریــم کــه در آن هــر محصــول 
بــه صــورت جداگانــه تابعــی مقعــر دارد، اّمــا جایــی کــه نــوآوران بــه طــور دایــم 
محصــوالت بیشــتر و بیشــتری را عرضــه می کننــد، تابــع کلــی مطلوبیــت بیشــتر 
و بیشــتر بــه ســوی خطــی شــدن میــل می کنــد. تــا زمانی کــه آی پدهــای جدیــد 
ــرای  ــازار می آینــد، شــانس کمــی  ب ــه ب ــراق ب ــرق و کفش هــای جدیــد ب پُرزرق وب

بشریت قائل هستم که در آینده ای نزدیک از میل به ثروت دست بردارد. 
درحالی کــه کینــز ایــده ی تفریــح بیشــتر را دوســت داشــت، دشــمنان تنبلــی 
شــاید بــه ایــن خاطــر دل گــرم شــوند کــه بشــر همچنــان تمایــل خواهــد داشــت 
بــرای کســب درآمــد بیشــتر، ســخت تر کار کنــد. ایــن دشــمنان تنبلــی احتمــاالً 
ــان  ــت اقتصــادی در می ــدم فعالی ــش ســطح ع ــران افزای ــه نگ ــش از هم ــد بی بای
افــراد بــا ســطح آمــوزش پایین تــر باشــند. اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد، همــراه بــا 
افزایــش نابرابــری و نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا حمایــت قابــل قبــول از بــی کاران، 
ــه  ــتری از جامع ــش بیش ــی بخ ــبک زندگ ــه س ــود ک ــم ب ــاهد خواهی ــاالً ش احتم

شامل تالشی اندک برای کار کردن باشد. 
ــه  ــد شــدن ب ــه طــور مشــابه نشــانه های اندکــی از ناپدی ــز ب ــرای حســد نی ب
چشــم می خــورد. صنعــت گســترده ای تنهــا بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه کــه بــه 
ــه  مــردم بخشــی از زندگــی افــراد ثروتمندتــر را نشــان بدهــد. مــردم به نــدرت ب
ــی  از  ــش از نیم ــان داده بی ــنجی نش ــک نظرس ــد. ی ــراف می کنن ــادت اعت حس

24.Dixit
25. Stiglitz

ثروت و جامعه ی خودمحافظ



صد سال دگر128

امریکایی هــا می گوینــد »فرزنــد داشــتن« یــا »داشــتن زمــان کافــی بــرای انجــام 
کاری کــه دوســت دارنــد« بــرای آن هــا بســیار مهــم اســت، در حالی کــه تنهــا ۱۳ 
ــت  ــرای آن هــا از اولوی ــودن« ب ــد ب ــد کــه »ثروتمن ــراف کرده ان درصــد آن هــا اعت
زیــادی برخــوردار اســت. بــا ایــن حــال به ســختی می تــوان گفــت ایــن 
ــده ی  ــا بازتاب دهن ــت ی ــراد اس ــی اف ــت واقع ــده ی خواس ــنجی بازتاب دهن نظرس
ــد  ــی رون ــان دهنده ی نوع ــاًل نش ــا اص ــد، ی ــد بگوین ــت دارن ــا دوس ــه آن ه آن چ

است. 
بــه طــور قطــع یکــی از تفســیرهای خشــم اخیــر نســبت بــه ثروتمنــدان، کــه 
هــم در نظرســنجی ها و هــم در جنبــش اشــغال )وال اســتریت( خــودش را نشــان 
داده، افزایــش حســد اســت. تحقیقــات نشــان داده افــراد وقتــی در میــان گروهــی 
ــد و  ــحالی می کنن ــاس خوش ــر احس ــده اند کم ت ــه ش ــر احاط ــراد ثروتمندت از اف
حســد یکــی از دالیــل آن اســت ]۱۹[. تــا وقتــی تعــداد زیــادی از افــراد بســیار 
ثروتمنــد وجــود داشــته باشــند کــه ســبک زندگــی آن هــا مزایایــی را برایــش ان به 
ــش  ــم افزای ــر نمی کن ــد، فک ــی از آن محرومن ــراد معمول ــه اف ــی آورد ک ــان م ارمغ

ثروت به حذف حسد بینجامد. 
در مــورد دو گنــاه جســمانی دیگــر یعنــی شکم پرســتی و شــهوت چــه 
می تــوان گفــت؟ بــاال بــودن میــزان چاقــی مفــرط نشــان می دهــد شــکم پرســتی 
پابرجــا و برقــرار اســت. ]۲۰[ وقتــی ماجــرا بــه چاقــی مفــرط مربــوط می شــود، 
در رقابتــی میــان دو فنــاوری حضــور داریــم: ]۲۱[ صنایــع غذایــی بــا راه کارهایــی 
ــع  ــمزه تر و صنای ــای خوش ــرف خوراکی ه ــرای مص ــی ب ــر زمان ــر از نظ به صرفه ت
ــه  ــش وزن ارای ــرای کاه ــی را ب ــه راه کارهای ــی ک ــای غذای ــه رژیم ه ــوط ب مرب
ــه  ــای فناوران ــی دوم، نوآوری ه ــگ جهان ــس از جن ــتر دوران پ ــد. در بیش می دهن
ــو، در ایــن رقابــت  در صنایــع غذایــی، شــامل فســت فودها و اجاق هــای مایکرووی

دست برتر را داشته اند و در نتیجه بیشتر غذا خورده ایم. 
بــا وجــود ایــن بــه نظــر می رســد چنیــن رونــدی از ســال ۲۰۰۰ کنــد شــده و 
شــاید بتــوان گفــت بهبودهــا در فناوری هــای مربــوط بــه رژیــم غذایــی مناســب 
باالخــره در حــال جبــران عقب افتادگــی هســتند. ]۲۲[ نوآوری هــای فناورانــه در 
ــان را  ــایز دور کمرم ــه س ــد ک ــه کنن ــی  را ارای ــوالت خوش طعم ــند محص تالش
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ــه  ــد دارم ک ــد. تردی ــن می خواهن ــردم چنی ــه م ــرا ک ــد؛ چ ــش ده ــر افزای کم ت
متخصصــان الهیــات در قــرون وســطی تصــور کــرده بودنــد شــکم پرســتی ناپدیــد 
ــان از  ــه شکم های ش ــد ک ــی  باش ــو از مردم ــور ممل ــک کش ــر ی ــد اگ ــد ش خواه
محصــوالت خوش طعــم کم کالــری پــر کننــد کــه مــا را چــاق نمی کنــد؛ هرچنــد 

این شیوه خطر کم تری را متوجه سالمت عمومی می کند. 
ــاه  ــر در گن ــای تغیی ــه معن ــازه ب ــش و فناوری هــای ت ــه افزای ــروت رو ب ــا ث آی
ــک  ــود؟  ی ــد ب ــارج از ازدواج خواهن ــی خ ــه ی جنس ــت کم رابط ــا دس ــهوت، ی ش
ــی نشــان داد رابطــه ی جنســی  ــای ســنی و اجتماع ــه گروه ه ــوط ب بررســی مرب
پیــش از ازدواج بیــن گــروه ســنی متولــد ۱۹۴۴ و گــروه ســنی متوســط ۱۹۷۴ در 
ســنین پایین تــر و شــاید بــا فراوانــی بیشــتر رخ داده و پــس از آن تعدیــل شــده. 
ــه  ــی ک ــراد بالغ ــبت اف ــد نس ــان می ده ــی۲۶ نش ــری عمومی اجتماع ]۲۳[ آمارگی
ــا  ــال ۱۹۷۰ ب ــت از س ــتباه اس ــارج از ازدواج اش ــی خ ــه ی جنس ــد رابط معتقدن
رشــدی ۱۰ درصــدی از حــدود ۷۰ درصــد بــه حــدود ۸۰ درصــد رســیده. 
ــرد،  ــن ک ــوان معی ــت در زناشــویی را مشــکل تر می ت ــه خیان ــوط ب ــای مرب رونده
ــم در  ــری عظی ــی از تغیی ــه حاک ــت ک ــی ای را یاف ــوان بررس ــدرت می ت ــا به ن اّم
ــاق  ــه اتف ــب ب ــه قری ــد ک ــات هــم نشــان می دهن ــن تحقیق ــار باشــد و بهتری رفت

امریکایی ها  به تک همسری تمایل دارند. ]۲۴[ 
ــوط  ــه تغییــرات طــی دهــه ۱۹۶۰ مرب ــد ب ــل قبــول می توان یــک نگــرش قاب
ــش از  ــی پی ــه جنس ــه ی رابط ــی و فناوران ــع قانون ــذف موان ــث ح ــه باع ــود ک ش
ــات  ــه شــامل مالی ــاری شــدند ک ــر در رفت ــه باعــث تغیی ازدواج و طــالق شــد ک
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــالق ب ــزان ط ــت، می ــور موق ــه ط ــتر و، ب ــش از ازدواج بیش پی
ــد ســطح  ــن تحــوالت هرچن ــه نظــر می رســد ای ــه ب ــن هم ــا ای می شــد. ]۲۵[ ب
ــر نــرخ رشــد آن  ــا ب ــد اّم ــه چنیــن رفتارهایــی را تغییــر داده ان نمــودار مربــوط ب

بی تأثیر بوده اند.  
ــت رابطــه ی جنســی خــارج از  ــز از جذابی ــدز نی ــن، بیمــاری ای ــر ای ــالوه ب ع
ــا  ــز پابرج ــی نی ــای مقاربت ــر بیماری ه ــی از دیگ ــرات ناش ــته و خط ازدواج کاس
ــازده ســرمایه گذاری  ــه مهــارت باعــث شــده ب ــازده نســبت ب هســتند. افزایــش ب
26.The General Social Survey
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روی کــودکان افزایــش یابــد و برخــی پژوهش هــا نشــان می دهنــد جدایــی 
ــد  ــی دارد. ]۲۶[ بعی ــر منف ــودک اث ــده ی ک ــد آین ــوزش و درآم ــر آم ــن ب والدی
می دانــم میــزان گناه هــای مربــوط بــه شــهوت در میــان نــوادگان مــا نســبت بــه 

نسل ما تغییر چندانی بکند.  
ــاد دارد  ــه اعتق ــرم ک ــم نظ ــر۲۷ ه ــتیون پینک ــر اس ــا نظ ــم، ب ــورد خش در م
موجودیــت بشــر بــه طــور پایــداری بــه ســوی خشــونت کمتــر در حرکــت اســت 
ــب  ــکا به مرات ــهرهای امری ــد. ]۲۷[ ش ــه یاب ــد ادام ــن رون ــم ای ــان می کن و گم
ــد. امــا ایــن کاهــش در خشــونت  ــر از آن چیــزی هســتند کــه زمانــی بودن امن ت
ــش  ــس و بخ ــط پلی ــه توس ــای به کار رفت ــا در فناوری ه ــده ی بهبوده بازتاب دهن
نظــارت اســت و همچنیــن از انتخــاب سیاســی مبنــی بــر افزایــش شــدید دوران 
ــدارد.  ــا تغییــر در خلق و خــوی مــا ن حبــس ناشــی می شــود و ارتبــاط چندانــی ب
مــا در امنیــت بیشــتری زندگــی می کنیــم امــا اصــاًل مطمئــن نیســتم کــه هیــچ 

تغییری در شخصیت اخالقی ما ایجاد شده باشد. 
ــرب،  ــروز در غ ــد ــــ ام ــگ باخته ان ــون رن ــی  اکن ــای قدیم ــی از نفرت ه برخ
دشــمنی های نــژادی و ضدیــت بــا یهودیــت بــه مراتــب کمتــر از گذشــته اســت 
ــــ اّمــا بــه نظــر می رســد ظرفیــت بشــریت در تنفــر ورزیــدن به انــدازه ی ظرفیــت 
ــه ای از  ــوان گون ــه عن ــا ب ــت م ــت. موفقی ــق اس ــدن عمی ــق ورزی ــرای عش آن ب
موجــودات زنــده بــه میــزان زیــادی مدیــون توانایــی مــا در تشــکیل گروه هایــی 
ــرای  ــا ب ــق م ــل عمی ــل خارجــی اســت. تمای ــا عوام ــارزه ب ــرای همــکاری و مب ب
ایجــاد مرزبنــدی ذهنــی میــان خودی هــا و غیرخودی هــا همــواره باعــث خواهــد 
ــا  ــی از غیرخودی ه ــای ناش ــه تهدیده ــوط ب ــای مرب ــه روایت ه ــبت ب ــد نس ش
ــمنی و  ــکل دش ــه ش ــی ب ــد به راحت ــا می توانن ــن روایت ه ــیم و ای ــاس تر باش حس

نفرت در بیایند. 
ــر گســترش تنفرهــای جمعــی را بررســی  گلیــزر تأثیــر فناوری هــای نویــن ب
ــده،  ــان تر ش ــتان ها آس ــا و داس ــترش روایت ه ــه گس ــا ک ــرده. ]۲۸[ از آن ج ک
ــای  ــن فناوری ه ــا ای ــت. اّم ــر اس ــتری امکان پذی ــی بیش ــا راحت ــر ب ــه ی تنف عرض

27.Steven Pinker
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ــا ســاخته اند.  ــز مهّی ــای قدیمــی  را نی ــردن روایت ه ــکان رد ک ــان ام ــن همزم نوی
بســیاری ابــراز نگرانــی کرده انــد کــه محتــوای قابــل تنظیــم بــرای هــر کاربــر کــه 
ــه گروه بنــدی ایدئولوژیــک بیشــتری بینجامــد،  ــت ممکــن شــده ب توســط اینترن
ــا  ــاز ب ــوش ب ــا آغ ــت ب ــران اینترن ــد کارب ــی نشــان می دهن ــا بررســی های عمل اّم
تنــوع نگرش هــای ایدئولوژیــک مواجــه می شــوند. ]۲۹[ بــا در نظــر گرفتــن ایــن 
دو رونــد کــه در جهــت مخالــف عمــل می کننــد، به ســختی می تــوان پیش بینــی 

کرد میزان تنفر در دهه های پیش رو بیشتر خواهد بود یا کمتر.
ــاه در  ــن گن ــوان بزرگتری ــه عن ــب ب ــه اغل ــیم ک ــر می رس ــه تکب ــت ب در نهای
ــته های  ــرد خواس ــود ف ــث می ش ــر باع ــه تکب ــرا ک ــود؛ چ ــه می ش ــر گرفت نظ
ــه  ــد. در حالی ک ــرار ده ــت ق ــی در اولوی ــول اخالق ــه اص ــبت ب ــردی اش را نس ف
ــه و  ــش یافت ــه شــدت افزای ــد خودخواهــی ب ــا می کنن برخــی  روان شناســان ادع
ــد  ــاد دارن ــر اعتق ــی دیگ ــده ]۳۰[ گروه ــور۲۸« ش ــل خودمح ــاد »نس ــث ایج باع
ــه  ــوط ب ــل مرب ــک تحلی ــدک هســتند. ]۳۱[ ی ــرات مشاهده شــده نســبتاً ان تغیی
اشــعار آهنگ هــای مشــهور نشــان داد کــه اســتفاده از واژه هایــی ماننــد »مــن« در 
ــوان  ــه عن ــد ب ــاید بتوان ــه ش ــه ک ــش یافت ــا ۲۰۰۷ افزای ــی ۱۹۸۰ ت دوره ی زمان

نشانه ای از رشد خودشیفتگی در نظر گرفته شود. ]۳۲[
ــول  ــیفتگی در ط ــا خودش ــی ی ــیم خودخواه ــته باش ــار داش ــد انتظ ــرا بای چ
زمــان افزایــش یابــد؟ یــک تفســیر می توانــد ایــن باشــد کــه تحــوالت در فنــاوری 
و افزایــش ثــروت باعــث شــده اند امــکان خریــد خدمــات اساســی در بــازار توســط 
فــرد افزایــش یابــد و در نتیجــه فــرد بــرای برخــورداری از ایــن خدمــات نیــازی 
بــه تکیــه بــر روابــط اجتماعــی و عضویــت در گــروه، ماننــد عضویــت در ســازمان 
ــر  ــن ب ــد والدی ــث تأکی ــت باع ــن اس ــوالت ممک ــن تح ــدارد. ]۳۳[ ای ــوت، ن اخ
ــی، کــه  ــر خودتخریب ــا ب ــد آن ه دســت آوردهای شــخصی شــده باشــند و از تأکی
اغلــب بــرای شــرایط گروهــی مفیــد اســت، کاســته باشــند. اگــر چنیــن روندهایــی 

ادامه یابند، مشاهده ی کاهش در روند تکبر غافلگیرکننده خواهد بود.
ــده ای  ــه آین ــدی ب ــوان امی ــختی می ت ــتانی، به س ــان باس ــن گناه ــر ای از منظ
اخالقی تــر داشــت. چشــم انداز مّدنظــر کینــز خوش بینانــه بــود، امــا در ۸۳ 
28.Generation Me

ثروت و جامعه ی خودمحافظ



صد سال دگر132

ســال اخیــر به ســختی می تــوان مــواردی بــرای اثبــات آن یافــت. بــا نگاهــی بــه 
ــد،  ــد ورزی ــادت خواهن ــر و حس ــان تنف ــا همچن ــوادگان م ــاالً ن ــش رو، احتم پی
ــورد  ــک م ــر در ی ــود و اگ ــد ب ــرد خواهن ــا پرخــوری و شــهوت در نب ــان ب همچن
ــر  ــا متکبرت ــه آن ه ــت ک ــن اس ــت، ای ــخن گف ــتری س ــان بیش ــا اطمین ــوان ب بت
ــدن در  ــر ش ــدن و بهت ــر ش ــه ثروتمندت ــان ب ــر جه ــت کم اگ ــود؛ دس ــد ب خواهن

برآورده ساختن خواست های ما ادامه دهد.

اژدهایانکجایند؟تهدیدهایپیشرویکامیابیآینده
تحقــق جهانــی کــه ثــروت و کامیابــی در سرتاســر آن گســترده شــده باشــد 
سرنوشــت محتــوم نیســت. بــه طــور حتــم خطراتــی شــناخته شــده و ناشــناخته 
بــا عامــل انســانی یــا طبیعــی می تواننــد ســناریوی نســبتاً رو بــه پیشــرفتی را کــه 
تاکنــون در مــورد آن بحــث شــد از مســیر منحــرف کنــد. کینــز زمانــی مقالــه ی 
»احتمــاالت اقتصــادی بــرای نــوادگان مــا« را می نوشــت کــه هزینه هــای 
اقتصــادی رکــود بــزرگ اصــاًل نمایــان نشــده بودنــد. حتــا ایــن  نیــز کــه جنگــی 
جهانــی در آن مقیــاس راه اســت قابــل تصــّور نبــود. یــک درگیــری بــزرگ میــان 
ــد  ــروز می توان ــه ام ــردی ک ــت؛ نب ــل اس ــم محتم ــوز ه ــان هن ــای جه قدرت ه
ویرانــی ای بیشــتر از آنچــه را در دهــه ی ۱۹۳۰ روی داد بــه بــار بیــاورد. ســالح های 
کشــتار جمعــی خطــرات ناشــی از دولت هــای متخاصــم و گروه هــای تروریســتی 
را افزایــش داده. عــالوه بــر ایــن، بالیــای طبیعــی شــامل آن هایــی کــه بــه طــور 
ــه تغییــرات آب و هوایــی و بیماری هــای واگیــر مربــوط می شــوند، ایــن  بالقــوه ب
ظرفیــت را دارنــد کــه آســیب شــدیدی )بــه رونــد رو بــه رشــد اقتصــاد جهــان( 
وارد ســازند. همچنیــن ممکــن اســت ســقوطی سیاســی را تجربــه کنیــم کــه بــه 
ــن  ــد. ای ــت بینجام ــق مالکی ــت از ح ــادی و حفاظ ــن آزادی اقتص ــت رفت از دس
مشــکالت بــه خــودی خــود اقتصــادی نیســتند، امــا ممکــن اســت ویرانی هایــی 
ــی حضــور داشــته  ــوادگان مــا در جهان ــد کــه در نتیجــه ی آن ن ــار بیاورن ــه ب را ب

باشند که از جهان ما ثروتمندتر نباشد. 
ــد شــده باشــد  ــز متول ــه ی کین ــه در دوران انتشــار مقال ــی ک ــع کودک در واق
ــی ناشــی از  ــاً همــه ی عمــرش را در ســایه ی آخرالزمان ــن( تقریب ــدر م ــد پ )مانن
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ــزرگ ســپری کــرده. نخســت، درگیری هــای شــدیدی  نبــرد میــان قدرت هــای ب
کــه بــا حملــه ی ژاپــن بــه منچــوری آغــاز شــد و از ۱۹۳۱ تــا ۱۹۴۵ ادامــه یافــت. 
ــا چهل وچهــار ســال  بعــد از ۱۹۴۵، جنــگ ســرد و پیامدهــای گــه گاه داغ آن، ت
بعــد؛ یعنــی ســقوط دیــوار برلیــن بــر جهــان ســایه افکنــده بــود. بــرای بیشــتر آن 
ــود و  ــرای همــه واقعــی ب ــا ب ــام هســته ای هــر چنــد دور ام ســال ها، یــک قتل ع
همــواره محتمــل بــه نظــر می رســد کــه نــوادگان مــا، اگــر از چنیــن جنگــی جــان 
ســالم بــه در ببرنــد، بایــد در جهانــی آغشــته بــه رادیواکتیــو زندگــی کننــد کــه 

به مراتب فقیرتر از جهان امروز ما خواهد بود. 
خطــر درگیــری نظامــی  میــان قدرت هــای بــزرگ بــه مراتــب کمتــر از ســال 
ــان  ــیه همچن ــد. روس ــی مانده ان ــی باق ــوز تهدیدهای ــاً هن ــا حتم ۱۹۸۹ اســت، اّم
ــال رشــد اســت.  ــز به ســرعت در ح ــن نی ــدرت چی ــی دارد و ق ــوای نظامی خوب ق
ویرانــی مطلقــی کــه جنــگ میــان ابرقدرت هــا می توانــد بــه بــار بیــاورد بهتریــن 
عامــل بازدارنــده بــرای وقــوع چنیــن جنگــی اســت، اّمــا شــرطش ایــن اســت کــه 
ــی معقــول قــدرت را در اختیــار داشــته باشــند. دور از ذهــن نیســت کــه  رهبران
مردانــی نه چنــدان منطقــی، ماننــد آن هــا کــه آلمــان و ژاپــن را در دهــه ی ۱۹۳۰ 

رهبری کردند، زمام امور را در قدرت های بزرگ در اختیار بگیرند. 
به رغــم تمایــل گاه و بــی گاه امریــکا بــرای آغــاز جنگ هــای کوچک تــر، 
ــی را تولیــد  ــکا رهبران ــوان تصــور کــرد فرآینــد دموکراتیــک امری به ســختی می ت
ــر اشــتیاقی داشــته  ــی دیگ ــگ جهان ــک جن ــن ی ــه راه انداخت ــرای ب ــه ب ــد ک کن
باشــند. روســیه تــا حــدی دموکراتیــک اســت. رهبــران فعلــی ایــن کشــور ممکــن 
اســت در مــواردی از جنــگ اســتقبال کننــد اّمــا در مــورد آن هــا نیــز منافــع کمــی  
را می تــوان در ازای بــه خطــر انداختــن همه چیــز در یــک جنــگ میــان 
ــرای  ــه ب ــز ک ــن نی ــران چی ــد رهب ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــّور ب ــا متص ابرقدرت ه
ــوذ  ــر تحــت نف ــه پیش ت ــی ک ــر مناطق ــوان و دیگ ــدرت در تای ــن ق ــس گرفت بازپ
چیــن بوده انــد مصمــم هســتند، اّمــا شــیوه ی رهبــری چینــی هــم کامــاًل صبــور 

و هم نسبتاً عقالیی است. 
تهدیــد بزرگ تــر می توانــد از زیــرورو شــدن اساســی ســاختار سیاســی، 
ــرایط اقتصــادی و رشــد  ــود ش ــن، ناشــی شــود. بهب ــا چی ــیه ی ــاالً در روس احتم
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شهرنشــینی در چیــن بــه افزایــش شــدید خواســت دموکراســی خواهــد انجامیــد. 
ــار  ــه ب ــی را ب ــد شورشــی اجتماع ــم می توان ــن ه ــدید اقتصــادی در چی ــت ش اف
بیــاورد. در بهتریــن حالــت، ایــن خیــزش بــه گــذاری صلح آمیــز و ایجــاد 
ــی  ــن گذارهای ــال چنی ــن ح ــا ای ــد. ب ــان بینجام ــوری جه ــن جمه پرجمعیت تری
معمــوالً بــا هرج ومــرج همراهنــد و گذارهــای نــاکام بــه دموکراســی هــم اغلــب بــه 
ــوند.  ــم می ش ــتبدادی خت ــی اس ــخه هایی از کودتاهای ــر نس ــا دیگ ــری ی نظامی گ
ــه دموکراســی  ــذار ب ــده ی انزجــار راســت گرایان از گ ــال( نماین ــرای مث ــر )ب هیتل

وایمر بود. 
ــی شــدید چنیــن گــذاری و این کــه در دوران  ــا در نظــر گرفتــن بی اطمینان ب
ــد،  ــرار می گیرن ــن در رأس ق ــد خوش بی ــش از ح ــی بی ــوالً رهبران ــوب معم آش
ــا خطراتــی مواجــه شــود. می توانیــم امیــدوار  ــد ب ــوان گفــت جهــان می توان می ت
باشــیم  گــذار روســیه بــه دموکراســی دایمــی  باشــد و چیــن یــا بــه طــور پایــدار 
ــا  ــد، ام ــی بمان ــات باق ــت کم باثب ــا دس ــد، ی ــت کن ــی حرک ــوی دموکراس ــه س ب
به ســختی می تــوان از یــاد بــرد کــه مائــو۲۹ زمانــی گفــت: »مهــم نیســت 
چه جــور جنگــی در بگیــرد ــــ متعــارف یــا هســته ای ــــ مــا پیــروز خواهیم شــد« 
چــرا کــه »مــا ممکــن اســت بیــش از ۳۰۰ میلیــون نفــر را از دســت بدهیــم. خــب 

که چی؟ « 
ــه کــه رهبــری دولت هــای  ــا ایده هــای به شــدت خراب کاران ــد افــرادی ب تهدی
ــب بیشــتر اســت و  ــه مرات ــد ب ــده دارن ــای تروریســتی را به عه ــا گروه ه ــرور ی ش
ــم  ــای کوچــک ه ــرای گروه ه ــا ب ــکان را حت ــن ام ــی ای ســالح های کشــتار جمع
ــته ای  ــالت هس ــد. حم ــار بیاورن ــه ب ــی  ب ــای عظیم ــه ویرانی ه ــاخته ک ــا س مهّی
پی در پــی علیــه شــهرهای بــزرگ ویرانــی عظیمی بــه بــار خواهــد آورد و احتمــاالً 
بــه در هــم شکســتن تجــارت و بازرگانــی خواهــد انجامیــد کــه در نتیجــه از مســیر 
کامیابــی و ثــروت بیشــتر منحــرف خواهیــم شــد. هرچنــد بــا توجــه بــه آن چــه در 
دوازده ســال پــس از حمــالت ۱۱ ســپتامبر ســال ۲۰۰۱ بــه مرکــز تجــارت جهانی 
ــی بیشــتر  ــل چنیــن حمالت ــوان بازگشــت پذیری در مقاب ــم، ت و پنتاگــون دیده ای

29.Mao
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از میزان آسیب پذیری نسبت به آن ها بوده است. 
ــی  ــا اعضای ــازمان، ب ــک س ــه ی ــد ک ــن بودن ــادآور ای ــع ی ــالت در واق آن حم
ــت های  ــد. تروریس ــاد کن ــی ایج ــد ویران ــد می توان ــه ح ــا چ ــرگ، ت ــاده ی م آم
ــز  ــری مجه ــغ موکت ب ــرفته تر از تی ــالحی پیش ــچ س ــه هی ــپتامبر ب ــم س یازده
نبودنــد و بــا ایــن حــال توانســتند بــه دو ســاختمان عظیــم و نمادیــن امریکایــی 
حملــه کــرده و هــزاران نفــر را بکشــند. بــا وجــود ایــن، اقتصــاد و حتــا مرکــز شــهر 

نیویورک به حرکت رو به جلو و همراه با فراز و نشیب خود ادامه دادند. 
ــای شــرور  ــاید توســط دولت ه ــه ش ــده، ک ــه تروریســت های آین تصــور این ک
ــد  ــری وارد کنن ــز پرجمعیت ت ــه مراک مســلح شــده اند، آســیب های بیشــتری را ب
دور از ذهــن نیســت. شــاید امریــکا بیــش از پیــش بــرای تأمیــن امنیــت 
ــکا  ــه از امری ــرادی ک ــی اف ــن فراوان ــر گرفت ــا در نظ ــا ب ــرده، اّم ــرمایه گذاری ک س
خشــمگین هســتند، ادامــه چنیــن حمالتــی اجتنــاب ناپذیــر بــه نظــر می رســد.  
ــراه  ــه هم ــتری ب ــیب بیش ــه آس ــر ک ــی بزرگ ت ــه ای در مقیاس ــت، حمل در نهای
داشــته باشــد محتمــل بــه نظــر می رســد، اّمــا غــرب خواهــد توانســت بازهــم از 
ایــن حمــالت بــه ســالمت عبــور کنــد، همان طــور کــه پــس از حمــالت یازدهــم 
ســپتامبر و جنــگ جهانــی دوم بهبــود یافــت؛ مگــر این کــه اقدامــات تروریســتی 

بتوانند بخش های عظیمی  از شهرهای امریکا یا اروپا را از بین ببرند. 
ــه  ــا ب ــای طبیعــی مشــکل تر اســت، اّم ــزان خطــر ناشــی از بالی ســنجش می
نظــر می رســد بیشــتر رنــج و مشــکالتی را در ســطح محلــی ایجــاد کننــد و باعــث 
ــی  ــطح جهان ــه ای در س ــه حادث ــر این ک ــوند؛ مگ ــر نش ــادی فراگی ــت اقتص مصیب
روی بدهــد کــه بــه طــور تاریخــی تنهــا بیماری هــای واگیــر از چنیــن مقیاســی 
ــی  ــای طبیع ــی از بالی ــاد نوع ــیل نم ــه و س ــاد، زلزل ــد. گردب ــوردار بوده ان برخ
هســتند کــه صدهــا هــزار قربانــی بــه جــای گذاشــته اند. بــا ایــن حــال 
بررســی های کان۳۰ نشــان داده ایــن فجایــع تلفــات بیشــتری در کشــورهای فقیــر 
ــر از زیرســاخت های  ــن خاطــر کــه کشــورهای ثروتمندت ــه ای داشــته اند، شــاید ب
ــد  ــر می توانن ــه بهت ــد ک ــری دارن ــد و بخــش عمومی قدرتمندت ــری برخوردارن بهت

به چنین فجایعی واکنش نشان بدهند. 
30.Kahn
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رابطــه ی میــان برخــورداری از ثــروت بیشــتر و فنــاوری باالتــر با آســیب پذیری 
ــود؛  ــد ب ــز خواه ــر نی ــاالً ایمن ت ــر احتم ــی ثروتمندت ــد جهان ــر نشــان می ده کمت
ــه  ــت این ک ــد. نخس ــل می کنن ــس عم ــت عک ــر در جه ــل دیگ ــد دو عام هرچن
توســعه می توانــد بــه معنــای اســتفاده از تکنولوژی هــای خطرنــاک ماننــد 
ــی شــدت  ــای طبیع ــر بالی ــه اث ــد ب ــه می توانن ــم باشــد ک ــای اتمــی  ه نیروگاه ه
ببخشــند؛ ماننــد تجربــه ي تراژیــک ژاپــن در ســال ۲۰۱۱. دیگــر این کــه این کــه 
تغیــرات شــرایط آب وهوایــی احتمــاالً بــه امــکان وقــوع بالیایــی شــدیدتر 
می افزایــد، ماننــد این کــه بــاال آمــدن ســطح آب هــای آزاد باعــث افزایــش خطــر 

سیل می شود.  
ــد  ــار بیاورن ــه ب ــیاری ب ــی بس ــد ویران ــی می توانن ــن فجایع ــه چنی در حالی ک
امــا به طــور تاریخــی تأثیــر آن از نظــر جغرافیــای و زمانــی محــدود بــوده. 
طوفان هــای موســمی  پدیــده ای هســتند کــه بیشــتر مناطــق نزدیــک خــط اســتوا 
ــز روی گســل ها  ــا نی ــد و بخــش بیشــتری از زلزله ه ــرا می دهن ــر ق را تحــت تأثی
ــه در آن  ــت ک ــوان یاف ــی را می ت ــوارد اندک ــر، م ــرن اخی ــد. در دو ق رخ می دهن
ــا ســیل دچــار  ــان ی ــه، طوف ــک زلزل ــه خاطــر ی ــک کشــور ب ــدت ی رشــد بلندم

عقب گردی جدی شده باشد. 
ــتری را  ــب بیش ــیب های به مرات ــون آس ــر تاکن ــای واگی ــل، بیماری ه در مقاب
وارد ســاخته اند. حداقــل ســه بــار در تاریــخ، شــیوع یــک بیمــاری واگیــر بیــش از 
۲۵ میلیــون و شــاید تــا ۱۰۰ میلیــون نفــر را بــه کام مــرگ فرســتاده. دو فاجعــه ی 
ــم  ــرن شش ــرقی در ق ــتینیان در روم ش ــون ژوس ــاری طاع ــیوع بیم ــت ش نخس
ــد  ــی معتقدن ــد. برخ ــس از آن بودن ــرن پ ــت ق ــیاه هش ــرگ س ــالدی( و م )می
طاعــون ژوســتینیان بزرگ تریــن بــالی طبیعــی در طــول تاریــخ بشــر بــوده؛ چــرا 
ــراه  ــران هم ــای روم و ای ــدید امپراتوری ه ــف ش ــا تضعی ــدید آن ب ــات ش ــه تلف ک
بــود و افــول آن هــا منــادی قرن هــا آشــوب سیاســی و درجــا زدن اقتصــادی بــود. 
ــاد  ــری را ایج ــب کمت ــی به مرات ــرج سیاس ــیاه هرج وم ــرگ س ــل م ]۳۵[ در مقاب
ــتمزدها  ــش دس ــه افزای ــد، و ب ــرده باش ــاد ک ــی ایج ــاًل هرج ومرج ــر اص ــرد، اگ ک
ختــم شــد کــه تــوازن میــان ســهم زمیــن بــه کارگــر را بــه ســود کارگــران بــه 

هم زد.
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امــروز بعیــد اســت طاعــون خیارکــی۳۱ بتوانــد ویرانــی گســترده ای را بــه بــار 
ــد  ــن بیمــاری بجنگن ــا ای ــد ب ــم کــه می توانن ــی داری ــا آنتی بیوتیک های ــاورد. م بی
ــد  ــه می توانن ــا ک ــا موش ه ــان ب ــاس انس ــزان تم ــروز می ــه ام ــر این ک و مهم ت
ــه شــدت کاهــش یافتــه. در واقــع، بشــر در  حامــل کک ناقــل بیمــاری باشــند ب
جهــان ثروتمنــد بــه میــزان نســبتاً موثــری تأثیــر بیماری هایــی را کــه حشــرات 
ناقــل آن هــا هســتند کاهــش داده و زیســت گاه های ناقــالن خطرناک تریــن 

بیماری ها را از بین برده است.
ــا  ــد انســان ها از موش ه ــالش کرده ان ــی  ت ــاالن بهداشــت و ســالمت عموم فع
و دیگــر حیواناتــی کــه می تواننــد بــه خانــه ی کک هــا تبدیــل شــوند دور باشــند. 
ــه ها  ــد پش ــث رش ــه باع ــد ک ــای راک ــذف آب ه ــق ح ــب زرد از طری ــا و ت ماالری
ــالم  ــامیدنی س ــت در آب آش ــرمایه گذاری هنگف ــده اند. س ــه کن ش ــود ریش می ش
مؤثرتریــن راه بــرای کاهــش بیماری هایــی بــوده کــه در آب ناســالم رشــد 
ــه کام  ــر را ب ــون نف ــدود ۳۵ میلی ــدز ح ــاری ای ــه بیم ــد. ]۳۶[ در حالی ک می کنن
می توانــد  مقاربتــی  بیماری هــای  از  ناشــی  مرگ ومیــر  فرســتاده،  مــرگ 
به وســیله ی توانایــی انســان در مراقبــت از خویشــتن و پرهیــزکاری و تک همســری 

محدود شود.
ــده  ــر در آین ــای واگی ــرای بیماری ه ــد ب ــن تهدی ــد اصلی تری ــر می رس ــه نظ ب
ــس  ــوا و تنف ــق ه ــه از طری ــود ک ــوط ش ــزا مرب ــد آنفوالن ــی مانن ــه بیماری های ب
ــال های  ــزا در س ــاری آنفوالن ــیوع بیم ــی از ش ــر ناش ــوند. مرگ ومی ــل می ش منتق
۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیــون نفــر بــود کــه رقمــی  اســت بیشــتر از 
ــل  ــاوم شــدن مقاب ــزا در مق ــروس آنفوالن ــی وی ــی اول. توانای ــات جنــگ جهان تلف
داروهــا باعــث محدودیــت توانایــی مــا در مقابلــه ی دارویــی بــا آن شــده. 
ــال ۱۹۱۸  ــاری در س ــترش بیم ــیوع و گس ــه ش ــی  ب ــای نظام ــی نیروه جابه جای
کمــک کــرد و ماهیــت درهم تنیــده ی جهــان امــروز نیــز بــه ایــن معنــا اســت کــه 

چنین ویروس هایی می توانند به سرعت در سطح جهان گسترش یابند. 
بــا وجــود ایــن دالیلــی وجــود دارنــد کــه بتــوان بــر اســاس آن هــا نســبت بــه 
ــود. مــا از  ــا بیماری هــای واگیــر آینــده امیــدوار ب ــرای مواجهــه ب توانایــی بشــر ب

۳۱.متداول ترین نوع طاعون، طاعون خیارکی است. )مترجم( 
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ــت  ــد درک ماهی ــه فرآین ــد ب ــه می توان ــم ک ــیعی برخورداری ــکی وس ــش پزش دان
ــش  ــن دان ــد. ای ــا نینجام ــان آن ه ــه درم ــر ب ــا اگ ــد، حت ــک کن ــا کم بیماری ه
احتمــاالً اســتراتژی های پیش گیــری انتقــال بیمــاری ماننــد قرنطینــه یــا 
ــم  ــه طــور قطــع نمی توانی ــا ب ــد. م ــه می کن اســتفاده از ماســک صــورت را توصی
ــر  ــا اگ ــرد، اّم ــم ک ــری خواهی ــر جلوگی ــا نف ــرگ میلیون ه ــیم از م ــن باش مطمئ
ــی  ــدازه ی کاف ــه ان ــم ب ــد، می توانی ــیوع نیاب ــاال ش ــرعتی بســیار ب ــا س ــاری ب بیم
ســریع عمــل کــرده و از فاجعــه ای در ســطح آن چــه ســال ۱۹۱۸ روی داد 
جلوگیــری کنیــم. عــالوه بــر ایــن، اقتصــاد مــا نیــز پــس از آن عقب گــرد نســبتاً 

به سرعت بهبود یافت. 
قحطــی، آخریــن مــورد از بالیــای طبیعــی اســت کــه مشــابهت هایی بــا دیگــر 
بحران هــای مربــوط بــه منابــع طبیعــی ماننــد کمبــود انــرژی دارد، اّمــا عرضــه ی 
ــه  ــی، ب ــواد معدن ــنگ و م ــال س ــت، زغ ــه ی نف ــالف عرض ــی، برخ ــواد خوراک م
ــم  ــتری ه ــیب پذیری بیش ــه آس ــت و در نتیج ــته اس ــی وابس ــرایط آب و هوای ش
ــواد  ــذا نشــان می دهــد بشــر م ــد غ ــه تولی ــوط ب ــد مرب ــن رون ــا وجــود ای دارد. ب
ــا اســتفاده از زمین هایــی  خوراکــی بیشــتر و بیشــتری تولیــد می کنــد؛ آن هــم ب
کمتــر و کمتــر. پیشــرفت ها در فنــاوری تولیــد مــواد خوراکــی، تأمیــن خــوراک 
میلیون هــا نفــر را ســاده تر از همیشــه کــرده و نوســان تولیــد مــواد خوراکــی در 

کشورهای ثروتمند نسبتاً پایین است. 
از  پیش بینی هــای منادیــان سرنوشــت شــوم فاجعــه ای غذایــی ناشــی 
ــای  ــش زمین ه ــد. ]۳۷[ کاه ــتباه از کار در آمده ان ــاًل اش ــت کام ــش جمعی افزای
مــورد اســتفاده بــرای تولیــد مــواد خوراکــی نشــان می دهــد افزایــش تولیــد مــواد 
ــورت  ــم در ص ــت و می توانی ــر اس ــاًل امکان پذی ــاز کام ــورت نی ــی در ص خوراک
ضــرورت از مصــرف انــواع خوراکــی ماننــد گوشــت کــه تولیدشــان نیازمنــد غــالت 
بیشــتری اســت، بــه اســتفاده از غــالت پایــه روی بیاوریــم. کمبــود )در عرضــه( تــا 
ــان  ــش نش ــا واکن ــرل قیمت ه ــد کنت ــی مانن ــق اقدامات ــا از طری ــی دولت ه وقت
ــوالت  ــدگان محص ــش تولیدکنن ــه واکن ــت و در نتیج ــش قیم ــا افزای ــد، ب ندهن

کشاورزی همراه خواهد شد. 
عــالوه بــر ایــن، بــزرگ بــودن زمیــن و تنــوع جغرافیایــی آن تــوان بالقــوه ی 
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تأثیرگــذاری تغییــرات آب و هوایــی بلندمــدت را محــدود می کنــد. بــه طــور قطــع 
ممکــن اســت گــرم شــدن زمیــن بــه بدتــر شــدن شــرایط کشــاورزی در صحــرای 
آفریقــا بینجامــد. بــا وجــود ایــن تغییــرات اقلیمــی  بلندمــدت احتمــاالً می تواننــد 
ــته  ــیبری داش ــادا و س ــیع در کان ــرزمین هایی وس ــر س ــتری ب ــت بیش ــر مثب تأثی
باشــند؛ ســرزمین هایی کــه در صــورت گرم تــر شــدن می تــوان بهــره ی بیشــتری 

از آن ها برد. 
شــوک های  در  بلکــه  بلندمــدت،  روندهــای  در  نه تنهــا  قحطــی  خطــر 
کوتاه مــدت نیــز احســاس می شــود و تغییــرات اقلیمــی  می تواننــد چنیــن 
ــده ی  ــا بازتاب دهن ــی، قحطی ه ــور تاریخ ــه ط ــد. ب ــدید کنن ــوک هایی را تش ش
ترکیبــی از مشــکالت در کشــاورزی و سیاســت هســتند: یــک شــوک موّقتــی بــا 
ناکارآمــدی یــک نظــام سیاســی در فراهــم آوردن کمــک بــه قحطــی زدگان همــراه 
ــا ۱۹۶۱ شــدیدترین  ــزرگ چیــن در ســال های ۱۹۵۸ ت می شــود.]۳۸[ قحطــی ب
ــد. در ســال های  قحطــی اســت کــه در آن بیــش از ۳۰ میلیــون نفــر جــان دادن
۱۹۲۷، ۱۹۲۹ و اوایــل قــرن نوزدهــم در چیــن هــم قحطــی رخ داده بــود. ]۳۹[ 
ــی در  ــر قحط ــر اث ــر ب ــا نف ــرگ میلیون ه ــاهد م ــوروی ش ــر ش ــاد جماهی اتح
ــود. همچنیــن  ــا ۱۹۴۷ ب ــا ۱۹۳۳ و ۱۹۴۶ ت ــا ۱۹۲۲،۱۹۳۲ ت ســال های ۱۹۲۱ ت
قحطی هایــی شــدید در بنــگال در ســال ۱۹۴۳، بنــگالدش در ســال ۱۹۷۴، 
ــا ۱۹۹۹  ــا ۱۹۷۹ و کــره ی شــمالی در ســال ۱۹۹۵ ت کامبــوج در ســال ۱۹۷۵ ت

روی داده اند. 
ــی  ــت قحط ــوان گف ــف می ت ــاط مختل ــی در نق ــه رواج قحط ــی ب ــا نگاه ب
ــا  ــه اروپ ــار ک ــد. آخرین ب ــد روی نمی ده ــان ثروتمن ــه در جه ــت ک ــده ای اس پدی
ــردد، و  ــاز می گ ــش ب ــال پی ــصت س ــش از ش ــه بی ــرد، ب ــه ک ــی را تجرب قحط
ــش روی داده  ــرن پی ــز نیم ق ــن نی ــزرگ در چی ــی ب ــتناک قحط ــه ی وحش واقع
ــا کاهــش شــدید محصــوالت کشــاورزی مواجــه  ــا اگــر کشــورهایی ب اســت. حت
شــوند، تنــوع آب و هوایــی در سرتاســر جهــان مجمــوع میــزان تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی را نســبتاً ثابــت نگــه خواهــد داشــت. تــا وقتــی کشــورها یــا از تــوان 
مالــی خریــد غــالت از دیگــر کشــورها   یــا از امــکان دریافــت کمک هــای 
بشردوســتانه )بــر خــالف کــره ی شــمالی در دهــه ۱۹۹۰( برخــوردار باشــند، خطــر 
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ناشی از قحطی بسیار کم خواهد بود. 
بــه نظــر می رســد خطــر کمبــود دیگــر منابــع طبیعــی حتــا کمتــر باشــد؛ چــرا 
کــه دیگــر منابــع کــه در مقایســه بــا محصــوالت کشــاورزی کــه نتیجــه ی جریانــی 
از ترکیــب نهاده هــای آب و هــوا، خــاک و انســان هســتند، بــا دوام ترنــد. از دهــه ی 
۱۹۷۰ تاکنــون، نگرانی هایــی در مــورد تمــام شــدن نفــت وجــود داشــته و 
ــه ای  ــاده ی اولی ــه  م ــود ک ــوط می ش ــفر مرب ــه فس ــز ب ــی نی ــای فعل نگرانی ه
ــی  ــوان منبع ــه عن ــی ب ــز گاه ــت. ]۴۰[ از آب نی ــود اس ــد ک ــرای تولی ــی ب حیات
ــا و  ــه در باتری ه ــم ک ــاب ه ــی کم ی ــر خاک ــود و عناص ــرده می ش ــام ب ــاب ن کم ی
ــه  ــود عرض ــا کمب ــد ب ــد می توانن ــه کار می رون ــی ب ــوالت الکترونیک ــر محص دیگ

مواجه شوند. 
ــه ســناریوهای شــوم  ــی کــه نســبت ب ــرای مقاالت ــازاری ب هرچنــد همــواره ب
هشــدار می دهنــد وجــود خواهــد داشــت، اّمــا حفــظ منابــع، نــوآوری و جایگزینــی 
ــه و  ــی عرض ــای طبیع ــد. نیروه ــل می کنن ــوم عم ــتی ش ــه سرنوش ــی علی همگ
ــرود، قیمت هــا  ــه ایــن معنــا هســتند کــه اگــر تقاضــا از عرضــه فراتــر ب تقاضــا ب
ــد  ــزان خری ــه آن از می افزایــش خواهنــد یافــت و مصرف کننــدگان در واکنــش ب
می کاهنــد. ســی ســال پیــش، خــودروی هونــدا ســیویک بــا هــر گالــن بیــش از 
ــای  ــر به ــم اگ ــور حت ــه ط ــرد، ب ــی می ک ــراه ط ــل را در بزرگ ــج مای پنجاه وپن
ــم  ــه چش ــتر ب ــروز بیش ــودرو ام ــن خ ــود، ای ــده ب ــاال مان ــدر ب ــن همان ق بنزی
انتخاب هــای مربــوط بــه  می خــورد. دهه هایــی از دخالــت در بــازار تنهــا 
ــه  ــرار داده ک ــر ق ــت تأثی ــوخت را تخ ــرف س ــر مص ــه از نظ ــای به صرف خودروه
نشــان دهنده ی یــک واکنــش طبیعــی بــه بهــای ســوخت هســتند. بهــای باالتــر 
ــه  ــم ب ــه آن ه ــد ک ــی می انجام ــواد خوراک ــدن م ــر ش ــه گران ت ــم ب ــفر ه فس
ــاال ماننــد گوشــت منجــر خواهــد  ــا مصــرف کــود ب کاهــش مصــرف کاالهایــی ب

شد.
ــوآوری  ــادآوری می کنــد ن ــه مــا ی بهبــود پایــدار در خودروهــای کم مصــرف ب
ــه  ــد ب ــوآوری می توان ــن ن ــع اســت. ای ــود مناب ــه کمب ــش نســبت ب ــن واکن دومی
ــای  ــد خودروه ــع مانن ــر مصــرف مناب ــر از نظ ــای به صرفه ت ــد کااله صــورت تولی
کم مصــرف یــا تولیــد کاالهایــی بی نیــاز از منابــع خاکــی کم یــاب ماننــد 
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محصــوالت الکترونیکــی  نمــودار شــود.  ممکــن اســت بــه صفحه هــای خورشــیدی 
عملکــرد  یابیــم.  دســت  مؤثرتــری  فاضــالب  تصفیه خانه هــای  یــا  مؤثرتــر 
ــوده  ــوآوری چشــم گیر ب ــه کمبودهــا به وســیله ی ن گذشــته ی بشــر در واکنــش ب

و احتماالً در ادامه نیز همین طور خواهد بود. 
ــت  ــی ماهی ــرای جایگزین ــیوه هایی ب ــّوه ش ــور بالق ــه ط ــه ب ــر این ک در آخ
اصلــی یــک خدمــت وجــود دارد. حمل ونقــل عمومــی  می توانــد به جــای 
خودروهــا بــه کار گرفتــه شــود. می توانیــم فســفر را به جــای اســتخراج از معــدن 
از پســماند انســانی بازیافــت کنیــم. می توانیــم از زغــال ســنگ به جــای نفــت در 

نیروگاه های تولید برق استفاده کنیم. 
ــا بهــای انــدک  کامــاًل محتمــل اســت کــه برخــی مــواد خامــی  کــه امــروز ب
قابــل تهیــه هســتند بــرای نــوادگان مــا کاالیــی گــران محســوب شــوند. بــه طــور 
قطــع برخــی مــواد خــام در زمــان نــوادگان مــا بســیار گران تــر از امــروز خواهنــد 
بــود؛ درســت همان طــور کــه برخــی مــواد خــام امــروز بســیار گران تــر از بهــای 
آن هــا در زمانــه ی کینــز در جایــی حوالــی لنــدن هســتند. امــا کمبــود مــواد خــام 
تاکنــون هرگــز پیشــرفت اقتصــادی ای را بــه طــور جــدی تحــت تأثیــر قــرار نــداده 

و به نظر می رسد در آینده هم اینگونه باشد.
ــرده ام ــــ  ــاره ک ــری اش ــه خطــرات سیاســی ناشــی از نابراب ــر ب ــن پیش ت م
جامعــه ای کــه در آن فعالیــت اقتصــادی بــا مالیاتــی ســنگین مواجــه و بی فعالیتــی 
ــش  ــا تســاوی گرایی بی ــد می شــود. اّم ــی بهره من ــل توجه ــه قاب اقتصــادی از یاران
ــار بیــاورد.  شــاید دو تــرس  ــه ب ــری را ب ــه مراتــب بدت ــج ب ــد نتای از حــد می توان
بــزرگ در هــم شکســتن حــّق مالکیــت و قانونمندســازی بیــش از حــد به عنــوان 
ــر ســر راه کارآفرینــی باشــند. از ایــن منظــر، حــق مالکیــت در بیشــتر  مانعــی ب
ــه؛  ــرار گرفت ــت ق ــورد محافظ ــی م ــل قبول ــورت قاب ــه ص ــعه یافته ب ــان توس جه
ــی  ــات حقوق ــه ی خدم ــعه از ارای ــال توس ــای در ح ــی از اقتصاده ــد برخ هرچن
ــلب  ــیک س ــیوه های کالس ــی از ش ــوّرم یک ــد. ابرت ــیاری دارن ــه بس ــادی فاصل بنی
مالکیــت اســت، امــا خطــر کمــی  در مــورد آن وجــود دارد. قانون گــذاری بیــش از 
ــعه و  ــال توس ــای در ح ــی اقتصاده ــه برخ ــاری ب ــت تج ــازار کار و فعالی ــد ب ح

همچنین جنوب اروپا آسیب می رساند. 
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ــدارم کــه دولــت فــدرال در امریــکا در طــول زمــان بهبــود  انتظــاِر خاّصــی ن
یابــد، امــا ســناریوهای شــوم نیــز محتمــل بــه نظــر نمی رســند. مــا )امریکایی هــا( 
۲۲۵ ســال از ثبــات سیاســی اساســی برخــوردار بوده ایــم و بــه طــور کلــی از پــس 
غلتیــدن بــه یــک ســوی سیاســی حرکتــی بــه ســوی مخالــف پدیــد آمــده اســت. 
بدهی هــای گســترده ی امریکایی هــا در ســال های پیــش رو فشــاری بــرای 
توّرمــی  متعــادل را ایجــاد خواهــد کــرد کــه از ارزش واقعــی تعهــدات مــا خواهــد 
کاســت، اّمــا گرچــه تــوّرم بــا هزینــه همــراه اســت اســناد کمــی  وجــود دارنــد کــه 
نشــان دهنــد تــوّرم معمولــی به شــدت از رشــد اقتصــادی می کاهــد. فکــر 
ــت،  ــدید نیس ــی ش ــقوط سیاس ــک س ــی ی ــر سیاس ــن خط ــم بزرگ تری می کن
ــظ  ــرای حف ــش ب ــه افزای ــش رو ب ــه گرای ــد، بلک ــاالت متح ــه در ای ــت کم ن دس
شــرایط موجــود به جــای تشــویق رشــد اســت؛ موضوعــی کــه در بخــش بعــدی 

به آن می پردازم. 
دو تهدیــد شــدید نســبت بــه آینــده ای ثروتمنــد می تواننــد از ســوی ویرانــی 
ــز و  ــا مجه ــی کوچــک اّم ــا گروه ــا ی ــه توســط ابرقدرت ه ــأ انســانی، چ ــا منش ب
ــد  ــی مانن ــع طبیع ــر فجای ــوند. دیگ ــر ش ــر ظاه ــای واگی ــا بیماری ه ــم ی بی رح
زلزلــه، طوفــان و ســیل بــه طــور قطــع بــه صدمــه زدن ادامــه خواهنــد داد، اّمــا بــه 
ــرفت  ــه پیش ــد ک ــر از آن بوده ان ــیار کوچک ت ــی بس ــن فجایع ــنتی چنی ــور س ط
اقتصــادی جهانــی را بــا عقب گــردی جــّدی مواجــه ســازند. فناوری هــا و 
ــه  ــال این ک ــد. احتم ــن خطــرات برخوردارن ــار ای ــت مه ــر از ظرفی ــی بهت حکم ران
قحطــی و کمبــود در منابــع طبیعــی هــم بــه طــور جــدی بــه رشــد آســیب بزننــد 
بســیار کــم اســت؛ چــرا کــه مکانیــزم قیمت هــا، پاســخ های رفتــاری ســودمندتر 
ــد اثربخشــی را  ــوآوری در فنــاوری  را تشــویق خواهــد کــرد کــه می توان ماننــد ن

افزایش داده و شیوه های جایگزین را ارتقا دهد. 

اقتصادخودمحافظ
هرچنــد منطقــی اســت کــه نگــران چنیــن تهدیدهایــی باشــیم، اّمــا تــرس بــه 
خــودی خــود هــم یــک مشــکل اســت. بهبــود کامیابــی مالــی بــه ایــن معنــا اســت 
ــه طــور فزاینــده ای از شــرایط فعلــی رضایــت خواهنــد داشــت و در  کــه افــراد ب
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نتیجــه تمایلــی بــه ریس پذیــری بــرای تغییــر شــرایط ندارنــد. درحالیکــه افــراد 
ممکــن اســت تصمیم هــای شــخصی درســتی را در مــورد ســطح صحیــح حفاظــت 
از خــود بگیرنــد، بایــد نگــران فرآینــد اقتصــاد سیاســی ای بــود کــه ممکــن اســت 
ــف حفاظــت )از اقتصــاد( منتهــی  ــه گونه هــای مختل ــل بیــش از حــد ب ــه تمای ب
شــود کــه می توانــد مــواردی متفاوتــی از هزینه هــای دفاعــی گرفتــه تــا ســالمت 
عمومــی  و مقرراتــی را کــه مانــع ورود و کســب وکارها و ساخت وســازهای جدیــد 

هستند در بر بگیرد.  
ــز بیشــتری  ــراد چی ــی اف ــد وقت ــظ۳۲ نشــان می ده ــی اقتصــاد خودمحاف مبان
بــرای از دســت دادن دارنــد، ترجیــح می دهنــد مخــارج بیشــتری را بــرای 
حفاظــت از خــود بپردازنــد. اگــر میــزان ثــروت یــک فــرد معــادل W و احتمــال از 
ــای  ــی از هزینه ه ــن P تابع ــد، همچنی ــادل P باش ــروت مع ــن ث ــت دادن ای دس
ــه  ــا ک ــن هزینه ه ــش ای ــا افزای ــه ب ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــت اس ــه حفاظ ــوط ب مرب
ــد و اگــر فــرد  معــادل S هســتند، احتمــال از دســت دادن ثــروت کاهــش می یاب
بــه دنبــال بیشــینه ی ســاختن ثــروت انتظــاری اش باشــد، مســأله ی بهینه ســازی 

او به صورت بیشینه ساختن تابع زیر در می آید:
(1 – P( S)) W – S

ــه )اکســترمم(،  ــرای یافتــن نقطــه ی فرین ــه ی اول ب ــر شــرایط مرحل کــه بناب
تابع به صورت زیر درمی آید:

–P’( S) W = 1

ــا فــرض برقــرار بــودن رابطــه ی زیــر، نشــان دهنده ی نقطــه ی بیشــینه  کــه ب
خواهد بود:

P”( S) > 0

در نتیجــه می تــوان گفــت هزینه هــای حفاظتــی بــازده نزولــی دارنــد. 
 W نظریــه ی تابــع ضمنــی بــه مــا می گویــد مشــتق هزینــه ی دفاعــی نســبت بــه

معادل رابطه ی زیر خواهد بود:
–P’( S)/ P”( S) W > 0

ــه  ــی ک ــزان ثروت ــا می ــت ب ــب اس ــی متناس ــای حفاظت ــازده هزینه ه ــس ب پ
32.Self-Protection

ثروت و جامعه ی خودمحافظ
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قصد داریم از آن حفاظت کنیم. 
نتیجه گیــری مشــابهی را می تــوان بــرای هزینــه کــردن بــا هــدف زنده مانــدن 
بــه دســت آورد. در ایــن مــورد، فــرض کنیــد کــه P( S) احتمــال مــرگ باشــد. رفاه 
ــوده و  ــر ب ــه U).( مقع ــی ک ــا U( W – S) جای ــت ب ــادل اس ــی مع ــرای زندگ ب
ــراد  ــورد، اف ــن م ــد. در ای ــل می کن ــر می ــوی صف ــه س ــز ب ــرگ نی ــت م مطلوبی
ــر را  ــع زی ــه تاب ــد ک ــاص می دهن ــت اختص ــه محافظ ــه ی S را ب ــی از هزین میزان

بیشینه سازد:
(1 – P( S)) U( W – S)

که بنابر شرایط مرحله ی اول:
–P’( S) U( W – S) = (1 – P( S) U’( W – S)

و مشتق هزینه  نسبت به ثروت معادل رابطه ی زیر خواهد بود: 
–P’( S) U’( W – S) – (1 – P( S)) U”( W – S)/ P”( S) U( W – S) – 2P’( S) 

U’( W – S)   (1 – P( S)) U’( W – S)

دو عبــارت در صــورت کســر نشــان می دهنــد افزایــش ثــروت ارزش حفاظــت 
از زندگــی فــرد را افزایــش داده و همچنیــن افزایــش ثــروت مطلوبیــت نهایــی پــول 
را کاهــش داده کــه باعــث می شــود خــرج کــردن بــرای حفاظــت از خــود کم تــر 

دردناک باشد. سه عبارت در مخرج کسر نیز همگی مثبت هستند. 
ــد  ــر بای ــراد ثروتمندت ــه اف ــن اســت ک ــاال ای ــادالت ب ــی مع ــری اصل نتیجه گی
ــرمایه گذاری های  ــر س ــودرو و دیگ ــی خ ــاری، ایمن ــرای بیم ــتری را ب ــول بیش پ
ــل توجهــی از  ــا از دســت دادن بخــش قاب ــه کاهــش احتمــال مــرگ ی ــوط ب مرب
ثــروت بپردازنــد. آمارگیــری از هزینه هــای مصرف کننــده۳۳ نشــان می دهــد 
خانوارهایــی کــه درآمــد ســاالنه ی آن هــا بیــش از ۱۵۰ هــزار دالر اســت  نســبت 
بــه خانوارهایــی بــا درآمــد ســاالنه ی کمتــر از ۷۰ هــزار دالر، دو برابــر بیشــتر، از 
بیمــه می کننــد. ]۴۱[ در  از کل هزینه هــا، خــرج هزینــه ی  نظــر بخشــی 
ــود  ــت از خ ــران حفاظ ــتر نگ ــش بیش ــه افزای ــی رو ب ــا ثروت ــی ب ــه جهان حالی ک
ــول  ــر پ ــراد ثروتمندت ــه اف ــورد ک ــن م ــده ای در ای ــورد نگران کنن ــود، م خواهــد ب
ــدارد.  ــد وجــود ن ــر بپردازن ــای ایمن ت ــا خودروه ــر ی ــرای بیمــه ی عم بیشــتری ب
33.Consumer Expenditure Survey
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اقتصــاد اســتاندارد، بــا در نظــر گرفتــن اثراتــی جانبــی مــرگ ماننــد هزینه هــای 
وارد شــده بــه دوســتان، عزیــزان، کارفرمایــان و دیگــران حتــا ادعــا می کنــد اگــر 
ــه بیــش از حــد،  ــوط می شــود کــه احتمــاالً ن ــن مرب ــه ای هــم مشــکلی باشــد ب

بلکه کمتر از حد الزم مراقب خود هستیم. 
ــرای  ــد ب ــش از ح ــی  بی ــای عموم ــه بخش ه ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
ــت  ــن حفاظ ــای ای ــه هزینه ه ــد ک ــالش کنن ــرات ت ــل تغیی ــت در مقاب مقاوم
و  عمومــی   بخــش  در  توجــه  قابــل  هزینه هــای  صــورت  بــه  می توانــد 
محدودیت هــای بیــش از حــد در مقابــل نــوآوری و تحــّول خــود را نشــان دهــد. 
۴۹ درصــد بودجــه ی فــدرال در ســال ۱۹۸۰ ) بــدون در نظــر گرفتــن پرداخت های 
ــه حفاظــت از خــود اختصــاص یافــت:  ــوط ب ــه پنــج بخــش مرب بهــره خالــص( ب
دارویــی،  هزینه هــای  ســالمت،  بخــش  هزینه هــای  دفاعــی،  هزینه هــای 
مســتمری ازکارافتادگــی و پرداخت هــای مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی )بــدون در 
ــال  ــدرال( . ]۴۲[ در س ــت ف ــدان دول ــتگی کارمن ــای بازنشس ــن مزای ــر گرفت نظ
ــه ۶۴  ــود ب ــه ب ــق گرفت ــروه تعل ــج گ ــن پن ــه ای ــه ب ــه ک ــهمی  از بودج ۲۰۱۱ س

درصد رسید. 
ــراه  ــه هم ــود ب ــا خ ــح را ب ــود صل ــرار ب ــرد ق ــگ س ــان جن ــه پای در حالی ک
بیــاورد، اّمــا امریــکا در ســال ۲۰۱۱ نســبت بــه ســال ۱۹۹۱ بــه میــزان ۵۶ درصــد 
ــی   ــای نظام ــه هزینه ه ــمی(، ب ــه اس ــی ) و ن ــام حقیق ــاس ارق ــر اس ــتر را، ب بیش
اقتصــاد داد. می تــوان گفــت در بســتر تاریخــی، ایــن هزینه هــای نظامــی  در واقــع 
تحــت تأثیــر جنگ هــای دهــه ی پیــش از آن قــرار دارنــد. امــا نگــرش جایگزینــی 
نیــز وجــود دارد: جامعــه ای در حــال ثروتمنــد شــدن تمایــل دارد پــول بیشــتری 
را بــرای حفاظــت از خــود در مقابــل تهدیدهــای خارجــی بپــردازد. ثــروت بیشــتر 
ــول  ــی  پ ــروی نظام ــه در نی ــد ک ــاد می کن ــا ایج ــل را در م ــن می ــن ای همچنی
ــرمایه محور  ــور و س ــای فناوری مح ــری رویکرده ــه کارگی ــق ب ــتری را از طری بیش

برای محدود کردن تلفات نیروی نظامی  امریکا بپردازیم. 
ــه  ــوان ب افزایــش در هزینه هــای بخــش »ســالمت« و داروســازی را نیــز می ت
طــور مشــابهی تفســیر کــرد. همان طــور کــه روابــط ریاضــی بــاال نشــان 
می دهنــد، یــک امریــکای ثروتمنــد می خواهــد هزینــه ی بیشــتری را بــه 
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ســرمایه گذاری بــرای زنــده مانــدن و حفــظ موجــودی ســرمایه ی انســانی 
ــون  ــا( تاکن ــا )امریکایی ه ــد م ــر می رس ــه نظ ــه ب ــب این ک ــد. جال ــاص ده اختص
ــط از  ــه ی متوس ــای طبق ــرای امریکایی ه ــم ب ــن کار را ه ــته ایم ای ــل داش تمای
ــه ی  ــق برنام ــت از طری ــای فرودس ــم امریکایی ه ــر۳۴ و ه ــه ی مدیک ــق برنام طری
مدیکیــد۳۵ انجــام دهیــم. در حالی کــه مخالفــت شــدیدی بــا  برنامه هــای 
ــه  ــد ک ــادار مانده ان ــل وف ــن اص ــه ای ــا ب ــته، امریکایی ه ــود داش ــی وج فقرزدای
کیفیــت خدمــات درمانــی ای کــه افــراد فرودســت از آن هــا »بهره منــد « می شــوند 
تفــاوت چندانــی بــا کیفیــت خدمــات درمانــی دریافتــی توســط طبقــه ی متوســط 
ــرای  ــتی ب ــای بهداش ــای مراقبت ه ــش هزینه ه ــه اش افزای ــد و نتیج ــته باش نداش

طبقه ی فرودست است.
ــز از ۳  ــت در بودجــه نی ــای مســتمری ازکارافتادگــی و معلولی ســهم هزینه ه
ــر اســاس ارزش  درصــد در ســال ۱۹۸۰ بــه ۴ درصــد در ســال ۲۰۱۱ رســیده. ب
حقیقــی دالر، هزینه هــای ایــن مســتمری بیــن ســال های ۱۹۶۰ تــا ۲۰۱۱، 
بیــش از ســی برابــر شــده. دوبــاره بایــد گفــت ایــن رونــد را می تــوان بــر اســاس 
ــای  ــل جنبه ه ــرای حفاظــت از خــود در مقاب ــد ب ــت ثروتمن ــک مل ــای ی هزینه ه

منفی یک رویداد مضر و به شّدت تأثیرگذار بر زندگی تفسیر کرد. 
ــاه،  ــت رف ــه دول ــه ب در حالی کــه امریکایی هــا در ســال ۱۹۹۶ تصمیــم گرفتن
ــدرال در بیمــه ی  ــد  ســهم مخــارج ف ــان دهن ــا می شناســیم، پای ــه م آن طــور ک
اجتماعــی کاهــش خاصــی نیافتــه، هرچنــد ســطح بــاالی مخــارج فعلــی بــه افــت 
ــهم  ــرط، س ــی مف ــطح چاق ــش س ــم افزای ــود. به رغ ــوط می ش ــز مرب ــاد نی اقتص
بودجــه ی اختصــاص یافتــه بــه کاالبــرگ غــذا از ۲.۶ درصــد در ســال ۱۹۸۰ بــه 
ــوان  ــه عن ــی کاری، ب ــتمری ب ــیده. مس ــال ۲۰۱۱ رس ــد در س ــش از ۳ درص بی
ســهمی  از بودجــه، بــرای دو ســال فــوق یکســان بــوده کــه نشــان می دهــد ســال 
ــوده اســت. بیشــتر رشــد شــامل  ــز از نظــر اقتصــادی ســال ســختی ب ۱۹۸۰ نی
34.Medicare

برنامه ی تأمین اجتماعی در امریکا که به افراد باالی ۶۵ سال یا افراد جوا ن تر از کارافتاده خدمات ارایه می کند. 
)مترجم( 

35.Medicaid
بیمه ی بهداشتی دولتی در امریکا. )مترجم(
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»دیگــر بیمه هــای اجتماعــی« می شــود کــه پرداخت هــای مســتقیم بــرای 
ــی کــه توســط صنــدوق تأمیــن اجتماعــی پوشــش داده  ازکارافتــادگان و معلوالن
ــی  ــت مالیات ــد و معافی ــای نیازمن ــه خانواده ه ــت ب ــای موق ــود  و کمک ه نمی ش

اختصاص یافته به درآمدهای پایین را در بر می گیرد.
هرچنــد ســهم پرداخت هــای مرتبــط بــا کمک هــای اجتماعــی در امریــکا در 
ــن  ــا ای ــر اســت، ب ــوز بســیار پایین ت ــد هن ــر کشــورهای ثروتمن ــا دیگ مقایســه ب
ــده ایم.  ــنده تر ش ــورد بخش ــن م ــان در ای ــول زم ــا( در ط ــا )امریکایی ه ــال م ح
ــد و  ــی قدرتمن ــازوکارهای نظارت ــت۳۶، س ــت اکثری ــامل دول ــی ش ــل مختلف عوام
ــورهای  ــه کش ــبت ب ــکا نس ــاه در امری ــت رف ــده اند دول ــث ش ــژادی باع ــوع ن تن
اروپایــی بــه مراتــب کوچک تــر باشــد. ]۴۳[ بــا وجــود ایــن اگــر کمتــر از آن هــا 
بخشــنده باقــی بمانیــم، احتمــاالً در طــول زمــان  و در صورتــی کــه ثروتمندتــر 

شویم، خودمحافظ تر هم خواهیم شد. 
ــت  ــیار تهی دس ــراد بس ــه اف ــک ب ــدف کم ــا ه ــکا ب ــی امری ــای رفاه برنامه ه
ــته  ــادی داش ــیار زی ــی بس ــن خود محافظ ــی رود ای ــار نم ــده اند و انتظ ــر ش مؤثرت
اســت. در کشــورهایی بــا نظــام انتخاباتــی اکثریت گــرا، سیاســت همــواره انتقــال 
ــی  ــرد. نگران ــد ک ــه خواه ــت مواج ــا محدودی ــت را ب ــت تهی دس ــه اقلی ــع ب مناب
ــای  ــت از امریکایی ه ــرای حفاظ ــد ب ــش از ح ــه ی بی ــورد هزین ــر در م بزرگ ت
ــی  ــرد دفاع ــر، عملک ــه ی مدیک ــد برنام ــت؛ مانن ــی اس ــط امریکای ــه ی متوس طبق
نادرســت و مقــررات بســیار زیــاد کــه تحــول و نــوآوری را بــا محدودیــت مواجــه 
ــل توجــه در هزینه هــای برنامــه ی مدیکــر نشــان دهنده ی  می ســازد. افزایــش قاب
ایــراد در طراحــی یــک برنامــه و مشــکالتی بزرگ تــر اســت کــه احتمــاالً ایجــاد 
ــراد  ــن ای ــرد. اصلی تری ــد ک ــوار خواهن ــدت دش ــه ش ــدت را ب ــات بلندم اصالح
طراحــی ایــن اســت کــه برنامــه ی مدیکــر بــرای جبــران هزینــه ی هرگونــه فرآینــد 
پزشــکی بــدون توجــه بــه هزینه هــای آن طراحــی شــد. در ســال ۱۹۶۵، تعــداد 
معــدودی فرآینــد پزشــکی وجــود داشــت و در نتیجــه ایــن ایــراد چنــدان حــاد 
جلــوه نمی کــرد. امــا مشــّوق هایی کــه ایــن ضعــف در طراحــی در خــود داشــت 
باعــث بــه کار افتــادن نبــوغ ســرمایه داری امریکایــی شــد و نوآوری هــای پزشــکی 
36.Majoritarian Government
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ــه جــان  ــت ک ــوان یاف ــازه می ت ــاوری ت ــوارد بســیاری در فن ــد. م گســترش یافتن
انســان را نجــات می دهنــد و قابــل ســتایش اند امــا طراحــی ایــن نظــام خدمــات 
ــد  ــه ي تولی ــت هم ــد در نهای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب درمان

ناخالص داخلی باید در فرآیندهای تازه پزشکی خرج شود. 
ــکل  ــن مش ــذف ای ــرای ح ــر ب ــه ی مدیک ــی برنام ــالح طراح ــوری، اص در تئ
نســبتاً ســاده بــه نظــر می رســد. می تــوان بــرای افــراد کاالبــرگ ســالمت صــادر 
کــرد کــه ارزش آن برابــر مخــارج ســرانه ی فعلــی برنامــه ی مدیکــر باشــد کــه بــا 
نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی هــم تعدیــل شــود. نمایندگانــی ماننــد پــال 
ــرای بودجــه ی ســال ۲۰۱۱  ــان۳۷ اســتفاده از چنیــن برنامــه ی کاالبرگــی را ب رای
ــه  ــه ی بیم ــه برنام ــوط ب ــای مرب ــه در نزاع ه ــور ک ــا هما نط ــد. اّم ــنهاد کردن پیش
بهداشــت و درمــان اوبامــا مشــاهده کردیــم، مخالفــت شــدیدی بــا حــذف هرگونــه 

مزایای طبقه ی متوسط وجود دارد. 
مشــکل بزرگ تــر ایــن اســت کــه گروه هایــی کــه اجــزای مخــارج مربــوط بــه 
ــات و  ــن خدم ــدگان ای ــد شــامل تأمین کنن ــی  را تشــکیل می دهن ســالمت عموم
مصــرف کننــدگان می شــوند و امــروز ۵۱ میلیــون آمریکایــی کــه از ایــن خدمــات 
ــز در بخــش  ــر نی ــزار نف ــون و ســی صد ه ــزده میلی ــد و پان ــع می برن پزشــکی نف
ــد کل  ــیزده ونیم درص ــد )س ــه کارن ــغول ب ــی مش ــتی و درمان ــات بهداش خدم
ــا از  ــا کــه در مجمــوع ۲۰ درصــد امریکایی ه ــن معن ــه ای ــکا(؛ ب شــاغالن در امری
ــان  ــگاه حامی ــوند پای ــث می ش ــه باع ــه در نتیج ــد ک ــره می برن ــر به ــام مدیک نظ

این طرح بسیار بزرگ باشد. 
همچنیــن ایــن حامیــان بــه میــزان قابــل توجهــی رأی می دهنــد و گروه هایــی 
بــا ســازمان دهی بســیار خــوب ماننــد انجمــن امریکایــی بازنشســتگان۳۸ و انجمــن 
پزشــکی امریــکا۳۹ را در بــر می گیرنــد. بــا در نظــر گرفتــن انــدازه ی ایــن 
ــع  ــه موان ــت ک ــوان دریاف ــی می ت ــر به راحت ــدگان و البی گ ــای رأی دهن گروه ه
عظیمــی  ســر راه کاهــش قابــل توجــه ســطح مزایــای پرداختــی ایــن طــرح وجــود 

37.Paul Ryan
38.American Association of Retired Persons
39. American Medical Association
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ــطح  ــتن س ــگاه داش ــت ن ــا ثاب ــی تنه ــای اصالح ــدف تالش ه ــر ه ــا اگ دارد؛ حت
ــه کنتــرل رشــد ناشــی از  ــا در ســطح فعلــی و فرآیندهــای فعلــی باشــد و ن مزای

فرآیندهای تازه.  
ــار  ــت فش ــو تح ــن از دو س ــی همچنی ــت فعل ــالح سیاس ــرای اص ــالش ب ت
می گیــرد. ]۴۴[ یــک بخــش از ایــن انحــراف، چالــش سیاســی شــدید مربــوط بــه 
خلــف وعــده اســت، ماننــد وعــده ی خدمات پزشــکی نامحــدود بــرای امریکایی های 
مســن. تمایــل انســان بــه خشــمگین شــدن در مواجهــه بــا از دســت دادن یــک 
ــت  ــع از وضعی ــراد ذی نف ــرای اف ــده ب ــده و تحریک کنن ــی انگیزانن ــت عامل مزی
فعلــی محســوب می شــود. پــل رومــر )۱۹۹۶( بــر اســاس ایــن تمایــل بــه حفــظ 
ــیار  ــت۴۰ بس ــن دی. روزول ــرا فرانکلی ــه چ ــد ک ــرح می ده ــود ش ــرایط موج ش
مشــتاق بــود اطمینــان حاصــل کنــد کــه ســاختار برنامــه ی تأمیــن اجتماعــی بــه 
گونــه ای تنظیــم شــود کــه مزایــا و حقــوق وعده داده شــده را در بــر بگیــرد. ]۴۵[ 
ــوی  ــده، جل ــف وع ــی از خل ــایند ناش ــس ناخوش ــاد ح ــه ایج ــبت ب ــی نس بی میل

عقب نشینی از مزایای وعده داده شده را می گیرد.  
ــه ســوی حفــظ وضــع موجــود بازتاب دهنــده ی  دومیــن بخــش از انحــراف ب
باورهــا در مــورد تغییــر اســت. تجربــه ی شــخصی افــراد کمتــر از آن اســت کــه 
بتوانــد بــه آن هــا قــدرت قضــاوت را در مــورد اصالحــات پیشنهادشــده بدهــد و در 
نتیجــه آن هــا بــه برآوردهــای دیگــران در مــورد هــر اصالحاتــی وابســته اند، ایــن 
وابســتگی کار حامیــان طرح هــا را بــرای تأثیرگــذاری بــر باورهــا ســاده می کنــد. 
]۴۶[ اگــر دشــمنان اصالحــات پیشنهادشــده بســیار بهتــر از حامیــان آن 
ــت،  ــه اس ــر این گون ــورد مدیک ــه در م ــور ک ــند، همان ط ــده باش ــازمان دهی ش س
ــه  ــکار عمومــی  پیــروز شــده و نســبت ب می تواننــد در فرآینــد متقاعدســاختن اف

تغییر، ترسی گسترده ایجاد کنند. 
ــه هزینه هــای حفاظتــی بیــش از حــد در  ــد ب درک ناقــص همچنیــن می توان
ــی منجــر شــود. گروه هایــی کــه بهتریــن اطالعــات در مــورد تهدیدهــا  دفــاع ملّ

40.Franklin D. Roosevelt
ســی ودومین رییس جمهور امریکا که این سمت را بین ســال های ۱۹۳۳ تا سال ۱۹۴۵ در اختیار داشت. 

)مترجم(

ثروت و جامعه ی خودمحافظ



صد سال دگر150

ــس اطالعــات مرکــزی  ــاع و آژان ــد، ماننــد وزارت دف ــاالت متحــد را دارن ــه ای علی
ــره را از  ــترین به ــه بیش ــتند ک ــی هس ــان گروه های ــواًل هم ــیا(، معم ــازمان س )س
ــده  ــی گمراه کنن ــاختن مدارک ــاالً س ــد. احتم ــی می برن ــش دفاع ــای بخ هزینه ه
ــورد  ــردم در م ــاختن م ــد س ــا، از متقاع ــوءنیت خارجی ه ــی از س ــه حاک ــم ک ه
این کــه خارجی هــا نیــت بــدی ندارنــد آســان تر اســت. اگــر بازیگــران یــا 
ــال  ــی ارس ــی خنث ــاوب پیام های ــور متن ــه ط ــر دو ب ــد ه ــوب و ب ــورهای خ کش
کننــد و هیــچ ســوءنیتی نشــان ندهنــد، امــا بعــد از آن تنهــا بازیگــران بــد عالیمی  
ــام  ــن پی ــد باشــد، ســپس چندی ــک تهدی ــد کــه نشــان دهنده ی ی را ارســال کنن
حــاوی حســن نّیــت تأثیــر بــه مراتــب کمتــری از باورهــای ایجــاد شــده از ســوی 

عالیم حاوی سوءنیت خواهند داشت. 
ــش از  ــاً بی ــد عموم ــان می ده ــس از ۱۹۴۱ نش ــکا در دوران پ ــرد امری عملک
ــان نزدیکــی  ــا زم ــر تهدیدهــای ناشــی از دیگــر کشــورها تأکیــد شــده. ت حــد ب
امریــکا بــه چیــن بــا ابتــکار ریچــارد نیکســون۴۱ ، بــا اطمینــان می تــوان گفــت در  
بــرآورد قصــد چیــن بــرای اقــدام نظامــی  علیــه ایــاالت متحــد و متحدانــش دســت 
ــد ناشــی از  ــورد تهدی ــای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰  در م ــم. در دهه ه ــه بودی ــاال را گرفت ب
ــه نظــر  ــاده روی شــده اســت. ب ــه طــور حتــم زی اتحــاد جماهیــر شــوروی نیــز ب
می رســد پــس از یازدهــم ســپتامبر ســال ۲۰۰۱ هــم در مــورد بــاور بــه خطــرات 
ــم. احتمــاالً در ســال های پیــش  ناشــی از صــدام حســین و عــراق اغــراق کرده ای
ــرس  ــه بخــش دفاعــی به خاطــر ت ــی ب ــع مال ــق شــدید مناب ــه تزری ــا ب ــز م رو نی

ناشی از مهاجمان خارجی ادامه خواهیم داد. 
ترس هــا همچنیــن بخشــی از ســومین عنصــر جامعــه ی خود محافــظ یعنــی 
موانــع قانونــی بــرای تغییرهســتند . از ســال ۱۹۶۰، بســیاری از بخش هــای ایــاالت 
متحــد شــاهد تغییــر در قوانیــن ساخت وســاز بــود و زمانــی تقریبــاً هیــچ 
محدودیتــی بــرای آن وجــود نداشــت، اّمــا اکنــون مجموعــه ای از محدودیــت گیــج 
کننــده بــرای اســتفاده از زمیــن آن را در بــر گرفتــه. ]۴۷[ هزینــه d ایــن مقــررات 
ــه باعــث  ــاال اســت ک ــا تقاضــای ب ــداد کمــی  ســاختمان در مناطــق ب وجــود تع

41.Richard Nixon
سی وهفتمین رئیس جمهور امریکا که از سال ۱۹۶۹ تا سال ۱۹۷۴ این سمت را در اختیار داشت. )مترجم(
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ــا در  ــد قیمت ه ــرآورد می کنن ــزر و وارد۴۲ ب ــده. گلی ــت ش ــدید قیم ــش ش افزای
مناطــق شــرقی ایالــت ماساچوســت۴۳ بســیار بیشــتر از آن هســتند کــه بتواننــد 
ــنتی  ــای س ــی از آزمون ه ــن )یک ــوع ارزش زمی ــاختن مجم ــینه س ــط بیش توس
بهینــه ی پارتــو۴۴( توجیــه شــوند. گلیــزر، جیورکــو۴۵ و ســاکس۴۶   محدودیت هــای 
مربــوط بهره بــرداری از زمیــن در منهتــن۴۷ را بررســی کــرده و بــه طــور 
ــه  ــی بهین ــر اجتماع ــه از نظ ــی بیشــتر از آن اســت ک ــا خیل ــد قیمت ه دریافته ان

باشد. ]۴۹[ 
همچنیــن محدودیت هایــی بــرای ورود کســب وکارهای جدیــد بــه بــازار 
ــد  ــهرها، مانن ــی ش ــّیار در برخ ــی های س ــال غذافروش ــرای مث ــد. ب ــود دارن وج
ــه خاطــر این کــه از ســودآوری  ــد؛ آن هــم ب ــت۴۸، اجــازه ی فعالیــت ندارن دیتروی
ــع  ــد موان ــان داده ان ــار۵۰ نش ــران۴۹ و کرام ــد. برت ــود بکاهن ــتوران های موج رس
ــتغال  ــد اش ــدت رش ــه به ش ــازه در فرانس ــی های ت ــاد خرده فروش ــه ایج ــوط ب مرب

این کشور را به تأخیر انداخته است. ]۵۰[
چــرا چنیــن مقرراتــی تــا ایــن حــد محبــوب هســتند؟ یــک نظریــه ایــن اســت 
کــه پرداخــت امتیــاز و رانــت از ســوی تــازه واردان بــه کســانی کــه در بــازار حضــور 
ــت. در  ــر اس ــختی امکان پذی ــه س ــون ب ــی و قان ــع سیاس ــر موان ــه خاط ــد ب دارن
نتیجــه، آن هــا کــه در بــازار حضــور دارنــد بابــت تغییــر زیانــی انــدک را تجربــه 
ــه  می کننــد و هیــچ عایــدی نیــز نصیــب آن هــا نمی شــود. سیاســت منطقــه ای ب
ــد  ــازار عمــل می کنــد؛ چــرا کــه آن هــا از رأی برخوردارن نفــع افــراد حاضــر در ب
در حالی کــه تــازه واردان بالقــوه چنیــن امکانــی ندارنــد. همچنیــن کســب وکارهایی 

42.Ward
43.Massachusetts
44.Pareto
45.Gyourk
46.Saks
47.Manhattan

منطقه ای در شهر نیویورک امریکا. )مترجم(
48.Detroit
49.Bertrand
50.Kramarz
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ــود  ــذاری خ ــه تأثیرگ ــان ب ــول زم ــد در ط ــد می توانن ــور دارن ــازار حض ــه در ب ک
بیفزایند. 

همچنیــن توضیحــی کمتــر عقالیــی نیــز بــرای نیمبیســم۵۱  وجــود دارد. بنابــر 
ایــن نگــرش، افــراد حاضــر در بــازار تصــور می کننــد کــه زیــان ناشــی از تغییــرات 
بســیار بیشــتر از میــزان واقعــی ایــن زیــان خواهــد بــود. آن هــا در بــرآورد ضــرر و 
زیــان ناشــی از فاصلــه گرفتــن از وضــع موجــود زیــاده روی می کننــد، شــاید بــه 
ایــن خاطــر کــه گروه هــای کــه بــه حفــظ وضــع موجــود تمایــل دارنــد در مــورد 

این اثرات داستان سرایی کرده اند. 
افزایــش ســطح ثــروت بــه ایــن معنــی اســت کــه افــراد حاضــر در هــر بــازاری، 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــد و در نتیج ــت دادن دارن ــرای از دس ــتری ب ــای بیش چیزه
ــازار در  ــر در ب ــراد حاض ــن، اف ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــارزه می کنن ــخت تر مب ــر س تغیی
ــا ســاکنان  ــا ی ــای پرداخــت شــده توســط کســب و کاره ــه مالیات ه ــی ک منافع
می تواننــد بــه همــراه بیاورنــد، جذابیــت اندکــی را مشــاهده می کننــد.  بــه طــور 
ــای  ــن بخش ه ــد در ثروتمندتری ــازهای جدی ــاخت و س ــه س ــارزه علی ــع مب قط
ــه  ــی ک ــوده و شــاید کل کشــور در صورت ــق ب ــاط موف ــر نق ــکا بیــش از دیگ امری

ثروتمندتر شود شبیه همان مناطق شود. 
ــه ای  ــود دارد. منطق ــرح وج ــل ش ــی قاب ــظ، منطق ــه خود محاف ــرای جامع ب
ثروتمنــد چیزهــای زیــادی بــرای از دســت دادن دارد و بــه طــور طبیعــی 
می خواهــد کــه از ایــن کامیابــی اقتصــادی محافظــت کنــد. فرآیندهــای سیاســی 
و گونه هــای رفتــاری بالقــوه، بــه ایــن معنــی اســت کــه کشــورهای ثروتمنــد بــه 
ــه  ــد. وج ــد بغلتن ــش از ح ــت بی ــوی حفاظ ــه س ــده ب ــد در آین ــی می توانن راحت
منفــی محافظــت بیــش از حــد ایــن اســت کــه مــا بیــش از حــد بــرای اقدامــات 
ــرد و  ــم ک ــه خواهی ــی، هزین ــش نظام ــان و بخ ــت و درم ــامل بهداش ــی، ش دفاع
ــه  ــم داد. نتیج ــرار خواهی ــر ق ــول و تغیی ــیر تح ــز در مس ــیاری را نی ــع بس موان

51. NIMBYism
نیمبی در انگلیسی از حروف نخست کلمات عبارت » نه در حیاط پشتی من« شکل گرفته و به شرایطی گفته 
می شود که افراد یک جامعه در مقابل توسعه تازه مقاومت نشان می دهند و حاضر نیستند برای آن بخشی از 

رفاه خود را فدا کنند. )مترجم( 
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ــد و  ــی کــه هســت باقــی بمان ــد کشــوری باشــد کــه مصمــم اســت همان می توان
عــدم تمایــل بــه تغییــر در آن رو بــه افزایــش باشــد. چنیــن رونــدی می توانــد بــه 

افولی دایمی در سطح پیشرفت های تکنولوژیکی و اقتصادی بیانجامد. 

نتیجهگیری
ــهیم  ــت س ــود داش ــز وج ــرش کین ــه در نگ ــی ک ــبینی اساس ــن در خوش م
هســتم. نظــر او در مــورد این کــه نــوادگان مــا در جهانــی بــه مراتــب ثروتمندتــر 
از جهــان مــا خواهنــد زیســت در ۲۰۱۳ همانقــدر درســت بــه نظــر می رســد کــه 
در ســال ۱۹۳۰ بــود. بــا ایــن حــال، برخــالف کینــز، مــن تردیــد دارم کــه ایــن 
ثــروت بــه کاهــش چشــمگیر در ســاعات کاری بیشــتر امریکایی هــا بیانجامــد. از 
این هــا گذشــته، افزایــش ثــروت بــه معنــی افزایــش بــازده نســبت بــه کار اســت. 
مــن حتــا بیشــتر بدبینــم نســبت بــه این کــه ثــروت بیشــتر بــه هیچگونــه تغییــر 

اخالقی را شخصیت بشریت، آنطور که کینز تجسم می کرد،  منجر شود. 
در روزگار کینــز، بــه نظــر می رســید دســت آوردهای اقتصــادی توســط طیــف 
ــدن و  ــی ش ــون، جهان ــان تاکن ــا از آن زم ــد، اّم ــد ش ــه خواه ــترده ای تجرب گس
ــا  ــد منجــر شــده، حت ــان ثروتمن ــری بیشــتر در جه ــه نابراب ــازه ب ــای ت فناوری ه
اگــر کل ســّیاره را بــه جــای برابرتــری تبدیــل کــرده باشــد. ایــن نابرابــری بــه ایــن 
ــد  ــا بهره من ــروت م ــش ث ــج افزای ــا از نتای ــیاری امریکایی ه ــه بس ــت ک ــا اس معن
ــش  ــاوات گرایانه را افزای ــدت مس ــت های به ش ــر سیاس ــه خط ــد ک ــد ش نخواهن

خواهد داد که می تواند ادامه ی رشد اقتصادی را قربانی کند. 
فاصلــه گرفتــن شــدید از آزادی اقتصــادی یکــی از خطراتــی اســت کــه ثــروت 
نــوادگان مــا را تهدیــد می کنــد. همچنیــن تهدیداتــی از ســوی درگیــری جهانــی 
ــه  ــاره ای ب ــر از ق ــد راحت ت ــون می توانن ــه اکن ــی، ک ــر احتمال ــای واگی و بیماری ه
ــا  ــم، اّم ــی واقف ــن خطرات ــه وجــود چنی ــد. ب ــاره ای منتقــل شــوند، وجــود دارن ق
همچنــان امیــدوارم از وقــوع بدتریــن نتیجــه اجتنــاب کنیــم. انتظــار دارم آســیب 
ــان  ــان همچن ــه اقتصــاد جه ــه، ب ــان و زلزل ــد طوف ــی، مانن ــی محل ــای طبیع بالی
محــدود باشــد حتــا اگــر در مناطقــی خــاص ویرانــی شــدیدی را بــه بــار بیاورنــد. 
تهدیــد ناشــی از کمبــود منابــع طبیعــی بــه مراتــب کمتــر نگران کننــده بــه نظــر 

ثروت و جامعه ی خودمحافظ
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ــه کارگیــری پاســخ های رفتــاری  می رســد؛ چــرا کــه افزایــش قیمت هــا باعــث ب
درست تری می شود.

ــی  ــش کامیاب ــه افزای ــت ک ــن اس ــد ای ــال دارد رخ بده ــه احتم ــری ک خط
اقتصــادی جامعــه ای خودمحافــظ را ایجــاد کنــد کــه بیشــتر بــه حفــظ شــرایط 
ــن  ــه ای ــر ب ــر. بش ــاد تغیی ــا ایج ــد ت ــته باش ــه داش ــته هایش عالق ــود و داش موج
خاطــر ثروتمندتــر شــده کــه ریســک هایی را پذیرفته ایــم. بــا وجــود ایــن 
ــات  ــای خدم ــت هزینه ه ــرای پرداخ ــنگینی را ب ــی س ــار مالیات ــه ب ــه ای ک جامع
ــر دوش دارد و  ــاع ملــی ــــ دو جنبــه ی جامعــه خودمحافــظ ــــ ب ــی و دف درمان
موانــع عظیمــی  را بــر ســر راه تغییــر و تحــول قــرار می دهــد، بیــش از آنکــه بــه 
ــورد  ــن در م ــای م ــرد. باوره ــد ک ــرد خواه ــد عقب گ ــت کن ــده حرک ــوی آین س
ســناریوهای محتمــل بــرای آینــده نگرانــم می کنــد کــه بــرای حفاظــت از آن چــه 

اکنون داریم زیاده روی کنیم.

سپاسگزاری
 از مرکــز تابمــن بــرای دولــت و حکم ر انــی محلــی۵۲ به خاطــر حمایــت 
مالــی اش متشــکرم. کریســتینا توبیو۵۳هــم همچــون همیشــه در دســتیاری تحقیق 

عالی عمل کرد. 

52.Taubman Center for State and Local Government
53. Kristina Tobio
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ســخنرانی »احتمــاالت اقتصــادی بــرای نــوادگان مــا« کــه جــان مینــارد کینــز 
در ســال ۱۹۳۰ در اقامــت گاه دانشــجویی۱ مادریــد ارایــه کــرد بــه یکــی از 
ــه اظهــار نظــرش در  ــل نشــد و او را بیشــتر ب ــز تبدی ــن کین ســخنرانی های نمادی
ــا ایــن  ایــن مــورد کــه »در بلندمــدت همــه ی مــا خواهیــم ُمــرد« می شناســند. ب
حــال در اقامــت گاه دانشــجویی  ایــن واقع گرایــی افراطــی را کنــار نهــاد و بال هــای 
ــار  ــه انتظ ــرکت کنندگان ک ــرای ش ــز ب ــخنرانی کین ــود. س ــردازی را گش خیال پ
بخوانــد  در ســال ۱۹۳۰  اقتصــاد  مــورد وضعیــت  در  را  نظراتــش  داشــتند 
ــه نبــود کــه  ــود. ]۱[ ســخنرانی آن گون غافلگیر کننــده، اگــر نگوییــم حیــرت آور، ب
ــودی  ــال از رک ــتین س ــه در نخس ــی ک ــتند. در جهان ــار داش ــاچیان انتظ تماش
ــی  ــده نگرش ــه آین ــبت ب ــح داد نس ــز ترجی ــرد، کین ــر می ب ــه س ــره ب غیرمنتظ
خوش بینانــه، حتــا سرخوشــانه، ارایــه دهــد. کینــز حــدس زد صــد ســال پــس از 
آن زمــان، ســطح زندگــی در جهانــی کــه او »اقتصادهــای مترقــی« )کــه بــه نظــرم 
ــی  ــود را مترق ــه خ ــود ک ــورهایی ب ــر و کش ــای کبی ــکا، بریتانی ــای امری ــه معن ب
می دانســتند( چهــار تــا هشــت برابــر بهتــر خواهــد شــد. او همچنیــن ادعــا کــرد 
»اگــر بــه آینــده بنگریــم، اقتصــاد مســأله ی دایمــی نــوع بشــر محســوب 

نمی شود«؛ ادعایی که با شرایط آن زمان کاماًل در تناقض بود. 
ــی  ــوده و برخ ــادار نب ــه اش وف ــه زمان ــدان ب ــه چن ــا این ک ــخنرانی، ب ــن س ای
ــد کــه کینــز  ــرار دارن ــی ق پاراگراف هــای آن تحــت تأثیــر پیش قضاوت هــای دوران
ــت از  ــر اس ــن پُ ــاد م ــه اعتق ــود، ب ــده ش ــروز خوان ــر ام ــت، اگ در آن می زیس
ــن  ــع )ای ــه. در واق ــت یافت ــز دس ــی اش نی ــدف اصل ــه ه ــب و ب ــای جال ایده ه
ســخنرانی کــه بــه صــورت مقالــه منتشــر شــده( نگرشــی را ارایــه می دهــد کــه در 
ــه یکــی از جنبه هــای اندیشــه ی اقتصــادی تبدیــل شــده اســت:  طــول ســال ها ب

خوش بینی یا به بیان دیگر خوش بینی محتاطانه. 
برداشــت از تحقیقــات اقتصاددانــان همــواره اینگونــه نبــوده. بــه خاطــر داشــته 
ــاس  ــط توم ــالدی توس ــم می ــون نوزده ــط ق ــاد در اواس ــم اقتص ــه عل ــید ک باش

1.Residencia de Estudiantes
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کارالیــل۲، تاریخ نــگار دوران ویکتوریایــی، »علــم مالل انگیــز ۳« لقــب گرفتــه بــود. 
در واکنــش بــه درکــی از اقتصــاد، وام دار مالتــوس۴ هســتیم کــه توضیــح داد فقــر 
ــه ی  ــه هم ــت ک ــی اس ــات جمعیت ــی از تنظیم ــی« ناش ــی »طبیع ــی تعادل دایم
ــع،  ــد. در واق ــل می کنن ــوی آن می ــه س ــر ب ــه ای اجتناب ناپذی ــه گون ــا ب اقتصاده
ــم  ــا »اقتصــاد عل ــرای یکــی از آن ه ــه ب ــواره دو روح داشــته  ک ــم اقتصــاد هم عل
ــگان نیســت و  تــالش  ــد هیــچ چیــز رای ــه مــا می گوی محدودیت هــا اســت کــه ب
ــه  ــوم ب ــه محک ــواره ب ــوری در اقتصــاد هم ــج ف ــه نتای ــتیابی ب ــرای دس ــه ب فعاالن
شکســت اســت« و بــرای دیگــری »مرزهــا و محدودیت هــا ایســتا نیســتند و زمــان، 
تــالش و اقدامــات درســت تضمیــن می کننــد کــه در بلندمــدت محدودیت هــا بــه 
ــت.  ــرزنده تر اس ــیار س ــرش دوم بس ــروزه نگ ــد.« ام ــینی کنن ــم عقب نش ــور دای ط
اقتصــاد دیگــر علمــی مالل انگیــز نیســت. در ایــن فصــل خوش بینــی مهارشــده  ی 
کینــز و بــه طــور قطــع نــه ایده آل گرایــی اش را بــه گونــه ای مشــابه و تــا حــدی از 

سِر غرور، پی می گیرم.
امــا بایــد مراقــب باشــم. داســتان ریاضــی دان مهمــی را بــه خاطــر مــی آورم کــه 
ــال ۱۹۰۰ در  ــه در س ــرت۵ ک ــد هیلب ــت از دیوی ــی می خواس ــره ای جهان در کنگ
ــتم را  ــرن بیس ــرای ق ــی ب ــايل ریاض ــه ای از مس ــان مجموع ــره ی ریاضی دان کنگ
ــود تقلیــد کنــد، مســایلی کــه مشــخص شــد بســیار مشــکلند و  مطــرح کــرده ب
ــه ی  ــای هم ــا راه حل ه ــد. اّم ــی مانده ان ــل باق ــان الینح ــا همچن ــی از آن ه برخ
مســایل ریاضــی مطرح شــده توســط ریاضــی دان مــا طــی یــک ســال ارایــه شــدند. 
پــس از شــما می خواهــم صبــور باشــد، بــرای صــد ســال، و ایــن فصــل را به ســرعت 
قضــاوت نکنیــد. همچنیــن بایــد تذکــر بدهــم کــه خوش بینــی مــن در برخــی از 

جنبه های مهم محتاطانه تر از کینز خواهد بود. 

2. Thomas Carlyle
تاریخ دان و فیلسوف بریتانیایی در قرن نوزدهم. )مترجم(

3. Dismal Science
4. Malthus

توماس مالتوس، اندیشمندی انگلیسی که نظریاتش بعدها در علم اقتصاد سیاسی کاربرد یافت. )مترجم(
5. David Hilbert

ریاضیدان آلمانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. )مترجم( 
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در ابتــدا، آینــده ی مســایلی را مــرور می کنــم کــه باعــث پریشــانی کینــز شــده 
بودنــد. مــن ایــن مشــکالت را »چالش هــای کالســیک« می نامــم. ســپس 
ــیار  ــروز بس ــا ام ــت آن ه ــه اهمی ــرم ک ــر می گی ــایلی را در نظ ــا و مس چالش ه

بیشتر از سال ۱۹۳۰ احساس می شود. 
نمی توانــم در مقابــل اندکــی گمانه زنــی یــا شــاید ســطح مشــخصی از 
اســتقرای بی پــروا در مــورد برخــی روندهــای در حــال ظهــور در ســاختار 
ــأله  ــن مس ــراغ ای ــه س ــتقیم ب ــس از آن مس ــم. پ ــت کن ــان مقاوم اقتصادهای م
خواهــم رفــت کــه چــه مــواردی بــه مســایل اقتصــادی جامعــه در آینــده تبدیــل 

خواهند شد و نقشی که اقتصاددان ها در آن دارند چه خواهد بود.

آیندهیچالشهایکالسیک
اصلی تریــن چالــش، بنابــر اعتقــاد کینــز، ســطح زندگــی بــود کــه بــه معنــای 
ــی  ــود. او به خوب ــاده لوح نب ــا س ــود اّم ــن ب ــز خوش بی ــت. کین ــر اس ــروت و فق ث
ــه  ــرفت ب ــرعت پیش ــال، س ــه ۱۰۰ س ــوط ب ــای مرب ــرای لفاظی ه ــت ف می دانس
شــرایط خاصــی بســتگی دارد. کینــز ســه شــرط را برشــمرد: توانایــی مهــار رشــد 
جمعیــت، اطمینــان بــه پیشــرفت های علمــی و توانایــی بــرای اجتنــاب از 
ــل قبــول انباشــت ســرمایه اشــاره  ــرخ قاب ــه ن جنگ هــا و درگیری هــای داخلــی. ب
و مشــاهده کــرده بــود ایــن انباشــت در پــی تحقــق ســه شــرط پیشــین بــه وقــوع 
خواهــد پیوســت. در ادامــه بــه جنــگ و نبــرد داخلــی یکــی دو جملــه اختصــاص 
خواهــم داد. دو شــرط دیگــر امــروز محقــق شــده اند. رشــد جمعیــت ادامــه دارد، 
بــه طــور قطــع فراتــر از آن چــه کینــز آرزو داشــت، اّمــا مهــار  یــا حتــا معکــوس 
ــه روزی  ــدن ب ــک ش ــال نزدی ــا در ح ــت. ]۲[ م ــن نیس ــد دور از ذه ــدن رون ش
هســتیم کــه باألخــره بتوانیــم بــر نفریــن مالتــوس غلبــه کنیــم. در همیــن حــال، 
پیشــرفتی علمــی کــه در دهه هــای اخیــر تجربــه اش کرده ایــم شــگفت انگیز 

بوده و نوید رشد علمی آینده نیز خارق العاده است. 
ــوط می شــود،  ــه چالش هــای اساســی مرب ــا آن جــا کــه ب ــن اســاس و ت ــر ای ب
ــی  ــق زمان ــودن، دســت کم در اف ــرای خو ش بین ب ــل بســیاری ب ــم دالی فکــر می کن
صــد ســاله، وجــود دارد. از ایــن منظــر، بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن چالش هــا تنهــا 
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در مــورد ســطح زندگــی در اقتصادهــای پیشــرفته نیســتند. پیش بینی هــای 
کینــز در مســیری قــرار دارنــد کــه می تــوان گفــت تــا ســال ۲۰۳۰ و بــدون نیــاز 
بــه تمدیــد )مهلــت صــد ســاله( محقــق می شــوند. اّمــا در ســال ۱۹۳۰ و در زمــان 
ــر  ــه، فک ــود ک ــرواز نب ــی بلندپ ــزان کاف ــه می ــاالً ب ــز احتم ــود، کین ــک رک ــاز ی آغ
ــر  ــه شــامل کشــورهای کمت ــر را ک ــن صــورت رویکــردی جهانی ت ــم، در ای می کن
پیشــرفته هــم می شــد اتخــاذ می کــرد و همچنیــن تشــخیص مــی داد ایــن 
ــاًل حــدود ۲۰۰ ســال، اســت. فکــر  ــر، مث ــی طوالنی ت ــق زمان ــد اف رویکــرد نیازمن
ــر  ــورد زی ــه م ــه س ــد متوج ــیع تر، بی تردی ــی وس ــق زمان ــک اف ــم در ی می کن

می شد و موافقتش با آن ها را ابراز می کرد:
ــه لطــف  ــم شــد ب ــق خواهی ــر )حــدود ســال ۲۱۱۳( موف ۱ـ صــد ســال دیگ
ترکیبــی از رشــد طبیعــی و اقدامــات ســنجیده، فقــر را بــه طــور کامــل از جهــان 
بزداییــم. منظــورم ایــن اســت کــه همــه ی جمعیــت جهــان از ســطحی از زندگــی 
ــروز  ــه ام ــد ک ــطحی باش ــارم س ــت کم یک چه ــه دس ــند ک ــوردار باش ــادی برخ م
ــه بیــان دیگــر، زندگــی  ســاکنان کشــورهای ثروتمنــد از آن بهره منــد هســتند. ب
یــک شــهروند معمولــی در کشــوری کــه درآمــد ســرانه اش امــروز ۳۵۰ دالر اســت 
)تقریبــاً معــادل کشــور اتیوپــی( در ســال ۲۱۱۳ بــا زندگــی امــروز یــک شــهروند 
ــط  ــد متوس ــت، رش ــت ثاب ــه قیم ــد )ب ــه باش ــل مقایس ــد قاب ــی کم درآم امریکای
ــد(.  ــت می کن ــی کفای ــن پیش بین ــق ای ــرای تحق ــد ب ــه ونیم درص ــاالنه ی س س
البتــه، بایــد امیــدوار باشــیم کــه دســت آورد فقرزدایــی بســیار زودتــر محقــق شــود. 
مــن جــرأت نــدارم در مــورد »فقــر نســبی« دســت بــه پیش بینــی بزنــم. بدیهــی 
اســت اگــر در مــورد پدیــده ی فقــر نســبی همــه ی تأکیــد را بــر واژه ی نســبی قــرار 

دهیم یعنی انتظار داریم با پدیده ای دایمی مواجه باشیم.
۲ـ امیــد بــه زندگــی افزایــش خواهــد یافــت و بــه طــور کلــی وضعیت ســالمتی 
مــا بهتــر خواهــد شــد. چنیــن دســت آوردی بــه طــور خــودکار به عنــوان نتیجــه ی 
فعالیــت جســمانی، رژیــم غذایــی خــوب، بهداشــت عمومــی  و رفتارهــای صحیــح 
)ماننــد اســتفاده نکــردن از دخانیــات( حاصــل نمی شــوند، بلکــه نتیجــه ی 
ــر،  ــور عمومی ت ــه ط ــان و ب ــری و درم ــه پیش گی ــوط ب ــی مرب ــیوه های داروی ش
پیشــرفت های پزشــکی خواهــد بــود. احتمــاالً ســهم هزینه هــای درمانــی و 

کینز، نوادگانش و نوادگان ما
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ــد،  ــج می برن ــز از آن رن ــدان نی ــا ثروتمن ــه حت ــرایطی ک ــا ش ــارزه ب ــه ی مب هزین
ــن بخــش،  ــد. در ای ــش یاب ــی افزای ــص داخل ــد ناخال ــد ســالخوردگی، در تولی مانن
کارهــای بســیاری بــرای انجــام دادن باقــی مانده انــد. نگرانــم در آینــده ای دورتــر 
از ۱۰۰ ســال، دورانــی کــه زندگــی در آن »نامطبــوع، پســت و کوتــاه بــوده« شــامل 
ــون،  ــه اکن ــور ک ــم )همان ط ــی می کنی ــون در آن زندگ ــه اکن ــود ک ــی ش دوران
دســت کم از نظــر مــن، دورانــی را کــه هابــز۶ در آن می زیســت شــامل می شــود.( 
ــود.  ــد ب ــکی۷ خواه ــرن زیست پزش ــت ویکم ق ــرن بیس ــده ق ــه ش ــا گفت ]۳[ باره
ــد.  ــای پزشــکی بســیار کاهــش یاب ــه ی بســیاری از درمان ه ــی رود هزین انتظــار م
ــودی  ــه خ ــن ب ــت. ای ــد یاف ــش خواه ــا افزای ــد، تقاض ــقوط کنن ــا س ــر قیمت ه اگ
ــر کاهــش  ــا اگ ــد شــد، اّم ــان( نخواه ــش مخــارج )بخــش درم ــث افزای خــود باع
ــه  ــی ک ــان )جای ــای بی پای ــا از هزینه ه ــال هزینه ه ــث انتق ــا باع ــدید هزینه ه ش
درمــان غیرممکــن اســت( بــه هزینه هــای متناهــی )جایــی کــه درمــان امکان پذیــر 
ــت  ــش بهداش ــارج بخ ــهم مخ ــت س ــار داش ــوان انتظ ــود، آن گاه می ت ــت( بش اس
ــه  ــتیم ک ــی ای نیس ــیوه های درمان ــده ی ش ــون مصرف کنن ــا اکن ــد. م ــش یاب افزای
ــا  ــه مــدت پنــج ســال باشــد. اّم ــرای مثــال افزایــش طــول عمــر ب تأثیــر آن هــا ب
ــند. از  ــود باش ــازار موج ــردا در ب ــی از ف ــیوه های درمان ــن ش ــد چنی ــور کنی تص
خودتــان بپرســید شــهروندان عــادی حاضــر خواهنــد بــود چــه ســهمی از ثــروت 

شخصی خود را برای دسترسی به چنین داروهایی بپردازند؟ ]۴[ 
ــور  ــه ط ــتند ( ب ــر هس ــه »مترقی«ت ــی ک ــورها )آن های ــرفته ترین کش ۳-پیش
ــی  ــه پیش بین ــود ک ــد ب ــل نخواه ــود. غیرمحتم ــد ب ــر خواهن ــن ثروتمندت میانگی
کینــز در مــورد صــد ســال گذشــته بــرای صــد ســال پیــش رو نیــز صــدق کنــد:  بــا 
اندازه گیــری صحیــح ) آن چــه اقتصاددانــان شــاخص قیمت گــذاری دوگانــه۸ 
ــار  ــت کم دو ب ــد(، دس ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــری ض ــن اندازه گی ــد در ای می نامن

سطح زندگی ما دوبرابر بهتر خواهد شد. ]۵[ 
6. Hobbes

توماس هابز، فیلسوف بریتانیایی در قرن هفدهم که نظریات او در اندیشه سیاسی همچنان بسیار پراهمیت 
هستند. )مترجم(

7. Biomedicine
8. Hedonic
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چالشهایتازه
ــروز شــده اند  ــی بشــر ام ــی کــه باعــث نگران ــن دغدغه های برخــی از مهــم تری
ــای  ــورد محدودیت ه ــی در م ــد. نگران ــره بوده ان ــز غیرمنتظ ــرای کین ــاالً ب احتم
مربــوط بــه منابــع طبیعــی، تناهــی زمیــن، یــا خواســت حفــظ هــوای ســالم یــا 
ــای  ــه دهه ه ــوط ب ــی مرب ــث اصل ــوران در مباح ــان و جان ــتی گیاه ــوع زیس تن
نخســتین قــرن بیســتم جایــی نداشــتند. منظــورم چیــزی اســت کــه احتمــاالً  آن 
ــد  را »نگرانی هــای وجــودی« می نامیــم )نگرانی هایــی کــه موجودیــت مــا را تهدی
ــودن  ــترس ب ــه در دس ــوط ب ــی مرب ــی و طبیع ــای دایم ــه نگرانی ه ــد(، ن می کنن

مواد خام. 
اعتقــاد دارم تــا وقتــی اشــتباه وحشــتناکی در نظــام مدیریــت جهــان مرتکــب 
در  تغییــری  هســتند،  حقیقــی  بی شــک  کــه  تــازه،  چالش هــای  نشــویم، 
خوش بینــی محتاطانــه ای کــه در مــرور چالش هــای کالســیک ارایــه کــردم 

ایجاد نمی کنند. اجازه بدهید دو مورد خاص را شرح بدهم:
۱. از آن جــا کــه خورشــید هنــوز ســر جایــش قــرار دارد، از منبــع پایان ناپذیــر 
ــری  ــه کارگی ــرای ب ــده ب ــم در ۱۰۰ ســال آین ــم. تصــور نمی کن ــرژی برخورداری ان
ــل   ــورم از راه ح ــم. منظ ــایی بیابی ــرژی راه کار معجزه آس ــع ان ــن منب ــاده ی ای س
ــی و  ــرفت های علم ــق پیش ــکان تحق ــت. ام ــیوه ای »ارزان« اس ــا«، ش »معجزه آس
ــردود  ــره م ــیدی و غی ــای خورش ــه ی انرژی ه ــترس در زمین ــاوری دور از دس فن
نیســت و اگــر بــه میــزان کافــی در تحقیــق و توســعه ســرمایه گذاری کنیــم آن گاه 
پیشــرفت هایی صــورت خواهــد گرفــت. ]۶[ بــه احتمــال زیــاد، قــرن بیســت و یکم، 
ــوی مصــرف را  ــه جل ــران ک ــدر گ ــه آن ق ــا ن ــود، اّم ــد ب ــران خواه ــرژی گ ــرن ان ق
ــه فاجعــه منجــر نخواهــد شــد. مــا نمی دانیــم کــه  بگیــرد. هرچنــد ایــن لزومــاً ب
آیــا در بلندمــدت، کشــش جانشــینی بــا مــا همــراه خواهــد بــود و بــه رقمــی باالتــر 
از یــک خواهــد رســید یــا نخواهــد رســید. احتمــاالً چنیــن چیــزی محقــق نخواهــد 
شــد و بایــد آمــاده باشــیم بــرای انــرژی نســبتاً بیشــتر و بــرای دیگــر مــوارد نســبتاً 
ــود کــه هزینــه ی  ــد ب ــا کاالهــای بســیار دیگــری خواهن ــم. اّم ــه کنی ــر هزین کمت
اســتفاده از آن هــا تاکنــون کاهــش یافتــه و در ادامــه نیــز کاهــش خواهــد یافــت. در 
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هــر صــورت، واضــح اســت در بلندمــدت و بــرای هــر تاریــخ فرضــی از نظــر درآمــد 
ــرژی  ــر ان ــه اگ ــم داشــت ک ــرار خواهی ــر از ســطحی ق ــاه در ســطحی پایین ت و رف
ارزان بــود در آن قــرار می گرفتیــم، اّمــا منطقــی اســت کــه تصــور کنیــم چنــدان 
هــم پایین تــر از آن ســطح نخواهیــم بــود و در هــر صــورت تــداوم رشــد اقتصــادی 
محتمــل خواهــد بــود. کاری کــه بایــد انجــام بدهیــم ایــن اســت کــه اجــازه بدهیــم 
ــرژی بایــد افزایــش  مکانیــزم قیمت هــا کار خــودش را انجــام دهــد:  اگــر بهــای ان
یابــد )به خاطــر بــاال بــودن هزینــه ی نهایــی مســتقیم یــا به خاطــر مالیــات بــرای 
ــد باشــد کــه  ــار جانبــی منفــی(، بهتریــن اتفــاق در واقــع ایــن می توان جبــران آث
ــینی  ــت جانش ــث تقوی ــت باع ــش قیم ــن افزای ــه ای ــد ک ــش یابن ــا افزای قیمت ه
خواهــد شــد و بــه طــور کلــی پیــام حرکــت ســازوکار اقتصــاد بــه ســوی مصــرف 
ــود شــرایط دوچرخه ســواری  ــد دورکاری و بهب ــراه دارد )مانن ــه هم ــر را ب صحیح ت
ــال  ــی در س ــوک نفت ــتین ش ــان نخس ــی از زم ــن اثرات ــع، چنی ــهر(. در واق در ش

۱۹۷۳ احساس شده اند. 
ــم  ــرده و بپذیری ــالح ک ــان را اص ــد تفکرم ــت،  بای ــط زیس ــورد محی ۲. در م
ــورد  ــک م ــتر از ی ــرد بیش ــر می گی ــت در ب ــط زیس ــأله ی محی ــه مس ــه ای ک دامن
ــه، مدرســه و  اســت و در یــک ســوی ایــن دامنــه، محیــط اطراف مــان ماننــد خان
ــه طــور کلــی اســت کــه جــّو  ــد و در ســوی دیگــر، زمیــن ب محــل کار قــرار دارن
زمیــن و اثــرات دریانــوردی را در بــر می گیــرد. بــا در نظــر داشــتن ایــن موضــوع، 
در مــورد محیــط زیســت همــان جمع بنــدی ای را کــه پیشــتر در مــورد انــرژی بــه 
آن اشــاره شــد یــادآوری می کنــم. از یــک ســو، افزایــش توجــه بــه محیــط زیســت 
)کــه تــا حــد زیــادی به خاطــر اثــر افزایــش ثــروت و کشــش درآمــدی بیشــتر از 
یــک حاصــل شــده اند(، و از ســوی دیگــر قیمت گــذاری صحیــح اســتفاده از 
محیــط زیســت، به خاطــر قواعــد بــازار یــا به وســیله ی قانون گــذاری باعــث 
خواهنــد شــد منابــع بیشــتری را بــه حفــظ محیــط زیســت اختصــاص بدهیــم؛ بــه 
ــه ایــن جمــع بنــدی برســند کــه وضعیــت  ــه ای کــه نســل های پــس از مــا ب گون

بهتری از امروز ما دارند. 
خوش بینــی مــن آن جــا کــه ادعــا می کنــم در صــورت انجــام کارهــای 
درســت، حصــول نتایــج خــوب محتمــل خواهــد بــود از روی عقیــده اســت و آن جــا  



163

کــه بــه طــور واضــح بــه بیانیــه ای دربــاره ی بــاور بــه کار خــوب مربــوط می شــود 
تــا حــدی صرفــاً لفاظــی اســت.  بایــد اضافــه کنــم ایــن بــاور، به ویــژه در شــرایطی 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــه ش ــکل مواج ــا مش ــد ب ــی می توان ــرات آب و هوای ــد تغیی مانن
ــه  ــا ب ــده. م ــاد انجامی ــی ح ــه وضعیت ــی ب ــی جهان ــی در حکم ران ــای فعل ناکامی ه
هیــچ وجــه نبایــد در خواســت ســطح باالیــی از همــکاری چندجانبــه از جامعــه ی 

سیاسی بین الملل داشته باشیم و تردید به خرج بدهیم. ]۷[ 
ــرات  ــرعت تغیی ــث س ــن بح ــم ای ــای مه ــی از جنبه ه ــه یک ــت این ک در نهای
اســت. تحلیــل جامــع هزینــه و ســود اصالحــات مربــوط بــه اســتفاده از فناوری های 
ــز  ــذار نی ــای دوران گ ــامل هزینه ه ــد ش ــرژی بای ــرف ان ــد و مص ــرای تولی ــازه ب ت
ــادی  ــل اقتص ــاخه های تحلی ــی ش ــای برخ ــن درس ه ــب تری ــی از جال ــود. یک بش
مــدرن )به خصــوص اقتصــاد رفتــاری ]۸[( پررنــگ کــردن انطبــاق پذیــری بســیار 
ــدارد،  ــرادی ن ــردازی ای ــه خیال پ ــا ک ــر، از آن ج ــوده. ]۹[ اگ ــر ب ــوع بش ــاالی ن ب
ــط  ــازار محی ــدت در ب ــانات کوتاه م ــص نوس ــی و خال ــط فیزیک ــرات در محی تغیی
زیســت چنــدان ســریع نباشــند، در نتیجــه فرآینــد ســازگاری نیــز تدریجــی و بــه 
مــرور زمــان روی خواهــد داد و  از نظــر رفــاه اقتصــادی نیــز پُرهزینــه نخواهــد بــود. 
اگــر همیــن فــردا، شــرایط جدیــد بــه طــور ناگهانــی اســتفاده از خودروی شــخصی 
را بســیار پُرهزینــه کنــد، اعوجــاج ایجــاد شــده بســیار زیــاد خواهــد بــود. امــا اگــر 
ــرایط  ــا ش ــد، ب ــه روی ده ــن ده ــی و در چندی ــور تدریج ــه ط ــابه ب ــری مش تأثی
جدیــد بــه گونــه ای طبیعــی و تقریبــاً نامحســوس وفــق خواهیــم یافــت. در نتیجــه 

هزینه های گذار می تواند بسیار محدود باشد.

ساختاراقتصاد
هرچنــد می دانــم  کمــی متظاهرانــه بــه نظــر می رســد، اّمــا مایلــم تفکراتــم را 
ــم در آن  ــدان نوادگان ــه فرزن ــی ک ــاد در دوران ــادی اقتص ــرد نه ــورد عملک در م
ــز هــم چنیــن  ــن اســت کــه کین ــه کنــم. تنهــا توجیهــم ای خواهنــد زیســت ارای

کاری انجام داده بود.  
ــدارم نســل های  ــا تکامــل شــیوه ی کار کــردن آغــاز خواهــم کــرد. انتظــار ن ب
بعــدی تغییــرات زیــادی را در پایه ای تریــن جنبــه ي قــراردادی ایــن بخــش 
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ــم  ــر می کن ــا فک ــند، اّم ــاهد باش ــت( ش ــه ی خدم ــل ارای ــول در مقاب ــت پ )دریاف
ــورد  ــار م ــه چه ــا ب ــه این ج ــد ک ــاختاری آن رخ بده ــای س ــی در جنبه ه تغییرات

اشاره می کنم:
۱ـ مفهــوم کار روزانــه یــا ســاالنه و همچنیــن محــل کار تحــول شــدیدی را در 
ــازه ارتباطــی همیــن  ــود. فناوری هــای ت ــد ب ــری شــاهد خواهن جهــت انعطاف پذی
حــاال نیــز تــا حــدی ایــن امــکان را فراهــم آورده و راحتــی ناشــی از در قید وبنــد 
ســاعات کاری خــاص نبــودن قابــل توجــه اســت. رونــق یافتــن مفهــوم آشــتی دادن 
وظایــف کاری و خانوادگــی، کــه ایــن روزهــا در برخــی کشــورها شــاهدش هســتیم، 
نخســتین نشــانه ها از ظهــور رونــدی اســت کــه  به جــرأت ادعــا می کنــم 
توقف ناپذیــر خواهــد بــود. همان طــور کــه مفهــوم ســاعات کاری و تفکیــک 
روشــن میــان حضــور در مدرســه و حضــور در محــل کار بــه مــرور از هــم خواهنــد 

پاشید. این جا نیز روندهای در حال ظهور به وضوح قابل مشاهده اند. 
۲. مرزهــای میــان مفاهیــم کالســیک »قــرارداد کار« و »قــرارداد خدمــت« نیــز 
ــر از همــه ی تقســیم بندی ها، در یــک ســو  رنــگ خواهنــد باخــت. در آینــده، فرات
ــی  ــر کارکنان ــوی دیگ ــت و در س ــد داش ــرار خواهن ــی ق ــش عموم ــان بخ کارکن
ــکیل  ــا تش ــبکه ای از قرارداده ــم را در ش ــای متراک ــه ای از گره ه ــتقل مجموع مس
ــت  ــده وکال ــد در آین ــان می ده ــه نش ــیاری ک ــل بس ــی از دالی ــد داد )یک خواهن

شغل تضمین شده ای خواهد بود(. 
در مرکــز قــرار گرفتــن خوداشــتغالی باعــث ایجــاد تحولــی در مفهــوم ســنتی 
شــرکت و کمپانــی خواهــد شــد. بــا توجــه بــه آن چــه در گذشــته رخ داده، جــرأت 
ــر  ــی را، از نظ ــوع تحول ــه ن ــا چ ــاختار اداری آن ه ــا و س ــم دولت ه ــم بگوی نمی کن
ــات  ــش خدم ــم  بخ ــی می کن ــرد. پیش بین ــد ک ــه خواهن ــرعت، تجرب ــدازه و س ان

عمومی بدون تغییری اساسی از این تحوالت جان سالم به در ببرد. 
ــه  ــش ب ــاعات کاری نوادگان ــرد س ــی ک ــخنرانی اش پیش بین ــز در س ۳ـ کین
ســوی ایــده آِل ســه ســاعت در روز میــل خواهــد کــرد و ابــراز نگرانــی کــرد کارگــر 
ــات  ــت از اوق ــتفاده ی درس ــرای اس ــوزش، ب ــود آم ــر کمب ــهروندان به خاط ــــ ش
ــر  ــد. اگ ــم نمی کن ــه نگران ــن نکت ــود. ای ــد ب ــاده نخواهن ــه آم ــت افزایش یافت فراغ
جمعیتــی بــا تحصیــل مناســب ترجیــح می دهنــد وقــت آزادشــان را بــه تماشــای 
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بیســت ودو مــرد بنشــینند کــه در یــک زمیــن و ســر یــک تــوپ می جنگنــد و از 
ــم ربطــی  ــد، احســاس می کن ــذت می برن ــن کار بیشــتر از تماشــای کنســرت ل ای
بــه مــن نــدارد کــه بــا کارشــان مخالفــت کنــم. بــه دو دلیــل بــه انــدازه ی کینــز 
ــه بــه حــدود ســه ســاعت کاهــش خواهنــد  مطمئــن نیســتم ســاعات کاری روزان

یافت:
· نخســت این کــه بــه نظــرم کار بــه امــری جــذاب تبدیــل خواهــد شــد. امــوری 
کــه در آن یــک فرآینــد بایــد دایــم تکــرار شــود و شــامل امــور تکــراری ذهنــی 
ــه صــورت خــودکار و توســط ماشــین ها انجــام شــوند  هــم می شــود، می تواننــد ب
ــرای  ــی را، ب ــد عواقب ــن رون ــر شــدن اســت. ای ــز در حــال ارزان ت و اتوماســیون نی
مثــال در بخــش دســتمزدها، در پــی خواهــد داشــت. اجــازه بدهیــد مثالــی نزدیــک 
بــه تجربــه ی شــخصی ام را ذکــر کنــم. رقابــت میــان نهادهــای دانشــگاهی نقــش 
مهمــی را در تنظیــم حقــوق در بخــش دانشــگاهی ایفــا می کنــد، نقشــی بســیار 
ــر  ــای دیگ ــن در بخش ه ــتغال جایگزی ــی از اش ــای ناش ــه قیمت ه ــتر از آن چ بیش
ایفــا می کننــد. بــه نظــرم، امیــدوارم متکبرانــه جلــوه نکنــد، دانشــگاهیان به خوبــی 
ــا از ایــن کار اجتنــاب  ــه کار شــوند، اّم می تواننــد در بخش هــای دیگــر مشــغول ب
ــش  ــذاب و رضایت بخ ــا ج ــرای آن ه ــگاهی ب ــت دانش ــه فعالی ــرا ک ــد؛ چ می ورزن
اســت )فرمانــدار ســابق کالیفرنیــا آن را »درآمــد روانــی« نامیــده اســت(. بنابرایــن، 
ــای دانشــگاهی  ــان نهاده ــت می ــا رقاب ــه ی ــن اســت ک ــده ای نتیجــه ی مأیوس کنن

مفید واقع می شود یا دستمزدهای ما بهبود نمی یابد. 
· دومیــن دلیــل ایــن اســت کــه  نقــش پیشــرفت شــغلی و از ایــن منظــر دوباره 
ــا تنهــا »موفقیــت«  ــه ارتقــای شــغلی ی ــوط ب انگیــزه ی ناشــی از مشــّوق های مرب
نه تنهــا کاســته نخواهــد شــد بلکــه برعکــس، بــه قدرتمنــد شــدن ادامــه خواهــد 
ــد  ــالش و ســاعات کاری می انجامن ــه افزایــش ت ــم، ب ــه طــور حت داد. مشــّوق ها، ب
و بــه هــر میــزان کــه مــرز میــان تعریــف کالســیک کارگــر و کارآفریــن کمرنــگ 

شود، این جنبه از پُرتالش تر شدن جلوه ی بیشتری خواهد یافت. 
کینــز هنــوز می توانــد نتیجه گیــری اش را بــه دو شــیوه نجــات دهــد. نخســتین 
ــاوت  ــهروندان متف ــای ش ــه ویژگی ه ــود ک ــی می ش ــت ناش ــن حقیق ــیوه از ای ش
ــت  ــروی کار را تح ــی از نی ــد اقلّیت ــا می توان ــّوق ها تنه ــّرک مش ــر مح ــت. تأثی اس
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تأثیــر قــرار دهــد. اکثریــت احتمــااًل همچنــان تفریــح را بــه کار ترجیــح می دهنــد 
پــس در نتیجــه حتــا اگــر کار کــردن جــذاب باشــد هــم در مجمــوع شــاهد کاهــش 
ســاعات کاری خواهیــم بــود. دومیــن شــیوه تأکیــد بــر تغییــرات در دوران حیــات 
اســت. مــا طوالنی تــر زندگــی خواهیــم کــرد، پــس غیرمحتمــل نیســت کــه یــک 
مســیر کاری متــداول شــامل کار کــردن بــا حــدی از فشــار بــرای مثــاًل ســی ســال 
و ســپس کار کــردن کــم فشــار اســت )یــا ســناریوی جایگزیــن دیگــر جایــی اســت 
ــن،  ــور میانگی ــه ط ــس، ب ــده اند(. پ ــب ش ــار ترکی ــار و کم فش ــای پُرفش ــه کاره ک

ساعات کاری روزانه پایین خواهد بود. 
۴. در زمانــه ی فرزنــدان نــوادگان مــا، تولیــد مــوادی کــه نیازمنــد فرآیندهــای 
ــود  ــه خ ــروی کار را ب ــی از نی ــش کوچک ــا بخ ــتند تنه ــتاندارد هس ــراری و اس تک
ــرای کاالهــا و خدمــات  مشــغول خواهــد کــرد. در نتیجــه فرصت هــای بســیاری ب
منحصربه فــرد ایجــاد خواهــد شــد کــه بــر اســاس کیفیــت و یکتایــی قیمت گــذاری 
شــده اند و توســط نیــروی کار بســیار ماهــر تولیــد می شــوند.  بــرای مثــال تصــور 
می کنــم نســل های پــس از مــا شــاهد معکــوس اثــر بومــل ـ بــوون۹ باشــند. ]۱۰[ 
بــه خاطــر بیاوریــد کــه ایــن اثــر بــه مــا می گویــد پیشــرفت اقتصــادی هنرهــای 
اجرایــی )تئاتــر، رقــص بالــه( و ماننــد آن را در شــرایط ســختی قــرار خواهــد داد؛ 
ــره وری  ــا به ــد، اّم ــش می یاب ــدگان افزای ــتمزد اجراکنن ــن دس ــه میانگی ــرا ک چ
اجــرای زنــده ی ارکســتر یــا یــک گــروه رقــص بالــه تغییــری نمی کنــد. در نتیجــه 
هزینه هــا افزایــش یافتــه و محصــول کاهــش می یابــد. بــا ایــن حــال معتقــدم، بــه 
ــراری و  ــای کاری تک ــدن فرآینده ــد، ارزان ش ــرح داده ش ــاال ش ــه ب ــی ک دالیل
ــه  ــری مهــم ک ــت ــــ محصــوالت هن ــا کیفی ــش ارزش محصــوالت بســیار ب افزای

نیروی انسانی زیادی را می طلبد ــ به جایگاه سابق باز خواهند گشت. 
ــاد  ــش۱۰« ی ــاد دان ــوان »اقتص ــداول به عن ــور مت ــه ط ــان ب ــاد اطراف م از اقتص
می شــود. ایــن اصطــالح خــوب بســیار کلّــی اســت و دیــر یــا زود پــس از این کــه 
ــای آن  ــد. به ج ــد ش ــا خواه ــت ره ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــادی م ــزان زی ــه می ب

9. Baumel - Bowen
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اســتفاده از اصطــالح »اقتصــاد اعتباربخشــی۱۱« را پیشــنهاد می کنــم کــه عبارتــی 
ــی اســت کــه داریــم واردش می شــویم؛ جایــی کــه  ــرای نامیــدن دوران مناســب ب
رقابــت، اختیــار و اعتبــار نیازمنــد مــورد ارزش یابــی و تصدیــق قرار گرفتن هســتند. 
ــزوده ناشــی از  ــی وجــود دارد، ارزش اف از یــک ســو، وقتــی اطالعــات خــام فراوان
برچســبی کــه بــا خــود اطمینــان خاطــر بــه همــراه بیــاورد بســیار زیــاد خواهــد 
ــگاه نخســت  ــف در ن ــای مختل ــای کااله ــن جنبه ه ــر، مهم تری ــود. از ســوی دیگ ب
ــص  ــه در تخصی ــل توج ــی قاب ــد: اثربخش ــه باش ــد این گون ــود. بای ــان نمی ش نمای
ــی  ــت فیزیک ــد ماهی ــه می توان ــی )ک ــن ماهیت ــا چنی ــی ب ــدون محصوالت ــع ب مناب
باشــد ماننــد تلفــن همــراه، یــا غیرفیزیکــی ماننــد محصــوالت مربــوط بــه بخــش 
ــای  ــی در اقتصاده ــه اعتباربخش ــاز ب ــن، نی ــد. بنابرای ــد ش ــل نخواه ــی( حاص مال

مدرن رو به رشد است. 

چهمکانیزمهاییمیتواننداقتصادهایمارابهسویفراهمآوردن
اعتباربخشیسوقدهند؟

ــود  ــش از خ ــد بخ ــی می توان ــه ی اعتباربخش ــه عرض ــید ک ــته باش ــه داش توج
محصــول باشــد )بــرای مثــال نقــش بَِرندهــا می توانــد در ایــن طبقه بنــدی جــای 
بگیــرد( یــا می توانــد از ســوی شــخص ثالــث )خــارج از رابطــه ی مصرف کننــده و 
ــتند  ــی هس ــت اعتباربخش ــر فعالی ــه درگی ــا ک ــود. آن ه ــه ش ــده( ارای تولیدکنن
ــی، ادارات  ــی غیرانتفاع ــای خصوص ــرکت ها، بخش ه ــود ش ــه ی خ ــد به نوب می توانن
ــد.  پرســش  ــر بگیرن دولتــی، دانشــگاه های دولتــی و خصوصــی و رســانه ها را در ب
اصلــی، هرچنــد معمولــی، ایــن اســت کــه آیــا اعتباربخشــی بــه شــکل درســت و 

در سطح قابل قبولی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
پــس از طوفــان مالــی ای کــه در چنــد ســال اخیــر مــا را در نوردیــده اکنــون 
ــد.  ــی در ســطح گســترده امکان پذیرن ــه ناکامی های ــد مشــخص شــده باشــد ک بای
ــرای عملکــرد مناســب  ــه مــا می آمــوزد کــه اعتباربخشــی ب ــه ی تلــخ ب ایــن تجرب
بازارهــای مالــی ضــروری اســت و ســپردن آن بــه بــازار ایراداتــی دارد. بــه نظــرم  در 
ــی متشــکل از  ــرای ایجــاد جهان ــزم غیررســمی شــهرت ب ــه مکانی ــه این ک ــاور ب ب
11. The Economy of Accreditation
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ــه  ــری آن ب ــی اســت اجماعــی وجــود دارد کــه توجیه ناپذی عملکــرد مناســب کاف
اثبــات رســیده، بــه ایــن معنــا کــه بــرای مثــال فرقــی نمی کنــد چه کســی دســتور 
تهیــه ی یــک بــرآورد در مــورد ریســک ذاتــی یــک محصــول را می دهــد و هزینــه ی 
ــی  ــازار مال ــه ب ــوط ب ــردازد و فروشــنده ی یــک محصــول مرب ــرآورد را می پ ــن ب ای
ــا از معامــالت مالــی منفعــت اقتصــادی کســب خواهــد کــرد یــا خیــر. در هــر  آی
مــورد، خواســت حفــظ و ارتقــای شــهرت می توانــد بــر انگیزه هــای انحــراف غلبــه 
ــا  ــاور ت ــک مش ــال ی ــرای مث ــت )ب ــر نیس ــهرت بی تأثی ــل ش ــد عام ــد. هرچن کن
ــه  ــت ک ــه آگاه اس ــد و در نتیج ــام می ده ــم انج ــی را ه ــدی کار اعتباربخش ح
ــه نظــر  ــا ب ــد(، اّم ــه شــهرتش آســیب بزن ــد ب ــق می توان ــدان دقی ــرآوردی نه چن ب
ــازار،  ــا در نظــر داشــتن انــدازه ی ایــن شکســت ب می رســد اصــاًل کافــی نیســت. ب
ــدام  ــذاری و اق ــق  قانون گ ــدی از طری ــا ح ــوان ت ــده را می ت ــاد ش ــه ی ایج فاصل
)اعتباربخشــی( عمومــی و تــا حــدی از طریق ظهور اشــکال تــازه ای از اعتباربخشــی 

کاهش داد. 
ــد  ــرار خواه ــل در آن ق ــن تکام ــه ای ــی ک ــی از جهت های ــم یک ــر می کن فک
گرفــت، مســئولیت پذیری مشــترک بیشــتر بــرای ریســک های مالــی یــک 
محصــول )مالــی یــا غیرمالــی( اســت کــه اعتبــار آن مــورد تصدیــق قــرار گرفتــه. 
ــد  ــادر می کنن ــنجی ها را ص ــا و اعتبارس ــه توصیه نامه ه ــا ک ــن آن ه ــاد م ــه اعتق ب
نیــز بایــد ســهمی در ریســک احتمالــی داشــته باشــند. هرچنــد بــرای یــک نهــاد 
ــت  ــهرت کفای ــن ش ــزه ی حس ــاید انگی ــت و ش ــاوت اس ــرایط متف ــی ش غیرانتفاع
کنــد. مهم تریــن نهــاد غیرانتفاعــی، یعنــی دولــت، شایســته ی بررســی جداگانــه ای 

است. 
آخریــن مشــاهده ی مــن بــه مالیــات مربــوط می شــود. شــیوه ی اخــذ مالیــات 
در افــق دیــد ۱۰۰ ســاله ای کــه در نظــر داریــم چگونــه تغییــر خواهــد کــرد؟ شــاید 
ــا  ــد. ب ــادی دارن ــن خاطــر کــه قوانیــن اینرســی زی ــه ای ــد، ب ــی نکن ــر چندان تغیی
ــی  ــده ای در مقیاس ــور فزاین ــه ط ــوت۱۲ ب ــر تیب ــه اث ــاد دارم ک ــن اعتق ــود ای وج

12. Tiebout Effects
نظریه ای متعلق به چارلز تیبوت که در آن ادعا می شود که سواری مجانی )مفت سواری( در موارد اجتماعی 

راه حل هایی غیرسیاسی دارد. )مترجم( 
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ــه ســوی  ــدی ب ــار مشــاهده ی رون ــود. ]۱۱[  در نتیجــه انتظ ــی احســاس ش جهان
همگرایــی ســاختار کاالهــای بخــش عمومــی را نــدارم. افزایــش تحــّرک و پویایــی 
بــه معنــای تقویــت نتایــج تنــوع طبیعــی ترجیح هــای بشــر خواهــد بــود. هرچنــد 
انتظــار ایجــاد تغییــرات در برخــی جنبه هــای ســاختار مالیاتــی، ماننــد مالیــات بــر 
شــرکت ها، موّجــه بــه نظــر می رســد. همچنیــن پیش بینــی می کنــم ایــن 
ــر اســاس ســیکل های ســاالنه انجــام می شــود  ویژگــی دیرپــا کــه اخــذ مالیــات ب
به خاطــر عواملــی ماننــد رواج بیشــتر مالیــات بــر مصــرف یــا رواج بیشــتر مکانیــزم 
مالیــات خطــی، تضعیــف شــده و از اثــر ســال تقویمــی بــر شــیوه ی اخــذ مالیــات 

کاسته شود. 

آیاچیزیفراترازمسألهیاقتصادوجوددارد؟
ــر  ــده( دیگ ــاد )در آین ــأله ی اقتص ــرد، مس ــا ک ــز ادع ــه کین ــور ک ــا همان ط آی
ــت  ــز درس ــم کین ــر می کن ــود«؟  فک ــد ب ــر نخواه ــوع بش ــی ن ــأله ی دایم »مس
ــد، در  ــد ش ــد نخواه ــاًل ناپدی ــاد کام ــأله ی اقتص ــن، مس ــود ای ــا وج ــت. ب می گف

نتیجه همچنان اقتصاددانان کارهایی برای انجام دادن خواهند داشت. 
مســأله ی اقتصــاد از »مســأله ی اصلــی« بــه یــک مســأله تبدیــل خواهــد شــد. 
مــن خــودم را، هماننــد کینــز، خوش بیــن محتــاط در نظــر می گیــرم. در 
ــی  ــری، برخ ــکالت دیگ ــایل و مش ــد، مس ــش می یاب ــاه افزای ــطح رف ــه س حالی ک
ــرای  ــد داشــت کــه شــهروندان جهــان ب ــد، وجــود خواهن قدیمــی و برخــی جدی
آن هــا بــه انــدازه ی مســأله ی اقتصــاد اهمیــت قائــل شــوند. اّمــا بــرای فراتــر از ایــن، 
ــاید  ــود، ش ــی ب ــز در آرزوی جهان ــتم. کین ــر هس ــز( بدبین ت ــتاد )کین ــن از اس م
هماننــد ســفری شــاعرانه بــه آســمان آرمان شــهر، کــه در آن بشــر درگیــر امــرار 
ــوی و فرهنگــی تمرکــز  ــی معن ــوری متعال ــر ام ــد ب ــه نباشــد و بتوان معــاش روزان
کنــد. او پیش بینــی کــرد این جــا خواهــد بــود کــه بــه دغدغه هــای اصلــی 
ــه  ــم ک ــخ نمی بین ــانه ای در تاری ــا نش ــود، اّم ــه ب ــت. کاش این گون ــم پرداخ خواهی
حاکــی از احتمــال تحقــق آن باشــد. کامــاًل ردش نمی کنــم امــا در واقــع احتمــال 
ــش رو  ــای پی ــا و قرن ه ــی دهه ه ــای اساس ــه چالش ه ــم ک ــتر می دان آن را بیش
مســایلی مشــکل، عمیــق، آزاردهنــده و بی رحمانــه باشــند کــه در طبقــه ی مســایل 

کینز، نوادگانش و نوادگان ما
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ــر  ــود بشــر همیشــه ب ــوان مطمئــن ب ــا می ت ــد.  آی ــرار نمی گیرن ســّنتی اقتصــاد ق
ــای  ــم چالش ه ــا می دانی ــرد؟  از کج ــد ک ــه خواه ــگ غلب ــه جن ــش نســبت ب گرای
ــای  ــا فرصت ه ــروت ی ــر انباشــت ث ــاید در اث ــه ش ــای ســخت ک ــازه و دوراهی ه ت

به دست آمده از تکنولوژی های جدید ایجاد شده اند ظهور نخواهند کرد؟
اجــازه بدهیــد لحظــه ای بــر زیست شناســی تمرکــز کنیــم. به ســختی 
ــوان اشــاره نکــرد کــه در میــان بزرگ تریــن فجایعــی کــه بشــریت را تحــت  می ت
ــر  ــدون در نظ ــی ب ــوده )یعن ــل آن نب ــد عام ــر از روی عم ــرار داده و بش ــر ق تاثی
گرفتــن جنگ هــا و درگیری هــای اجتماعــی(، فجایــع بیولوژیکــی نقــش پررنگــی 
ــت  ــش جمعی ــیاه۱۳، کاه ــرگ س ــه م ــوان ب ــا می ت ــان آن ه ــه از می ــته اند ک داش
ــرد.  ــر ســال ۱۹۱۸ اشــاره ک ــزای همه گی ــکا از ســال ۱۴۹۲ و آنفوالن ــاره ی امری ق
ــش  ــوی افزای ــوص به س ــر، به خص ــالمت بهت ــوی س ــه س ــنی ب ــد روش ]۱۲[ رون
طــول عمــر، وجــود دارد اّمــا روندهــا، در نهایــت، متغیرهایــی تصادفــی هســتند و 
ــت  ــم توانس ــده نخواهی ــرن آین ــک ق ــرم در ی ــه نظ ــد. ب ــار دارن ــراف از معی انح
آن چنــان بــر متغیرهــای بیولوژیکــی مســلط شــویم کــه بتوانیــم بــا احتمــال ۱۰۰ 

درصد ادعا کنیم هیچ فاجعه ی بیولوژیکی دیگری را تجربه نخواهیم کرد. 
ــا به ســادگی بخــش دیگــری از  ــن، مســایل زیست شــناختی تنه ــر ای ــالوه ب ع
محیــط زیســت نیســتند. مــا در آن هــا دخالــت می کنیــم و در نتیجــه بــه اعتقــاد 
مــن مســایلی مربــوط بــه انتخــاب ژنتیــک و تغذیــه ی موجــودات زنــده، به خصــوص 
ــرار  انســان ها، کــه ممکــن اســت پیــش بیاینــد در میــان ســخت ترین مســایلی ق
ــط از منظــر  ــه فق ــم ن ــا مواجــه شــویم؛ آن ه ــا آن ه ــن اســت ب ــه ممک ــد ک دارن

فناوری و اقتصادی، بلکه اساساً از منظر حقوقی و اخالقی. 
ــده  ــکل و پیچی ــد مش ــد می توانن ــا چه ح ــازه ت ــایل ت ــه مس ــرای درک این ک ب
ــه  ــا ن ــدان محتمــل ام ــد نه چن ــک پیام ــه ی ــان را ب ــد توجه ت باشــند، اجــازه بدهی
غیرممکــن ایــن پیچیدگــی جلــب کنــم. یــک جامعــه ی دوپــاره از نظــر بیولوژیکــی 
به شــدت نامطلــوب اســت و همــه بــاور داریــم جامعــه ای مســئول بــرای اجتنــاب 
از آن تــالش خواهــد کــرد )هرچنــد بایــد توجــه داشــت امــروز و بــدون دخالتــی 
عامدانــه در انتخــاب، ســالمت بــه مجموعــه ای از ویژگی هــای اقتصــادی ـ 
13. Black Death
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اجتماعــی وابســته اســت(. اّمــا اگــر هــر ســه شــرط زیــر بــه وقــوع بپیوندنــد چــه 
ــم آورد،  ــه را فراه ــازی جامع ــازه ی دوپاره س ــاوری اج ــت فن ــد: وضعی ــد ش خواه
ــر نباشــد و هزینــه ی اســتفاده از  ــردن فنــاوری امکان پذی ــه کارب کنتــرل دولتــی ب
فنــاوری بســیار بــاال باشــد و در نتیجــه در مجمــوع آن قــدر ثروتمنــد نباشــیم کــه 
ــد  ــی بهره من ــزان کاف ــه می ــاوری ب ــای فن ــگان از مزای ــرد هم ــن ک ــوان تضمی بت
ــاد  ــأله ی اقتص ــاره ی مس ــزش دوب ــان دهنده ی خی ــن نش ــا ای ــد؟ آی ــد ش خواهن
ــد در دو ســطح مطــرح شــود: ممکــن اســت  ــن می توان نیســت؟ درک می کنــم ای
ــکلی  ــیم و مش ــته باش ــع داش ــود مناب ــأله کمب ــا مس ــی ب ــی و علم ــکلی اثبات مش
)هنجــاری( بــا عــدم پذیــرش نتایــج ناشــی از لســه فــر۱۴. ایــن را هــم اضافــه کنیــد 
کــه نیازهــای مــا مطلــق نیســتند و همچنیــن نیازهایــی نســبی ناشــی از مقایســه 
ــد. می توانیــم توافــق کنیــم کــه برخــی از ایــن نیازهــا را  ــا دیگــران وجــود دارن ب
ــا ممکــن  ــم )همــه ی م ــار بگذاری به خاطــر این کــه بیهــوده و مبتــذل هســتند کن
اســت بخواهیــم بــه شــاعران بزرگــی تبدیــل شــویم(، امــا نبایــد بــه آن عمومیــت 
ببخشــیم. در دوران نــوادگان مــا ممکــن اســت برخــی از ایــن نیازهــای نســبی بــه 
ــه  ــر این ک ــت بناب ــد گف ــاره بای ــوند و دوب ــناخته ش ــی ش ــی اساس ــوان نیازهای عن
ــأله ی  ــی از مس ــود، نوع ــد ب ــاال خواه ــه ب ــا چ ــا ت ــن نیازه ــذف ای ــه ی ح هزین
اقتصــادی، احتمــاالً شــدید، باقــی خواهــد مانــد. خالصــه بــرای نتیجه گیــری بایــد 
ــیک و  ــای کالس ــر از چالش ه ــب کمت ــه مرات ــاال ب ــوارد ب ــه م ــه ب ــا توج ــت ب گف
ــر،  ــه بیــان صریح ت ــه آن هــا پرداختــه شــد خوش بینــم. ب ــر ب جدیــدی کــه پیش ت
ــی  ــا بحران ــخت ی ــا دوره ای س ــده ب ــال آین ــت در ۲۰۰ س ــرار اس ــریت ق ــر بش اگ
ــا اجتماعــی )جنــگ و  ــم کــه عامــل آن بیولوژیکــی ی مواجــه شــود، بیشــتر نگران

ناآرامی( باشد تا مسایل مربوط به محیط زیست، انرژی یا اقتصاد سّنتی. 
ــود؟ موضع گیــری مشــهور کینــز در  ــه خواهــد ب وضعیــت اقتصاددان هــا چگون
ــأله ی  ــروز(، »مس ــدان دور از ام ــده ) ی نه چن ــه در آین ــود ک ــن ب ــال ۱۹۳۰ ای س
اقتصــاد... مســأله ی متخصصــان خواهــد بــود، ماننــد دندان پزشــکی. بســیار عالــی 

14. Laissez Faire
نگرشی اقتصادی مبنی بر اینکه دولت نباید در بازار دخالت کند و فرآیندهای داخلی بازار بهترین خروجی را 

حاصل می کنند. )مترجم(
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خواهــد بــود اگــر اقتصاددانــان بتواننــد خــود را در ســطح افــرادی فروتن و شایســته 
ــن قضــاوت را  ــه ی واضــح ای ماننــد دندان پزشــک ها تصــور کننــد.« لحــن متکبران
ــن و  ــاً »فروت ــه صرف ــرد ک ــر می ک ــز تظاه ــم کین ــر نمی کن ــم )فک ــار می نه کن
ــا ســتعدادی داشــت بــه او  شایســته اســت« ــــ او اعتــراف می کنــد اگــر نــوه ی ب
توصیــه نمی کــرد اقتصــاددان شــود(. چنــد تــن از اعضــای خانــواده ی مــا 
ــه  ــن حرف ــورد ای ــز در م ــرش کین ــا نگ ــم ب ــد بگوی ــتند و بای ــک هس دندان پزش
ــه  ــه نســبت ب ــن قیــاس غیرمنصفان ــه طــور حتــم کینــز ای ــا ب موافــق نیســتم. اّم
ــن  ــی او در ای ــور واقع ــرده. منظ ــه کار ب ــن ب ــورت نمادی ــه ص ــکی را ب دندان پزش
نگــرش ایــن بــوده کــه علــم اقتصــاد بــه روالــی عــادی تبدیــل خواهــد شــد کــه 
ــر اســاس پروتکل هــا و دســتورالعمل های اســتاندارد صــورت خواهــد  بیشــتر آن ب

گرفت. 
ــاد در  ــرده. اقتص ــاده روی ک ــی زی ــم در خوش بین ــز بازه ــم کین ــان می کن گم
ــی  ــش مال ــه در بخ ــی و چ ــش حقیق ــه در بخ ــاده ای چ ــور فوق الع ــه ط ــده ب آین
پیچیــده خواهــد بــود )امــروز هــم همین طــور اســت(. اّمــا اقتصــاد ایســتا نیســت. 
بــه طــور حتــم عملکــرد مناســب آن در شــرایط عــادی نیازمنــد دندانپزشــک هایی 
ماهــر اســت و همیــن کارشناســان خواهنــد بــود کــه حتــا وقتــی اقتصــاد مســأله ی 
اصلــی بشــر نیســت تــا حــد زیــادی مســئول حــل مشــکالت اقتصــادی هســتند. 
اقتصــاد از کیفیــت کار آن هــا بهره منــد خواهــد شــد. بــا وجــود ایــن، رویدادهــا و 
لحظــات غیرعــادی ای خواهنــد بــود کــه اثــر خــود را بــر واقعیــت ثبــت می کننــد. 
در واقــع، مــا نیــز اکنــون در میانــه ی یکــی از همیــن لحظــات بــه ســر می بریــم. 
نتیجــه ایــن خواهــد بــود کــه اقتصــاد به عنــوان یــک علــم دانشــگاهی هرگــز بــه 
نقطــه ی کمــال نخواهــد رســید. مــا بــه جایــی کــه همه چیــز را بدانیــم نخواهیــم 
ــال  ــز در ح ــاد، همه چی ــترش اقتص ــل و گس ــا تکام ــان ب ــه هم زم ــرا ک ــید؛ چ رس
ــان  ــر اقتصاددان ــالوه ب ــه ع ــی. در نتیج ــرات جزئ ــه تغیی ــم ن ــت؛ آن ه ــر اس تغیی
حرفــه ای عــادی، نیازمنــد پژوهش گرانــی هســتیم کــه از تــوان مواجهــه ی فکــری 
ــه  ــوط ب ــران مرب ــر بح ــال، ه ــرای مث ــند. ب ــوردار باش ــازه برخ ــای ت ــا پدیده ه ب
اقتصــاد کالن مــا را به ســوی واکنش هایــی تــازه و نوآوری هایــی در سیاســت گذاری 
اقتصــادی هدایــت می کنــد کــه بــرای کنتــرل مؤثــر بحران هــای مشــابه در آینــده 
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ــس  ــی۱۵، ریی ــن برنانک ــد. ب ــد ش ــه خواهن ــا آموخت ــود. درس ه ــد ب ــد خواهن مفی
ــد  ــه مناســب نودمیــن تول ــکا، در مراســم شــامی کــه ب )ســابق( فــدرال رزرو امری
میلتــون فریدمــن۱۶ برگــزار شــده بــود، در اشــاره بــه کتــاب تاریــخ پولــی ایــاالت 
ــا شــوارتز۱۸ نوشــته شــده، گفــت  ــا آن متحــد۱۷،  کــه توســط فریدمــن و همــراه ب
»مایلــم بــه میلتــون و آنــا در مــورد رکــود بــزرگ بگویــم کــه حــق بــا شماســت، 
ــه لطــف شــما دیگــر آن را تکــرار  ــا ب ــم. بســیار متأســفیم، اّم ــا باعــث آن بودی م

نخواهیم کرد.« ]۱۳[ 
اگرچــه، دیــر یــا زود یــک »بیمــاری همه گیــر« تــازه نمایــان خواهــد شــد ــــ 
ــل  ــل و حاص ــی اصی ــت ــــ بحران ــازه اس ــران« ت ــک »بح ــورم ی ــید؛ منظ ببخش
ــچ  ــود، هی ــد ب ــد خواه ــه جدی ــد. از آن جــا ک ــی اقتصــادی جدی ــای زندگ پدیده ه
ــا  ــواردی تحلیل ه ــن م ــوالً در چنی ــد داشــت. معم ــورد مشــابه پیشــینی نخواه م
ــه عــدم  ــد و میــل ب ــرار دارن ابتــدا تحــت تأثیــر رویکردهــا و نگرش هــا قدیمــی ق
شــناخت تفــاوت شــرایط تــازه بــه چشــم خواهــد خــورد. غیــر از ایــن نمی توانــد 
باشــد و از آن جــا کــه همــواره مقالــه ای کمتــر شــناخته شــده )در یــک نشــریه ی 
ــن بحــران را  ــه ای ــدک وجــود خواهــد داشــت ک ــی ان ــا ارجاعات علمــی مطــرح( ب
پیش بینــی کــرده و مدتــی زمــان خواهــد بــرد تــا بی قــراری و تــالش بــرای درک 
شــرایط تــازه ی حرفــه ی مــا را بــه ســوی تــالش دو چنــدان بــرای موفقیــت نهایــی 
ــم  ــازه در پارادای ــره ی ت ــابقه و غیرمنتظ ــوارد بی س ــش م ــب رضایت بخ در ترکی

اصلی به پیش براند. 
ــتفاده  ــر اس ــاری همه گی ــران از واژه ی بیم ــای بح ــه به ج ــدید ک ــه ش متوج
ــکان،  ــه دندان پزش ــی ب ــد بی احترام ــدون قص ــز، و ب ــه کین ــم ب ــردم. بازگردی ک
ــان،  ــده ی اقتصاددان ــرای آین ــاس ب ــن قی ــون بهتری ــردم چ ــن کار را ک ــاالً ای احتم
ــم  ــد و ه ــر باش ــی آن مدنظ ــت بالین ــه ی فعالی ــم جنب ــه ه ــت ک ــکی اس پزش

پژوهش های بنیادین و کاربردی اش.
15. Ben Bernanke
رییس سابق فدرال رزرو امریکا که در سال ۲۰۰۹ به عنوان شخصیت سال مجله ی تایم برگزیده شد. )مترجم(
16. Milton Friedman
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18. Anna Schwartz
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سپاسگزاری
ــا عنوانــی مشــابه در  ایــن فصــل بخشــی اســت از نتیجه گیــری ســخنرانی ام ب
آکادمــی ســلطنتی علــوم اخالقــی و سیاســی۱۹ در مادریــد، در دهــم مــارس ســال 
۲۰۰۹. از ایگناســیو پاالســیوس هوئرتــا بســیار ممنونــم کــه فکــر کــرد ایــن فصــل 
ــه  ــی۲۰ ب ــکار وول ــن از او و اس ــد و همچنی ــاب باش ــن کت ــی از ای ــد بخش می توان

خاطر ترجمه سپاس گزارم. 
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20. Oscar Volij
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بــه عنــوان یــک امریکایــی بــه طــور طبیعــی تمایــل دارم بــر چگونگــی تأثیــر 
تحــوالت کشــورم بــر جهــان در قــرن آینــده تمرکــز کنــم. در ایــن لحظــه معتقــدم 
ــت.  ــش رو( اس ــرن پی ــورد ق ــناخته )در م ــن ناش ــاد، مهم تری ــه اقتص ــت و ن سیاس
ــوری  ــات ریاســت جمه ــان شکســت حــزب جمهوری خــواه در انتخاب ــژه از زم به وی
ســال ۲۰۰۸ و ظهــور نخســتین رییس جمهــور سیاه پوســت، شــاهد حرکــت شــدید 
حــزب جمهوری خــواه به ســوی راســت بوده ایــم؛ برخــالف آن چــه معمــوالً از 
احــزاب محافظــه کار پــس از شکســت از حزبــی چپ گــرا )نســبت بــه آن هــا( انتظــار 
ــد،  ــان می کن ــواه حمایت ش ــزب جمهوری خ ــروز ح ــه ام ــت هایی ک ــی رود. سیاس م
ــرای  ــه ب ــا بلک ــت امریکایی ه ــرای اکثری ــا ب ــد نه تنه ــرا، می توانن ــورت اج در ص
ــا در  ــروزی دموکرات ه ــس از پی ــا پ ــند. حت ــار باش ــز فاجعه ب ــان نی ــه ی جه بقی
نوامبــر ۲۰۱۲ هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا پیشــرفت های ضــروری بــرای تغییــر 
ــر  ــر. ]۱[  ب ــا خی ــی حاصــل شــود ی ــل داخل ــد توســط عوام ــکا می توان مســیر امری
ــود،  ــیدگی ش ــه آن رس ــد ب ــه بای ــی ک ــأله ی جهان ــن مس ــه اصلی تری ــن باورم ای
انتشــار گازهــای گلخانــه ای اســت کــه پیامدهــای آن بــر دمــا و آب و هــوای جهانــی 

اثرگذارند. 
کنگــره ی امریــکا و رییس جمهــور تاکنــون در به کارگیــری راه کاری بــرای 
مهــار انتشــار گازهــای گلخانــه ای نــاکام مانــده  نــد کــه به نظــرم جلــوی پیشــرفت 
جهانــی معنــادار بــرای کنتــرل تغییــرات آب و هوایــی را می گیــرد. اگــر جهــان در 
پنجــاه ســال آینــده اقدامــی جــدی بــرای مهــار انتشــار )ایــن گازهــا( انجــام ندهــد، 
ــده ی  ــه دربرگیرن ــهمگین آن ک ــای س ــه پیامده ــود دارد ک ــادی وج ــال زی احتم
افزایــش ســطح آب دریاهــا، کاهــش تولیــد مــواد خوراکــی و مهاجرت هــای 
گســترده اســت، در کشــورها و بیــن کشــورها احســاس شــود. نیــازی بــه بازگویــی 
ســناریوهای محتمــل نیســت. حــزب جمهوری خــواه کــه بیشــتر اعضــای بلندپایــه ی 
آن یــا معتقدنــد گــرم شــدن جهانــی اصــاًل در حــال وقــوع نیســت، یــا اعتقــاد دارنــد 
ــه ای توســط انســان  ــه انتشــار گازهــای گلخان حتــا اگــر چنیــن باشــد دلیــل آن ب
مربــوط نمی شــود، در حــال گمــراه ســاختن شــهروندان هســتند. نظــر شــخصی ام 
ایــن اســت کــه ایــاالت متحــد بازیگــر اصلــی اســت؛ چــرا کــه چیــن در صورتــی 
حاضــر بــه توافــق بــرای مهــار انتشــار گازهــای گلخانــه ای خواهــد شــد کــه ایــاالت 
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متحد نیز چنین قصدی داشته باشد. 
از منظــر نگــرش اقتصــادی، ایــن مشــکل بدون ایجــاد اخــالل در اســتانداردهای 
زندگــی قابــل حــل اســت )در واقــع حتــا حفــظ رشــد اقتصــادی نیــز امکان پذیــر 
اســت(، امــا دخالــت دولتــی از طریــق مالیــات و یارانــه و سیاســت های بازتوزیعــی 
ــر  ــات ب ــال( مالی ــرای مث ــدید )ب ــش ش ــه از افزای ــی ک ــت از آن های ــرای حمای ب
ســوخت های فســیلی آســیب می بیننــد نیــز ضــروری خواهــد بــود. )در ایــن مــورد 
در ادامــه بیشــتر بحــث خواهــد شــد.( در واقــع، اعتقــاد دارم انــکار تغییــرات اقلیمــی 
ــن  ــاط بی ــت، ارتب ــردد: نخس ــاز می گ ــل ب ــه دو عام ــان ب ــط جمهوری خواه توس
ــه  ــت و گاز، ک ــت نف ــژه صنع ــزرگ، به وی ــرکت های ب ــواه و ش ــزب جمهوری خ ح
می خواهنــد بــه کســب ســود از بهره بــرداری از ســوخت های فســیلی ادامــه 
دهنــد. دوم، درک این کــه مواجهــه ی صحیــح بــا تغییــرات اقلیمــی نیازمنــد 
دخالــت گســترده ی دولــت در بــازار اســت؛ راه کاری کــه جمهوری خواهــان از 
حمایــت از آن بیزارنــد. بــرای جامعــه ی جهانــی جــدی گرفتــن یافتــن راه حــل برای 
افزایــش شــدید دمــا به وضــوح از نظــر جمعــی عقالیــی اســت و بــه تعویــق انداختــن 
انجــام اقدامــات ضــروری به ســختی قابــل درک اســت. یــک تفســیر بــرای ایــن بــه 
تعویــق انداختــن ایــن اســت کــه بــرای بســیاری از افــرادی کــه مباحــث علمــی را 
دنبــال نمی ننــد، درک ایــن مشــکل به ســختی امکان پذیــر اســت؛ آن هــم 
ــن.  ــّو زمی ــن در ج ــم کرب ــش تراک ــار افزای ــدن آث ــان ش ــر در نمای ــر تأخی به خاط
ــاالً  ــد احتم ــر رخ داده ان ــه ی اخی ــک ده ــه در ی ــدیدی ک ــّوی ش ــای ج رویداده
ــار  ــد و آث ــش از آن بوده ان ــای پی ــول دهه ه ــّو در ط ــن در ج ــم کرب ــر تراک به خاط
ــوب و  ــب جن ــا در قط ــدن یخ ه ــال ذوب ش ــرای مث ــّو ــــ ب ــن در ج ــم کرب تراک
گرینلنــد و در نتیجــه افزایــش ســطح آب دریاهــا ــــ حتــا تــا انتهــای قــرن حاضــر 
نیــز کامــاًل محســوس نخواهــد بــود. در ایــاالت متحــد، تنهــا اقلیتــی از شــهروندان 
ــوع  ــر موض ــاً ه ــأله )و اساس ــن مس ــرای ای ــخ گویی ب ــوان پاس ــم از ت ــد عل معتقدن
ــا ناهماهنگــی شــناختی۱، کار  دیگــری( برخــوردار اســت و ایــن بدبینــی، همــراه ب
ــا  ــاداری ب ــون معن ــر قان ــب ه ــری از تصوی ــرای جلوگی ــواه را ب ــزب جمهوری خ ح
هــدف مهــار  انتشــار گازهــای گلخانــه ای نســبتاً ســاده کــرده اســت. تنهــا می تــوان 
1. Cognitive Dissonance
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ــداوم  ــا ت ــود  شکســت حــزب جمهوری خــواه در نوامبــر ۲۰۱۲ همــراه ب امیــدوار ب
افزایــش رویدادهــای شــدید آب و هوایــی کــه تقریبــاً بــه طــور حتــم روی خواهنــد 
ــرد و حــزب  ــد صــورت بگی ــی بای ــرد اقدام ــد ک ــد خواه ــا را متقاع داد، امریکایی ه
جمهوری خــواه را مجبــور کنــد رویکــرد فرصت طلبانــه و بی توجهــی بــه ایــن 
مشــکل را کنــار بگــذارد. ]۲[ دومیــن مانــع اصلــی ای کــه حــزب جمهوری خــواه در 
ــه  ــی ب ــد، بی میل ــرار می ده ــده ق ــال آین ــادی در ۱۰۰ س ــرفت اقتص ــل پیش مقاب
ــوزش  ــوص آم ــی و به خص ــاخت های ملّ ــرمایه گذاری در زیرس ــه س ــاز ب ــد نی تأیی
اســت. تــا ســال ۱۹۷۰، نــرخ فارغ التحصیلــی از دبیرســتان در هــر نســل باالتــر از 
ــرخ  ــد و ن ــف ش ــال ۱۹۷۰ متوق ــرفت در س ــن پیش ــا ای ــود، اّم ــین ب ــل پیش نس
فارغ التحصیلــی کــه بــه نقطــه ی اوج ۸۰ درصــد رســیده بــود تــا حــدود ۷۶ درصــد 
پاییــن آمــد. ]۳[ ایــاالت متحــد نخســتین کشــور جهــان از نظــر درصــدی از افــراد 
ــه  ــتان را ب ــه دوره ی دبیرس ــت ک ــاله اس ــصت وچهار س ــا ش ــاله ت ــار س پنجاه وچه
ــراد بیســت وپنج ســاله  ــان اف ــن شــاخص در می ــرای همی ــا ب ــان رســانده اند، اّم پای
تــا ســی وچهار ســاله در جایــگاه یازدهــم جهــان قــرار دارد. در ســال ۲۰۰۸ میــان 
ســی کشــور عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه۲، امریــکا از نظــر ســطح 
ســواد ریاضــی در رتبــه ی بیســت وپنجم و از نظــر ســطح ســواد علمــی در جایــگاه 
ــل در  ــه تحصی ــرادی ک ــان اف ــتمزد می ــه ی دس ــت. فاصل ــرار داش ــت ویکم ق بیس
دبیرســتان را نیمــه کاره رهــا کرده انــد و کســانی کــه دوره ی دبیرســتان را بــه پایــان 
رســانده اند و کســانی کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد بــه میــزان قابــل توجهــی 
افزایــش یافتــه و ناکامــی ایــاالت متحــد امریــکا بــرای بهبــود نــرخ فارغ التحصیلــی 
دبیرســتان بــه ایجــاد طبقــه ی رو بــه رشــدی از کارگــران فرودســت کمــک کــرده 
اســت. چنیــن پدیــده ای در میــان اقلیت هــا بیشــتر دیــده می شــود: تفــاوت میــان 
نــرخ فارغ التحصیلــی میــان دانش آمــوزان سفیدپوســت از یــک ســو و دانــش 
ــا ۲۵  ــاً در ســطح ۲۰ ت ــر تقریب ــوی دیگ ــا از س ــوزان سیاه پوســت و التین تباره آم
درصــد ثابــت باقــی مانــده. تقریًبــا کمــی بیــش از نیمــی از دانش آمــوزان 

سیاه پوست و التین تبار تحصیل در دوره ی دبیرستان را به پایان می رسانند. 
پیامدهــای ایــن ناکامــی در بخــش آمــوزش چــه خواهنــد بــود؟ بخــش قابــل 
2. Organization for Economic Cooperation and Development
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ــه کارگــران ماهــر امریکایــی و هــم  توجهــی از کارگــران امریکایــی، هــم نســبت ب
نســبت بــه کارگــران در دیگــر کشــورها،  فقیرتــر می شــوند. نابرابــری درآمــدی در 
امریــکا، کــه نســبت بــه دیگــر کشــورهای پیشــرفته در باالتریــن ســطح قــرار دارد و 
بــه حــد بی ســابقه ی جنــگ جهانــی اول تاکنــون رســیده، همچنــان ادامــه خواهــد 
ــد داد و  ــش خواه ــه را افزای ــدن جامع ــی ش ــده ای، دوقطب ــن پدی ــت. ]۴[ چنی یاف
ــا  ــه ی تجــارت خارجــی( مهی ــه )در زمین ــای حمایت گران ــرای حرکت ه ــه را ب زمین
ــه  ــورهای رو ب ــوص کش ــورها، به خص ــر کش ــه دیگ ــد ب ــه می توان ــرد ک ــد ک خواه
توســعه کــه صادرات شــان بــه امریــکا زیــاد یــا رو بــه افزایش اســت، آســیب برســاند. 
همچنیــن مــی توانــد پایــگاه سیاســی الزم را بــرای بیگانه هراســی ایجــاد کنــد کــه 
باعــث خواهــد شــد رفتــار امریــکا در صحنــه ی جهانــی بــر پایــه ی عــدم همــکاری، 

اگر نگوییم تخاصم، باشد.
نمــی خواهــم ایــن مفهــوم را متبــادر کنــم کــه اگــر پیــروزی حــزب دموکــرات 
در انتخابــات ادامــه یابــد، شــرایط خــوب خواهــد بــود. بــا در نظــر گرفتــن ســاختار 
ــی از  ــکاری بخش ــب هم ــدون جل ــد، ب ــاالت متح ــی در ای ــدرت حکم ران ــیم ق تقس
حــزب مخالــف به ســختی می تــوان درآمــد الزم را بــرای برطــرف ســاختن 
کمبودهــای بخــش زیرســاخت ها وآمــوزش ایجــاد کــرد کــه احتمــال وقــوع آن بــا 
توجــه بــه دو قطبــی سیاســی شــکل گرفتــه در حــال حاضــر چنــدان زیــاد نیســت. 
ــی  ــه ی سیاس ــدن صحن ــی ش ــاد دارم دو قطب ــم: اعتق ــن بگوی ــد روش ــازه بدهی اج
بازتــاب عقایــد شــهروندان اســت کــه به شــدت تحــت تأثیــر رهبــری سیاســی و در 
واقــع  اندیشــکده های راســت گرا قــرار دارد کــه بیشــتر آن هــا در دهــه ی ۱۹۷۰ و 

با هدف گسترش نگرش لسه  فر و ضددولتی شکل گرفتند. 
ــن عوامــل آمــوزش سیاســی طبقــه ی کارگــر  ــر، اصلی تری در چهــل ســال اخی
امریکایــی، یعنــی اتحادیه هــای تجــاری، تقریبــاً ناپدیــد شــده انــد. در ســال ۲۰۱۰، 
ــد(  ــم درص ــازده و نُه ده ــال )ی ــد در ۷۰ س ــن ح ــه پایین تری ــا ب ــم اتحادیه۳ه تراک
ــه  کارگــران بخــش خصوصــی تــا کمتریــن  رســید و در حالی کــه ارقــام مربــوط ب

3. Union Density
شاخصی برای سنجش گستردگی اتحادیه های کارگری که برای اندازه گیری آن از نسبت تعداد کارگران مزد 

بگیر عضو اتحادیه ها نسبت به کل کارگران استفاده می شود. )مترجم(

سیاست امریکایی و پیشرفت جهانی در قرن بیست ویکم
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حــد در یــک قــرن )شــش و نُه دهــم درصــد( ســقوط کــرده بــود. باالتریــن میــزان 
ــا  ــد تنه ــدی نمی توان ــن رون ــه ی ۱۹۵۰ روی داد. چنی ــه در ده ــود ک ۳۵ درصــد ب
نتیجــه ی تغییــرات در ترکیــب کارگــران در بخش هــای مختلــف باشــد؛ چــرا کــه 
ــوز  ــرده و هن ــت ک ــی اف ــا کم ــابه تنه ــادا در دوره ی مش ــا در کان ــم اتحادیه ه تراک

باالتر از ۳۰ درصد است. 
ــه دار  ــاالت متحــد ناشــی از حمــالت دنبال ــا در ای ــدرت اتحادیه ه کاهــش در ق
ــاال  ــه احتم ــوده ک ــرکت ها ب ــط ش ــا توس ــکل دهندگان آن ه ــا و ش ــه اتحادیه ه علی
آتــش گشــودن رونالــد ریــگان بــه روی یــازده هــزار مأمــور کنتــرل ترافیــک هوایــی 
ــا ــــ  ــه ی آن ه ــو مجــوز اتحادی ــث لغ ــه باع در اعتصــاب ســازمان ســال ۱۹۸۱، ک

پاتکو۴ ــ شد، نیز بر شدت این حمالت افزود.  
هرچنــد بیشــتر اتحادیه هــای امریــکا چپ گــرا نبودنــد )کنگــره ی ســازمان های 
صنعتــی۵ در دوره ی مک کارتــی۶ بــا بیــرون کــردن ده اتحادیــه کــه رهبــران آن هــا 
ــا  ــی  ایف ــا چپ گرای ــت ب ــود را در ضدی ــش خ ــد نق ــرا بودن ــا چپ گ ــت ی کمونیس
ــه  ــد ک ــج می  کردن ــتگی را تروی ــر همبس ــی ب ــوژی مبن ــی ایدئول ــا نوع ــرد( اّم ک
ــز  ــاع مجه ــرای دف ــی الزم ب ــزار ذهن ــه اب ــا بهره کشــی ب ــه ب ــران را در مواجه کارگ
می ســاخت. در غیــاب اتحادیه هــا و ایدئولــوژی اتحــاد، شــرکت ها توانســته اند  
ــا را در ســطحی  ــران بســیاری از بخش ه ــی کارگ ــش دســتمزد حقیق ــزان افزای می
ــش  ــای بخ ــن کارفرم ــد. بزرگتری ــه دارن ــران نگ ــره وری کارگ ــد به ــر از رش پایین ت
ــد.  ــه می ده ــت را ارای ــن وضعی ــری از ای ــارت۷، تصوی ــان، والم ــی در جه خصوص
ــارزه  ــا مب ــاختار اتحادیه ه ــر س ــی ب ــای مبتن ــه تالش ه ــدت علی ــارت به ش والم
می  کنــد و دســتمزدهایی پاییــن و مزایایــی ناچیــز را می پــردازد و در همیــن حــال 
ــه ی درخواســت  ــق ارای ــه درآمدشــان را از طری ــش مــی آمــوزد چگون ــه کارمندان ب

4. PATCO
5. Congress of Industrial Organizations
6. McCarthy

دوره ای که در آن فعالیت های سناتور مک کارتی باعث ایجاد فشار برای افراد و گروه های چپ گرا در امریکا شده 
بود. )مترجم(

7. Walmart
مجموعه ای از فروشگاه های خرده فروشی که در بسیاری از کشورها از جمله امریکا حضور دارد. )مترجم(
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ــال ۲۰۱۱،  ــد. در س ــش دهن ــد افزای ــی از اقشــار کم درآم ــای دولت ــرای حمایت ه ب
ــه بیشــترین حــد از ســال ۱۹۵۰  ــکا ب ــی امری ــد ملّ ســهم ســود شــرکتی در درآم
یعنــی دوازده و شــش دهم درصــد رســید؛ در حالی کــه ســهم درآمــد نیــروی کار بــه 
ــهم  ــید. س ــد رس ــم درص ــی پنجاه وچهارونُه ده ــال ۱۹۵۵ یعن ــد از س ــن ح کمتری

نیروی کار پیش از سال ۲۰۰۰ به طور میانگین ۶۴ درصد بود. 
ــی شــدن اقتصــاد در  ــش دوقطب ــای سیاســی افزای ــه پیامده ــی این ک پیش بین
ایــاالت متحــد چــه خواهــد بــود و چــه اثــری بــر بقیــه ی جهــان خواهــد گذاشــت 
ــار در بیــش از یــک قــرن، بخــش  ــرای نخســتین ب ــر اســت. ب به ســختی امکان پذی
ــان  ــه پای ــر دوره ی دبیرســتان را ب ــه حداکث ــا ک ــت ـ آن ه ــی از جمعی ــل توجه قاب
رســانده اند ـ وضعیــت اقتصــادی بدتــری از والدین شــان خواهنــد داشــت،  بــه طــور 
قطــع نســبت بــه آن هــا کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد و شــاید حتــا در مقادیــر 
مطلــق و نــه نســبی نیــز همین طــور خواهــد بــود. رهبــری سیاســی بــرای تجهیــز 
ــوس  ــرای معک ــادی ای ب ــی و اقتص ــازماندهی سیاس ــه س ــدگان ب ــروِه بازن ــن گ ای

کردن این روند از کجا برخواهد خاست؟ 
ــده ی  ــا بازتاب دهن ــه تنه ــود ک ــد ب ــرات نخواه ــور قطــع از حــزب دموک ــه ط ب
باورهــای رأی دهنــدگان اســت. در واقــع، مقررات زدایی هایــی کــه بــه بحــران مالــی 
ــی  ــا وقت ــود. ت ــون روی داده ب ــل کلینت ــت بی ــد در دوران دول ــال ۲۰۰۸ انجامی س
ــد  ــت ناکارآم ــه دول ــده اند ک ــد ش ــدگان متقاع ــی از رأی دهن ــل توجه ــش قاب بخ
اســت  و مالیات هــا نبایــد افزایــش یابنــد ـ ایده هایــی کــه اندیشــکده های 
راســت گرا در چهــل ســال اخیــر بــا دقــت میــان شــهروندان رواج داده انــد ـ حــزب 

دموکرات توان انجام تغییرات ضروری را نخواهد داشت. 
چــه عاملــی شــاید مترقــی تریــن پیشــرفت در ۱۰۰ ســال اخیــر یعنــی رشــد 
ــزرگ و  ــه نظــرم رکــود ب ــاه در اقتصادهــای پیشــرفته را ایجــاد کــرد؟ ب ــت رف دول
ــت  ــل اهمی ــه دو دلی ــگ ب ــد. جن ــم بودن ــی و مه ــل اصل ــی دوم عوام ــگ جهان جن
داشــت:  نخســت این کــه نبــرد علیــه فاشیســت باعــث افزایــش حــس همبســتگی 
ــه در  ــد و دوم این ک ــکا ش ــاالت متحــد امری ــی و ای ــای غرب ــهروندان اروپ ــان ش می
ــود  ــروت را ناب ــاالت متحــد(، جنــگ بخــش عظیمــی از ث ــه ای ــی )و ن ــای غرب اروپ
ــی  ــه ی اجتماع ــه بیم ــی را ب ــل توجه ــل قاب ــدگان تمای ــان رأی دهن ــرد و در می ک

سیاست امریکایی و پیشرفت جهانی در قرن بیست ویکم
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ایجــاد کــرد. در نخســتین دوره هــای انتخابــات در دوران پــس از جنــگ در 
ــت(  ــت و کمونیس ــزاب سوسیالیس ــا )اح ــا، چپ گراه ــک اروپ ــورهای دموکراتی کش
تقریبــاً نیمــی از آرا را در هــر کشــور کســب کردنــد. مــورد اخیــر نیــاز بــه توضیــح 
ــرایطی  ــی در ش ــه اجتماع ــرای بیم ــر را ب ــی فراگی ــوان قانون ــختی می ت دارد. به س
تصویــب کــرد کــه شــهروندان بــا ریســک های اقتصــادی بســیار متفاوتــی مواجهنــد: 
هــر طــرح بیمــه ی ســاده )جایــی کــه پرداخــت کننــدگان حــق بیمــه بخشــی از 
ــی از  ــی کاری بخش ــا ب ــاری ی ــورت بیم ــد و در ص ــدا می پردازن ــود را ابت ــد خ درآم
ــک  ــا ریس ــای ب ــاز دارد گروه ه ــود( نی ــت می ش ــا پرداخ ــه آن ه ــوه ب ــد بالق درآم
ــی دوم از  ــگ جهان ــد. جن ــه بپردازن ــاال یاران ــک ب ــا ریس ــای ب ــه گروه ه ــن ب پایی
طریــق نابــود کــردن بخــش قابــل توجهــی از ثــروت در اروپــا، توزیــع ریســک میــان 
ــه ی  ــه بیم ــوط ب ــی مرب ــه از بی عدالت ــاخت و در نتیج ــن س ــهروندان را همگ ش
همگانــی کاســت. گمــان می  کنــم ایــن عاملــی مهمــی بــرای مقبولیــت گســترده ی 
ــاه  ــی میــان رأی دهنــدگان و در نتیجــه رشــد دولت هــای رف طــرح بیمــه ی همگان

در اروپا بود. 
ــودمند  ــج س ــردن از نتای ــره ب ــس از به ــهروندان پ ــات ش ــاد دارم ترجیح اعتق
نتیجــه،  در  شــد.  برابری طلبانــه  بیشــتر  و  کــرد  تغییــر  اجتماعــی  بیمــه ی 
ــه در  ــت ک ــدن دول ــزرگ ش ــات و ب ــف مالی ــت گرایانه ی مخال ــای راس ایدئولوژی ه
ایــاالت متحــد پیشــرفت کرده انــد در اروپــا بــه حاشــیه رانــده شــده اند. اصلی تریــن 
چالشــی کــه اروپــا بــا آن مواجــه شــده و همچنــان مواجــه خواهــد بــود، جــای دادن 
مهاجــران نســبتاً فقیــر در اقتصــاد و جامعــه ی خــود اســت. ایــن اقــدام حمایــت از 
ــه در  ــور ک ــش داده؛ همان ط ــه کاه ــی از جامع ــان بخش های ــاه را می ــت رف دول
ــزب  ــد ح ــران مانن ــد مهاج ــت گرای ض ــزاب راس ــد اح ــورها در رش ــی کش برخ
ــا  ــن اروپ ــاد م ــه اعتق ــد ب ــت. هرچن ــه اس ــود یافت ــه نم ــی ۸در فرانس ــه ی ملّ جبه
خواهــد توانســت مهاجــران را بــدون از هــم پاشــیدن دولــت رفــاه در خــود جــای 

دهد: تاکنون که در این امر موفق بوده است. 
برخــی خواننــدگان ممکــن اســت اعتــراض کننــد اصلــی تریــن چالــش پیــش 
ــی ســال  ــر بحــران مال ــورو اســت کــه در اث ــی منطقــه ی ی ــا بحــران فعل روی اروپ
8. Front National
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ــاه محســوب  ــت رف ــرای دول ــی ب ــن بحران ــه ای ــدارم ک ــاور ن ۲۰۰۸ ایجــاد شــده. ب
می شــود، هرچنــد در کوتــاه یــا میان مــدت مزایــای دولتــی در کشــورهای جنــوب 
اروپــا )یونــان، ایتالیــا، اســپانیا، پرتغــال( بی تردیــد کاهــش خواهنــد یافــت. بــه کار 
گرفتــن واحــد پولــی مشــترک اقدامــی مترقــی بــود و اعتقــاد دارم بــه میــزان قابــل 
ــوب  ــر جن ــورهای فقیرت ــوص در کش ــا، به خص ــاه اروپایی ه ــزان رف ــر می ــی ب توجه
ــه ی  ــز از اتحادی ــان، نی ــژه آلم ــمالی ها، به وی ــای ش ــا اروپ ــت. اّم ــزوده اس ــا، اف اروپ
ــد. )آلمــان ایــن آینده نگــری را داشــت کــه هزینه هــای نیــروی  پولــی بهــره برده ان
کار را پاییــن نگــه دارد و در نتیجــه توانســت از بــازار صادراتــی ســود زیــادی ببــرد، 
در حالی کــه دیگــر کشــورها چنیــن راه کاری را پیــش نگرفتنــد.( واضــح اســت کــه 
ــدم  ــر ع ــوص از منظ ــود، به خص ــراد نب ــدون ای ــی ب ــه ی پول ــن اتحادی ــی ای طراح
ــر  ــورو در اث ــه ی ی ــکالت منطق ــی. مش ــه ی مال ــک اتحادی ــا ی ــدن آن ب ــراه ش هم
ــه  ــد، البت ــاد ش ــال ۲۰۰۸ ایج ــش از س ــالک در پی ــش ام ــاب بخ ــکل گیری حب ش
ــای ایجــاد شــده توســط  ــه سیاســتمدارانش آشــکارا از فرصت ه ــان، ک ــر از یون غی
یارانه هــای اتحادیــه ی اروپــا سوءاســتفاده کردنــد و در حــل معضــل فســاد )ماننــد 
ــای  ــان بخش ه ــه کارکن ــی ب ــزه ی سیاس ــا انگی ــای ب ــی و پرداخت ه ــرار مالیات ف
دولتــی(، مــدرن ســاختن اقتصــاد و پاییــن نگــه داشــتن هزینــه ی نیــروی کار نــاکام 
ــد  ــورهای ثروتمن ــهروندان کش ــه ش ــزی ک ــتگی ناچی ــور، همبس ــد. همین ط ماندن
شــمالی نســبت بــه کشــورهای فقیــر جنوبــی احســاس می  کننــد عاملــی اســت کــه 
ــاد دارم  ــد. اعتق ــری می  کن ــورو جلوگی ــه ی ی از حــل و فصــل شــدن بحــران منطق
عقالنیــت اقتصــادی احتمــاالً غالــب خواهــد شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه آلمانی هــا 
و دیگــر اروپــای شــمالی ها خواهنــد فهیمــد ـ مــن هــم چنیــن اعتقــادی دارم ـ کــه 
ــای  ــع اروپ ــه نف ــه ب ــور ک ــت، همان ط ــع آن هاس ــه نف ــورو ب ــه ی ی ــظ منطق حف
جنوبی هاســت و در نتیجــه منابعــی را در اختیــار جنوبی هــا قــرار خواهنــد داد کــه 
بــه کمــک آن هــا بتــوان بــر بحــران غلبــه کــرد. ناکامــی در تــداوم توســعه ی یــک 
ســاختار اروپایــی فــدرال بــرای همــه ی اروپایی هــا مایــه ی تأســف خواهــد بــود. اّمــا 
بــرای همــه ی جهــان نیــز رخــداد نامبارکــی اســت؛ چــرا کــه اروپــا بهتریــن مثــال 
ــک  ــگاه ی ــا در جای ــه اروپ ــی ک ــا جای ــت. ت ــه اس ــاد برابری طلبان ــای اقتص از نهاده
قــدرت موفــق اقتصــادی باقــی بمانــد و بــرای شــهروندان شــرایط خوبــی را مهیــا 
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کنــد، بــر پذیــرش ســاختار نهــادی آن توســط جهــان در حــال توســعه تأثیرگــذار 
خواهد بود. 

ــه  ــادی در س ــعه ی اقتص ــن توس ــن و هیجان انگیزتری ــاید امیدوارکننده تری ش
ــر از آن، توســعه ي اقتصــادی  ســال گذشــته، توســعه ی حیــرت آور چیــن و جدیدت
ســریع برزیــل، هنــد و برخــی دیگــر از کشــورهای فقیــر بــوده اســت. بــه نظــر مــی 
ــی از  ــل توجه ــه در آن بخــش قاب ــود ک ــد ب ــی خواه ــرن بیســت ویکم قرن رســد ق
جهــان فقیــر حــدوداً خــود را تــا ســطح اقتصــاد کشــورهای ثروتمنــد باال می  کشــند. 
ــان  ــدرت سیاســی در جه ــع ق ــده ای مســتلزم بازتوزی ــن پدی ــم چنی ــور حت ــه ط ب
خواهــد بــود. پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال ۱۹۹۱، ایــاالت 
متحــد امریــکا بــرای دوره ای کوتــاه از قدرتــی بی همتــا در اثرگــذاری بــر مناســبات 
ــی از  ــت و یک ــد یاف ــه نخواه ــت ادام ــن وضعی ــا ای ــد. اّم ــوردار ش ــی برخ جهان
ــا  ــه می خواهــد ب ــکا چگون ــن اســت کــه امری ــده ای ــه آین بی اطمینانی هــا نســبت ب
افــول هژمونــی جهانــی اش کنــار بیایــد. پیش تــر گفتــه ام ســالم ترین دورنمــا بــرای 
ــی و  ــای بخــش زیرســاخت داخل ــاالت متحــد کمبوده ــه ای ــن اســت ک ــان ای جه
آمــوزش را ترمیــم کنــد کــه در ایــن صــورت بــا کاهــش نســبی ســریع در جایــگاه 
ــر  ــی رویکــردی ب ــه ی جهان ــد شــد و در نتیجــه در صحن اقتصــادی مواجــه نخواه

اساس تخاصم را اتخاذ نخواهد کرد. 
برخــی ممکــن اســت اعتقــاد داشــته باشــند کــه در بــرآورد احتمــال همگرایــی 
ــا اقتصادهــای پیشــرفته ی  اقتصادهــای چیــن، هنــد و برزیــل )و شــاید دیگــران( ب
نیم کــره ی شــمالی بیــش از حــد خوش بیــن بــوده ام. درســت اســت کــه بی  تردیــد 
ــادی  ــد زی ــا ح ــورها ت ــن کش ــاال در ای ــادی ب ــد اقتص ــرخ رش ــت ن ــوان گف می ت
به خاطــر هزینــه ی پاییــن نیــروی کار، شهرنشــینی و پرولتاریایی شــدن۹ روســتاییان 
ــوده و در  ــمالی ب ــره ی ش ــده در نیم ک ــراع ش ــی اخت ــن فناوری های ــه کار گرفت و ب
نتیجــه بــا افزایــش هزینــه ی نیــروی کار بــه خاطــر افزایــش نســبت ســرمایه بــه کار 
و بــاال رفتــن ســطح تحصیــالت و نزدیــک شــدن ایــن کشــورها بــه مــرز فنــاوری، 

9. Proletarianization
فرآیندی که در آن یک طبقه جذب طبقه کارگر می شود. در اینجا منظور نویسنده ورود بسیاری از روستاییان 

و کشاورزان به طبقه کارگران است. )مترجم( 
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ــری  ــاید برت ــد و ش ــد ش ــد خواه ــور( کن ــای نوظه ــادی )در اقتصاده ــد اقتص رش
ایــاالت متحــد در تحقیــق و تحصیــالت عالــی بــه حفــظ جایــگاه برتــر ایــن کشــور 
ــاد  ــرفته ترین اقتص ــان پیش ــکا همچن ــد امری ــازه ده ــد و اج ــاوری بینجام در فن
جهــان باقــی بمانــد. ایــاالت متحــد گــروه بزرگــی از برنــدگان جایــزه ی نوبــل را در 
خــود جــای داده؛ اقتصادهــای در حــال توســعه زمــان زیــادی نیــاز خواهنــد داشــت 
ــه چالــش کشــیدن  ــا بتواننــد نهادهایــی تحقیقاتــی ایجــاد کننــد کــه از تــوان ب ت
امریــکا در ایــن زمینــه برخــوردار باشــند. اگــر ایــن ادعاهــا درســت از کار دربیاینــد، 
ــی  ــکا از برخ ــی امری ــدرت جهان ــودن ق ــر ب ــورد کمت ــن در م ــی م ــگاه پیش بین آن
کشــورها )ماننــد چیــن( در قــرن پیــش رو، نادرســت خواهــد بــود؛ هرچنــد همچنان 

تأکید می  کنم قدرت نسبی امریکا افول خواهد کرد. 
انتقــاد دیگــر نســبت بــه پیش بینــی مــن در مــورد همگرایــی، بــه خصــوص در 
ــه  ــردد. ب ــن بازگ ــه شــکنندگی ســاختار سیاســی در چی ــد ب ــن، می توان ــورد چی م
اعتقــاد مــن در صــورت تــداوم توســعه ی اقتصــادی در چیــن، اســتبداد سیاســی در 
ایــن کشــور نمــی توانــد بــرای بیــش از چنــد ســال یــا دهــه تــداوم یابــد. در واقــع، 
فســاد اداری در چیــن فراگیــر و مشــهود اســت، شــاید پافشــاری بیــش از حــد بــر 
ــه  ــد در حالی ک ــخصی نمی اندیش ــع ش ــه مناف ــن ب ــت چی ــزب کمونیس ــه ح این ک
فرزنــدان رهبــران حــزب )آقــازادگان( تقریبــاً همگــی به خاطــر ارتباطــات خانوادگــی 
مولتی میلیونــر شــده اند در آشــکار ســاختن ایــن فســاد مؤثــر بــوده اســت. این کــه 
ــد درســت  ــت کن ــه دموکراســی را مدیری ــذار ب ــد توانســت گ ــه خواه ــن چگون چی
مشــخص نیســت و همیــن پیامدهــای مهمــی بــرای بقیــه ی جهــان خواهــد داشــت. 
ــن  ــج در چی ــی به تدری ــت سیاس ــه رقاب ــت ک ــن اس ــناریو ای ــن س خوش بینانه تری
ارتقــا یابــد، آن هــم از درون نهادهــای سیاســی به خصــوص حــزب کمونیســت، و از 
ــزاب  ــده ی اح ــه در برگیرن ــد ک ــور کن ــاختاری ظه ــت س ــش رقاب ــن افزای درون ای
سیاســی مســتقل و رقابــت سیاســی دموکراتیــک باشــد. اّمــا گــذار بــه دموکراســی 
ممکــن اســت چنــدان هــم آرام نباشــد. در مقابــل، برزیــل و هنــد فرآینــد گــذار بــه 

دموکراسی را با موفقیت مدیریت کرده اند. 
ــی دوم،  ــگ جهان ــوده، جن ــاب ب ــن کت ــش ای ــه الهام بخ ــه ای ک ــز، در مقال کین
توســعه ی دولــت رفــاه در اروپــا و رشــد اقتصــادی ســریع بخــش قابــل توجهــی از 
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جهــان فقیــر را پیش بینــی نکــرده بــود. )در واقــع، او میــدان دیــدش را بــه 
ــد و منظــورش  ــی« می نامی ــا را »مترق ــه آن ه ــود ک ــرده ب ــی محــدود ک اقتصادهای
ــورهای  ــرانه در کش ــد س ــرد درآم ــی ک ــود.(  او پیش بین ــرفته ب ــای پیش اقتصاده
ــا  ــروت ب ــش ث ــن افزای ــد و ای ــد ش ــر خواه ــت براب ــا هش ــار ت ــن چه ــرفته بی پیش
ــزده ســاعت در هفتــه همــراه خواهــد شــد. آلمانی هــا  ــه پان کاهــش ســاعات کار ب
امــروز بــه طــور میانگیــن ۱۴۰۰ ســاعت در ســال کار می کنننــد: ایــن میــزان کار 
ــت،  ــز رواج داش ــان کین ــااًل در زم ــه احتم ــال ک ــه در س ــک هفت ــرای پنجاه وی  ب
معــادل میانگیــن ۲۸ ســاعت کار در هفتــه اســت. آلمــان نزدیــک بــه صــدر جــدول 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــت. بنابرای ــاالنه اس ــت س ــات فراغ ــاعات اوق ــر س ــورها از نظ کش
ــی  ــز پیش بین ــه کین ــت ک ــی اس ــر زمان ــدوداً دو براب ــه ح ــی ک ــاعات کاری فعل س
کــرده بــود و بــا در نظــر گرفتــن کاهــش ســاعات کاری کــه تاکنــون رخ داده، )اگــر 
نگــرش او در مــورد افزایــش بهــره وری ثابــت در نظــر گرفتــه شــود( کینــز احتمــاالً 

پیش بینی می کرد درآمد سرانه بین هشت تا شانزده برابر رشد کند. 
اگــر رشــد درآمــد ســرانه ی حقیقــی در اقتصادهــای پیشــرفته حــدوداً ۲ درصــد 
در ســال بــود، در یــک قــرن، درآمــد ســرانه هفــت برابــر می شــد ـ پــس بــه نظــر 
ــور  ــود، همان ط ــن ب ــیار خوش بی ــره وری بس ــد به ــه رش ــبت ب ــز نس ــد کین می رس
کــه در مــورد کاهــش ســاعات کاری نیــز چنیــن بــود. در مــورد پیش بینــی دوم، او 
ــه  ــواره رو ب ــی هم ــطح زندگ ــت س ــه خواس ــب ب ــرای ترغی ــات را ب ــدرت تبلیغ ق
ــی  ــاید باق ــه و ش ــد دســت کم گرفت ــات متوســط و ثروتمن ــان طبق ــش در می افزای
مانــدن تفاوت هــای درآمــدی میــان طبقــات را نیــز نادیــده گرفتــه بــود؛ پدیــده ای 
ــز نظــام آموزشــی در حــذف تفاوت هــای  کــه به خاطــر مهاجــرت و موفقیــت ناچی

مهارتی و دستمزدی روی داده است. 
بــه اعتقــاد مــن، دســتاورد قابــل توجــه اقتصادهــای ثروتمنــد در قــرن بیســتم، 
ــود. آن چــه بیــش از هــر مــورد  پیشــرفت آن هــا به ســوی برابــری توزیــع درآمــد ب
دیگــری در مــورد پیشــرفت های اخیــر نگرانــم می ســازد، پســرفت در ایــن دســتاورد، 
به خصــوص در ایــاالت متحــد و تاحــدی در برخــی کشــورهای اروپایــی )به خصــوص 
انگلســتان( اســت. ایــن کاهــش نابرابــری همــراه بــا رشــد درآمــد حقیقــی حــدوداً 

۲ درصد در سال به دست آمده است. 
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ــی مواجــه شــویم،  ــرات آب و هوای ــا تغیی ــت ب ــا موفقی ــم ب ــر می خواهی ــا اگ اّم
میانگیــن رشــد درآمــد در اقتصادهــای پیشــرفته بایــد در یــک قــرن آینــده بــه ۱ 
ــد شــدن رشــد چــه  ــن کن ــن نیســتم ای ــال محــدود شــود و مطمئ درصــد در س
تأثیــری بــر نابرابــری خواهــد داشــت. اجــازه دهیــد شــرح دهــم: کاهــش جهانــی 
ــن جــّو در  ــرای حفــظ تراکــم کرب ــه ســطحی کــه ب ــه ای ب انتشــار گازهــای گلخان
ســطح کمتــر از ۴۵۰ ذره در هــر میلیــون در یــک قــرن پیــش رو الزم اســت، تنهــا 
از طریــق توافــق میــان دو انتشــاردهنده ی بــزرگ ایــن گازهــا، ایــاالت متحــد امریکا 
و چیــن، بــرای کاهــش شــدید میــزان انتشــار )گازهــای گلخانــه ای( حاصــل خواهــد 
شــد. )بســیاری معتقدنــد ۴۵۰ ذره در هــر میلیــون بــرای ایمــن بــودن بســیار بــاال 
ــاوادور۱۰،  ــه محســوب می شــود(. لی ــن آســتانه ای محافظه کاران اســت، در نتیجــه ای
ــرای  ــی ب ــی جهان ــه توافق ــتیابی ب ــد دس ــان می دهن ــتر۱۲ نش ــر۱۱ و سیلوس روم
محــدود کــردن انتشــار گازهــای گلخانــه ای نیازمنــد ســازوکاری اســت کــه در آن 
ایــاالت متحــد و چیــن بــه طــور طبیعــی از نظــر درآمــد ســرانه همگــرا باشــند و 
ضــرورت کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای ایــن همگرایــی را تحــت تأثیــر قــرار 

ندهد. ]۵[ 
آن هــا این گونــه در نظــر گرفتنــد کــه همگرایــی مشــروط بــرای چیــن و ایــاالت 
متحــد در بــازه ی زمانــی هفتادوپنــج ســاله روی می دهــد و ایــن پرســش را مطــرح 
ــی کــه از نظــر شــرایط اقتصــادی و جمعیــت جنــوب آن ماننــد  ــد کــه جهان کردن
ــال  ــج س ــد در هفتادوپن ــه می توان ــت چگون ــکا اس ــد امری ــمال آن مانن ــن و ش چی
همگــرا شــود؟ آن هــم بــا محــدود بــودن انتشــار گازهــای گلخانــه ای در جهــان بــه 
گونــه ای کــه میــزان کربــن جــّو بــه ســطح ۴۵۰ ذره در هــر میلیــون میــل کنــد. 
ــامل  ــع، ش ــص مناب ــیوه ای از تخصی ــد ش ــبه کردن ــه محاس ــن مقال ــندگان ای نویس
تخصیــص میــزان مجــاز انتشــار گازهــای گلخانــه ای توســط جهــان شــمال و جهــان 
جنــوب وجــود دارد کــه در آن همگرایــی در ســرانه ی رفــاه نیــز رخ خواهــد داد اگــر 
نــرخ رشــد رفــاه ســرانه ی حقیقــی شــمال بــه طــور ثابــت ۱ درصــد در ســال باشــد. 

10.Llavador
11. Roemer
12. Silvestre
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ــا اعمــال محدودیــت انتشــار گازهــای گلخانــه ای، اگــر نــرخ رشــد ســاالنه ی  ــا ب اّم
شــمال بــه میــزان قابــل توجهــی بیشــتر از ۱ درصــد باشــد تحقــق ایــن همگرایــی 

غیرممکن است. 
ــش  ــر چال ــق آمــدن ب ــم فائ ــاد داری ــاوادور، سیلوســتر و مــن اعتق ــن، لی بنابرای
تغییــرات اقلیمــی نیازمنــد مذاکــره در مــورد توافقــی اســت کــه عامــل رشــد را در 
جهــان جنــوب نســبت بــه جهــان شــمال بــه تأخیــر نمی انــدازد کــه در عمــل بــه 
معنــای مهــار نــرخ حقیقــی رشــد رفــاه شــمال در حــدود ۱ درصــد در ســال اســت. 
ــن  ــد، چنی ــه ش ــکا گفت ــت در امری ــورد سیاس ــه در م ــن آن چ ــر گرفت ــا در نظ ب
ــده  ــرض ش ــا ف ــازی م ــدل بهینه س ــه در م ــرا ک ــت؛ چ ــه اس ــی خوش بینان تخمین
نــرخ پیشــرفت تکنولــوژی و رشــد ســرمایه ی انســانی بــر اســاس مقادیــری خواهــد 
بــود کــه تخمین هــای تاریخــی از امکان پذیــر بــودن آن هــا حکایــت دارنــد. 
این کــه آیــا محدودیت هــای سیاســی اجــازه خواهنــد داد ســرمایه گذاری های 
الزم بــرای بخــش زیرســاختی و آمــوزش جهــت تحقــق مســیر بهینــه انجــام شــوند 

یا خیر در این محاسبات جایی نداشته اند. 
ــن  ــی، میانگی ــرات اقلیم ــش تغیی ــا چال ــه ب ــرای مقابل ــاد دارم ب ــن اعتق بنابرای
رشــد حقیقــی شــمال بایــد بــه ۱ درصــد در ســال محــدود شــود و ایــن از طریــق 
مســیر بهینــه ای از تخصیــص منابــع محقــق خواهــد شــد کــه محدودیــت سیاســی 
داخلــی در هیــچ منطقــه ای در آن جــای نــدارد. در صــورت تحقــق چنیــن مســیری، 
نــرخ رشــد کیــک اقتصــاد در شــمال بــه مراتــب کمتــر از یــک قــرن پیــش از آن 
خواهــد بــود و ایــن پرســش را مطــرح می کننــد کــه آیــا کاهــش در نابرابــری از نظــر 
ــش  ــن کاه ــه ی ای ــه الزم ــرا ک ــر؛ چ ــا خی ــود ی ــد ب ــر خواه ــی امکان پذی سیاس

نابرابری، نرخ رشد به مراتب کمتر برای ثروتمندترین خانوارها خواهد بود. 
بــا در گرفتــن آن چــه اخیــراً در صحنــه ی سیاســی امریــکا رخ داده، به ســختی 
می تــوان انتظــار داشــت  تجدیدنظــری سیاســی در ایــن کشــور ایجــاد شــود و راه 
تحقــق ایــن مســیر بهینــه را همــوار ســازد. بــه طــور قطــع اگــر ایدئولــوژی حــزب 
ــکا جــذاب باشــد،  ــت امری ــرای حــدود نیمــی از جمعی ــان ب جمهوری خــواه همچن
غلبــه بــر چالــش تغییــرات اقلیمــی غیرممکــن خواهــد بــود. چــه چیــزی مــی توانــد 
میــان  در  را  رو  پیــش  قــرن  چالش هــای  بــه  نســبت  عقالیی تــر  واکنــش 
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رأی دهنــدگان امریــکا به وجــود بیــاورد؟ احتمــاالً یــک بحــران اقتصــادی ناشــی از 
ــر از بحــران ســال ۲۰۰۸  ــه مراتــب مخّرب ت ــی افســار گســیخته، کــه ب بخــش مال
باشــد. به رغــم شــدت بحــران اخیــر تأثیــر آن بــر شــهروندان بــه مراتــب کمتــر از 
رکــود بــزرگ بــوده؛ شــاید بــرای تــکان دادن امریکایی هــا و دســت برداشتن شــان 
ــه ای کــه در چهــل ســال اخیــر حفــظ  ــوژی فردگرایان ــر و ایدئول از ایــده ی لســه ف
ــروت ضــروری باشــد.   ــی کاری و از بیــن رفتــن ث ــل توجهــی از ب شــده، میــزان قاب
البتــه هیچ کــس نمــی توانــد چنیــن فاجعــه ای را آرزو کنــد، اّمــا بــدون آن هــم  آیــا 
ــا در نظــر  ــود؟ ب ــه تغییــر در مســیر سیاســی امریــکا امیــدوار ب ــوان نســبت ب می ت
گرفتــن بی میلــی هــر دو حــزب در ایــاالت متحــد بــه  تقســیم بانک هــا و نهادهــای 
مالــی بــزرگ بــه بخش هــای کوچک تــر و بی میلــی آن هــا بــه جــدا کــردن بخــش 
ــی  ــوع بحران ــرکت ها، وق ــن ش ــک داری ای ــّنتی بان ــات س ــذاری از عملی ــرمایه گ س
دیگــر دور از انتظــار نیســت. تنهــا شــیوه های گــذار آرام قابــل تصــّور به ســوی یــک 
ــناختی و  ــرات جمعیت ش ــر تغیی ــد تأثی ــد می توان ــاالت متح ــر در ای ــیر پایدارت مس
حــزب  این کــه  یــا  باشــد،  التین تبــار  رأی دهنــدگان  رشــد  به خصــوص 
جمهوری خــواه در برآوردهایــش بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بایــد بــه ســمت مرکــز 
ــاد  ــر ایج ــت تغیی ــش دول ــف نق ــدت مخال ــت های به ش ــود و در سیاس ــل ش متمای

کند و بتواند به عنوان یک بازیگر در صحنه ی سیاسی باقی بماند. 
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اجــازه بدهیــد بــرای آن هــا کــه در ســال ۲۱۱۳ ایــن فصــل را می خواننــد خــودم 
را این گونــه معرفــی کنــم کــه اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل قــرن بیســت ویکم، روی 
طراحــی بازارهــای تخصیــص۱ تحقیــق می کــردم:  بازارهایــی کــه در آن هــا قیمت هــا 
به تنهایــی قــادر بــه پــاک کــردن بــازار نیســتند۲ و در نتیجــه افــراد حاضــر در بــازار 
نمی تواننــد هرچــه را می خواهنــد انتخــاب کننــد )حتــا اگــر تــوان پرداخــت پولــش 
را داشــته باشــند(؛ بلکــه آن هــا هــم بایــد انتخــاب شــوند. چنیــن بازارهایــی شــامل 
فرآینــد درخواســت و انتخــاب یــا دیگــر گونه هــای گزینــش دوطرفــه اســت. 
ــده ای  ــا نقــش تعیین کنن ــن رویدادهــای زندگــی م بازارهــای تخصیــص در مهم تری
ــا او  ــم، فــردی کــه ب ــه آن می روی ــرای تحصیــل ب ایفــا می کننــد: مدرســه ای کــه ب
ــاز  ــورت نی ــه در ص ــا این ک ــم، حت ــت می آوری ــه به دس ــغلی ک ــم، ش ازدواج می کنی
ــس در  ــرد. ]۱[ پ ــرار بگی ــان ق ــو در اختیارم ــی، آن عض ــوی حیات ــد عض ــه پیون ب
پیش بینی هایــم بــر همیــن مــوارد تمرکــز می کنــم ــــ مــدارس، اشــتغال، ازدواج و 
ــده ی  ــت آین ــورد وضعی ــه هایی  در م ــه ی اندیش ــا ارای ــراه ب ــواده و دارو ــــ هم خان
دانــش و تخصــص در اقتصــاد؛ یعنــی آن چــه اقتصاددانــان تولیــد می کننــد و 

می فروشند. 
بخشــی از پیش بینی هایــم شــامل تفکــر در ایــن مــورد خواهــد شــد کــه کــدام 
جنبه هــای بــازار تخصیــص در ۱۰۰ ســال بــه کاالهایــی تبدیــل خواهنــد شــد کــه 
هــر کســی کــه تــوان مالــی و قصــد خریــد آن هــا را داشــته باشــد، بتوانــد آن هــا را 
به دســت بیــاورد و کــدام مــوارد همچنــان در حیطــه ی بازارهــای تخصیــص، کــه در 
آن هــر دو ســوی بــازار )عرضــه و تقاضــا( بایــد توســط طــرف دیگــر برگزیــده شــوند، 

باقی خواهند ماند.  
بخشــی از تحقیقاتــم را هــم بــه مطالعــه ی معامــالت و تراکنش هــای نفرت انگیــز 
ــازار  ــاختن ب ــدود س ــر مح ــر آن ب ــا، و تأثی ــا و مکان ه ــی زمان ه ــده، در برخ و زنن

11.Matching Markets
بازارهای تطبیق یا تخصیص بازارهایی هستند که در آن ها مکانیزم قیمت ها در آن چندان کارایی ندارد. برای 
مثال در کشورهایی که خرید و فروش کلیه در آن ها ممنوع است، طراحی مکانیزمی برای تخصیص کلیه ی 

اهداکنندگان به گیرندگان به مسأله ی بازارهای تخصیص مربوط می شود. )مترجم(
۲.  به این معنا که قیمت در سطحی قرار بگیرد که در آن میزان عرضه و تقاضا یکسان باشند. )مترجم(
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ــه  ــت ک ــی اس ــز۳، معامالت ــالت نفرت انگی ــور از معام ــاص داده ام. ]۲[  منظ اختص
ــراد می خواهنــد در آن هــا مشــارکت داشــته باشــند، در حالی کــه برخــی  برخــی اف
دیگــر معتقدنــد  بایــد جلــوی ایــن معامــالت گرفتــه شــود. در مســیر طوالنــی تاریخ، 
ــده اند، در  ــل ش ــادی تبدی ــی ع ــه معامالت ــز ب ــر نفرت انگی ــالت پیش ت ــی معام برخ
ــون در  ــد اکن ــوه می کردن ــادی جل ــی ع ــه زمان ــی ک ــی از معامالت ــه برخ حالی ک
طبقــه ی معامــالت نفرت انگیــز جــای گرفته انــد کــه انجــام آن هــا عواقــب شــدیدی 
دارد. بــرای مثــال محاســبه و دریافــت بهــره بــرای وام قرن هــا اقدامــی  نفرت انگیــز 
ــا در بیشــتر جهــان دیگــر این طــور نیســت )گرچــه قوانیــن  محســوب می شــد، اّم
ــت  ــر دریاف ــه اگ ــرد ک ــور ک ــوان تص ــختی می ت ــرده (. به س ــوع ک ــالم آن را ممن اس
بهــره هنــوز ممنــوع بــود، بازارهــای جهانــی ســرمایه و فعالیت هــای اقتصــادی تحــت 
حمایــت آن هــا چگونــه توســعه می یافتنــد. بــرده داری نیــز زمانــی رونــق داشــت و 
ــه  ــی غیرداوطلبان ــای بردگ ــر گونه ه ــرده داری و دیگ ــت. ب ــز اس ــون نفرت انگی اکن
شــامل نخســتین انــواع بردگــی داوطلبانــه ماننــد تعهــد خدمــت۴، اکنــون در بیشــتر 
جهــان غیرقانونــی هســتند. جالــب اســت؛ چــون پذیــرش بردگــی قــراردادی زمانــی 
ــکا  ــه امری ــوس آتالنتیــک و ورود ب ــور از اقیان ــرای امــکان عب ــن شــیوه ب متداول تری
بــود. )هرچنــد چنیــن قــراردادی دیگــر قانونــی نیســت امــا هنــوز بازارهــای ســیاهی 
هســت کــه در آن مهاجــران غیرقانونــی در مقابــل قاچــاق شــدن بــه داخــل امریــکا 
ــون  ــه اکن ــی ک ــورد معامالت ــت در م ــرار اس ــس ق ــد.( پ ــت می دهن ــد خدم تعه
نفرت انگیــز هســتند امــا در ســال ۲۱۱۳ چنیــن نخواهنــد بــود و برخــی معامــالت 
کــه امــروز شــاهد آن هــا هســتند، اّمــا ممکــن اســت نفرت انگیــز شــوند دســت بــه 

پیش بینی بزنم.
شــیوه های بســیاری بــرای پیش بینــی وجــود دارنــد، اّمــا پیش بینی هــای 
غافلگیرکننــده بــرای بــازه ی زمانــی ۱۰۰ ســاله تنهــا کمــی بهتــر از حــدس و گمــان 
خواهنــد بــود، شــاید بتــوان آن را حــدس و گمــان فرهیختــه نامیــد. قابــل 
ــای  ــه رونده ــتناد ب ــدت، اس ــاه م ــی در کوت ــرای پیش بین ــیوه ب ــن ش اطمینان تری
فعلــی اســت، ایــن شــیوه می توانــد در بلندمــدت هــم مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد؛ 

3. Repugnant Transaction
4. Indentured Servitude
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همــراه بــا حدس هایــی در مــورد پیامدهــای فعــاًل ناپیــدای روندهــا کــه در صــورت 
تــداوم آن هــا آشــکار خواهنــد شــد. حــدس این کــه کــدام روندهــای فعلــی تــداوم 
خواهنــد یافــت و کــدام روندهــا بــه خاطــره ای تبدیــل خواهنــد شــد، شــیوه ای اســت 
بــا ریســک بیشــتر و حــدس این کــه چــه تحــوالت تــازه ای در آینــده روی خواهنــد 
داد، بیشــتر شــبیه داســتان های علمــی ــــ تخیلــی خواهــد بــود؛ چــرا کــه ماهیــت 
تحــوالت تــازه )ماننــد ماشــین های ضدجاذبــه، یــا تمــاس بــا موجــودات فرازمینــی( 
ــرای ارایــه ی حــدس و  ــه ای اســت کــه از مبنــای قابــل اعتنــای ناچیــزی ب ــه گون ب
گمــان در مــورد آن هــا برخورداریــم. اّمــا بــا اطمینــان می توانیــم پیش بینــی کنیــم 
در ۱۰۰ ســال آینــده برخــی تحــوالت بســیار غیرقابــل پیش بینــی تأثیــر شــگرفی 
ــه همــراه خواهنــد داشــت، همان طــور کــه آنتی بیوتیک هــا و مدارهــای مجتمــع۵  ب
ــل پیش بینــی  ــر کــه در ســال ۱۹۱۳ قاب و ظهــور و ســقوط ایدئولوژی هــای توتالیت
ــس  ــد. پ ــذار بوده ان ــیار تأثیرگ ــر بس ــال اخی ــر در ۱۰۰ س ــی بش ــر زندگ ــد، ب نبودن
ــردازی  ــی خیال پ ــل پیش بین ــاً غیرقاب ــوارد واقع ــاره ی م ــرد درب ــم ک ــالش نخواه ت
کنــم. به جــای آن بدنــه ی پیش بینی هایــم را روندیابــی )برون یابــی روندهــا( 
ــع بیشــتر  ــه رشــد تخصیــص مناب ــد رو ب ــا در پیش بینــی رون تشــکیل می دهــد، اّم
ــه هزینه هــای بهداشــت و درمــان، اســتثناء قائــل می شــوم و پیش بینــی می کنــم  ب
ــدان  ــی چن ــن پیش بینی های ــد چنی ــود؛ هرچن ــوس ش ــت معک ــد در نهای ــن رون ای
ــه رشــد  ــر این ک ــی ب ــوس مبن ــی مالت ــد پیش بین ــد )مانن درســت از کار در نمی آین

جمعیت به خاطر قحطی تداوم نخواهد یافت.( 
ــان،  ــده ی جه ــه آین ــوط ب ــد مرب ــن رون ــم بزرگ تری ــر می کن ــروع، فک ــرای ش ب
ــی  ــا جنگ های ــا فاجعــه ای زیســت محیطی، حمــالت تروریســتی گســترده ی )اگــر ب
ــاد  ــه اقتص ــود ک ــد ب ــن خواه ــویم( ای ــه نش ــی مواج ــتار جمع ــالح های کش ــا س ب
جهــان بــه رشــد خــود ادامــه خواهــد داد و در هــم تنیده تــر خواهــد شــد. افزایــش 
کامیابــی اقتصــادی و مــادی تــداوم خواهــد یافــت، جمعیــت جهــان رشــد خواهــد 

کرد و طول عمر همراه با سالمتی افزایش خواهد یافت.  
ــا  ــت نخواهــد شــد، اّم ــی اقتصــادی باعــث حــذف رقاب هرچنــد افزایــش کامیاب

5. integrated Circuits 
که در ادبیات عمومی به آی سی شهرت دارد. )مترجم(
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ــزان تــالش  ــت و می ــن رقاب ــه ای ــرای وارد شــدن ب ــراد حــق انتخــاب بیشــتری ب اف
بــرای آن خواهنــد داشــت. بســیاری انتخــاب خواهنــد کــرد کــه آرام تــر آغــاز کننــد 
تمام وقــت،  تحصیــالت  ماننــد  بزرگ ســالی  آن کــه مســؤلیت های  از  پیــش  و 
ــردن  ــی ک ــه جوان ــتری را ب ــان بیش ــد زم ــه داری را بپذیرن ــتغال، ازدواج و بچ اش
اختصــاص دهنــد. بازنشســتگی نیــز بخــش طوالنی تــری از یــک زندگــی پرحاصــل 
خواهــد بــود و گونه هــای تــازه ای از بازنشســتگی ظاهــر خواهنــد شــد کــه در آن هــا 

کار و تفریح و مطالعه و اقدامات خیرخواهانه ترکیب شده است. 
ــا و  ــات، موقعیت ه ــا، خدم ــی از کااله ــادی، برخ ــت اقتص ــود وضعی ــم بهب به رغ
ــر  ــردم به خاط ــود. م ــد ب ــاب خواه ــان کم ی ــش همچن ــی از دان ــن بخش همچنی
برخــورداری از یــک زندگــی ســاده دســت از تــالش بــر نخواهنــد داشــت و همچنــان 
ــه  ــا ک ــرای آن ه ــود. ب ــد ب ــت برخــوردار خواهن ــالش و رقاب ــرای ت از مشــّوق هایی ب
ــه آن هــا  ــرد و ب ــر می ب ــت را باالت اهــل رقابتنــد، تحــوالت تکنولوژیکــی ســطح رقاب
ــن  ــی از ای ــه برخ ــی ب ــد. دسترس ــالش کنن ــه ت ــتر از همیش ــد بیش ــازه می ده اج
ــاً در  ــد عموم ــال گســترش اســت؛ هرچن ــروزا، در ح ــای نی ــد داروه تحــوالت، مانن
طبقــه ی کاالهــای نفرت انگیــز قــرار می گیرنــد. ایــن نفرت انگیــزی احتمــاالً 
کم رنــگ خواهــد شــد. یکــی دیگــر از ایــن فناوری هــا، کــه امــروز آن هــا را به عنــوان 
ــدان  ــک فرزن ــای ژنتی ــاب ویژگی ه ــیم، انتخ ــده می شناس ــرای آین ــی ب احتماالت
ــا ایــن  ــا ب اســت، کــه می توانــد همچنــان نفرت انگیــز و غیرقانونــی باقــی بمانــد، اّم

حال استفاده از آن وسوسه انگیز باشد و در نتیجه رواج یابد. 
اســتفاده از مــواد نیــروزا، آن هــم به رغــم ممنوعیــت گســترده، را همیــن حــاال 
هــم می تــوان در ورزش قهرمانــی مشــاهده کــرد، بعیــد اســت مــا از بهــره بــردن از 
درمان هــای ارایه شــده بــرای ســرطان یــا نرم افزارهــا و نظریه هایــی اجتنــاب 
کنیــم کــه بــا کمــک داروهــای بهبــود تمرکــز، حافظــه یــا هــوش تولیــد شــده اند. 
ــه صــورت بخشــی از تغذیــه ی  داروهــای بی خطــر بهبــود عملکــرد ممکــن اســت ب
ــیر  ــد ش ــا بای ــم بچه ه ــه معتقدی ــور ک ــوند )همان ط ــه ش ــر گرفت ــب در نظ مناس
ــدار  ــروز طرف ــه ام ــور ک ــوند )همان ط ــل ش ــداول تبدی ــاری مت ــا رفت ــند( ی بنوش
قهــوه ی خــوب هســتیم( و درســت همان طــور کــه اســتفاده از مکمل هــای غذایــی 
ــی  ــه باالتریــن بازدهــی در ورزش هــای قهرمان ــرای دســتیابی ب و داروهــای مجــاز ب
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ــتفاده از  ــز اس ــده نی ــی آین ــدت رقابت ــاغل به ش ــت، در مش ــاری نیس ــدان اختی چن
ــال  ــاد در س ــته ی اقتص ــتادیاران رش ــر اس ــود. اگ ــد ب ــر خواه ــا اجتناب ناپذی آن ه
۲۱۱۳، از تولیــد یــک مقالــه در هفتــه، کــه میــزان مــورد انتظــار فعالیــت از آن هــا 
اســت، عقــب بیفتنــد، رییــس دپارتمــان شــاید بــه آن هــا پیشــنهاد بدهــد میــزان 
مصــرف داروی افزایــش خالقیــت یــا داروی افزایــش تمرکــز خــود را بیشــتر کننــد 
تــا شــانس آن هــا بــرای ارتقــای مرتبــه علمــی افزایــش یابــد. برخــی داروهــا ـ مثــاًل 
داروی تقویــت حافظــه ــــ شــاید نــه به عنــوان مــواد نیــروزا بلکــه به عنــوان درمــان 
مــواردی بــه کار گرفتــه شــوند کــه پیش تــر به عنــوان بیمــاری شــناخته نمی شــدند 
)بســیار شــبیه بــه اختــالل نعــوظ در مــردان کــه تــا وقتــی درمــان دارویــی بــرای آن 
ــود به عنــوان بیمــاری شــناخته نمی شــد(. نســل های پــس از مــا در  ــه نشــده ب ارای
ــام  ســال ۲۱۱۳ بــرای یــادآوری دوره ای مشــکل خواهنــد داشــت کــه یــاد آوردن ن
ــور  ــود، همان ط ــر ب ــختی امکان پذی ــد به س ــات کرده ان ــه مالق ــرادی ک ــه ی اف هم
کــه آن هــا احتمــاالً به ســختی درک خواهنــد کــرد کــه چــرا دویــدن ماراتــن۶، دو روز 

پیاپی، کاری مشکل بود. 
ــیم،  ــود ببخش ــان را بهب ــد داد عملکردم ــازه خواهن ــا اج ــه داروه ــور ک همان ط
ــه  ــن ب ــه جنی ــوط ب ــش مرب ــل و تحــوالت دان ــد مث ــک، تولی ــش ژنتی ــش دان افزای
والدیــن اجــازه خواهــد داد ویژگی هــای ژنتیکــی فرزندان شــان را انتخــاب یــا برخــی 
از  آن هــا را تغییــر دهنــد. برخــی از ایــن امکانــات همچنــان نفرت انگیــز باقــی خواهــد 
ــم  ــر ه ــی دیگ ــد و برخ ــش می یاب ــا افزای ــه آن ه ــی ب ــه دسترس ــد، در حالی ک مان
به عنــوان بخشــی از فرآینــد پــرورش فرزنــد بــه حســاب خواهنــد آمــد.  بــر اســاس 
ــا  ــان ب ــف جه ــاط مختل ــدازه در نق ــه ان ــا چ ــی ت ــن تکنولوژی های ــه چنی این ک
محدودیت هــای متفاوتــی مواجــه خواهنــد شــد، بــازاری بین المللــی بــرای فنــاوری 
تکثیــر و شبیه ســازی ایجــاد خواهــد شــد کــه در آن برخــی والدیــن بــه نقاطی ســفر 
ــر توانایی هــای مطلــوب فرزندشــان بیفزاینــد. همیــن  خواهنــد کــرد کــه بتواننــد ب
حــاال هــم داریــم شــکل گیری چنیــن بــازاری را ببینیــم؛ همان طــور کــه دسترســی 
بــه درمــان بــاروری و بازارهــای مربــوط بــه تخمــک و اســپرم و رحــم اجــاره ای در 
ــر  ــیاری از دیگ ــه بس ــبت ب ــد نس ــکا و هن ــد امری ــاالت متح ــد ای ــورهایی مانن کش

۶. مسافت ماراتن کمی بیش از ۴۲ کیلومتر است.
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ــا  ــه آن ج ــاروری« را ب ــگران ب ــه »گردش ــد و در نتیج ــتری دارن ــورها رواج بیش کش
می کشانند.

ایــن رونــد ادامــه خواهــد یافــت و بســیاری از شــیوهای بــاروری تــا حــد زیــادی 
جنبــه ی کاالیــی بــه خــود خواهنــد گرفــت و از آمیــزش جنســی )و ســاختار ســنتی 
ازدواج( و نیــاز بــه یافتــن شــریکی مناســب از نظــر بیولوژیکــی بــرای تولیــد مثــل 
جــدا خواهنــد شــد. چنیــن پدیــده ای ناخواســته بــه تســهیل گونه هــای غیرســنتی 
ــرد و  ــد ک ــک خواه ــدی کم ــر در ازدواج و تک وال ــد و تأخی ــرورش فرزن ازدواج و پ
ــی  ــد و موانع ــد ش ــوب نخواهن ــز محس ــر نفرت انگی ــای دیگ ــیاری از جایگزین ه بس
قانونــی کــه امــروز بــر ســر راه آن هــا قــرار دارنــد برطــرف خواهنــد شــد؛ همان طــور 
کــه بســیاری از انــواع روابــط جنســی مبنــی بــر رضایــت امــروز در بســیاری از نقــاط 

جهان بر خالف قرن های گذشته دیگر نفرت انگیز به حساب نمی آیند. 
ــواده  ــار دارم خان ــد، انتظ ــات زادوول ــیاری از خدم ــدن بس ــی ش ــم کاالی به رغ
همچنــان به عنــوان یکــی از اصلــی واحدهــای تولیــد ــــ قطعــاً تولیــد فرزنــد ــــ و 
مصــرف بســیاری از کاالهــای مصــرف و رفاهــی خانــوار باقــی بمانــد. روابــط بلندمدت 
)حتــا اگــر مادام العمــر نباشــند( مهــم باقــی خواهنــد مانــد، در حالی کــه کــه کار و 
ســرگرمی بــه طــور فزاینــده ای جهانــی می شــوند و در نتیجــه ویژگی هــای شــخصی 
بخــش بیشــتری از هویــت افــراد را تشــکیل خواهــد داد. امــا در ســوی دیگــر، طــول 
عمــر نســل ها بیشــتر خواهــد بــود و پــرورش فرزنــد  بخــش کمتــری از طــول عمــر 
ســالم را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد کــه در نتیجــه می توانــد بــه رواج بیشــتر 
ــات بینجامــد  ــازه ای از چندهمســری در طــول حی طــالق و همچنیــن گونه هــای ت
کــه می توانــد مکملــی باشــد بــرای چنــد تک همســری در طــول دوره ی حیــات کــه 

امروز با نرخ باالی طالق همراه شده است.  
ــه و  ــوان تجزی ــه ت ــود ببخشــند، بلک ــرد را بهب ــد عملک ــا می توانن ــا نه تنه داروه
تحلیــل شــخصی نیــز بــه طــور فزاینــده  ای افزایــش خواهــد یافــت کــه ایــن یکــی 
ــات  ــورد اطالع ــا در م ــش نگرانی ه ــه افزای ــا ب ــود، اّم ــد ب ــز خواه ــر بحث برانگی کمت
ــالت  ــا و معام ــه تراکنش ه ــد و در نتیج ــد انجامی ــخصی خواه ــم ش ــردی و حری ف
ــز نیســتند  ــوز نفرت انگی ــد و هن ــر می گیرن ــردی را در ب ــات ف مشــخصی کــه اطالع
شــاید در آینــده چنیــن شــوند. بــرای مثــال، در حالی کــه اطالعــات فــردی روز بــه 
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ــه  ــی ب ــن داده های ــر چنی ــود، اگ ــمندتر می ش ــاری ارزش ــرکت های تج ــرای ش روز ب
صــورت مالکیــت معنــوی در نظــر گرفتــه شــوند می تواننــد تحــت همــان 
حمایت هایــی، البتــه همــراه بــا اصالحــات و اســتثناهایی، قــرار بگیرنــد کــه امــروز 
ــتفاده ی  ــه اس ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــا برخوردارن ــر از آن ه ــق نش ــراع و ح ــت اخت ثب
ــه تراکنش هــای افــراد در طبقــه ی نفرت انگیــز  ــوط ب ــی از اطالعــات مرب مفت ومجان
قــرار بگیــرد. همیــن حــاال در ســال ۲۰۱۳ نیــز در بخــش اطالعــات فــردی معامالتی 
ــگاه ها در ازای  ــی فروش ــال وقت ــرای مث ــرد )ب ــورت می پذی ــن ص ــت طرفی ــا رضای ب
ــف  ــا تخفی ــه آن ه ــتری ب ــر مش ــه ه ــوص ب ــد مخص ــات خری ــتفاده از اطالع اس
ــده از  ــای جمع آوری ش ــه از داده ه ــدون هزین ــتفاده ی ب ــه اس ــد(، در حالی ک می دهن
تراکنش هــای گوناگــون به خصــوص در مــواردی کــه در آن هــا امــکان جلــب 
ــی  ــا تردیدهای ــرد ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــات آن م ــه اطالع ــردی ک ــت ف رضای

همراه است، این روزها بیشتر مورد واکاوی قرار می گیرد.  
ــوق  ــه حق ــوط ب ــی مرب ــه موضوع ــت ب ــن اس ــا ممک ــه داده ه ــر این ک مهم ت
ــود  ــث می ش ــن باع ــمند م ــراه هوش ــن هم ــروز تلف ــوند. ام ــل ش ــهروندی تبدی ش
همــواره بــه اینترنــت دسترســی داشــته باشــم، اّمــا در زمانــی بســیار زودتــر از ســال 
ــزار تشــخیص  ــا اســتفاده از نرم اف ــد ب ــز مــن می توان ۲۱۱۳، دوربیــن موجــود در لن
چهــره در پایگاه هــای داده هــا جســت وجو کــرده و  اطالعــات کاملــی را در مــورد هــر 
فــردی کــه می بینــم ارایــه کنــد. ایــن پدیــده مفهــوم جســت وجو را تغییــر خواهــد 
داد و شــاید باعــث چرخــش تــوازن میــان جســت وجوی واژه، ماننــد آن چــه امــروز 
ــزی  ــر بشــود؛ چی ــی قانونی ت ــه ســوی مفهوم ــم، ب ــوگل انجــام می دهی ــق گ از طری
شــبیه بــه حکــم بازرســی کــه پلیــس هنــگام ورود بــه خانــه ی شــما ارایــه می کنــد. 
وقتــی می توانــم بــا یــک نــگاه بــه شــما به ســرعت بــه همــه ی اطالعــات موجــود در 
ــش  ــش از پی ــا بی ــن داده ه ــت از ای ــم، حفاظ ــته باش ــی داش ــما دسترس ــورد ش م
ــم،  ــه می کنی ــی ک ــق خریدهای ــا از طری ــم م ــروز ه ــت. ام ــد یاف ــت خواه اهمی
ســفرهایی کــه می رویــم و امــور اداری و قانونــی ای کــه بــا آن هــا مواجــه می شــویم 
)از ثبــت ازدواج گرفتــه تــا ســابقه ی مربــوط بــه مــواردی کــه بــه پلیــس یــا دادگاه 
مربــوط می شــوند( جریانــی از داده هــا را تولیــد می کنیــم. بســیاری از ایــن اطالعــات 
بــرای عمــوم قابــل دســترس اســت و بخــش بیشــتری از آن نیــز بــرای افــرادی کــه 
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ــل دسترســی اســت.  ــی قاب ــق جســت وجوی دیجیتال ــد از طری ــی دارن ــوز قانون مج
ــه  ــه چ ــراطی و ب ــه ش ــت چ ــانی، تح ــه کس ــد چ ــن می کنن ــه تعیی ــی ک قوانین
داده هــای فــردی ای دسترســی دارنــد احتمــاالً بــه طــور فزاینــده ای اهمیــت خواهنــد 
یافــت و همــه ی انــواع داده هــا احتمــاالً بــا محدودیت هایــی بــرای فــروش و انتقــال 
ــورت  ــه ص ــده ب ــروز در آین ــادی ام ــالت ع ــی معام ــد و برخ ــد ش ــه خواهن مواج
نفرت انگیــز درخواهنــد آمــد و اگــر غیرقانونــی نشــوند دســت کم مقــررات بســیاری 
بــرای آن هــا وضــع خواهــد شــد. مــا همیــن حــاال نیــز شــاهد آغــاز چنیــن رونــدی 

در مورد سوابق پزشکی هستیم.  
ــد، در ســال ۲۱۱۳  ــا ســال ۱۹۱۳ تفــاوت دارن همان طــور کــه داروهــا امــروز ب
ــا امــروز خواهنــد داشــت. برخــی از پیشــرفت های  نیــز وضعیــت کامــاًل متفاوتــی ب
ــل پیش بینــی عمــل  ــه ناکامی هــای جســمی قاب پزشــکی و بهداشــت عمومــی علی
ـــ بــرای مثــال حمــالت قلبــی و بســیاری ســرطان ها قابــل درمــان یا  خواهنــد کــردـ 
ــد داد:  ــز روی خواهن ــی نی ــن عقب گردهای ــد.  همچنی ــد ش ــاب خواهن ــل اجتن قاب
ــا و  ــعه ی آنتی بیوتیک ه ــر، توس ــال اخی ــرفت های ۱۰۰ س ــن پیش ــی از بزرگ تری  یک
ــس از آن  ــند و پ ــود برس ــه ی اوج خ ــه نقط ــت ب ــن اس ــه ممک ــوده ک ــن ها ب واکس
ــل  ــل در مقاب ــر تکام ــت در اث ــن اس ــا ممک ــا و ویروس ه ــد. باکتری ه ــش کنن فروک
ــه  ــا رنسانســی را تجرب ــن صــورت بیماری ه ــاوم شــوند و در ای دارو و واکســن ها مق
ــک  ــریع ی ــرایت س ــکان س ــازی ام ــه جهانی س ــم در حالی ک ــرد؛ آن ه ــد ک خواهن
ــای  ــه بیماری ه ــدازه ک ــان ان ــه هم ــرده. ب ــان را تســهیل ک ــاری در ســطح جه بیم
واگیــر خطرنــاک باقــی خواهنــد مانــد، بیماری هــای مقاربتــی نیــز تــا ســال ۲۱۱۳ 
ممکــن اســت تغییراتــی  را در هنجارهــای اجتماعــی در مــورد عشــق و ازدواج بــه 
همــراه داشــته باشــند و تغییــرات بیشــتری را در مــورد موازنــه ی میــان وفــاداری و 
بی بندوبــاری جنســی ایجــاد کننــد. ایــن تغییــرات به ویــژه زمانــی می تواننــد مهــم 

باشند که با انتخاب افراد برای تعداد فرزند در تعامل باشند. 
ــود( در  ــد ب ــی خواهن ــل پیش بین ــختی قاب ــه به س ــزرگ )ک ــوالت ب ــی تح برخ
بخــش داروســازی بــه فنــاوری مربــوط خواهنــد شــد. بــرای مثــال، مــن دربــاره ی 
توســعه ی شــبکه ی تبــادل کلیــه تحقیــق کــرده ام کــه بتــوان بــا کمــک آن تعــداد 
ــه  ــو، کلی ــدگان عض ــد از اهداکنن ــرای پیون ــد ب ــه می توانن ــوی را ک ــاران کلی بیم
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ــدن و  ــده ی بری ــال ۲۱۱۳، ای ــا س ــدم ت ــرط می بن ــش داد. ش ــد افزای ــت کنن دریاف
خــارج کــردن کلیــه ی یــک فــرد و بخیــه زدن آن در بــدن فــردی دیگــر بــه نظــر 
ــد از  ــل پیون ــا عم ــوان حــدس زد آی ــا به ســختی می ت ــد. اّم ــتانی بیای ــی باس بربریت
طریــق پیونــد بیــن جانــوری صــورت خواهــد گرفــت کــه در آن یــک کلیه ی مشــغول 
بــه کار کــه در داخــل بــدن یــک جانــور اهلــی رشــد کــرده بــه شــما اهــدا خواهــد 
شــد، یــا یــک متخصــص ســلولی می توانــد کلیــه  ای ســالم را از روی کلیــه ی شــما 
پــرورش دهــد، یــا کلیــه ای مصنوعــی پیونــد زده خواهــد شــد، یــا راه حلــی بــه مراتب 
ســاده تر مبنــی بــر درمــان بیماری هایــی کــه بــه نارســایی کلیــه منتهــی می شــوند 

ارایه خواهد شد. 
بســیاری از ایــن شــیوه های جایگزیــن می تواننــد هــم بــا دوام تــر و هــم ارزان تــر 
ــت  ــه جمعی ــم در حالی ک ــر می کن ــر فک ــن خاط ــه همی ــند. ب ــا باش ــد اعض از پیون
ــری از اقتصــاد  ــه بخــش بزرگ ت ــد ب مســن تر می شــود، صنعــت داروســازی می توان
ــا خوش بینــی( همچــون کشــاورزی  تبدیــل شــود، همچنیــن ممکــن اســت کــه )ب
ــاز  ــه را نی ــه ی آن چ ــد هم ــری از آن بتوانن ــع کمت ــه مناب ــود ک ــد ش ــدر کارآم آن ق
داریــم فراهــم آورنــد. اگــر پیشــرفت در داروهایــی کــه جنبــه ی پیش گیــری دارنــد 
ــرادی تبدیــل شــویم کــه بیشــتر  ــه اف ــد و ب ــا دیگــر تحــوالت پیــش رون هــم گام ب
عمــر خــود را از نظــر ســالمت همچــون یــک جــوان بیســت ســاله ســپری کنیــم و 
ســپس یــک روز در آرامــش در خانــه فــوت کنیــم، ایــن دکترهــا خواهنــد بــود )مانند 
کشــاورزان( کــه نیازهــای مــا را در صنعتــی بــه مراتــب کوچک تــر بــرآورده خواهنــد 
ــرده و  ــد ک ــه تولی ــواد اولی ــد م ــوادی مانن ــا م ــش را ب ــتر محصوالت ــه بیش ــرد ک ک
به راحتــی بتــوان آن هــا را بــر اســاس مشــخصات فــردی بیمــار ســرهم کــرد، مشــابه 
ــه  ــی ب ــال از دسترس ــول س ــعه یافته در ط ــان توس ــردم در جه ــروز م ــه ام این ک
دامنــه ی وســیعی از محصوالتــی کشــاورزی بهره منــد هســتند کــه در ســال ۱۹۱۳ 

تنها طبقه ی افراد بسیار ثروتمند قابل دسترس بود. 
اشــاره کــردم کــه داروهــای نیــروزا ممکــن اســت بــرای ترقــی مرتبــه ی اســاتید 
دانشــگاهی ضــروری باشــد. البتــه ممکــن اســت اســاتید بلندمرتبــه بیــش از پیــش 
ــق  ــان از طری ــه همچن ــگاه هایی ک ــوند؛ دانش ــع ش ــده جم ــگاه های برگزی در دانش
شــهریه ی بســیار بــاال همــراه بــا منابــع مالــی هنگفــت بــرای حمایــت از شــیوه های  
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ــل  ــخت قاب ــیار س ــرش بس ــرایط پذی ــن ش ــه و همچنی ــوری پرهزین ــس حض تدری
ــزان بســیار  ــه می ــات ب ــه اطالع ــت ک ــن حقیق ــم ای ــود. به رغ ــد ب ــایی خواهن شناس
ــان  ــده همچن ــگاه های برگزی ــود، دانش ــد ب ــترس خواه ــل دس ــا قاب ــتر همه ج بیش
برقــرار خواهنــد بــود؛ بــه همــان دالیلــی کــه شــهرها نیــز پابرجــا خواهنــد مانــد؛ 
ــازی  ــاط و شبکه س ــرای ایجــاد ارتب ــه ب ــات بلک ــال اطالع ــرای انتق ــا ب ــی نه تنه یعن
ــان  ــی همچن ــا تحصیــالت عال ــراد ب ــه تخصیــص. اف ــف از جمل ــرای اهــداف مختل ب
تشــکیل خانــواده می دهنــد، اّمــا از آن جــا کــه تحــرک و ســاعات کاری طوالنــی در 
مشــاغل رقابتــی اهمیــت خواهنــد داشــت، افــرادی کــه مشــاغل پرفشــاری را دنبــال 
می کننــد ممکــن اســت بــا افــرادی ازدواج کننــد کــه مشــاغل کم فشــارتری دارنــد. 
همچنیــن همانطــور کــه ســن ازدواج بــاال مــی رود، شــبکه های ایجــاد شــده در زمــان 
تحصیــالت تکمیلــی اهمیــت بیشــتری در فرآینــد یافتــن همســر ایفــا خواهنــد کــرد 
ــص در  ــی و تخصی ــازه ای از زوج یاب ــای ت ــاهد گونه ه ــاید ش ــر ش ــن خاط ــه همی و ب

ازدواج باشیم. 
بــا وجــود ایــن ، ســهم دانشــگاه های برگزیــده و محوطه هــای خوابگاهــی 
ــط  ــال مرتب ــک احتم ــد. )ی ــد ش ــر خواه ــی کوچک ت ــام آموزش ــگاهی در نظ دانش
ــعبه ها و  ــایش ش ــه گش ــان ب ــگاه های جه ــن دانش ــه بهتری ــد ک ــن باش ــد ای می توان
ــا  ــوزش ب ــت آم ــه تقوی ــن ب ــد و ای ــه دهن ــان ادام ــازه در ســطح جه پردیس هــای ت
کیفیــت از راه دور بســیار کمــک کنــد کــه در آن اســتادها از یــک نقطــه و از طریــق 
تجهیزاتــی الکترونیکــی بــه دانشــجویان بســیاری درس بدهنــد؛ طــوری کــه 
دانشــجویان قــادر بــه تعامــل بــا یکدیگــر باشــند؛ انــگار همگــی در یــک موقعیــت 
ــیوه های  ــا و ش ــتیک کالس ه ــای لجس ــدون محدودیت ه ــد.( ب ــور دارن ــی حض مکان
ــب بیشــتر  ــه مرات ــوزش ب ــات و آم ــه اطالع ــوری ب ــس، دسترســی ف ــداول تدری مت
خواهــد شــد. رونــد افزایــش اقبــال بــه گونه هــای متنوع تــر آمــوزش ادامــه خواهــد 
یافــت. رواج گســترده ی تحصیــل در مقاطــع باالتــر از دبیرســتان بــه تکامــل خــود 
ادامــه خواهــد داد، شــاید بــه کمــک برون ســپاری الکترونیکــی گونه هــای آموزشــی 
علمــی و مهارتــی مربــوط بــه مهارت هــای شــغلی.  پــس احتمــاالً از آن بخش هــای 
آمــوزش عالــی کــه بیشــتر بــه مهارت هــای مربــوط بــه اشــتغال مربوطنــد 
تمرکززدایــی خواهــد شــد و ایــن بخش هــا بیشــتر کاالیــی و مجــازی خواهنــد شــد، 
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حتــا در حالی کــه دانشــگاه های برگزیــده همچنــان جایــگاه خــود را حفــظ خواهنــد 
ــرای دانشــجویان و اســتادان  کــرد، همان طــور کــه دانشــگاه در ســال ۲۰۱۳ نیــز ب
نســبت بــه ســال ۱۹۱۳ هنــوز جایــگاه برجســته ای دارد؛ آن هــم به رغــم تحوالتــی 
شــگرف کــه بســیاری از آن هــا )ماننــد رایانه هــا و ارتباطــات مجــازی( بازتاب دهنده ی 

میزان تغییر جامعه و نه تغییر جایگاه دانشگاه ها در جامعه هستند. 
ــن  ــد، چندی ــی دارن ــده دسترس ــگاه های برگزی ــه دانش ــه ب ــا ک ــرای آن ه ــا ب ام
ــرای انباشــت  ــوب ب ــان راهــی مطل ــی آرام و راحــت همچن ســال تحصیــل در فضای
ــن دانشــجویان  ســرمایه ی انســانی محســوب خواهــد شــد؛ آن هــم در حالی کــه ای
خــود را بــرای ورود بــه جهــان بزرگ ســاالن و ایجــاد ارتبــاط بــا آن آمــاده می کننــد. 
تحصیــل در دانشــگاه های برگزیــده همچنیــن می توانــد برچســبی اجتماعــی 
ــه. در  ــا حــدی جــای طبقــه ی اقتصــادی اجتماعــی را گرفت محســوب شــود کــه ت
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲۰۰۸، کــه در آن بــاراک اوبامــا و جــان مک کیــن 
ــود و  ــر شــده ب ــی میلیون ــه به واســطه ی ازدواج مولت ــزدی ک ــد، نام ــت می کردن رقاب
پــدر و پدربزرگــش دریاســاالر ایــاالت متحــد بودنــد تــا حــد زیــادی توانســت ایــن 
ــا و  ــگاه کلمبی ــل دانش ــه فارغ التحصی ــر ک ــزد دیگ ــه نام ــدازد ک ــا بین ــاور را ج ب

دانشگاه  هاروارد است طبقه ی برگزیدگان جامعه را نمایندگی می کند.  
ــه در  ــی نیســتند ک ــا چیزهای ــنایان تنه ــبکه ای از آش ــس و ایجــاد ش ــا تدری اّم
پایــه ای  تحقیقاتــی  ســنگر  آخریــن  آن هــا  می شــوند.  انجــام  دانشــگاه ها 
جســت وجوگرانه و ابتــکاری هــم هســتند. بــا پیشــرفت فنــاوری، اهمیــت تحقیقــات 
و توســعه ی تجــاری افزایــش خواهــد یافــت، اّمــا دانشــگاه ها همچنــان نقشــی مهــم 
ــش  ــبکه ها نق ــز ش ــا نی ــت. این ج ــد داش ــده خواهن ــه ای به عه ــات پای در تحقیق
مهمــی بــرای معرفــی و اعتبــاردادن بــه پژوهش گــران ایفــا خواهنــد کــرد؛ آن هــم 
در شــرایطی کــه حضــور و مجــاورت فیزیکــی اهمیــت کمتــری خواهــد یافــت. در 
ســال ۱۹۹۰ ســرگرم نــگارش مقالــه ای علمــی بــودم کــه مؤلفــان دیگــِر مقالــه اصــال 
ــا زمانــی کــه تحقیقاتــم  همدیگــر را نمی شــناختند و در ســال ۲۰۱۳ در مقایســه ب
ــر  ــا دیگ ــن ب ــاط م ــری از ارتب ــش کمت ــه ی ۱۹۷۰، بخ ــی ده ــردم؛ یعن ــاز ک را آغ
مؤلفــان از طریــق تمــاس رو در رو انجــام می شــود. هرچنــد هنــوز هــم بســیاری از 
ــهولت  ــت و س ــه کیفی ــوند. در حالی ک ــاز می ش ــل رودوررو آغ ــم از تعام همکاری های
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ارتباطــات از راه دور بهبــود می یابــد، بایــد انتظــار داشــت همکاری هــای تحقیقاتــی 
ــر  ــه در دیگ ــی ک ــران دانشــگاهی و پژوهش گران ــن پژوهش گ ــن دانشــگاهی و بی بی

مؤسسات هستند بیش از همیشه متداول شود. 
ــان  ــه اقتصاددان ــورد کاری ک ــه م ــم ک ــه پیش بینی های ــن را ب ــده م ــن پدی ای
ــوم اجتماعــی پیشــتاز  ــان عل ــان در می ــد می رســاند. اقتصــاد همچن انجــام می دهن
خواهــد بــود؛ تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه به کارگیــری ایده هــا و داده هایــی کــه 
زمانــی بخشــی از جامعه شناســی و علــوم سیاســی شــناخته می شــدند ادامــه خواهــد 
ــی را از  داد، درســت همان طــور کــه اقتصــاد همیــن حــاال نیــز بینش هــا و ایده های

روان شناسی و همچنین زیست شناسی جذب کرده است. 
معضــل فقــر پابرجــا خواهــد مانــد )توســعه نیــز همچنــان یکــی از شــاخه های 
علــم اقتصــاد خواهــد بــود(، امــا ۱۰۰ ســال دیگــر فقــر در جهــان در حــال توســعه 
بیشــتر شــبیه فقــر در جهــان توســعه یافته ی امــروز خواهــد بــود یــا شــاید فقــرا در 
ــات مــادی برخــوردار باشــند کــه طبقــه ی  جهــان در حــال توســعه از همــان امکان
ــه  ــوص ک ــت، به خص ــد اس ــعه یافته از آن بهره من ــان توس ــروز در جه ــط ام متوس
بســیاری از مشــخصه هایی کــه طبقــه ی متوســط امــروز در جهــان توســعه یافته بــا 
آن هــا شــناخته می شــود ارزان تــر خواهنــد شــد؛ همان طــور کــه تلفــن و تلویزیــون 
ــا  ــروز ب ــتر از ام ــعه بیش ــاد توس ــه، اقتص ــده اند. در نتیج ــروز ارزان ش ــه ام و رایان

بقیه ی بخش های عملی و علمی اقتصاد درهم آمیخته خواهد شد. 
ــه در  ــود ک ــوط می ش ــی مرب ــواع بازارهای ــه ان ــاد ب ــم در اقتص ــر مه ــک تغیی ی
آینــده موجــود خواهنــد بــود. از آن جــا کــه نقــش رایانه هــا در بازارهــا رو بــه افزایــش 
اســت )و در حالی کــه داریــم از عملکــرد بازارهایــی کــه به خوبــی طراحــی شــده اند 
ســر درمی آوریــم(، ایجــاد »بازارهــای هوشــمند« ممکــن خواهــد بــود در آن 
نرم افزارهــا بخشــی از امــوری را به عهــده خواهنــد داشــت کــه اکنــون فعــاالن بــازار 
ــی۷  ــن ای  ب ــراج آنالی ــایت ح ــداران در وب س ــال خری ــرای مث ــد. ب ــام می دهن انج
می تواننــد قیمت هــای پیشــنهادی را بــه یــک نرم افــزار کــه نقــش کارگــزار را ایفــا 
می کنــد بســپارند و همچنیــن افــرادی کــه قصــد انتخــاب مدرســه دارنــد و 
ــپارند؛  ــزار بس ــه نرم اف ــان را ب ــد لیســت ترجیحات ش ــی می توانن ــرکت های کاریاب ش
7.eBay
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در هــر مــورد، بــازار از ایــن اطالعــات اســتفاده می کنــد؛ بــدون این کــه نیــازی بــه 
توجــه بیشــتر کاربــران باشــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه رایانه هــا همیــن حــاال 
ــه ای  ــازار تبدیــل شــده اند؛ از صنــدوق پرداخــت رایان ــه بخــش مهم تــری از ب هــم ب
در فروشــگاه ها گرفتــه کــه امــکان کنتــرل موجــودی را هــم می دهــد تــا بازارهــای 
مالــی کــه رایانــه در آن هــا حضــوری فعــال دارد و ســرعت معامــالت را افزایــش داده، 
تــا بازارهــای هوشــمند کــه دارنــد بــه حیطــه ی هــوش مصنوعــی پــا می گذارنــد کــه 
ــن  ــه ای ــی ک ــتفاده از اطالعات ــا اس ــراد و ب ــزاران اف ــوان کارگ ــا به عن در آن رایانه ه
ــه نمایندگــی از آن هــا خروجی هایــی را ارایــه می دهنــد کــه  ــد ب افــراد ارایــه داده ان
ــد  ــت )مانن ــود نداش ــا وج ــه آن ه ــیدن ب ــکان رس ــه ام ــدون رایان ــای ب در بازاره

حراج های ترکیبی و مکانیزم تخصیص پایدار(. 
ــوش  ــد، ه ــه می دهن ــه پیشــرفت ادام ــه ای ب ــوم رایان ــا و عل ــه رایانه ه درحالی ک
مصنوعــی از مــرز مربــوط بــه فنــاوری خودـ هدایتــی عبــور خواهــد کــرد و نه تنهــا 
قــادر خواهــد بــود بــدون هدایــت و نظــارت انســان فعالیــت کنــد، بلکــه می توانــد 
اهدافــی را بــرای خــودش تعییــن و اقدامــات الزم را بــرای تحقــق آن هــدف بســنجد. 
ــروز  ــای ام ــل های دور از بازی ه ــراه )نس ــه هم ــت ب ــن اس ــی ممک ــوش مصنوع ه
آی فــون(، دوســت، مشــاور )نســل های دور مشــاوران سیســتم های ناوبــری امــروزی 
ــند( و  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــم ناامی ــت می دهی ــی را از دس ــک خروج ــی ی ــه وقت ک
واســطه های بــازار تبدیــل شــوند. در حالی کــه همیــاری رایانه هــا در همــه ي 
جنبه هــای زندگــی افزایــش می یابــد، برخــی از ایــن همیاری هــا در بازارهــا خواهــد 
بــود و کمــک می کننــد تکه هــای مختلــف مــورد نیازمــان را کنــار یکدیگــر بچینیــم 
ــف  ــای مختل ــرای بخش ه ــودرو ب ــاره خ ــل و اج ــا، هت ــت هواپیم ــد رزرو بلی )مانن
ــن  ــروز چنی ــک دســتیار شــخصی ام ــه ی ــور ک ــد مقصــد(، همان ط ــا چن ســفری ب
ــد  ــوری بای ــن ام ــرای انجــام چنی ــرد ب ــک ف ــی کــه ی ــدون صــرف زمان ــوری را ب ام
ــن  ــک ای ــدن از کم ــد ش ــدی بهره من ــه ی بع ــد. مرحل ــام می ده ــد انج ــرف کن ص
کارگــزاران بــرای تصمیم گیــری در مــورد ســفر اســت )ماننــد این کــه دعوت نامــه ی 
چــه ســمینار و کنفرانس هایــی بایــد پذیرفتــه شــوند( کــه شــامل چگونگــی 
زمان بنــدی و برنامه ریــزی بــرای ســفر نیــز می شــود؛ آن هــم در حالی کــه 
ــه از  ــه ای هســتند ک ــزاران رایان ــا کارگ ــل ب ــال تعام ــا در ح ــه ای م ــزاران رایان کارگ
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ســوی برگزارکننــدگان ســمینار یــا کنفرانــس مســؤلیت زمان بنــدی  ایــن رویــداد را 
ــدس  ــده، ح ــاره ش ــه آن اش ــم ب ــاال ه ــه در ب ــور ک ــد. )همان ط ــده گرفته ان به عه
ــد  ــوند. هرچن ــفر بش ــامل س ــوز ش ــا هن ــمینارها و کنفرانس ه ــی س ــم برخ می زن
ــه  ــه ی مقال ــرای ارای ــی ب ــور فیزیک ــفر و حض ــده س ــث ش ــازی باع ــات مج ارتباط
ــول آن و  ــای در ط ــادل ایده ه ــش و تب ــس از همای ــام پ ــا ش ــد، اّم ــوع باش بالموض
یافتــن پژوهش گرانــی بــا حــوزه ی تحقیقــی مشــابه و همــکاران بالقــوه بــرای نوشــتن 

مقاله شاید هنوز از طریق حضوری بهتر انجام شوند.(
ــه افزایــش اهمیــت طراحــی  ــد ب ــه ای درآمده ان ــه صــورت رایان بازارهایــی کــه ب
بــازار می افزاینــد و جزییــات بســیاری از بازارهــا بایــد بــه صــورت کدهــای رایانــه ای 
در بیایــد. امــا بســیاری از انــواع طراحــی بــازار کــه امــروز توســط متخصصــان انجــام 
ــزاری  ــه مشــابه نرم اف ــد ب ــرار دارن ــش ق ــرز دان ــه در م ــرادی ک ــد از اف ــود بای می ش
آن هــا منتقــل شــوند، بســیار شــبیه بــه شــیوه های بهینه ســازی ریاضــی کــه زمانــی 
بخــش اعظــم تحصیــالت مقطــع دکتــرا در رشــته ی تحقیــق علمیــات را تشــکیل 
مــی داد و اکنــون در بســته های نرم افــزاری ارایــه می شــود. امــا همچنــان مشــکالت 
ــه  ــد، در نتیج ــد مان ــرار خواهن ــازی برق ــازمان دهی و هماهنگ س ــه س ــوط ب مرب
ــر، طراحــی مبــادالت اقتصــادی نه تنهــا شــامل  ــه بیــان کلی ت ــا ب ــازار )ی طراحــی ب
بــازار بلکــه همــراه بــا طراحــی همــه ی گونه هــای ســازمان دهی، تراکنــش و 
تخصیــص( بــه بخــش مهمــی از اقتصــاد تبدیــل شــده و اهمیــت آن هــا باقــی خواهد 
مانــد. البتــه برخــی از امــوری کــه اقتصاددانــان )امــروز( انجــام می دهنــد بیشــتر بــه 
امــور مهندســی شــباهت خواهــد یافــت. بــا این کــه اصــول اساســی علــم اقتصــاد و 
فیزیــک سال هاســت به خوبــی شــناخته شــده اند، شــیوه های دیگــر پیشــرفت 
ــه  ــرد و در نتیج ــد ک ــه خواه ــول ارای ــری اص ــرای به کارگی ــری را ب ــای بهت راه کاره
جــای تعجبــی نــدارد کــه در ســال ۲۱۱۳  شــیوه ی ســازمان دهی انتخــاب مــدارس 
بــه گونــه ی بهتــری صــورت پذیــرد؛ همان طــور کــه جــای تعجبــی نــدارد کــه در آن 

زمان پل ها سبک تر و بلندتر باشند.
بــه طــور خالصــه در مــورد  پیش بینی هایــی کــه بــرای صــد ســال دیگــر ارایــه 
کــرده ام، فکــر می کنــم رونــد افزایــش ثــروت مــادی ادامــه یابــد، ولــی نــه لزومــاً بــه 
ــر از  ــان پ ــود زندگی ها ی م ــرده ب ــی ک ــز در ســال ۱۹۳۰ پیش بین ــه کین ــه ای ک گون
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ــخت تر از  ــا س ــراد حت ــیاری از اف ــود. ]۳[ بس ــد ب ــح خواه ــت و تفری ــات فراغ اوق
گذشــته کار می کننــد و برخــی از امــوری کــه بــرای کار مؤثرتــر انجــام خواهــد داد 
)ماننــد مــواد نیــروزا( هرچنــد فعــاًل نفرت انگیــز محســوب می شــوند در آینــده بــه 
امــوری متــداول تبدیــل خواهنــد شــد. امــور دیگــری کــه امــروز بــا اشــتیاق انجــام 
می دهیــم، ماننــد اســتفاده از رایانــه بــرای دسترســی بــه داده هــای بیشــتر و بیشــتر، 
ــم خصوصــی  ــه حری ــرا ک ــوند؛ چ ــز ش ــا نفرت انگی ــن اســت از برخــی جنبه ه ممک
ــه یکــی از اصلی تریــن موضوعــات حقــوق شــهروندی تبدیــل  اطالعــات شــخصی ب
خواهــد شــد. در حالی کــه پیشــرفت فنــاوری در داروهــای مربــوط بــه پیش گیــری 
باعــث خواهــد شــد خدمــات پزشــکی و زندگــی ســالم و طوالنی تــر رواج بیشــتری 
ــه  ــل ب ــد مث ــای شبیه ســازی و تولی ــا، شــامل داروه ــواع داروه ــد، برخــی از ان بیابن
ــه  ــوط ب ــای مرب ــد داروه ــر مانن ــی دیگ ــد و  برخ ــد آم ــاری در خواهن ــورت تج ص
ــز در  ــه صــورت نفرت انگی ــن اســت ب ــف، ممک ــوارد مختل ــک در م ــتکاری ژنتی دس
ــا در  ــه صــورت کاالیــی در خواهنــد آمــد، اّم ــواع آمــوزش نیــز ب آینــد. برخــی از ان
ــد  ــم، فرآین ــاهده می کنی ــروزه مش ــه ام ــص ک ــه تخصی ــوط ب ــای مرب ــان بازاره می
رقابتــی گزینــش بــرای دانشــگاه های برگزیــده و همچنیــن شبکه ســازی و زوج یابــی 
بــرای تشــکیل خانــواده )در حضــور دامنــه ی وســیعی تری از انــواع ازدواج(  و شــاید 
بــه طــور فزاینــده ای بــرای همکاری هــای تحقیقاتــی و دیگــر انــواع شــراکت تجــاری 
باقــی خواهنــد مانــد. اقتصاددانــان و رازهایــی اقتصــادی بــرای حــل شــدن )آن هــا 
کــه به خاطــر رایانــه ای شــدن بازارهــا ظهــور خواهنــد کــرد( نیــز همچنــان حضــور 
خواهنــد داشــت. بیشــتر مســایل طراحــی بــازار کــه امــروز بــرای درک آن هــا تــالش 
ــد  ــزاری در خواهن ــه صــورت نرم اف ــت و ب ــد یاف ــه ی تجــاری خواهن ــم جنب می کنی
آمــد کــه می تــوان از فروشــگاه تهیــه کــرد، اّمــا درک چگونگــی طراحــی بازارهــای 
ــازار همچنــان نگرانــی جــدی نــوادگان اقتصــاددان مــا  تــازه و حــل شکســت های ب

خواهد بود. 
کینــز در نوشــته هایش در مــورد اقتصــاد آینــده، گفــت » بســیار عالــی خواهــد 
بــود اگــر اقتصاددانــان بتواننــد خــود را در ســطح افــرادی فروتــن و شایســته ماننــد 
دندان پزشــک ها تصــور کننــد«، شــاید اگــر مهندســان را جایگزیــن دندان پزشــکان 

کنیم، این ادعا همچنان هدف خوبی برای صد سال آینده باشد. 
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قــرن آینــده مجموعــه ای از خطــرات را بــا خــود بــه همــراه خواهــد آورد؛ چــرا 
ــع  ــا مناب کــه جمعیــت بی ســابقه ای از مــردم تــالش خواهنــد کــرد در ســیاره ای ب
ــم در حضــور  ــند؛ آن ه ــته باش ــی داش ــی خوب ــر، زندگ ــرض خط محــدود و در مع
شــکوفایی  بــا  همــراه  و  امــروز  از  خطرناک تــر  کشــتارجمعی ای  ســالح های 
فناوری هــای اطالعــات تــازه کــه بــازار اشــتغال را زیــرورو خواهــد کــرد و بســیاری 
ــن خطــرات  ــت ای ــی مدیری ــد انداخــت. بخــش اصل ــه خطــر خواه از مشــاغل را ب
به عهــده ی علــوم و مهندســی خواهــد بــود اّمــا بخشــی از آن نیــز، کــه موضــوع ایــن 
فصــل اســت، تنهــا در حــوزه ی امــور مالــی و بیمــه جــای می گیــرد. بایــد بــا کمــک 
فناوری هــای تــازه، مدیریــت بــه مراتــب بهتــر و جدیدتــری در مقابــل ایــن خطــرات 
ــا انتظــار داشــته باشــیم، کــه  ــه کار گرفتــه شــود. می توانیــم امیــدوار باشــیم، ی ب
شــاهد نــوع بهتــری از مدیریــت ریســک باشــیم کــه نگرانی هــا را بابــت قــرن آینــده 
ــرای توســعه و اجــرای راه کارهــای بهتــر  برطــرف کنــد ـ مدیریــت ریســکی کــه ب
ــای  ــا تالش ه ــد ب ــرات  بتوان ــن خط ــورد ای ــی در م ــکالت اساس ــل مش ــرای ح ب

دانشمندان و مهندسان همراه شود. 
بیشــتر مــا آشــنایی چندانــی بــا اندیشــیدن در مــورد خطــرات پیــش رو در یــک 
قــرن آینــده نداریــم، اّمــا کار خیلــی ســختی هــم بــه نظــر نمی رســد. بــرای واقعــی 
جلــوه دادن اندیشــه های مربــوط بــه قــرن آینــده می تــوان آن هــا را در افــق دیــد 
بلندمــدت قــرار داد. یکــی ممکــن اســت مطالعــه ی کتــاب ســقوط۱ نوشــته ی جــرد 
دایمونــد۲ را در نظــر بگیــرد کــه در آن فجایــع اقتصــادی قــرون گذشــته شــرح داده 
ــه  ــی ب ــری از امریکای ــز مــن۳ را کــه تصوی ــاب ۱۴۹۱ نوشــته ی چارل ــا کت شــده، ی
مراتــب پیشــرفته تر و پُرجمعیت تــر از زمانــی را کــه کریســتف کلمــب بــه آن پــای 
ــازه  ــا اج ــه م ــن ب ــم و بنابرای ــه تصــوری از آن نداری ــر می کشــد ک ــه تصوی ــاد ب نه
می دهــد شــدت اضمحــالل اقتصــاد بومــی امریــکا پــس از ســال ۱۴۹۲ میــالدی را 
بهتــر درک کنیــم. ]۱[ یکــی دیگــر هــم می توانــد تنهــا تصــور کنــد چــه تحوالتــی 
1. Collapse
2. Jared Diamond

دانشمند و نویسنده ی امریکایی که کتاب های علمی اش برای مخاطب عام نوشته می شوند. )مترجم(
3. Charles Mann
 )روزنامه نگار و نویسنده ی امریکایی که بیشتر در مورد موضوعات علمی می نویسد. )مترجم 
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ممکــن اســت در طــول صــد ســال ظهــور کننــد؛ یعنــی وقتــی فجایــع 
ــا  ــد، ی ــر روی می دهن ــا بیماری هــای واگی ــزرگ ی ــا جنگ هــای ب زیســت محیطی ی
ــری  وقتــی بخــش مشــخصی از جمعیــت جهــان به خاطــر انقــالب در فنــاوری برت

اقتصادی شدیدی نسبت به دیگران کسب کنند. 
در همیــن زمــان، نظریــه ی مدیریــت ریســک مالــی پیشــرفت های عظیمــی را 
ــاد  ــعه ی اقتص ــوند و توس ــر می ش ــر و بهت ــی بهت ــای ریاض ــرده: نظریه ه ــه ک تجرب
رفتــاری فرصت هایــی را بــرای ملموس تــر ســاختن راه حل هــای مالــی بــرای 
مــردم واقعــی مهیــا ســاخته. رونــدی به ســوی دموکراتیــک شــدن مدیریــت ریســک 
هــم قابــل مشــاهده اســت کــه باعــث شــده مبانــی مدیریــت ریســک بــرای بخــش 
بیشــتری از جمعیــت جهــان قابــل دســترس باشــد. قرن هــا پیــش، تنهــا 
ــا  ــی ی ــات بانک ــا خدم ــه ی ــه بیم ــراد از هرگون ــن اف ــن و پیچیده تری ثروتمندتری
ــات،  ــن خدم ــون ای ــد و اکن ــوردار بودن ــهام برخ ــازار س ــه ب ــوط ب ــات مرب خدم

دست کم در اقتصادهای پیشرفته، به میزان قابل توجهی گسترش یافته اند.
اّمــا بــرای حفــظ تــداوم چنیــن روندهایــی کارهــای بســیاری بایــد انجــام شــوند. 
خوش بختانــه، پیشــرفت های تــازه در فنــاوری  اطالعــات بــا ســرعت رشــدی 
ــا  ــرده و حت ــده کمــک ک ــرن آین ــد در ق ــن رون ــظ ای ــه حف ــد ب ــر می توانن نفس گی

به آن سرعت ببخشند.
ــی  ــد فعل ــداوم رون ــه ی ت ــک، الزم ــت ریس ــازه ی مدیری ــیوه های ت ــون ش آزم
به ســوی مدیریــت بهتــر ریســک اســت  و نتیجــه ی هــر آزمونــی نامشــخص اســت 
و می توانــد بــا عقب گــرد همــراه باشــد. بحــران مالــی اخیــر، کــه از بحــران وام هــای 
ــا بحــران بدهــی دولت هــای  ــکا در ســال ۲۰۰۷ آغــاز شــد و ب بی پشــتوانه در امری
ــورد از چنیــن عقب گــردی اســت.  ــک م ــت، ی ــداوم یاف ــی در ســال ۲۰۰۹ ت اروپای
ولــی مــا در حالــی کــه بــا گذشــت زمــان بیشــتر و بیشــتر می آموزیــم چگونــه بــا 

چنین بحران هایی مواجه شویم، وضعیت مان نیز بهبود می یابد.
بــدون ورود بــه ایده هــای جدیــد نمی تــوان بــه خوبــی در مــورد آینــده دســت 
ــی  ــای فعل ــی رونده ــتر از برون یاب ــت کاری بیش ــرار اس ــر ق ــی زد. اگ ــه پیش بین ب
ــرای آینــده  ــه این کــه کــدام ایده هــا ب انجــام دهیــم، بایــد بــه حس مــان نســبت ب
ــه  ــاً خــوب، ک ــای واقع ــه ایده ه ــاور داشــته باشــیم ک ــم و ب مناســبند اعتمــاد کنی
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ممکــن اســت امــروز قابــل اجــرا نبــوده و  ناشــناخته باشــند، در آینــده اجــرا خواهند 
شــد. عــالوه بــر ایــن، بایــد خطــر ورود بــه جزییــات ایــن ایده هــا را هــم یپذیریــم 

و مشاهده کنیم این جزییات در عمل چگونه خواهند بود. 
ــه  ــم آورد. ب ــل خواه ــن فص ــی ام را در ای ــای قبل ــنهادات کتاب ه ــی پیش برخ
ــرای  ــی ب ــاد نهادهای ــای کالن:  ایج ــای  بازاره ــه کتاب ه ــوان ب ــاص می ت ــور خ ط
ــی:   ــن مال ــم نوی ــه۴ )۱۹۹۴(، نظ ــادی جامع ــک اقتص ــن ریس ــت بزرگ تری مدیری
ریســک در قــرن بیســت ویکم۵ )۲۰۰۳( و امــور مالــی و جامعــه ی خــوب۶ )۲۰۱۲( 
اشــاره کــرد. ]۲[ بــرای ایــن فصــل، کــه در مــورد پیش بینــی قــرن آینــده اســت، 
تــالش خواهــم کــرد بــه ایده هایــی بنیــادی بنگــرم کــه اطمینــان دارم در اذهــان 
ــد  ــراد بیشــتری را جــذب خواهن ــده اف ــد و در آین ــر هــم حضــور دارن برخــی دیگ

کرد. 

مدیریتریسکدرجهانینوتقریباهمراِههوشمصنوعی
ــد کــه هــوش مصنوعــی  ــاً اتفــاق نظــر دارن ــه ای تقریب ــوم رایان دانشــمندان عل
ــا  ــترس م ــارج از دس ــده، خ ــرن آین ــک ق ــرای ی ــت کم ب ــی، دس ــتین و حقیق راس
ــه زودی از راه  ــد هــوش مصنوعــی حقیقــی ب ــود. هرچنــد برخــی معتقدن خواهــد ب
ــه  ــر، ب ــا خی ــود ی ــق ش ــل محق ــی کام ــوش مصنوع ــه ه ــید. ]۳[ چ ــد رس خواه
احتمــال بســیار زیــاد انقــالب فنــاوری  اطالعــات کــه بــا نوآوری هــای پی در پــی مــا 
را حیــرت زده ســاخته بــه پیشــرفت خــود ادامــه خواهــد داد و فرصت هــای 
ــوان درک و  ــان از ت ــین ها همچن ــد ماش ــد آورد؛ هرچن ــد خواه ــری را پدی پیش ت
ــد  ــان نیازمن ــال همچن ــرای مث ــه نظــر می رســد ب ــود.  ب ــد ب ــره خواهن ــم بی به فه
ــار داشــت  ــد انتظ ــراً بای ــا ظاه ــود. اّم ــد ب ــی خواهی ــل واقع ــی و وکی پزشــک واقع
ماشــین ها آن قــدر بــه هوشــمندی واقعــی نزدیــک شــوند کــه برخــی اوقــات مــا را 
بفریبنــد و جایگزینــی بــرای هــوش انســانی ارایــه کننــد کــه در مواقــع بســیاری، 
4. Macro Markets: Creating Institutions for Managing Society's Largest Eco-
nomic Risks
5. The New Financial Order: Risk in the 21st Century
6. Finance and the Good Society
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حتــا اغلــب اوقــات، بــه کار گرفتــه شــوند. ماشــین هایی کــه بخــش قابــل توجهــی 
از علــم پزشــکی و حقــوق در مغــز آن هــا قــرار داده خواهــد شــد. ماشــین هایی کــه 
ــه بــه صــورت فیزیکــی ـ درون مغزهــای  پزشــکی و حقــوق به شــدت )حتــا اگــر ن
آن هــا و آن طــور کــه برخــی پیشــنهاد می کننــد ـ بــه صــورت اتصــال الکترونیکــی( 

به آن ها وابسته خواهند بود. 
ــم  ــد و ه ــاد کن ــی را ایج ــد خطرات ــم می توان ــم ه ــش عظی ــدرت رایان ــن ق ای
ــرای مهــار ریســک بــه همــراه خواهــد داشــت. یــک پیامــد مهــم  امکان هایــی را ب
ایــن رویکــرد نســبت بــه هــوش مصنوعــی، رونــدی طوالنــی به ســوی یکسان ســازی 
فرهنــگ جهانــی خواهــد بــود. امیــل دورکیــم۷، جامعه شــناس، از »آگاهــی 
جمعــی۸« به عنــوان یکــی از ویژگی هــای جامعــه نــام بــرده و جامعه شناســی 
دیگــر بــه نــام موریــس  هالبواکــس۹ ایــن مفهــوم را بــه »حافظــه جمعــی۱۰« بســط 
ــیم،  ــته باش ــاد داش ــه ی ــانی را ب ــع یکس ــا وقای ــه ی م ــر هم ــت. ]۴[ اگ داده اس
ــت و در  ــم داش ــی خواهی ــه جهان بین ــکل دادن ب ــرای ش ــانی ب ــای یکس نمونه ه
ــه ی  ــه جهان بینی هــای مشــابهی دســت خواهیــم یافــت. هرچنــد در زمان نتیجــه ب
ــه  ــدرن چگون ــای م ــه فناوری ه ــود ک ــل تصــور نب ــز قاب ــن جامعه شناســان، هرگ ای
بــه تقویــت ایــن عامــل خواهنــد انجامیــد. ایــن پدیــده )توســعه ی فنــاوری ( شــاید 
کارایــی اقتصــاد جهــان را افزایــش دهــد، اّمــا درهم تنیدگــی بیشــتری را هــم میــان 
کشــورها و مناطــق مختلــف ایجــاد می کنــد و در نتیجــه آســیب پذیری نســبت بــه 

سقوط اقتصاد بین الملل را نیز تقویت می کند. 
ــرده  ــازه ای از خ ــه ای ت ــل، گون ــبتا کام ــی نس ــوش مصنوع ــا ه ــی ب در جهان
ــی  ــخصات جغرافیای ــاس مش ــر اس ــر ب ــه دیگ ــرد ک ــد ک ــور خواهن ــا ظه فرهنگ ه
قابــل توصیــف نیســتند، همچنیــن احتمــال دارد خــرده فرهنگــی بــر اســاس افرادی 
ــه ای  ــود: طبق ــاد ش ــد ایج ــی در ارتباطن ــوش مصنوع ــا ه ــران ب ــش از دیگ ــه بی ک

7. Emile Durkheim
جامعه شناس فرانسوی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. )مترجم(

8. Collective Consciousness
9. Maurice Halbwachs

فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی که به خاطر توسعه ایده خاطره جمعی شهرت یافته است. )مترجم( 
10.Collective Memory

خطرات قرن آینده و مدیریت آن ها
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ــتر  ــر بیش ــه یکدیگ ــد و ب ــر در ارتباطن ــا یکدیگ ــم ب ــه دای ــان ک ــده از جه برگزی
ــم در  ــان، آن ه ــه همسایگانش ــا ب ــد ت ــر می کنن ــق خاط ــادارای و تعل ــاس وف احس
حالــی کــه میلیاردهــا نفــر دیگــر مجوعــه ای از دیگــر طبقــات را تشــکیل می دهنــد 
هرچنــد در میــان طبقــه ی برگزیــده نیــز، جهانی ســازی فرهنــگ بــه صــورت کامــل 
نخواهــد بــود و ویژگی هــای ملّــی، قومــی و رقابت هــای مذهبــی و همچنیــن خطــر 

بالقوه ی جنگ همچنان پابرجا خواهند بود. 
ــن  ــه ی ای ــد هم ــه بتوان ــت ک ــد داش ــود نخواه ــدری وج ــزی مقت ــدرت مرک ق
فرآیندهــای خطرآفریــن را بــرای افــراد و جوامــع بزرگ تــر کنتــرل کنــد. مــا بایــد 
در مواجهــه بــا ایــن ریســک ها انــواع مدیریــت ریســک را کــه قابــل ابداعنــد بــه کار 

بگیریم. 

کالنداده11هافرصتهاییبزرگ
برایمهارخطراتایجادمیکنند

همیــن حــاال نیــز در دوران کالن داده هــا زندگــی می کنیــم ــــ مجموعه هایــی 
ـ  و ایــن  عظیــم از داده هــا کــه در سرتاســر جهــان بــه اشــتراک گذاشــته شــده اند ـــ
ــادی و  ــات اقتص ــوب تصمیم ــد. چارچ ــد ش ــدید خواه ــده تش ــرن آین ــد در ق رون
سیاســت گذاری توســط مجموعــه ی اطالعــات تعییــن خواهنــد شــد. سیاســت گذاری 
ــرای پاســخگویی بــه  ــه ای بایــد طراحــی شــود کــه نه تنهــا ب بخــش بیمــه بــه گون
ــه کار بیاینــد بلکــه تغییــرات در  ــل تاییــد هســتند ب ــه راحتــی قاب حوادثــی کــه ب
ــه ای  ــه گون ــد؛ ب ــا درآمدهــای بالقــوه را نیــز در نظــر بگیرن ارزش هــای اقتصــادی ی

که نسبت به خطر اخالقی۱۲ آسیب پذیر نباشند. 
مزایــای جمــع آوری بهتــر داده بــرای مدیریــت ریســک مالــی مدت هاســت کــه 
رو بــه گســترش اســت. صــد ســال پیــش یعنــی در ســال ۱۹۱۳ بــود کــه ایــاالت 
ــا هــدف بهبــود قراردادهــا )مربــوط بــه  متحــد شــاخص قیمــت مصرف کننــده را ب

11. Big Data
12.Moral Hazard

خطر اخالقی به شرایطی گفته می شود که در آن فرد از روی قصد بخشی از حقیقت را پنهان کرده یا طور 
دیگری جلوه می کند تا بتواند از مزایایی بهره مند شود. )مترجم( 
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ــاس  ــر اس ــی ب ــای مال ــاد قرارداده ــاس آن ایج ــر اس ــه ب ــرد ک ــه ک ــازار کار( ارای ب
ــد و در  ــر ش ــد امکان پذی ــادار باش ــگان معن ــرای هم ــه ب ــی ای ک ــای حقیق قیمت ه
ــر اســاس نــرخ تــوّرم و ابزارهایــی مالــی  نتیجــه شــاهد قراردادهــای تنظیم شــده ب
ــا بحــران دهــه ی  ــی داشــتند. ب ــاه بشــر دســت آوردی حقیق ــرای رف ــه ب ــم ک بودی
۱۹۳۰ بــود کــه مفهــوم تولیــد ناخالــص ملــی۱۳ بــرای نخســتین بــار بــه کار گرفتــه 
شــد و اکنــون شــاهد به کارگیــری ابزارهایــی در مدیریــت ریســک هســتیم کــه از 
ــران زده ی  ــت بح ــدام دول ــر آن اق ــه ی متأخ ــد و نمون ــره می گیرن ــوم به ــن مفه ای
ــی  ــن مال ــن تأمی ــرای تضمی ــی۱۴ ب ــص داخل ــد ناخال ــرای اســتفاده از تولی ــان ب یون
ــا تولیــد ناخالــص داخلــی را به ســختی  ــه کاهــش ریســک اســت. ]۵[ اّم ــوط ب مرب
ــرای ســنجش میــزان رفــاه اقتصــادی دانســت. در قــرن  می تــوان بهتریــن راه کار ب
آینــده، بایــد شــاهد گســترش شــاخص هایی تــازه باشــیم کــه رفــاه یــا عــدم رفــاه 
ــی باشــند  ــن شــاخص های ممکــن اســت پایه های ــرد را می ســنجند و همــه ی ای ف

برای مدیریت ریسک. 
کالن داده هــا ایــن خطــر را ایجــاد می کننــد کــه برخــی از ریســک های پیش تــر 
ــه خروجــی  ــرا ک ــوند؛ چ ــل ش ــذاری تبدی ــل  بیمه گ ــه غیرقاب ــذاری ب ــل بیمه گ قاب
آن هــا بــرای بیمه گــر قابــل پیش بینــی باشــد. بــرای مثــال، آزمــون ژنتیــک ممکــن 
ــد و  ــه بیماری هــای مشــخصی را دارن ــه ی ابتــال ب اســت نشــان دهــد برخــی زمین
ایــن دانــش می توانــد باعــث شــود شــرکت های بیمــه ی عمــر از بیمــه کــردن ایــن 
افــراد اجتنــاب کننــد یــا باالتریــن نــرخ بیمــه را از آن هــا طلــب کننــد. البتــه چنیــن 
ــال در  ــرای مث ــه ب ــور ک ــود؛ همان ط ــوع ش ــون ممن ــط قان ــد توس ــی می توان اقدام
ــالمت  ــه ی س ــرای بیم ــال ۲۰۱۰ ب ــاری س ــت از بیم ــون حمای ــد قان ــاالت متح ای
چنیــن کــرده و کالن داده هــا و سیســتم های تحلیل گــر آن بــه قانون گــذاران 

اجازه می دهند بر شیوه ی اجرای چنین قوانینی نظارت کنند. 
ــمی و  ــی، غیررس ــاد زیرزمین ــدن اقتص ــک ش ــث کوچ ــات باع ــاوری  اطالع فن

سایه خواهد شد
در ایــن نقطــه از تاریــخ، حتــا در پیشــرفته ترین کشــورها، هنــوز فعالیت هــای 

13. Gross National Product
14. Gross Domestic Product
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اقتصــادی زیرزمینــی بســیاری در جریــان اســت. افــراد ترجیــح می دهنــد قانونــی 
ــات  ــت مالی ــد از پرداخ ــا بتوانن ــد ت ــاب می کنن ــاری اجتن ــای تج ــردن قرارداده ک
طفــره رفتــه و درگیــر بســیاری از مقــررات و دعــاوی قضایــی نشــوند. اّمــا در قــرن 
ــب  ــه مرات ــی ب ــی و فرارهــای مالیات ــده، مخفــی نگــه داشــتن چنیــن تقلّب های آین
مشــکل تر خواهــد بــود. از آن جــا کــه حجــم اطالعاتــی کــه بــه اشــتراک گذاشــته 
می شــود رو بــه رشــد اســت، بــه دام افتــادن افــرادی کــه فعالیت هــای زیرزمینــی 
ــود.  ــد ب ــان تر خواه ــوند آس ــوب می ش ــایه محس ــاد س ــی از اقتص ــا بخش ــد، ی دارن
ــازار اســت و اســتفاده  ــر ب مدل هــای مختلــف پــول الکترونیکــی در حــال تســلط ب

از پول نقد در معامالت تجاری باعث ایجاد ظن و بدبینی خواهد شد. 
ــه در سرتاســر جهــان از گــزارش قیمــت واقعــی  ــداران خان ــره رفتــن خری طف
ــوارض  ــالک و ع ــات ام ــت مالی ــی باب ــر نگران ــات به خاط ــه مقام ــک ب ــه ی مل معامل
ــی  ــود. وقت ــدی ش ــی  طبقه بن ــای زیرزمین ــره ی فعالیت ه ــد در زم ــابه می توان مش
گــزارش صادقانــه ای دربــاره ی قیمــت امــالک موجــود نباشــد، اطــالع از قیمت هــای 
ــازار، غیرممکــن اســت. وقتــی قیمت هــای  ــه صــورت کل ب بخــش مســکن، حتــا ب
واقعــی گــزارش شــوند، دولت هــا می تواننــد بــر اســاس آن هــا سیاســت های 
بهتــری را بــه کار بگیرنــد و شــرکت های بیمــه ی بخــش خصوصــی هــم می تواننــد 
قراردادهــای مربــوط بــه مدیریــت ریســک بــرای بهــای مســکن را به جــای 
ــازار تعییــن کننــد کــه در  ــر اســاس قیمت هــای تجمعــی ب قیمت هــای مــوردی ب

نتیجه باعث کاهش خطر اخالقی خواهد شد.  
ــای  ــه فعالیت ه ــی آورد ک ــم م ــکان را فراه ــن ام ــی ای ــاد زیرزمین ــول اقتص اف
ــرای  ــدی ب ــدی کلی ــن پیام ــوند و ای ــا ش ــد کالن داده ه ــه تولی ــر ب ــادی منج اقتص
ــای  ــاناتی در فعالیت ه ــاهد نوس ــا ش ــه ت ــرا ک ــود؛ چ ــد ب ــک خواه ــت ریس مدیری
ریســک  کنتــرل  بــرای  را  مکانیزم هایــی  می توانیــم  باشــیم  اقتصــادی 

اندازه گیری شده توسط کالن داده ها ابداع کنیم.
ــز  ــم شــخصی نی ــب بهتــر خواهــد شــد و حری ــه مرات ــردی ب تعییــن هویــت ف

محفوظ خواهد ماند
اگــر مدیریــت ریســک بــرای بــه کار آمــدن در خطراتــی واقعــاً مهــم و 
سرنوشت ســاز بــرای افــراد بایــد وجــه دموکراتیک تــری بیابــد، پــس افــراد بایــد بــا 
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مرکــز داده هــای اطالعــات مربــوط بــه آن هــا در ارتبــاط باشــد. در دوران اقتصادهای 
ــه ی  ــه، برگ ــط معرفی نام ــراد توس ــت اف ــهرت و هوی ــن ش ــخیص حس ــنتی، تش س
شناســایی، گذرنامــه و راه کارهایــی ابتدایی تــر ماننــد اســتفاده از افــرادی کــه قــادر 
بــه شناســایی چهــره ی دیگــران هســتند صــورت می گرفــت. اّمــا چنیــن شــیوه هایی 
بــه افــراد اجــازه نمــی داد بــا مرکــز دادهــای اطالعــات در ارتبــاط باشــند. رایانه هــای 
بیومتریــک جدیــد می تواننــد چنیــن ارتباطــی را برقــرار ســازند و می تــوان انتظــار 

داشت در دوره ای در این قرن چنین امکانی فراهم آید. 
ــم  ــد از حری ــازه ده ــراد اج ــه اف ــد ب ــه ای بای ــاوری  رایان ــان، فن ــن زم در همی
ــازه  ــراد اج ــه اف ــده ب ــال در آین ــاوری دیجیت ــد. فن ــت کنن ــود محافظ ــخصی خ ش
خواهــد داد اطالعاتــی را در ســطحی کــه می خواهنــد بــا شــرکای تجــاری خــود بــه 

اشتراک گذاشته و جلوی درز اطالعات توسط دریافت کنندگانش را بگیرند. 
سیســتم های تشــخیص هویــت در اختیــار دولت هــا خواهنــد بــود )به خصــوص 
ــادر  ــی ص ــش خصوص ــط بخ ــا توس ــتی(، ی ــات تروریس ــری از عملی ــرای جلوگی ب
ــر( شــدن سیســتم های تشــخیص هویــت،  ــا ثبات ت ــر )و ب ــا ایمن ت خواهنــد شــد. ب
ــد و  ــه درآم ــه ب ــرا را ک ــدت الزم االج ــای بلندم ــد قرارداده ــر می توانن ــراد بهت اف
ــد  ــراد می توانن ــال، اف ــرای مث ــد. ب ــد کنن ــود منعق ــط می ش ــا مرتب ــی آن ه دارای
ســهمی از درآمدهــای آینــده ی خــود را بــه فــروش برســانند، ایــده ای کــه میلتــون 
فریدمــن زمانــی پیشــنهاد داده و البتــه بــه خاطــر اجرایــی نبــودن کنــار گذاشــته 

شده بود. ]۶[ 
بردگــی قــراردادی، شــیوه ای متــداول در قرن هــای سپری شــده، از نظــر 
اقتصــادی قــراردادی ســودمند بــود، اّمــا مشــکالت بشردوســتی آن بــه حــدی بــود 
ــازه و بلندمــدت  ــا امــروز ندهــد. هرچنــد شــیوه های ت کــه اجــازه ی بقــای آن را ت
ــش  ــده نق ــرن آین ــک در ق ــر ریس ــت مؤث ــد در مدیری ــر می توانن ــار دیگ ــد ب تعه

آفرین باشند. 

تواناییانعقادقراردادهایمالیبسیارپیچیدهتری
وجودخواهدخواهدداشت

فنــاوری  اطالعــات هزینه هــای نظــارت و اجــرای قراردادهــا را کاهــش می دهــد؛ 

خطرات قرن آینده و مدیریت آن ها



صد سال دگر216

ــا  ــود. ب ــد ب ــرا خواهن ــل اج ــا قاب ــط رایانه ه ــور توس ــن ام ــیاری از ای ــه بس ــرا ک چ
دیجیتالــی شــدن حســاب ها، یــک قــرارداد می توانــد ابتــدا یــک برنامــه ی 
ــورت  ــه ص ــده و ب ــم ش ــودکار تنظی ــور خ ــه ط ــش ب ــد و بندهای ــری باش کامپیوت
قــرارداد حقیقــی در بیایــد. در نتیجــه قراردادهــا می تواننــد بــه صــورت دقیق تــری 
ــه تنظیــم شــوند کــه باعــث موفقیــت بیشــتر  ــر اســاس نیازهــای طرفیــن معامل ب

مدیریت ریسک خواهد شد. 
در حالی کــه آینــده از راه می رســد، می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه قراردادهــای 
پیچیــده بتواننــد به درســتی بــه اطالعــات دیگــر قراردادهــا ارجــاع داده شــده و بــا 
آن هــا تعامــل داشــته باشــند. قراردادهــای مالــی امــروز را در نظــر بگیریــد. بــرای 
مثــال، اکنــون وام دهنــده ی مســکن می توانــد ســابقه ی وام هــای مســکن را بررســی 
ــر.  ــا خی ــه را گــرو گذاشــته ی ــرای وام همــان خان ــرد دیگــری ب ــد ف ــا ببین ــد ت کن
همچنیــن ســابقه ي اعتبــاری نیــز بــه صــورت آنالیــن موجــود اســت کــه خالصــه ای 
از دیگــر قراردادهــای مشــابه وام گیرنــده و همچنیــن عملکــرد او را در بازپرداخــت 

وام ها نشان می دهد.
ــتری را در  ــیاری بیش ــات بس ــا  اطالع ــدگان کالن داده ه ــده عرضه کنن در آین
مــورد فعالیت هــای افــراد شــامل قراردادهــای اجــاره، کار، مدیریــت ریســک درآمــد 
ارایــه خواهنــد داد کــه همــه ی ایــن اطالعــات قابــل اســتفاده خواهنــد بــود. یــک 
ــن  ــد ســابقه ی همــه ی ای ــه هــوش مصنوعــی می توان ــی نزدیــک ب ــا توانای ــه ب رایان
قراردادهــا را بــه شــیوه ای هوشــمندانه ثبــت و امــکان انعقــاد قراردادهایــی کارآمدتــر 

در مدیریت ریسک را فراهم کند. 

دولتیجهانیوجودنخواهدداشت
اّمانهادهایمالیجهانیقویترخواهندبود

دولــت جهانــی ایــده ای اســت کــه توســط بســیاری مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه 
ــل۱۵، کــه در  ــود. جامعــه ی مل ــا موانعــی عظیــم مواجــه خواهــد ب ــان ب ــا همچن اّم
ســال ۱۹۱۹ ایجــاد شــد و در ســال ۱۹۴۶ بــه کار خــود پایــان داد، تنهــا نمونــه ای 
ابتدایــی از ایــن ایــده بــود کــه بــا شکســت مواجــه شــد و بــا تــالش بــرای توســعه ی 
15.The League of Nations
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ــاز  ــر ب ــف هیتل ــه ی ۱۹۳۰ و آدول ــه ده ــاز آن ب ــه آغ ــن۱۶ ک ــم نوی ــده ی نظ ای
می گشــت کنــار گذاشــته شــد. جنــگ جهانــی بــه طــور قطــع ایــده ی حکم رانــی 
جهانــی را بــه طــور کامــل بــه قتــل گاه ســپرد. ســازمان ملــل متحــد کــه از دل ایــن 
درگیــری و در ســال ۱۹۴۵ ظهــور کــرد در برخــی زمینه هــا موفقیــت چشــم گیری 
داشــته. ]۷[ اّمــا بودجــه ی ســاالنه ایــن نهــاد در ســال های اخیــر تقریبــاً  ۵ میلیــارد 
ــروه  ــزرگ.  گ ــهر ب ــک ش ــس ی ــه ی اداره پلی ــدود بودج ــی در ح ــوده، رقم دالر ب
بیســت۱۷ نیــز ســطوح تــازه ی قابــل توجهــی از همــکاری بین المللــی را نشــان داده، 

اّما هنوز دبیرخانه یا کارمندهای دایمی خود را ندارد. 
پیشــرفت واقعــی در ایــن زمینــه در یــک قــرن اخیــر توســعه ی نهادهــای مالــی 
ــک تســویه حســاب های  ــرد: بان ــر می گی ــوارد را در ب ــن م ــوده کــه ای ــی ب بین الملل
بین المللــی۱۸ در ســال ۱۹۳۰، صنــدوق بین المللــی پــول۱۹ در ســال ۱۹۴۴،  بانــک 
جهانــی۲۰ در ســال ۱۹۴۴ کــه بعدهــا بــه گــروه بانــک جهانــی۲۱ تبدیــل شــد، بانــک 
توســعه ی آســیایی۲۲ در ســال ۱۹۶۶، انجمــن بین المللــی ســوآپ و مشــتقات۲۳ در 
ــی  ــه ی بین الملل ــال ۱۹۹۵، کمیت ــی۲۴ در س ــارت جهان ــازمان تج ــال ۱۹۸۵، س س
ــا ســازمان ملــل متحــد نیــز از  اســتانداردهای حســاب داری۲۵ در ســال ۲۰۰۱. حت
ــا  ــکاری ب ــق هم ــاد و از طری ــن نه ــی۲۶ ای ــادی و اجتماع ــورای اقتص ــق ش طری
شــرکایش در انجمــن همــکاری توســعه از ســال ۲۰۰۷ در ارتقــای نهادهــای مالــی 
ــد،  ــه یابن ــی ادام ــای فعل ــر رونده ــت. اگ ــته اس ــارکت داش ــوب مش ــی خ بین الملل
ــد شــد و قراردادهــای  ــر خواهن ــدازه بزرگ ت ــی از نظــر ان ــی بین الملل نهادهــای مال

16. Neuordnung
17. G-20
18. Bank for International Settlements
19. International Monetary Fund
20. World Bank
21. World Bank Group
22. Asian Development Bank
23. International Swaps and Derivatives Association
24. World Trade Organization
25. International Accounting Standards Board
26. Economic and Social Council
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ــه  ــده ای ب ــن پدی ــرد. چنی ــد ک ــهیل خواهن ــری را تس ــی پیچیده ت ــی بین الملل مال
ــی  ــک زمان ــتراک گذاری ریس ــه اش ــه ب ــود ک ــد ب ــه خواه ــل توج ــر قاب ــن خاط ای
ــرد.  ــورت پذی ــی ص ــطحی بین الملل ــه  در س ــد ک ــر بیفزای ــاه بش ــه رف ــد ب می توان
اصلی تریــن خطــرات قــرن آینــده بــه احتمــال زیــاد بــه کشــورهای خاصــی بیشــتر 
ضربــه خواهــد زد و اگــر ریســک در ســطحی جهانــی توزیــع نشــود، بــه 
اشــتراک گذاری ریســک مناســبی حاصــل نخواهــد شــد. ســازوکارهای مالــی 
می تواننــد )و بــه طــور تاریخــی هــم نشــان داده انــد(  خــارج از محــدوده ی 
دولت هایــی کــه آن هــا را ایجــاد کرده انــد بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد؛ چــرا کــه 
افــراد ذاتــاً بــرای ســازوکارهای مالــی ایجــاد شــده بــر اســاس صداقــت و نیــت خوب 
ــان  ــه آلم ــنگین ب ــی س ــی اول، غرامت های ــگ جهان ــان جن ــد. در پای ــرام قائلن احت
ــر اســاس اخــذ  ــق شــیوه ای خــاص و ب ــا از طری ــن غرامت ه ــا ای ــل شــد، اّم تحمی
مالیــات از مــردم آلمــان پرداخــت می شــد و نــه از طریــق لغــو ناگهانــی قراردادهــای 
ــای  ــی شــد، پرداخت ه ــن نظــام قبل ــران جایگزی ــد در ای ــی نظــام جدی ــی. وقت مال
ــت در  ــت سفیدپوس ــت اقلی ــرد. دول ــو نک ــاه را لغ ــط ش ــده توس ــد ش ــی متعه مال
ــه دولتــی داد کــه اکثریــت سیاه پوســت را  آفریقــای جنوبــی هــم جــای خــود را ب
می تــوان  البتــه  نشــدند.  فســخ  مالــی  قراردادهــای  و  می کــرد  نمایندگــی 
نمونه هایــی را یافــت کــه تغییــر در حاکمیــت بــه لغــو قراردادهــای مالــی انجامیــده 
ــر  ــاد جماهی ــکیل اتح ــه تش ــه ب ــت ک ــی اس ــارز آن انقالب های ــای ب ــه مثال ه ک
ــی  ــای مال ــه قرارداده ــت ک ــه اینجاس ــد. نکت ــت انجامی ــن کمونیس ــوروی و چی ش
ــراد  ــد و اف ــه در می برن ــالم ب ــان س ــت ج ــی در حاکمی ــوالت اساس ــواًل از تح معم
می تواننــد تصــور کننــد کــه بــه احتمــال زیــاد قراردادهــای مالــی آن هــا حتــا پــس 

از تغییر اساسی در حاکمیت نیز پابرجا خواهند ماند. 
ــان  ــز برخــی به اشــتراک گذاری های ریســک در می ــرن آینــده نی ــن در ق بنابرای
کشــورها روی خواهــد داد؛ حتــا اگــر برخــی اوقــات آشــوبی سیاســی روی دهــد و 
ــاوری   ــل و فن ــر عوام ــا دیگ ــراه ب ــی هم ــن عامل ــد. چنی ــقوط کنن ــا س دولت ه
اطالعــات کــه در ایــن بخــش شــرح داده شــدند، احتمــاالً باعــث خواهنــد شــد در 
ــن  ــت مهم تری ــی و در مدیری ــطح بین الملل ــازه در س ــک ت ــتراک گذاری ریس به اش

ریسک های قرن آینده موفقیت هایی روی دهد.
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ــر  ــی بهت ــات و مال ــاوری  اطالع ــتفاده از فن ــا اس ــم ب ــک های مه ــه ریس چگون
مدیریت خواهند شد

ــد راه را  ــرح داده ش ــه ش ــی ک ــد آن های ــات مانن ــاوری  اطالع ــرفت های فن پیش
برای تعداد بسیاری از شیوه های مدیریت ریسک هموار می کنند.

ابزارهایمالی
برایمواجههباخطراتبلندمدتمتوجهجریاندرآمدی

ــری اقتصــادی اســت،  بیمــه ی ازکار افتادگــی امــروز ســالح مهمــی علیــه نابراب
اّمــا توانایــی اش توســط محدودیــت اطالعــات دربــاره ی ریســک های بــرون زا علیــه 
وضعیــت اقتصــادی محــدود شــده. بــرای مقابلــه بــا مشــکل جــدی خطــر اخالقــی، 
بیمــه ی ازکارافتادگــی بــه بیمــه ی خطراتــی محــدود شــده کــه می تــوان نشــانه ی 
ــر  ــادگی امکان پذی ــا به س ــل آن ه ــد و جع ــمانی دی ــای جس ــا را در ناتوانی ه آن ه

نیست و پزشکان می توانند آن ها را ثبت کنند. 
اّمــا در آینــده بایــد درک کنیــم توانایــی یــک فــرد بــرای برخــورداری از زندگــی 
ــرای امــرار معــاش  تحــت تأثیــر شــوک های پرشــماری اســت و تــوان یــک فــرد ب
ــت  ــوک هایی اس ــان ش ــه مهم ترین ش ــت ک ــیاری اس ــوک های  بس ــر ش ــت تأثی تح
ــوک های  ــی از ش ــع، یک ــد. در واق ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــرد را تح ــد ف ــه درآم ک
ــی از  ــد. نگران ــه باش ــط رایان ــدن توس ــن ش ــوک جایگزی ــد ش ــده می توان ــرن آین ق
ــه  ــا ک ــرد و از آن ج ــراد را بگی ــکارات اف ــوی ابت ــد جل ــی می توان ــن احتماالت چنی
ــد، جلــوی کســب  ــر دوش دارن اکنــون آن هــا همــه ریســک شــغلی را به تنهایــی ب
کــرد  تصــور  می تــوان  آینــده  قــرن  در  بگیــرد.  حرفه شــان  در  را  تخصــص 
ــه ی  ــر هم ــراد دیگ ــه اف ــد ک ــورت گیرن ــی ص ــن آگاه ــا ای ــغلی ب ــای ش انتخاب ه

خطرات مربوط به ازدست دادن شغل را بر دوش ندارند.
ــات،  ــاوری  اطالع ــتفاده از فن ــترش اس ــا گس ــم ب ــور کنی ــت تص ــی اس منطق
بیمــه ی خصوصــی ازکارافتادگــی جامع تــر شــده و بــه شــکل بیمــه ی امــرار معــاش 
در بیایــد کــه افــراد را در مقابــل ازدســت دادن ارزش بــازاری خدمــات فــردی بیمــه 

می کند. ]۸[
همــه ی عواملــی کــه در بخــش قبلــی شــرح داده شــده در آینــده باعث آســان تر 
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ــنتی  ــای س ــن از محدودیت ه ــه گرفت ــرای فاصل ــه ب ــرکت های بیم ــدن کار ش ش
ــاش  ــرار مع ــده ی ام ــه ریســک های تهدیدکنن ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــد ش ــه خواه بیم
ــه کالن داده  ــترده تر ب ــی گس ــند. دسترس ــدن باش ــه ش ــل بیم ــع قاب ــراد در واق اف
ــن  ــه ای ــا افــول اقتصــاد زیرزمینــی ب ــا گذاشــتن حریــم خصوصــی ب ــر پ ــدون زی ب
ــراد را  ــغلی اف ــت ش ــد موفقی ــه می توانن ــه شــرکت های بیم ــود ک ــد ب ــا خواهن معن
ســنجیده و بــرای پرداخــت غرامــت بابــت ازدســت دادن شــغل شــاخص بندی هایــی 
ــوان  ــد به عن ــه بتوان ــد ک ــه کنن ــروز رواج دارد ارای ــه را ام ــر از آنچ ــب بهت ــه مرات ب

سنگ بنای قراردادهای پیچیده تر بیمه به کار گرفته شود. 
در صورتــی کــه قوانیــن مالــی بین المللــی بــه درســتی اجــرا شــوند، قراردادهــای 
ــراد بتواننــد هــر جــا کــه  ــه ای در خواهنــد آمــد کــه اف ــه گون مدیریــت ریســک ب
می رونــد )بــه هــر کشــوری( از خدمــات آن بهــره منــد شــوند. در نتیجــه مهاجــرت 
بــه بهانــه ای بــرای طفــره رفتــن از اجــرای تعهــدات ایــن قراردادهــا تبدیــل نخواهــد 

شد. 
ــد  ــود می توان ــد می ش ــراد منعق ــط اف ــه توس ــک ک ــت ریس ــای مدیری قرارداده
روزی بــه جایــی برســد کــه حــق بیمــه ی امــرار معــاش بــر حساســیت انتخاب هــای 
شــغلی کــه بیمه گــذار انجــام داده بســتگی داشــته باشــد. در جهــان کالن داده هــا، 
شــغلی  انتخاب هــای  بــرای  می توانــد  بیمه نامه هــا  در  تعیین شــده  نرخ هــای 
مفیــد باشــند و می توانــد بــه افــراد اجــازه دهــد در صورتــی کــه ریســک و بهــای 
ــای  ــند انتخاب ه ــران نباش ــا گ ــق بیمه ه ــته و ح ــتگی نداش ــه همبس ــق بیم ح
شــغلی پُرریســک تری داشــته باشــند. همچنیــن احتمــاالً پیشــرفت هایی در 
بازارهــای آتــی بــرای درآمدهــای شــغلی ایجــاد خواهــد شــد کــه تحقــق بیمــه ی 
ــتیابی  ــد دس ــی می توان ــن بازارهای ــاد چنی ــد. ایج ــهیل می کن ــاش را تس ــرار مع ام

به بُعد تازه ای از احساس رضایت در زندگی را امکان پذیر سازد.  

حفاظتدرمقابلجنگوعملیاتتروریستی
ــود  جنگ هــا و عملیــات تروریســتی در میــان بزرگ تریــن خطراتــی خواهنــد ب
ــترش  ــر گس ــه خاط ــم ب ــویم؛ آن ه ــه می ش ــا مواج ــا آن ه ــده ب ــرن آین ــه در ق ک
ســالح های کشــتار جمعــی و بــه ویــژه ســالح های هســته ای، بیولوژیکــی، 
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شــیمیایی و رادیولوژیکــی. ریچــار لوگــر۲۷، ســناتور امریکایــی، در نظرســنجی ای از 
بیــش از هشــتاد کارشــناس امنیــت ملــی خواســته میــزان تهدیــد چنیــن خطراتــی 
را بســنجند. ]۹[ میانگیــن بــرآورد کارشناســان نشــان می دهــد در ده ســال آینــده 
ــان  ــری در جه ــدف دیگ ــا ه ــهر ی ــک ش ــه ی ــی  علی ــه ی اتم ــک حمل ــال ی احتم
ــی و دو و  ــی س ــه ی بیولوژیک ــال حمل ــت، احتم ــد اس ــِم درص ــت و نه و دوده بیس
شــش دهم درصــد، حملــه ی شــیمیایی ســی و نیم دهــم درصــد و حملــه ی 
ــد نظــر  ــده را م بیولوژیکــی ســی و نه و هشــت دهم درصــد. این جــا ۱۰۰ ســال آین
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــاالت ب ــن احتم ــم ای ــور حت ــه  ط ــرای آن ب ــم و ب ــرار می دهی ق

هستند. 
ــر  ــته ای۲۹ منتش ــمندان هس ــریه ی دانش ــه در نش ــان۲۸ ک ــر الزم ــاعت آخ س
می شــود از زمانــی کــه در ســال ۱۹۴۸ بــرای بــرآورد خطــر یــک انفجــار هســته ای 
ــــ نــه فقــط جنــگ، هــر حملــه ی تروریســتی یــا  یــک انفجــار تصادفــی ــــ ایجــاد 
ــه(  ــوع حادث ــان وق ــب )زم ــه نیمه ش ــایندی ب ــزان ناخوش ــه می ــون ب ــده  تاکن ش
ــه نیمه شــب در ســال  ــه ب ــرات آن از دو دقیق ــه ی تغیی ــوده اســت. دامن ــک ب نزدی
ــه  ــه ب ــده دقیق ــا هف ــکا، ت ــط امری ــی توس ــب هیدروژن ــش بم ــان آزمای ۱۹۵۳، زم
ــر  ــوروی، را در ب ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــان فروپاش ــال ۱۹۹۱، زم ــب در  س نیمه ش

می گیرد. اکنون این ساعت پنج دقیقه به نیمه شب را نشان می دهد. 
شــرکت های بیمــه بــه طــور ســنتی خطــر وقــوع جنــگ را پوشــش نمی دهنــد، 
ــه.  ــورت گرفت ــک هایی ص ــن ریس ــردن چنی ــه ک ــرای بیم ــرفت هایی ب ــا پیش اّم
ــان عظیمــی  مشــکل این جــا اســت کــه چنیــن ریســک هایی در صــورت وقــوع زی
را بــرای شــرکت ها بیمــه بــه بــار می آورنــد و حتــا ممکــن اســت باعــث 
ــت و  ــی الزم اس ــت دولت ــطحی از دخال ــه س ــوند. در نتیج ــا ش ــتگی آن ه ورشکس
خریــد چنیــن حــق بیمــه ای بایــد اجبــاری شــود تــا آن هایــی کــه دارایی های شــان 
را کمتــر در خطــر می بیننــد نتواننــد بــا خــروج از طــرح بــار مالــی بیشــتری را بــر 
ــا  ــی مدیریــت ریســک را ب ــزار مال ــد اب ــت می توان ــا دول دیگــران تحمیــل کننــد، ی

27. Richard Lugar
28. The doomsday clock
29. The Bulletin of the Atomic Scientists
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اقداماتی مانند انتشار اوراق قرضه ی فجایع تسهیل کند. 
از آن جــا کــه از زمــان بمبــاران هســته ای هیروشــیما و ناگازاکــی در ســال ۱۹۴۵ 
ــی  ــداده، خوش بین ــی روی ن ــا ســالح های کشــتار جمع ــه ای ب ــچ حادث ــون هی تاکن
عمومــی ای نســبت بــه عــدم وقــوع آن در آینــده وجــود دارد، اّمــا تاریــخ نشــان داده 
ــرای  ــد خواهــد شــد. ب ــی مشــابه ناپدی ــوع حوادث ــه محــض وق ــن خوش بینــی ب ای
ــدن  ــاران لن ــل۳۰  ویرانی هــای ناشــی بمب ــس از این کــه وینســتون چرچی ــال، پ مث
ــیب  ــدت آس ــاختمان ها به ش ــی س ــه برخ ــرد ک ــاهده ک ــا را مش ــط نازی ه توس
دیــده و برخــی دیگــر ســالم مانــده بودنــد، پارلمــان بریتانیــا تحــت تأثیــر او قانــون 
ــه ی  ــامل بیم ــه ش ــرد ک ــب ک ــال ۱۹۴۱ تصوی ــگ۳۱ را در س ــی ناشــی از جن ویران
اجبــاری ســاختمان ها می شــد. البتــه ایــن قانــون در اواخــر دوران بمبــاران اجرایــی 
ــه ای  ــت و برنام ــرار داش ــود ق ــر روی داده ب ــه پیش ت ــر  آن چ ــت تأثی ــد و تح ش
ــر  ــان دهنده ی خط ــه نش ــت ک ــم داش ــی ه ــه ی باالی ــق بیم ــه ح ــود ک ــی ب موقت
ــا  ــر ب ــده ی بلندمدت ت ــرای آین ــه ای ب ــوان آن را برنام ــود و نمی ت ــگ ب ــاالی جن ب
ــتی ۱۱  ــالت تروریس ــس از حم ــت. پ ــگ دانس ــرات جن ــری از خط ــف بهت تعری
ــک  ــه ی ریس ــون بیم ــد قان ــاالت متح ــره ی ای ــکا، کنگ ــپتامبر ۲۰۱۱ در امری س
ــل  ــراد در مقاب ــکان بیمــه شــدن اف ــا ام ــرد ت ــب ک حمــالت تروریســتی۳۲ را تصوی

حمالت مشابه بیشتر را فراهم آورد. 
ــی از  ــی از »بخش ــالت ناش ــش حم ــاص پوش ــور خ ــه ط ــون ب ــن قان ــه ای البت
جنــگ اعــالن شــده توســط کنگــره« را پوشــش نمــی داد. عــالوه بــر ایــن، قانــون 
ــا ســال  ــان ت ــد از آن زم ــب منقضــی شــد )هرچن ــس از تصوی ــه ســه ســال پ اولی
ــد  ــد تولی ــدود ۱ درص ــا ح ــارد دالر، ی ــقف ۱۰۰ میلی ــده( و س ــد ش ۲۰۱۴ تمدی
ــود. در  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ــب، ب ــان تصوی ــی در زم ــص داخل ناخال
تحقیقــی در مــورد ایــن قانــون، کانروتــر۳۳ و همکارانــش بــه ضعف هــای ایــن طــرح 
از جملــه آســیب پذیری در مقابــل سوءاســتفاده ی شــرکت های بیمــه تأکیــد 
30. Winston Churchill

سیاستمدار بریتانیایی که در دوران جنگ جهانی دوم نخست وزیری بریتانیا در بر عهده داشت. )مترجم(
31. War Damage Act
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کردنــد. ]۱۰[ طراحــی چنیــن بیمه هایــی اهمیــت دارد و می تــوان انتظــار داشــت 
در آینده طراحی های بهتر و جامع تری را مشاهده کرد. 

ایــن مثال هــای مربــوط بــه گذشــته از بیمــه ی جنــگ و خطــر تروریســم هــر 
کــدام بــه یــک کشــور محــدود می شــود، اّمــا کشــورها به تنهایــی کوچک تــر از آن 
هســتند کــه بتواننــد واقعــاً چنیــن خطراتــی را کــه بــا شــدتی زیــاد متوجــه یــک 
ــت،  ــار داش ــا انتظ ــود، ی ــدوار ب ــوان امی ــد. می ت ــت کنن ــود مدیری ــور می ش کش
بــازاری جهانــی بــرای چنیــن ریســکی توســعه یابــد و هزینه هــای بیشــتر مدیریــت 
ریســک را بــر کشــورهایی تحمیــل کنــد کــه بیشــتر در خطرنــد. بــا وجــود ایــن  از 
ــی  ــا نگرش ــه و ب ــوع حادث ــش از وق ــک پی ــت ریس ــای مدیری ــه قرارداده ــا ک آن ج
بلندمــدت ایجــاد می شــوند، به ســختی می تــوان  آســیب پذیرترین کشــور را 

شناسایی کرد و در نتیجه مدیریت ریسک می تواند به خوبی عمل کند. 
بــا فــرض تــداوم رونــد تاریخــی به ســوی بهتــر شــدن ســاختار بیمــه و احتمــال 
ــزه  ــش انگی ــه افزای ــی ب ــتار جمع ــالح های کش ــی از س ــای ناش ــه رویداده این ک
بــرای ارایــه ی چنیــن بیمه هایــی بینجامــد، می تــوان انتظــار داشــت ســازوکارهایی 
ــم  ــرد و می توانی ــاهده ک ــی را مش ــن خطرات ــر چنی ــب بهت ــِش به مرات ــرای پوش ب
ــداوم روندهــای جــاری به ســوی  ــن ســازوکارهایی در صــورت ت ــم چنی تصــور کنی
ــه در  ــت بیم ــی صنع ــوند. وقت ــی ش ــک اجرای ــت ریس ــدن مدیری ــک ش دموکراتی
ــی  ــی جانب ــاهد مزایای ــوان ش ــود، می ت ــر ش ــک هایی درگی ــن ریس ــت چنی مدیری
ماننــد بهبــود اقدامــات امنیتــی بــود. در بیمــه ی حوادثــی کــه در حــال حاضــر رواج 
ــا  ــرات ایف ــرآورد خط ــدی را در ب ــش مفی ــا نق ــه و بیمه گره ــان بیم دارد، بازرس
می کننــد و مشــّوقی قــوی بــرای بیمه گــذار ایجــاد می کننــد کــه برطــرف 

ساختن خطرات را به تعویق نیندازد. 
صنعــت بیمــه حتــا در مقابــل چشــم انداز شــوم قــرن آینــده یعنــی اســتفاده از 
کامــاًل  نیــز  رادیولوژیکــی  و  شــیمیایی  بیولوژیکــی،  هســته ای،  ســالح های 
ــاد  ــه ایج ــرکت های بیم ــرای ش ــّوق هایی را ب ــوان مش ــت. می ت ــته نیس دست وپابس
ــال از  ــرای مث ــردن خطــرات بیندیشــند، ب ــم ک ــرای ک ــی ب ــه راه کارهای ــا ب ــرد ت ک
ــال  ــب دادن ســازوکار انتق ــرای ســاخت و ســاز، ترتی ــر ب ــق دســتورالعمل بهت طری
ــن  ــرای از بی ــزی ب ــای آن و برنامه ری ــت هزینه ه ــن و پرداخ ــق ام ــه مناط ــراد ب اف

خطرات قرن آینده و مدیریت آن ها



صد سال دگر224

بــردن آثــار ویرانــی و بازســازی پــس از واقعــه. وقتــی شــرکت های بیمــه منفعتــی 
ــه  ــی ناشــی از چنیــن حمالتــی داشــته باشــند، می تواننــد ب در جلوگیــری از ویران

منبعی برای کاهش اثرات آن ها تبدیل شوند. 

بیمهدرمقابلخطراتزیستمحیطیمانندگرمایشزمین
ــه ی  ــد عرض ــی از آن مانن ــکالت ناش ــه ی مش ــا هم ــی ب ــش جهان ــر گرمای خط
ــا  ــخص، تنه ــی مش ــرایط آب و هوای ــی از ش ــت پذیری برخ ــی و زیس ــواد خوراک م
یکــی از بســیار خطــرات بلندمدتــی اســت کــه محیــط زیســت را تهدیــد می کننــد 
و بایــد در آینــده از طریــق بیمــه و اقدامــات پوششــی کنتــرل شــوند. دیگــر خطرات 
بلندمدتــی کــه بــه ذهــن می آینــد، برخــی بــه گرمایــش جهانــی مرتبــط هســتند 
ــر  ــش خط ــا، افزای ــطح دریاه ــش س ــد:  افزای ــن قرارن ــد از ای ــی ربطــی ندارن و برخ
ــا  ــه خانه ه ــه ب ــی ک ــای گیاه ــش آفت ه ــتوایی، افزای ــای اس ــاد و طوفان ه تندب
ــاک  ــش خطرن ــه افزای ــد ب ــه می توان ــه ی اُزون ک ــه الی ــیب ب ــد، آس ــه می زنن صدم
ــن  ــا و همچنی ــد، اســیدی شــدن اقیانوس ه ــو فرابنفــش بینجام شــدن ســطح پرت
ــه  ــوخت های زیســتی( ک ــوخت ها )س ــتفاده از بیوس ــد اس ــادی مانن ــوالت اقتص تح
ــت را  ــات فرودس ــد و طبق ــی بینجام ــواد خوراک ــای م ــش به ــه افزای ــد ب می توان
تهدیــد کنــد. دیگــر تهدیداتــی کــه امــروز به ســختی قابــل تصّورنــد در مســیر ۱۰۰ 
ســال آینــده مشــخص خواهنــد شــد؛ یعنــی وقتــی اقتصادهــای نوظهــور بیشــتر و 
ــند و در  ــد برس ــورهای ثروتمن ــی کش ــطح زندگ ــه س ــد ب ــالش می کنن ــتر ت بیش

نتیجه فشار بی سابقه ای را بر محیط زیست وارد می کنند. 
سیاســت های اســتاندارد بیمــه چنیــن ریســک های رو بــه افزایشــی را پوشــش 
نمی دهنــد. اگــر طوفان هــای شــدید، مثــاًل بــه خاطــر گرمایــش جهانــی، بیــش از 
ــق  ــا در آن مناط ــکان خانه ه ــد، آن گاه مال ــان زا روی دهن ــق طوف ــش در مناط پی
شــاهد افزایــش نــرخ بیمــه خواهنــد بــود. امــروز هیــچ بیمــه ای بــرای افزایــش نــرخ 
ــتند.  ــدت هس ــان کوتاه م ــا خودش ــه بیمه نامه ه ــرا ک ــدارد؛ چ ــود ن ــا وج بیمه ه
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ــه  ــا ب ــد م ــا کرده ان ــی ادع ــان۳۶ در تحقیق ــل ـ کرج ــر۳۵ و میش ــی۳۴، کانروت جف
ــن پژوهش گــران آن را بیمــه ی  ــم، ای ــاز داری ــک نی ــازه ای از بیمــه ی مال ــه ی ت گون
ــل افزایــش نرخ هــا  ــکان خانه هــا در مقاب ــد کــه در آن از مال ــام نهاده ان بلندمــدت ن
بیمــه ی ناشــی از تغییــرات زیســت محیطی محافظــت شــود. ]۱۱[ چنیــن بیمــه ای 
ــد در  ــد ش ــخص خواه ــه مش ــرد ک ــد ک ــران خواه ــرادی را جب ــی اف ــان احتمال زی
ــع  ــتند و مناب ــیب پذیرتر هس ــر آس ــت محیطی پیش بینی ناپذی ــع زیس ــل فجای مقاب
مالــی را از افــرادی کــه کمتــر تحــت تأثیــر ایــن فجایــع قــرار دارنــد بــه 
آســیب دیدگان انتقــال می دهــد. عــالوه بــر ایــن، شــرکت های بیمــه نــرخ بیمــه ی 
ــی  ــه از نظــر جغرافیای ــرد ک ــد ک ــی منظــور خواهن ــرای بیمه نامه های بیشــتری را ب
در مناطقــی قــرار دارنــد کــه پیش بینــی می شــود آســیب پذیرتر باشــند، در 
ــل  ــا نق ــن مکان ه ــه ای ــراد ب ــا اف ــود ت ــاد می ش نتیجــه مشــّوق های صحیحــی ایج

مکان نکنند. 
جفــی و همکارانــش در ایــن تحقیــق نظریه هایــی را ارایــه می کننــد کــه چــرا 
ــی  ــم و پیش بین ــه نبودی ــی از بیمه نام ــن نوع ــکل گیری چنی ــاهد ش ــون ش تاکن
ــکل  ــک مش ــود. ی ــم ب ــا خواهی ــق آن ه ــاهد تحق ــده ش ــاالً در آین ــد احتم می کنن
ــع  ــان مناف ــود را مدافع ــه خ ــنتی، ک ــذاران س ــه قانون گ ــوده ک ــن ب ــون ای تاکن
کوتاه مــدت مصرف کننــدگان می داننــد، نســبت بــه افزایــش نــرخ بیمه هــای 
ــی  ــت تمایل ــران الزم اس ــن پژوهش گ ــنهادی ای ــت پیش ــرای سیاس ــه ب ــروز ک ام
به خاطــر  قانون گــذاران  گســترده ی  نه چنــدان  نگــرش  ایــن  نداشــته اند. 
ــر  ــل دیگ ــد باخــت. دلی ــگ خواه محســوس تر شــدن خطــرات زیســت محیطی رن
ــاد  ــچ نه ــی، هی ــه ی بلندمدت ــه بیم ــود هیچ گون ــروز و در نب ــه ام ــت ک ــن اس ای
ــد و در نتیجــه  ــدت را پوشــش ده ــه خطــرات بلندم ــدارد ک ــدی وجــود ن قدرتمن
ــد چنیــن ریســک هایی را مدیریــت  ــود کــه بتوان ــرای بیمه گــر مشــکل خواهــد ب ب
ــات  ــه ی اقدام ــون بیم ــورد قان ــه در م ــد آن چ ــد همانن ــن مشــکل می توان ــد. ای کن
ــق  ــت برطــرف شــود؛ آن هــم از طری تروریســتی مشــاهده شــد روزی توســط دول

34. Jaffee
35. Kunreauther
36. Michel-Kerjan
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ضمانت شرکت هایی که چنین پوششی را ارایه می دهند.

مدیریتریسکنابرابریروبهافزایش
بیمــه ی خصوصــی امــرار معــاش بــرای افــرادی کــه مشــاغل ویــژه ای را بــرای 
ــراد در  ــه اف ــی ک ــا و خدمات ــرات در تقاض ــل تغیی ــه در مقاب ــت از کل جامع حفاظ
ــود.  ــد ب ــی نخواه ــد، کاف ــد برمی گزینن ــه دهن ــد ارای ــون می توانن ــرایط گوناگ ش
ــر  ــده در جامعــه ای نابرابرت ــز وجــود دارد؛ این کــه نســل آین ریســکی اجتماعــی نی
بــه دنیــا خواهــد آمــد. نســل بداقبــال آینــده نمی توانــد در مقابــل ایــن ریســک کــه 
پیــش از تولــد آن هــا محقــق شــده کاری انجــام دهــد. اقدامــی وابســته بــه بیمــه ی 
ــدی  ــع درآم ــه توزی ــا علی ــک های دیرپ ــا ریس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی دولت اجتماع

جامعه ی ما باید به کار گرفته شود. 
همان طــور کــه در کتــاب نظــم نویــن مالــی شــرح داده ام، دولت هــا در آینــده 
ــم  ــری تنظی ــر اســاس نابراب ــود را ب ــد خ ــات بردرآم ــای مالی ــن اســت نظام ه ممک
ــه در  ــل توج ــالحی قاب ــر س ــال حاض ــدی در ح ــات تصاع ــام مالی ــد. ]۱۲[ نظ کنن
مقابــل نابرابــری اقتصــادی اســت. اّمــا هیــچ طرحــی بــرای تصاعدی تــر کــردن نظــام 
ــد  ــا می توانن ــدارد. دولت ه ــود ن ــری وج ــر شــدن نابراب ــی در صــورت وخیم ت مالیات
قانونــی را وضــع کننــد کــه بــر اســاس آن نرخ هــای مالیــات آینــده واکنشــی باشــد 
بــه نابرابــری در آن زمــان. می تواننــد در قانــون مالیــات ذکــر کننــد کــه اگــر، در هــر 
زمانــی از آینــده، نابرابــری از ســطح مشــخصی فراتــر بــرود )بــرای مثــال بــر اســاس 
نمــودار لورنــز۳۷( ، مالیات هــا بایــد بــه طــور خــودکار بــرای افــراد بــا درآمــد بیشــتر 
ــد  ــرای افــراد کم درآمــد کاهــش یابنــد. چنیــن راه کاری می توان افزایــش یافتــه و ب
ــد.  ــان تر کن ــه را آس ــری افزایش یافت ــه نابراب ــیدگی ب ــز رس ــی نی ــر سیاس از نظ
رســیدگی بــه مشــکل برابــری رو بــه افزایــش پیــش از وقــوع آن به مراتــب ســاده تر 
ــه  ــری ب ــده اند و نابراب ــخص ش ــدگان مش ــدگان و بازن ــی برن ــا وقت ــود ت ــد ب خواه
ــاختن  ــوط س ــرای مرب ــی ب ــن طرح ــت. چنی ــده اس ــل ش ــا تبدی ــی باپرج واقعیت
نابرابــری و مالیات هــا تــا وقتــی مشــخص نشــده کــه نابرابــری واقعــاً وخیــم شــده 

37. Lorenz curve
نموداری که توسط ماکس لورنز و برای سنجش میزان نابرابری درآمدی ارایه شده است. )مترجم(
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ــوط  ــه، مرب ــش بیم ــت گذاری بخ ــه ای از سیاس ــک، گون ــت ریس ــه مدیری ــاً ب اساس
ــا،  ــای م ــن  ترس ه ــی از بدتری ــوی برخ ــد جل ــی می توان ــن طرح ــود. چنی می ش
یعنــی تحــوالت اقتصــادی ناشــی از جامعــه ای بــه شــدت نابرابــر را بگیــرد. جــدا از 
ــی  ــه، برخ ــا ن ــد ی ــتی باش ــخ درس ــری پاس ــا نابراب ــا ب ــم مالیات ه ــه تنظی این ک
ــرای  ــم ب ــه طــور حت ــه افزایــش ب ــری رو ب ــه نابراب واکنش هــای برنامه ریزی شــده ب
قــرن آینــده مــورد نیــاز خواهنــد بــود؛ بــرای خطــر قابــل توجــه افزایــش نابرابــری 

که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. 
ــی کاری ناشــی از پیشــرفت  ــه ب ــه برخــی نســبت ب ــاز عصــر رایان از همــان آغ
ــرده  ــی ک ــراز نگران ــه اب ــا رایان ــاغل ب ــیاری از مش ــدن بس ــن ش ــاوری و جایگزی فن
بودنــد. نوربــرت وینــر۳۸، ریاضــی دان دانشــگاه ام آی تــی و پیشــرو در علــوم رایانــه در 

کتاب سایبرنتیکس۳۹ که در سال ۱۹۴۸ منتشر شده می نویسد: 
»بســیار پیــش از ناگازاکــی و آگاهــی عمومــی در مــورد بمــب اتمــی، بــه ذهــن 
ــا  ــی ب ــوه ی اجتماع ــل بالق ــک عام ــا در حضــور ی ــا اینج ــه م ــود ک ــن رســیده ب م
اهمیتــی بی ســابقه بــرای نیکــی یــا بــرای پلیــدی بودیــم. هیــچ نــرخ دســتمزدی 
ــاش  ــرار مع ــد ام ــت بتوان ــر بیل وکلنگ به دس ــک کارگ ــه در آن ی ــدارد ک ــود ن وج
کنــد و هم زمــان آن قــدر پاییــن باشــد کــه بــه او تــوان رقابــت بــا بیــل مکانیکــی 
ــا تنــزل دادن مغــز  ــرای حفــاری را بدهــد. انقــالب صنعتــی مــدرن هــم ب بخــار ب
ــت.  ــورده اس ــد خ ــراری پیون ــاده تر و تک ــای س ــل در تصمیم گیری ه ــان، حداق انس
ــدی از  ــا ح ــر ت ــاط ماه ــر و خی ــک ماه ــر، مکانی ــار ماه ــه نج ــه در حالی ک البت
نخســتین انقــالب صنعتــی جــان ســالم بــه در برده انــد، دانشــمندان ماهــر و مدیــر 
ماهــر نیــز از انقــالب دوم جــان ســالم بــه در خواهنــد بــرد. هرچنــد وقتــی انقــالب 
دوم تحقــق یابــد، یــک انســان معمولــی بــا توانایــی متوســط یــا کمتــر چیــزی بــرای 

عرضه ندارد که برای دیگران ارزش خریدن داشته باشد. ]۱۳[
واســیلی لئونتیــف۴۰، کــه بــه خاطــر مطالعاتــش در ســاختار داده ــــ ســتانده در 

اقتصاد شناخته می شود، نگرانی مشابهی را سی وپنج سال بعد ابراز کرد:

38. Norbert Wiener
39. Cybernetics
40. Wassily Leontief

خطرات قرن آینده و مدیریت آن ها



صد سال دگر228

»همان طــور کــه قــدرت مکانیکــی جایگزیــن نیــروی انســان ها در امــور 
فیزیکــی شــده اند، رایانه هــا و ربات هــا جــای انســان ها را در امــور فکــری خواهنــد 
گرفــت. بــا گذشــت زمــان، عملیــات فکــری پیچیده تــری توســط ماشــین ها انجــام 
ــن عامــل تولیــد محکــوم  می شــود ... در نتیجــه نقــش انســان ها به عنــوان مهم تری
ــدا  ــاورزی ابت ــد کش ــب ها در تولی ــش اس ــه نق ــه ک ــت؛ همان گون ــش اس ــه کاه ب

کاهش یافت و سپس با ظهور تراکتورها از بین رفت.« ]۱۴[ 
بحرانــی کــه وینــر و لئونتیــف نگرانــش بودنــد هنــوز تحقــق نیافتــه و همیــن 
کمــی تســلی بخش اســت: فنــاوری  رایانــه بســیار ســریع تر از دیگــر عوامــل 
ــتری  ــیار بیش ــت بس ــاالً اهمی ــرده و احتم ــد ک ــیم رش ــه می شناس ــادی ک اقتص

خواهد یافت. 
بــه نظــر می رســد فنــاوری رایانــه ای قــرار اســت جایگزیــن میــزان بی ســابقه ای 
از مشــاغل پایــه شــود. زمانــی بســیار دور بیشــتر اپراتورهــای تلفــن جــای خــود را 
بــه سیســتم شــماره گیری الکترونیــک دادنــد و کتاب دارهایــی کــه بــه پرســش های 
موتورهــای  بــه  را  اکنــون جــای خــود  پاســخ می گفتنــد  مراجعه کننــدگان 
سیســتم  و  جهانــی  موقعیت یــاب  سیســتم  امــروز  داده انــد.  جســت وجوگر 
هدایت گــر قابــل انطبــاق هــم داریــم کــه راه را بــرای خودروهــای بــدون راننــده ای 
ــه  ــوط ب ــد همــه ی شــغل های مرب ــوه می توانن ــه طــور بالق ــه ب ــد ک همــوار می کنن

رانندگی را از بین ببرند. این روند در قرن آینده تا کجا پیش خواهد رفت؟ 
بــه طــور قطــع انــواع دیگــری از مشــاغل نیــز بــه واســطه ی فنــاوری رایانــه ای 
ظهــور خواهنــد کــرد؛ هرچنــد بــرای تــالش جهــت شــرح ایــن مشــاغل بایــد بــه 
ــا تغییــری  ــه نظــر می رســد در حــال مواجهــه ب ــم. ب ــوه تخیل مــان فشــار بیاوری ق
هســتیم کــه جرمــی ریفکیــن۴۱ این گونــه شــرح داده: »در ابعــادی آن قــدر وســیع 

که به سختی قادر به درک تاثیر نهایی اش هستیم.« ]۱۵[
اّمــا ایــن نتیجه گیــری لزومــاً وحشــتناک نیســت تــا وقتــی شــرایطی را تــدارک 
ببینیــم کــه جلــوی کاهــش شــدید ســطح زندگــی اقشــار کم درآمــد را بگیــرد. اگــر 
ــیاری  ــه بس ــور ک ــده، آن ط ــرن آین ــا در ق ــرود، رایانه ه ــش ب ــوب پی ــز خ همه چی

41. Jeremy Rifkin
نظریه پرداز اقتصادیـ  اجتماعی امریکایی.
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امــروز نگراننــد، جایگزیــن بشــر نخواهنــد شــد. به جــای آن، فنــاوری  اطالعــات بــه 
ــد.  ــه اهداف شــان دســت یابن ــر ب ــر تعامــل کــرده و بهت ــراد اجــازه می دهــد بهت اف
نتیجــه ایــن اســت کــه بازارهایــی بــرای عوامــل بســیار بیشــتری خواهیــم داشــت 

که امروز حتا شناخته هم نشده اند. 

مدیریتریسکپیشرفته،فایننسوبیمهدرجهتدستاورهایبهتر
دراهدافشخصیخواهندبود

درآمــد قابــل تصــرف نیــروی کار و خــود کار دو ورودی کلیــدی مفهــوم تابــع 
ــکیل  ــادی را تش ــه ي اقتص ــتر نظری ــای بیش ــنگ بن ــه س ــتند ک ــت هس مطلوبی
ــرای آن هــا  ــه نظــر می رســد قــرن آینــده ریســک هایی غیرعــادی را ب می دهنــد. ب
ــوند و  ــغل ها تهدیــد می ش ــا در بلندمــدت، ش ــت:  حت ــد داش ــراه خواه ــه هم ب
ــن  ــا چنی ــه ب ــت مقابل ــدن جه ــاده ش ــرای آم ــا ب ــود. اّم ــر می ش ــری بدت نابراب
ــب  ــه عق ــک گام ب ــح ی ــاده ی کار ــــ تفری ــم س ــن پارادای ــد از ای ریســک هایی، بای
ــه روان شناســی در آن  ــم ک ــی وســیع تر ببینی ــم و ریســک ها را در چارچوب بازگردی

نقش بیشتری داشته باشد. 
تمیــز قائــل شــدن ســاده ی اقتصاددانــان میــان کار و تفریــح بــا ایــن پیش فــرض 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــص ب ــاً ناق ــایند واقع ــح خوش ــت و تفری ــایند اس ــه کار ناخوش ک
چنیــن چیــزی را می تــوان در بررســی واژه هایــی کــه در زبــان مــا )انگلیســی( بــه 
ــان انگلیســی، فعــل »کار  معنــی »کار کــردن« هســتند نیــز مشــاهده کــرد. در زب
کــردن۴۲« جایــی در میانــه ی دامنــه ای از لغــات مشــابه قــرار دهــد کــه بــار معنایــی 
آن از ناخوشــایند گرفتــه تــا خوشــایند را شــامل می شــود: بردگــی کــردن، کارگــری 
کــردن، اجــرا کــردن، انجــام دادن،  سرخوشــانه کار کــردن، بــرای تفریــح کار کردن، 

به دست آوردن. 
ــرای  ــی انگیزشــی ب ــه عامل ــد ب ــای شــخصی می توان ــرای انگیزه ه ــردن ب کار ک
ــا  ــد. نه تنه ــل کن ــاد تبدی ــی اعتی ــه نوع ــردن را ب ــا کار ک ــده و حت ــل ش کار تبدی
بســیاری از افــراد داوطلبانــه ســاعت های بیشــتری را بــه کار اختصــاص می دهنــد، 
ــاص  ــم اختص ــده ه ــر بی فای ــی به ظاه ــه فعالیت های ــود را ب ــت خ ــا وق ــه حت بلک
42. To Work
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ــای  ــه چمن ه ــر هفت ــد آخ ــه می خواه ــدی ک ــازرگان پُردرآم ــد ب ــد؛ مانن می دهن
ــا در ورودی را تعمیــر کنــد؛ در حالی کــه افــراد  ــاه کنــد، ی ــه اش را کوت حیــاط خان

دیگر می توانند این امور را بهتر، مؤثرتر و ارزان تر انجام دهند. 
ــنتی کار در آن  ــوم س ــه مفه ــوند ک ــنا می ش ــی آش ــا جهان ــا ب ــده آدم ه در آین
ــودن  ــترس ب ــوی در دس ــی از س ــاهد تحوالت ــت ش ــن اس ــر رواج دارد و ممک کمت
فرصت هــای کاری بــه ســمت فرصت هایــی بــرای تــالش بــرای رســیدن بــه 
اهــداف شــخصی باشــیم؛ اهدافــی کــه رایانه هــا هرگــز تعیین شــان نخواهنــد کــرد 
ــق  ــرای تحق ــی ب ــه کمک ــی، ب ــای اجتماع ــا نهاده ــراه ب ــا هم ــه رایانه ه و در نتیج

آن ها تبدیل خواهند شد. 
ــتیابی  ــرای دس ــرد ب ــک ف ــی ی ــه توانای ــوط ب ــی مرب ــه، بی اطمینان خوش بختان
بــه اهــداف شــخصی مــوردی اســت کــه فنــاوری  اطالعــات در قــرن آینــده می توانــد 
بــه آن رســیدگی کنــد. نگرانی هایــی کــه امــروز مــا را حســاس می کننــد 
می تواننــد در آینــده بــه میــزان زیــادی ناپدیــد شــوند. می تــوان انتظــار داشــت در 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــی و دس ــوم زندگ ــه مفه ــبت ب ــری نس ــده، درک بهت ــرن آین ق

داشته باشیم. 

چارچوبزمانیبرایتغییر
ایــن بخــش و ایــن کتــاب افــق دیــدی ۱۰۰ ســاله دارنــد کــه بســیار دورتــر از 
ــه کار گرفتــه می شــود.   ــرای آینــده ب ــزی ب ــی اســت کــه معمــوالً در برنامه ری زمان
اندیشــیدن در مــورد چنیــن افــق زمانــی طوالنــی ای از پیشــنهادات قانونــی فــوری 
ــی رود و   ــر م ــوند فرات ــی ش ــد اجرای ــروز می توانن ــه ام ــاری ک ــای تج ــا ایده ه ی

اندیشه ورزی مربوط به تغییرات بنیادین را تشویق می کند. 
ــث  ــان بح ــا درباره ش ــه این ج ــک ک ــت ریس ــرات در مدیری ــیاری از تغیی بس
کردیــم احتمــاالً در یــک چارچــوب زمانــی واقعــاً بلندمــدت پدیــدار خواهنــد شــد. 
ــتان در برخــی از  ــه در دوران باس ــای بیم ــد. مبن ــزی را می گوی ــن چی ــخ چنی تاری
انــواع قراردادهــا مشــاهده می شــد و در نتیجــه اکنــون ایــن صنعــت دوهــزار ســال 
قدمــت دارد. بیمــه از قــرن شــانزده میــالدی و همــراه بــا تولیــد نظریــه ی احتمــال 
و علــم آمــار شــکوفایی خــود را آغــاز کــرد، امــا تــا قــرن بیســتم در میــان بخش های 
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قابــل توجهــی از جامعــه رواج نیافــت.  اصــل پوشــش دادن ریســک و تنــوع 
ــا  ــا ت ــود، اّم ــه دارایی هــا، از چندیــن قــرن پیــش نســبتاً درک شــده ب بخشــیدن ب
ــود و هنــوز کاســتی های  ــه صــورت علــم در نیامــده ب نیمــه ی دوم قــرن بیســتم ب

بسیاری دارد که در بحران مالی اخیر برمال شدند. 
ــی  ــی طوالن ــدت زمان ــرای م ــتا و ب ــن راس ــک در ای ــت ریس ــرفت مدیری پیش
می توانــد به عنــوان تــداوم رونــدی تاریخــی به ســوی دموکراتیــک شــدن و 
ــورد  ــه در م ــک هایی ک ــود. ریس ــناخته ش ــا ش ــه ی م ــدن جامع ــان محورتر ش انس
آن هــا بحــث کــردم احتمــاالً ناپدیــد نخواهنــد شــد؛ چــرا کــه آن هــا در نوعــی از 
ــد و  ــای آن را دارن ــان تقاض ــردم جه ــه م ــد ک ــه دارن ــادی ریش ــرفت اقتص پیش
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــا می توانی ــم. اّم ــع را بگیری ــه ی فجای ــوی هم ــم جل نمی توانی
فنــاوری  اطالعــات، توانایــی شناســایی و دنبــال کــردن افــراد و ریسک های شــان و 
ایجــاد و اجــرای قراردادهــای بلندمــدت و پیچیده تــر، اثــرات چنیــن فجایعــی را بــر 

رفاه بشر کاهش دهیم و احتماالً چنین کاری را خواهیم کرد. 
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درک آن چــه طــی قــرن اخیــر روی داده بســیار مشــکل اســت، صــد ســال شــاید 
ــا بــه طــور حتــم بــرای اقتصــاد  ــواع، اّم نــه بــرای زمان بــدی مربــوط بــه تکامــل ان
ــد  ــاالت متح ــد در ای ــان می ده ــج نش ــرآورد رای ــت. ب ــی اس ــیار طوالن ــی بس زمان
ــوزده و دو دهــم درصــد  ــی حقیقــی هــر فــرد در ســال ۱۹۱۰ معــادل ن درآمــد ملّ
ــک و  ــاالنه ی ی ــد س ــرخ رش ــان دهنده ی ن ــه نش ــوده ک ــال ۲۰۱۰ ب ــد در س درآم
ــد  ــی در ســال ۱۹۱۰ موجــود نبودن شصت وشــش درصــدی اســت. حســاب های ملّ
و در نتیجــه ایــن ارقــام مــورد تردیــد هســتند. همچنیــن، مشــخص نیســت چگونــه 
می تــوان ایــن ارقــام انتزاعــی را بــا تجربــه ی زندگــی یــا »ســطح زندگــی« مقایســه 

کرد. 
می دانیــم کــه درآمــد ســرانه ي ســال ۲۰۱۰ معــادل ۴۳۰۰۰ دالر بــوده و تقریبــاً 
می دانیــم بــا ایــن درآمــد چــه امکاناتــی را می تــوان فراهــم آورد و از چــه مــواردی 
بایــد صرف نظــر کــرد. میانگیــن درآمــد ۸۳۰۰ دالر بــرای هــر فــرد در ســال ۱۹۱۰ 
)در قیمت هــای ثابــت( مفهومــی بــه مراتــب گنگ تــر و همچنیــن کم دقت تــر 
اســت. بیشــتر آن چــه ســطح زندگــی را در ســال ۲۰۱۰ تشــکیل می دهــد در ســال 
ــد. از ایــن منظــر، حتــا ســیبی هــم کــه  ــل تصــور نبودن ــا قاب ۱۹۱۰ موجــود و حت
۱۹۱۰ موجــود بــود بــا میــوه ای کــه بــه همیــن نــام در ســال ۲۰۱۰ عرضــه می شــود 
تفــاوت دارد. چگونــه یــک فــرد در ســال ۱۹۱۰ حتــا به شــرط درســت حــدس زدن 
نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی حقیقــی، می توانســت  هیــچ ایــده ای دربــاره ی 
زندگــی اقتصــادی در قــرِن بعــد داشــته باشــد؟ پاســخ این پرســش نامشــخص اســت. 
منظــورم ایــن نیســت کــه پاســخ قابــل مشــاهده نیســت، بلکه اصاًل پاســخ مشــخصی 
ــا وجــود ایــن، اگــر ریــپ ون وینــکل جونیــور۱ در ســال  ــدارد. ب ــرای آن وجــود ن ب
ــر و  ــاالً غافلگی ــد، احتم ــدار می ش ــال ۲۰۱۰ بی ــت و در س ــواب می رف ــه خ ۱۹۱۰ ب
ســردرگم می شــد اّمــا احتمــاالً پــی می بــرد کــه آن چــه مشــاهده می کنــد زندگــی 

بشر است. تجربه ی ریپ ون وینکل سوم نیز احتماالً مشابه خواهد بود. 

1.Rip van Winkle Jr
ریپ ون وینکل نام شخصیت یکی از داستان های واشنگتن ایروینگ است که در آن وینکل به خواب می رود و 

سال ها بعد از خواب بر می خیزد. )مترجم(
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این هــا مشــکالتی کیفــی بودنــد؛ اّمــا مشــکالت ذاتــی کمــی  هــم وجــود دارنــد. 
ــا نــرخ ســاالنه ی دوو یــک دهــم  اگــر متغیــری برابــر ۱ باشــد و بــرای ۱۰۰ ســال ب
درصــد رشــد کنــد در پایــان قــرن بــه رقــم سه وســی صــدم درصــد می رســد. اگــر 
به جــای آن بــا نــرخ یک وشــش دهــم درصــد در ســال رشــد کــرده بــود، تــا وســط 
ــر  ــن متغی ــد ای ــور کنی ــود. تص ــت ر ب ــر بزرگ ــدم براب ــتاد و نه ص ــار و هش ــرن چه ق
ــازه ی بیــن  ــا درآمــد ســرانه باشــد. ب ــا حت ــا بهــره وری کل عوامــل۲، ی بهــره وری، ی
ــرخ  ــرای ن ــل ب ــازه ای محتم ــد ب ــم درص ــش ده ــا یک وش ــد ت ــم درص ــک ودو ده ی
ــازه ای وســیع تر را در نظــر گرفــت کــه  ــع، به راحتــی می شــد ب رشــد اســت. در واق
ــرخ  ــی ن ــرای پیش بین ــا ب ــب بیشــتر باشــد. اّم ــه مرات ــا ب ــاوت خروجــی در آن ه تف
رشــد بهــره وری در ۱۰۰ ســال آینــده، هیچ کــس امــروز نمی توانــد بــه طــور جــدی 
ــر اســت. حــدس زدن  ــری دقیق ت ــداد از دیگ ــن اع ــی از ای ــه یک ــد ک اســتدالل کن
ــا  ــروز تنه ــرد. ام ــی جــای اســتدالل را نمی گی ــا حــدس به تنهای ــدارد، اّم ــرادی ن ای
ــود کــه  ــده نخواهیــد ب ــدر زن ــن اســت کــه آن ق ــی ای توجیــه چنیــن پیش بینی های

بدانید چه قدر در اشتباه بوده اید. اّما این توجیه هم کافی نیست. 
ــش های  ــه زودی پرس ــد ب ــت؛ هرچن ــم رف ــش خواه ــتر پی ــن بیش ــود ای ــا وج ب
بیشــتری را هــم مطــرح خواهــم کــرد. میانــه ی درآمــد خانــوار در ایــاالت متحــد در 
ــوان تصــور  ــا می ت حــال حاضــر کمــی بیشــتر از ۶۰ هــزار دالر )ســاالنه( اســت. آی
ــر شــود؟  ــا قیمت هــای ثابــت، چهــار براب ــرای ســال ۲۱۱۳، ب کــرد ایــن شــاخص ب
)ایــن مقــدار کمــی از رشــد پنــج برابــری درآمــد ســرانه از ســال ۱۹۱۰ تــا ۲۰۱۰ 
ــد و  ــی می آین ــاخص هایی ناکاف ــر ش ــه به نظ ــا میان ــا حت ــن ی ــت. میانگی ــر اس کمت
ــا در ایــن مرحلــه ایــرادی نــدارد.(  کســی بــه توزیــع درآمــد اهمیــت نمی دهــد، اّم
ــه  ــکا، ک ــت در امری ــی سیاس ــان فعل ــد. در گفتم ــر می رس ــه نظ ــل ب ــه، محتم بل
چنــدان گفتمــان معتدلــی نیســت، درآمــد ســاالنه ۲۵۰ هــزار دالر به عنــوان 
ــه نظــر نمی رســد.  ــم ب ــب ه ــه می شــود. عجی ــه ی متوســط « در نظــر گرفت »طبق
چــرا یــک خانــوار بــا درآمــد میانــه ی جامعــه نتوانــد در یــک قــرن بــه ســطحی از 
2.Total Factor Productivity
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ــاال از آن  ــه ب ــط رو ب ــد متوس ــا درآم ــواده ب ــک خان ــون ی ــه اکن ــد ک ــی برس زندگ
بهره مند است؟ 

هنــگام اندیشــیدن در مــورد همــه ی ایــن مســایل، بایــد بــه خاطــر داشــت کــه 
ــات  ــش خدم ــه بخ ــا ب ــش کااله ــدار از بخ ــور پای ــه ط ــدگان ب ــارج مصرف کنن مخ
ــه  ــده ب ــمی( مصرف کنن ــارج )اس ــد مخ ــال ۱۹۶۰، ۴۷ درص ــده. در س ــل ش منتق
ــارج  ــات در مخ ــهم خدم ــال ۲۰۰۹ س ــا س ــا ت ــت اّم ــاص می یاف ــات اختص خدم
ــا  ــا ۱۹۱۰ حت ــه ب ــاد در مقایس ــن تض ــیده. ای ــد رس ــه ۶۸ درص ــده ب مصرف کنن
می توانــد شــدیدتر باشــد. چنیــن رونــدی احتمــاالً ادامــه خواهــد یافــت و می تــوان 
ــات  ــح، خدم ــری، تفری ــخصی، گردش گ ــای ش ــوزش، مراقبت ه ــت آم ــار داش انتظ
ــد  ــاالی داشــته باشــند؛ هرچن ــدی تقاضــای ب ــا کشــش درآم ــد این ه ــی و مانن مال
ــرار  ــر ق ــوان آن را مدنظ ــت و نمی ت ــر اس ــی پیچیده ت ــتی و درمان ــات بهداش خدم
ــا ایــن حــال ســرعت ایــن گــذار به ســوی خدمــات در بلندمــدت بــه خاطــر  دارد. ب
امــکان افزایــش شــدید درآمــد و امــکان تغییــر در ترجیحــات و فنــاوری، نامشــخص 

است. 

ساعاتکاری
بی اطمینانــی اصلــی کــه تأثیــر بســزایی نیــز بــر الگــوی مصــرف دارد بــه تحــّول 
در انتخــاب میــان کار و تفریــح مربــوط می شــود. در نیمــه ی نخســت قــرن بیســتم، 
ــا بــا  میانگیــن ســاالنه ی ســاعات کار یــک کارگــر تمام وقــت امریکایــی به آرامــی اّم
رونــدی پایــدار رو بــه کاهــش بــود، ســپس از چهــل یــا پنجــاه ســال قبــل ایــن رونــد 
به شــدت تقلیــل یافــت و ناپدیــد شــد. ایــن روزهــا کارگــران امریکایــی )و ژاپنــی و 
ــا کار  ــد اروپ ــورهای ثروتمن ــان در کش ــتر از همتایان ش ــب بیش ــه مرات ــره ای( ب ک
ــتر از  ــارم بیش ــدود یک چه ــد ح ــاالت متح ــاعات کار در ای ــن س ــد. میانگی می کنن

فرانسه و آلمان است. در مورد عامل این تفاوت اختالف نظر وجود دارد. 
یــک نگــرش ادعــا می کنــد ریشــه ی ایــن تفــاوت بــه »فرهنــگ« بازمی گــردد. 
امریکایی هــا دوســت دارنــد پیشــرفت کننــد. در یــک جامعــه ی مصرف گــرا، 
پیشــرفت بــه معنــای درآمــد بیشــتر و خــرج کــردن بیشــتر اســت. اروپایی هــا کمتــر 
ــوش  ــی فرام ــد. )گاه ــه مندن ــح عالق ــه تفری ــد و بیشــتر ب ــه دارن ــات عالق ــه مادی ب
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ــبتاً  ــزار و کاالی نس ــد اب ــز نیازمن ــات نی ــن تفریح ــی از محبوب تری ــود برخ می ش
ــد،  ــاد می کن ــاب را ایج ــکان انتخ ــره وری ام ــش به ــی افزای ــت.( وقت ــادی اس زی
امریکایی هــا بــه طــور کلـّـی بــه کاالهــا بیشــتر تمایــل دارنــد، درحالی کــه اروپایی هــا 
روزهــای کاری کوتاه تــر و تعطیــالت طوالنی تــر را ترجیــح می دهنــد. نگــرش دیگــر 
ادعــا می کنــد عامــل ایــن تفــاوت بــه نظــام مالیــات بــر درآمــد بــاز می گــردد کــه 
نــرخ نهایــی آن بــرای ســاعت کار در اروپــا بــه مراتــب بیشــتر از ایــاالت متحد اســت. 
ــه  ــی، واکنــش ب ــای اجتماع ــی اساســی در ترجیحــات و هنجاره ــدون تفاوت ــا ب حت
ــاعات  ــا س ــه امریکایی ه ــبت ب ــا نس ــد اروپایی ه ــث می ش ــی باع ــت های مال سیاس

کمتری را به کار اختصاص دهند. 
ــاد دارم  ــد. شــخصاً اعتق ــا حــدی درســت می گوین هــر دو اســتدالل احتمــاالً ت
ــکا،  به خصــوص در صــورت افزایــش ســن  ــر در امری ــد باالت ــه ســطح درآم گــذار ب
بازنشســتگی، باعــث کوتــاه شــدن ســاعات کار در ســال خواهــد شــد. در ایــن صــورت 
میــزان کاهــش ســاعت کار از ســال ۱۹۱۰ تــا امــروز بــار دیگــر تکــرار خواهــد شــد، 

اّما پایه ی محکمی برای این حدس وجود ندارد. 
ــک  ــی، ی ــرمایه ی حقیق ــد از س ــک واح ــاالنه ی ــاعات کاری س ــورد س ــا در م اّم
»ماشــین« چــه می تــوان گفــت؟ پاســخ سرراســتی بــرای آن وجــود نــدارد. تصــور 
کنیــد انــدازه ی نیــروی کار ثابــت باقــی بمانــد. در نتیجــه کاهــش میانگیــن ســاعات 
کاری ســاالنه مســاوی کاهــش نســبی در مجمــوع ســاعات کاری خواهــد بــود. تصــور 
ــین  ــاعات کاری ماش ــوع س ــرمایه )مجم ــدت س ــا ش ــرمایه بر ی ــر س ــد از منظ کنی
تقســیم بــر مجمــوع ســاعات کاری نیــروی کار( بــه ایــن موضــوع بنگریــم. در نتیجــه 
مجمــوع ســاعات کاری ماشــین نیــز کاهــش می یابــد. بنابــر ایــن تعریــف، موجــودی 
ماشــین برابــر اســت بــا مجمــوع ســاعات کار ماشــین تقســیم بــر میانگیــن ســاعات 
کار هــر ماشــین. یــک حالــت حــدی ایــن اســت کــه میانگیــن ســاعات کاری هــر 
ماشــین ثابــت بمانــد )اگــر همــه ی ماشــین ها بــه طــور دایــم ۲۴ ســاعت در روز کار 
ــد.  ــد(. در ایــن صــورت، موجــودی ســرمایه ی ضــروری نیــز کاهــش می یاب می کردن
در حالــت حــدی دیگــر، می تــوان تصــور کــرد ســاعات کار ســاالنه ی یــک ماشــین 
متناســب بــا ســاعات کار ســاالنه ی نیــروی کار کاهــش یابــد )ماننــد این کــه دســتگاه 
مــن تنهــا زمانــی کار خواهــد کــرد که مــن کار کنــم(. در نتیجــه موجودی ســرمایه ی 
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ضــروری بــدون تغییــر باقــی خواهــد مانــد. هــر وضعیتــی بیــن ایــن دو حالــت حدی 
به وضوح محتمل است. 

بــه نظــرم ایــن دامنــه ای طبیعــی از احتمــاالت اســت، هرچنــد دلیلــی منطقــی 
یــا فیزیکــی بــرای عــدم افزایــش ســاعات کاری ماشــین وجــود نــدارد. اّمــا بیشــتر 
احتمــال دارد افزایــش تفریــح در یــک قــرن آینــده بــا موجــودی ســرمایه ی کمتــر 
)بــرای هــر کارگــر(، ســرمایه گذاری ناخالــص کمتــر )بــرای هــر کارگــر( و در نتیجــه 
ســهم بیشــتر مصــرف در تولیــد ناخالــص داخلــی همــراه شــود. البتــه ایــن رونــد، 
ــه طــور حتــم به وســیله ی افزایــش مــداوم  ــاً ب ــز، تقریب ــا در بخــش ســرمایه نی حت
ــود  ــم وج ــری ه ــات دیگ ــد مالحظ ــد. بی تردی ــد ش ــران خواه ــرمایه جب ــدت س ش
دارنــد کــه پاســخی برای شــان نیســت. آیــا فعالیت هــای مربــوط بــه اوقــات فراغــت 
ســرمایه بر خواهنــد بــود )ماننــد هتل هــای مجلــل و کشــتی های تفریحــی بــزرگ( 
یــا دقیقــاً برعکــس )ماننــد پــرورش گل و گیــاه یــا خوانــدن شــعر(؟  اقتصاددانــی بــه 
مــن نشــان بدهیــد کــه دربــاره ی ایــن مــوارد نظــر قاطعــی داشــته باشــد و مــن هــم 

به شما »اقتصاددانی کله شق« را )که مانعه الجمع است( نشان می دهم. 

آبوهوا،محیطزیستومنابع
ــان  ــم همچن ــیم بازه ــم بیندیش ــعه یافته ه ــان توس ــه جه ــا ب ــر تنه ــا اگ حت
ــال  ــد. صــد س ــی می مان ــردن باق ــر ک ــرای فک ــری ب ــوه ی بزرگ ت ــی بالق بی اطمینان
ــاید در  ــادی را ــــ ش ــد اقتص ــی رش ــش جهان ــرات گرمای ــه اث ــد ک ــت می کن کفای
بخش هایــی کوچــک اّمــا شــاید در حدوانــدازه ای بســیار ــــ محــدود کننــد. 
ــر از  ــد و فرات ــی همراهن ــا بی اطمینان ــود ب ــا خ ــر مدل ه ــی ب ــای مبن پیش بینی ه
ــده  همــه ی این هــا، غیــر ممکــن اســت بدانیــم خروجــی سیاســت گذاری ایــن پدی
چــه تأثیــری بــر تولیــد و درآمــد خواهــد داشــت. بــر اســاس آن چــه تاکنون مشــاهده 
شــده، ممکــن اســت کســی بگویــد ایــن تأثیــر ناچیــز خواهــد بــود. اّمــا بــا پدیــدار 
بخــش  واکنــش  آینــده،  قــرن  در  هوایــی  و  آب  رویدادهــای شــدید  شــدن 

سیاست گذاری نیز ممکن است تغییر کند. 
ــوا، آب،  ــی ه ــت محیطی آلودگ ــرات زیس ــر اث ــی، دیگ ــرات اقلیم ــدا از تغیی ج
ــذار  ــی اقتصــادی اثرگ ــر زندگ ــد ب ــهری می توانن ــی ش ــن و زندگ بهره کشــی از زمی
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باشــند. اســتفاده ی مــداوم و رو بــه گســترش منابــع طبیعــی تجدیدناپذیــر می توانــد 
بــه اتمــام منابــع یــا افزایــش شــدید قیمت هــای نســبی بینجامــد کــه هــر کــدام از 
ــد.  ــر ده ــش رو را تغیی ــرن پی ــد اقتصــادی طــی ق ــای رش ــد دورنم ــا می توان این ه
ــی  ــرای پیش بین ــد ب ــختی می توان ــی به س ــای فعل ــاده از روی رونده ــی س برون یاب
ــش  ــوی بخ ــتر به س ــل بیش ــب تمای ــل جال ــک دلی ــد. ی ــد باش ــده ی دور مفی آین
خدمــات اســت. تفکــری سرســری )بیــش از حــد سرســری؟( پیشــنهاد می دهــد در 
بیشــتر بخــش خدمــات، ســرمایه ی مــادی جایگزیــن ســرمایه ی انســانی می شــود. 
ــا  ــردا ب ــه ف ــات، ک ــه ی خدم ــه هم ــات و ن ــتر خدم ــم بیش ــر گفت ــن خاط ــه ای )ب
ــه شــیوه ی  ــود جهــان ب ــرار ب ــرار دارم!( اگــر ق دندان پزشــک ماهــر و ســرمایه برم ق
بــاب میــل ولتــر۳ عمــل کنــد و بــه زراعــت روی بیــاورد، جــدول داده ـ ســتانده بــه 
ــع طبیعــی و  ــر مناب میــزان چشــم گیری تغییــر می کــرد و تولیــد فشــار کمتــری ب

ظرفیت بشر برای دفن زباله وارد می آورد. 

نابرابری
اپیــزود فعلــی )اگــر تنهــا یــک اپیــزود باشــد( افزایــش نابرابــری در ایــاالت متحد 
ــه  ــر ب ــا خی ــا ادامــه خواهــد یافــت ی ــاز می گــردد و این کــه آی ــه دهــه ی ۱۹۷۰ ب ب
عوامــل بنیادیــن اقتصــادی و اجتماعــی آن بــاز می گــردد. آیــا ایــن افزایــش نابرابــری 
محصــول جانبــی رشــد بخــش مالــی و تمایــل آن بــرای پرداخــت مبالــغ هنگفــت به 
افــراد موفــق و حتــا شکســت خــوردگان ایــن بخــش اســت؟ یــا بــه رونــد بــازار در 
ــرمایه و  ــانی، س ــرمایه ی انس ــروی کار، س ــبی نی ــی نس ــت آورد مال ــاداش و دس پ
کارآفرینــی مربــوط می شــود؟ مــن بــه دیگــر عوامــل مؤثــر احتمالــی ماننــد تجــارت 
بین الملــل، مهاجــرت و افــول اتحادیه هــای کارگــری یــا توزیــع فرصت هــای 
ــرآوردی از  آموزشــی اشــاره نکــرده ام. این هــا پرســش های ســختی هســتند و هــر ب
ــده را  ــد آین ــه می توان ــا )ک ــه آن ه ــش ب ــح در واکن ــت گذاری صحی ــده و سیاس آین

تغییر دهد( بستگی به پاسخ این پرسش ها دارد. 
مــن روی احتمــال دوم، یعنــی تغییــر در بازدهــی نیــروی کار و ســرمایه تمرکــز 

۳. اشــاره نویســنده به کتاب »کاندید« اثر ولتر است که در آن آمده که هرکس باید باغچه خودش را بکارد. 
)مترجم( 
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خواهــم کــرد، نــه بــه ایــن خاطــر کــه بــه درســتی آن اعتقــاد دارم، بلکــه بــه ایــن 
خاطــر کــه اقتصاددانــان بــا آن آشــنایی دارنــد. واضــح اســت کــه رویــدادی عظیــم 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــبتی ک ــم نس ــور می کردی ــر تص ــت. پیش ت ــال رخ دادن اس در ح
ــت در  ــوارد ثاب ــی از م ــود یک ــیم می ش ــرمایه تقس ــروی کار و س ــان نی ــد می درآم
اقتصــاد اســت، اّمــا از ســال ۱۹۶۰ بــه بعــد رونــد مشــهودی علیــه درآمــد نیــروی کار 

شکل گرفت که می توان آن را از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد. 
نخســت این کــه از ســال ۱۹۶۰، دســتمزد حقیقــی نیــروی کار در بخــش تجــاری 
غیرکشــاورزی از بهــره وری عقــب افتــاد. تولیــد در هــر ســاعت دو و هشــتادودو صــدم 
برابــر شــد؛ در حالی کــه دســتمزد حقیقــی بــرای هــر ســاعت )شــامل مزایــا( تنهــا 
ــی از  ــاًل متفاوت ــه ی کام ــه مجموع ــد. دوم این ک ــر ش ــدم براب ــار ص ــک و نودوچه ی
ــک  ــادودو و ی ــروی کار هفت ــتمزد نی ــال ۱۹۶۰ دس ــد در س ــان می دهن ــا نش داده ه
ــا در ســال  دهــم درصــد مجمــوع درآمــد اســمی شــخصی را تشــکیل مــی داده، اّم
۲۰۰۹ ایــن ســهم بــه شصت وســه و هفــت دهــم درصــد رســیده. در یــک مقیــاس، 
شــاید ایــن تغییــر جزئــی بــه نظــر برســد، اّمــا بــا اســتانداردهای گذشــته روایتــی 
تأثیرگــذار اســت. اگــر نســبت ســال ۱۹۶۰ در ســال ۲۰۱۰ نیــز برقــرار بــود، حــدود 
۱ هــزار میلیــارد دالر از درآمــد کــه بــه دیگــر عوامــل تولیــد اختصــاص یافتــه بایــد 
بــه نیــروی کار تعلــق می گرفــت. ) بــدون ورود بــه بحــث تفکیــک اثــر ســیکل های 
تجــاری از اثــر رونــدی نیــز هــر طــور کــه ایــن مبلــغ را تقســیم کنیــد بازهــم پــول 

زیادی است.(
هیــچ کــدام از مجموعــه ی داده هــا دقیقــاً آن چــه را کــه می خواهیــم بدانیــم بــه 
مــا نمی گوینــد. اّمــا اشــتباه نیســت اگــر ادعــا شــود درآمــد بخــش غیــر نیــروی کار، 
چــه بازگشــت ســرمایه باشــد چــه دســت آورد کارآفرینــی یــا ســود انحصار یــا موردی 
ــتر  ــامل بیش ــاالً ش ــه احتم ــده )ک ــام ش ــروی کار تم ــد نی ــای درآم ــه به ــر، ب دیگ
ــای  ــن خروجــی نیروه ــر صــورت، ای ــه ه ــود(. ب ــانی می ش ــرمایه ی انس ــازده ی س ب

پیچیده بازار است. 

آیااینوضعیتادامهخواهدداشت؟
آیــا بایــد انتظــار داشــت ایــن رونــد در آینــده ادامــه یابــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن 
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ــه آن هــا  ــر ب ــم کــه پیش ت ــازار« بدانی ــورد »نیروهــای ب ــد بیشــتر در م پرســش بای
ــهیل  ــرات در تس ــد از )۱( تغیی ــازار عبارتن ــای ب ــن نیروه ــی از ای ــد. برخ ــاره ش اش
ــطح  ــرمایه در س ــدت س ــش ش ــر افزای ــرمایه به خاط ــا س ــروی کار ب ــی نی جایگزین
اقتصــاد، )۲( تغییــرات در ماهیــت فنــاوری، )۳(  تغییــرات در ترکیب بنــدی صنعتــی 
تولیــد کل، )۴( تغیــرات در میــزان و توزیــع قــدرت انحصــاری و نیــازی بــه تأکیــد 
ــری و )۶(  ــای کارگ ــف اتحادیه ه ــد )۵( تضعی ــادی مانن ــرات نه ــه تغیی ــت ک نیس
تغییــرات تــوازن قــدرت سیاســی نیــز در ایــن میــان نقش آفریــن بوده انــد. »همــه ی 

موارد فوق« پاسخی ساده، گرچه نه چندان روشنگر، است. 
ــورد  ــیدن در م ــده، اندیش ــال آین ــرای۱۰۰ س ــی ب ــه ی پیش بین ــتر ارای در بس
ــن  ــی ای ــل اصل ــر عام ــب اســت. اگ ــا جال ــن رونده ــه ی ای ــای ناشــی از ادام پیامده
وضعیــت بــه ترکیب بنــدی تولیــد کل و ماهیــت تکنولــوژی مربــوط شــود، در نتیجــه 
رونــد نزولــی درآمــد نیــروی کار به ســختی قابــل معکــوس شــدن خواهــد بــود. مــا 
در بازتوزیــع درآمــد در مقیــاس بــزرگ خــوب نیســتیم و بــه نظــر نمی رســد بهتــر 
ــه  شــویم. پــس یــک پیش بینــی، کاهــش بی وقفــه ی ســهم درآمــدی اســت کــه ب
ــراه  ــری هم ــش نابراب ــا افزای ــاالً ب ــه احتم ــرد ک ــق می گی ــانی تعل ــروی کار انس نی
ــه طــور حتــم ممکــن اســت دســتمزدهای مطلــق رشــد کننــد.( ایــن  می شــود. )ب
روایــت یــادآور کابوســی اقتصــادی اســت کــه در آن ربات هــا تولیــد همــه ی 
محصــوالت، حتــا تولیــد ربات هــا، را به عهــده دارنــد، در حالی کــه کارگــران از 

بیرون تنها نظاره گر هستند. 
تحقــق ایــن کابــوس بــه معنــای تشــدید رونــد فعلــی اســت، در حالی کــه مدرکــی 
مبنــی بــر آن وجــود دارد. اّمــا حتــا ادامــه ی ایــن رونــد بــا شــیب مالیــم نیــز نیازمنــد 
ــد نوعــی از دموکراسی ســازی ســرمایه باشــد:  واکنــش اســت، واکنشــی کــه می توان
در حالی کــه درآمــد دســتمزد کاهــش می یابــد )نســبت بــه مجمــوع درآمــد(، مــردم 
ــد. بخشــی از  ــد خــود را از ســرمایه کســب می کنن ــادی بخــش بیشــتری از درآم ع
ســرمایه می توانــد از پس انــداز شــخصی ـ ماننــد مســتمری صنــدوق بازنشســتگی ـ 
و بخشــی از آن از ســرمایه ی انباشــت شــده توســط دولــت بــه نیابــت از آن هــا، شــاید 
ــه  ــده اید ک ــه ش ــاً متوج ــود. حتم ــن ش ــترک، تأمی ــای مش ــورت صندوق ه ــه ص ب

خیلی خیال پردازانه است. واقعیت به مراتب معمولی تر خواهد بود. 

افکاری جسته وگریخته در باب این که آینده چگونه خواهد بود



صد سال دگر242

بقیهیجهان
همــه ی آن چــه تاکنــون گفتــه ام در مــورد کشــورهای ثروتمنــد و توســعه یافته 
بــوده، اّمــا در حقیقــت بیشــتر جمعیــت جهــان در نقــاط دیگــر، یعنــی در کشــورهای 
فقیــر و اقتصادهــای نوظهــور، زندگــی می کننــد. بــرای آن هــا معمــای آینــده شــکل 
دیگــری دارد: آیــا آن اقتصادهــا )اقتصادهــای فقیــر یــا در حــال توســعه( همچنــان 
درجــا خواهنــد زد و یــا در غیــر این صــورت آیــا صنعتــی می شــوند پیــش از آن کــه 
ــا  ــد؟ ی ــال می کنن ــی را دنب ــوی تاریخ ــش الگ ــوند و کم و بی ــی ش ــاره غیرصنعت دوب
ــا در نظــر داشــتن الگــوی کشــورهای ثروتمنــد در پیــش رو، تعــداد  به جــای آن، ب
ــی  ــیب زمین ــه س ــیب زمینی کار ب ــا از س ــد ت ــول می کش ــری ط ــل های کمت نس
نشســته۴ تبدیــل شــوند؟  بدیهــی اســت قانونــی اقتصــادی در مــورد مراحــل تکامــل 
رشــد وجــود نــدارد، بــا وجــود ایــن به روشــنی می تــوان دیــد برخــی از اقتصادهــای 
ــوردار  ــبی برخ ــت نس ــور از مزی ــد کارگرمح ــی، در تولی ــت کم مدت ــور، دس نوظه
ــوان  ــا می ت ــر آن ه ــه بناب ــد ک ــود دارن ــط وج ــل مرتب ــن دلی ــود. چندی ــد ب خواهن
انتظــار داشــت چنیــن گونــه ای از توســعه تحقــق یابــد. اگــر اصــاًل توســعه ای محقــق 
شــود، اگــر اقتصادهــای بیشــتری »ظهــور کننــد«، تقاضــای جهانــی بــرای تولیــد و 
ــه طــور قطــع به ســرعت رشــد خواهــد کــرد. همــه ی آن  دیگــر کاالهــای مــادی ب
ــوار  ــه خان ــوط ب ــه انباشــت کاالهــای مرب ــه افزایــش شــروع ب ــا درآمــد رو ب افــراد ب
ــخصی،  ــل ش ــزار حمل و نق ــر اب ــا و دیگ ــه، خودروه ــوازم خان ــا و ل ــد: خانه ه می کنن
کاالهــای عمومــی  و خصوصــی مختلــف کــه بخشــی از زندگــی شــهرِی دســت کم 
ــد  ــا نیازمن ــن تقاض ــاختن ای ــرآورده س ــا. ب ــد این ه ــت و مانن ــد اس ــی ثروتمن کم
ســرمایه گذاری در بهــره وری اســت و بیشــتر آن احتمــاالً در ســطح ملّــی روی 

خواهد داد. 
ــرن  ــاوری ق ــطح فن ــد، در س ــاق روی ده ــن اتف ــر( ای ــا اگ ــه )ی ــی ک هنگام
بیســت ویکم روی خواهــد داد. حتــا در ایــن صــورت نیــز از آن جــا کــه فرآینــد تولیــد 

4. Couch Potato
اصطالحی است خطاب به افرادی که بیشتر زمان خود را پای تلویزیون سپری می کنند و فعالیت بدنی اندکی 

دارند. )مترجم(
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بســیاری از کاالهــای مــورد بحــث پیچیدگــی خاصــی نــدارد و از آن جــا کــه نیــروی 
کار نیمه ماهــر در دســترس اســت، محتمل تریــن خروجــی، رشــد تولیــد منطقــه ای، 
رشــد ساخت وســاز و رشــد بخش هــای مشــابه آن در اقتصادهــای نوظهــور خواهــد 
ــود؛ درســت همان طــور کــه پیشــتر نیــز چنیــن رونــدی طــی شــده اســت. ایــن  ب
صنایــع از صنایــع مربــوط بــه اوایــل صنعتــی شــدن پیچیده تــر خواهنــد بــود و بــه 
همیــن خاطــر زمینــه ی آمــوزش طبیعــی و همچنیــن آمــوزش مهارت هایــی مربــوط 
ــا شــود و پــس از آن،  ــد مهّی ــدن و نوشــتن و ســواد محاســباتی بای ــه ســواد خوان ب
زودتــر از آن چــه در گذشــته روی داده، پایه هــای مربــوط بــه گــذار طبیعــی به ســوی 

بخش خدمات شکل می گیرد. 
البتــه همــه ی مــا از شــکل و ظاهــر بخــش خدمــات قابــل معاملــه در کشــورهایی 
ماننــد هنــد و چیــن باخبــر هســتیم. آن هــا از منظــر اشــتغال، ســهم نســبتاً کوچکــی 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد و نشــانه ای از گــذار در مزیــت نســبی هــم در آن هــا 
دیــده نمی شــود )یــا هنــوز دیــده نمی شــود(. هرچنــد ممکــن اســت وقــوع چنیــن 
ــرفته روی داده،  ــون پیش ــی اکن ــتر در اقتصادهای ــه پیش ــریع تر از آن چ ــذاری س گ
ــد  ــا ح ــذار ت ــن گ ــرعت ای ــم س ــّور می کن ــد. تص ــز باش ــی تعجب برانگی ــرای برخ ب
ــورهای  ــی در کش ــای آموزش ــازمان دهی نظام ه ــی س ــرعت و کارای ــه س ــادی ب زی
ــی  ــری یعن ــخت تر دیگ ــاید س ــم و ش ــل مه ــر عام ــن ب ــر و همچنی ــون فقی اکن
ــال آن  ــوان احتم ــه می ت ــم چگون ــتگی دارد. نمی دان ــی بس ــاالری اجتماع شایسته س
ــرای موفقیــت  ــن نیســت کــه هیــچ مســیر دیگــری ب را محاســبه کــرد. منظــور ای
ــا  ــد، اّم ــور هن ــات در بنگل ــاوری اطالع ــش فن ــد بخ ــت، مانن ــد داش ــود نخواه وج

می توان انتظار داشت مسیرهای دیگر به شیوه ی متداول تبدیل نشوند. 
مســیری کــه اقتصــاد جهــان خواهــد پیمــود بــه ســرعت رشــد آن کشــورها و 
ماهیــت کیفــی ایــن رشــد بســتگی دارد. ارجــاع مــن بــه مــواردی مشــهود اســت؛ 
ماننــد فشــاری کــه ایــن کشــورها روی ذخایــر آب و دیگــر منابــع طبیعــی جهــان 
قــرار می دهنــد و میزانــی کــه نســبت بــه حفاظــت از محیــط زیســت )و مبــارزه بــا 
ــت  ــه، موفقی ــر از هم ــد و مهم ت ــئولیت می کنن ــاس مس ــی( احس ــرات اقلیم تغیی
ــا  ــاکن ب ــی س ــوی جمعیت ــی به س ــذار جمعیت ــه گ ــیدن ب ــرعت بخش ــا در س آن ه

رشدی کندتر. 
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جمعبندیاینمواردچهخواهدبود؟
ممکــن اســت تصــور شــود کشــورهای رو بــه توســعه ی موفــق در اقتصــاد جهــان 
قــادر خواهنــد بــود ســریع تر از نــرخ رشــد کشــورهای صنعتــی ســابق در قرن هــای 
نوزدهــم و بیســتم رشــد کننــد. امــکان اســتفاده از فناوری هــای موجــود و دسترســی 
نســبتاً آســان بــه جریــان ســرمایه گذاری از ســوی جهــان ثروتمنــد مزایــای مهمــی 
ــن  ــا اصلی تری ــد. اّم ــت می کنن ــازه وارد را تقوی ــورهای ت ــد در کش ــه رش ــتند ک هس
بی اطمینانــی ریشــه در سیاســت دارد. می تــوان مدت هــا در مــورد مســایل مربــوط 
بــه حکم رانــی بحــث کــرد، اّمــا مــن دانــش اندکــی در ایــن مــورد دارم. کافــی اســت 
مشــاهده کنیــم کــه گــذار از فقــر ملّــی بــه رشــد اقتصــادی پایــدار نیازمنــد تعّهــد 
ــازی و فســاد  ــرج، خشــونت، رفیق ب ــدت اســت. هرج وم ــوب در بلندم سیاســی مطل

در مسیر موفقیت جایی ندارند.
کم یابــی احتمالــی منابــع و فشــار زیســت محیطی )به خصــوص تغییــرات 
اقلیمــی( مــورد دیگــری هســتند. هیــچ تخمیــن دقیقــی وجــود نــدارد که اگر ســطح 
زندگــی جهــان بــه ســطح فعلــی اقتصادهــای پیشــرفته برســد، امکانــات جهــان توان 
ــن  ــد داشــت. همچــون همیشــه، پاســخ ای ــداد انســان را خواه ــت از چــه تع حمای
ــتگی دارد.  ــاوری بس ــرفت فن ــع و پیش ــود مناب ــان کمب ــابقه ی می ــه مس ــش ب پرس
تغییــرات جمعیتــی و فنــاوری نیروهایــی هســتند کــه دســت کم تــا حــدی تحــت 

تأثیر سیاست گذاری عمومی  قرار دارند. 
ــی  ــه خوش بین ــم ب ــز ه ــد. کین ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی خوش بینان ــاالً  کم احتم
شــهرت داشــت و کمتــر نگــران مــواردی ماننــد رشــد بیــش از حــد جمعیــت و فشــار 
زیســت محیطی در جهــان رو بــه توســعه بــود. او بیشــتر بــر احتمــال افزایــش درآمــد 
و کاهــش ســاعات کاری، تــا جایــی کــه افــراد بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت دچــار 
ســردرگمی شــوند، تأکیــد داشــت. مــن بــا جرمــی بنتــام۵ در مــورد این کــه ســنجاق 
بــازی کــودکان )بــه هــر نحــوی( بــه انــدازه ی شــعر خوانــدن خــوب اســت هم نظــر 

نیستم، اّما این نگرانی خاص در پاییِن فهرست همه ی دغدغه هایم قرار دارد. 

5.Jeremy Bentham
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ــرن  ــان حــال و ق ــان زم ــاط می ــرای ایجــاد ارتب ــی واقعــی و طبیعــی ب اگــر پل
آینــده وجــود داشــته باشــد، بــه نظــرم آن پــل تغییــرات آب و هوایــی اســت. اکنــون 
تنهــا می توانیــم پایه هــای ایــن پــل را تجّســم کنیــم و تصویــری نه چنــدان شــفاف 
ــا ایــن حــال می تــوان حــس کــرد رویــدادی بــزرگ و  از ایــن پایه هــا را ببینیــم. ب

احتماالً شوم ممکن است در افق بلندمدت به وقوع بپیوندد.
ــژه روی  ــم. به وی ــی می اندیش ــرات آب و هوای ــده تغیی ــه آین ــل ب ــن فص در ای
ــز خواهــم  ــوا۱ تمرک ــن طبیعــت و انســان از منظــر مهندســی آب و ه رابطــه ی بی
کــرد. به ســختی می تــوان تصــّور کــرد توافــق بین المللــی الــزام آوری بــرای 
کاهــش قابــل توجــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای حاصــل شــود؛ مگــر این کــه نوعــی 
انقــالب فنــاوری، کــه در حــال حاضــر قابــل مالحظــه نیســت، باعــث شــود هزینــه ی 
تولیــد گســترده ی انــرژی غیرکربنــی در آینــده بــه میــزان زیــادی کاهــش یابــد. در 
ــی را  ــرات اقلیم ــر تغیی ــه خط ــعه یافته ک ــبتاً توس ــورهای نس ــل کش ــل، تمای مقاب
حــس می کننــد، بــرای بــه کار گیــری یک جانبــه ی مهندســی آب و هــوا می توانــد 
ــور  ــراردادن ذّرات بازتاب دهنــده ی ن ــی ماننــد ق ــد؛ چــرا کــه راه کارهای افزایــش یاب
در ســطح فوقانــی جــّو بــا هــدف کاهــش دمــا بســیار ارزان هســتند. چنیــن ترکیبــی 
)از عــدم توافــق جهانــی و راه کارهــای انفــرادی کشــورها( باعــث بــه وجــود آمــدن 
دو مشــکل در حــوزه ی کاالهــای عمومــی خواهــد شــد کــه آن را دوراهــی زوج آثــار 
جانبــی بــرای تغییــرات آب و هوایــی می نامــم. ایــن زوج آثــار جانبــی و پیامدهــای 

آن موضوع اصلی این فصل آینده نگری خواهد بود. 
ــوزه ی  ــه ح ــتر ب ــده بیش ــورد آین ــه ورزی در م ــت اندیش ــد گف ــه بای صادقان
داســتان های علمــی ــــ تخیلــی تعلــق دارد. بیشــتر گمانه زنــی اســت تــا پیش بینــی 
ــر پایــه ی  ــا ب و هــر چنــد کامــاًل محصــول ایده هــای معاصــر اســتخراج  نیســت، اّم

آن ها قرار گرفته. 
امیــدوارم روایــت علمــی تخیلــی خوبــی، یــا دســت کم قابــل قبولــی، باشــد؛ بــه 
ایــن معنــا کــه مــا را بــه اندیشــیدن دربــاره ی رابطــه ی زمــان حــال و آینــده وادار 
کنــد و همچنیــن باعــث شــود تصویــر بزرگ تــری از بشــریت و شــرایط طبیعــی ای 
ــا  ــت کم ت ــت دس ــن روای ــدوارم ای ــن امی ــم. همچنی ــم ببینی ــرار داری ــه در آن ق ک
1.Geoengineering
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ــاره ی  ــه ای درب ــرار اســت مقال ــن بخــش ق ــس ای ــده باشــد. پ حــدی ســرگرم کنن
جهت گیــری،  آن  در  کــه  باشــد  بزرگ تــر  تصویــری  دیــدن  و  اندیشــیدن 
ــد  ــه نظام من ــته وگریخته و ن ــای جس ــم نظریه پردازی ه ــی ه ــردازی و کم گمانه پ

وجود دارد؛ آن هم عمدتاً بدون نتیجه  گیری نهایی. 
ــوا و  ــن فصــل روی مهندســی آب و ه ــز ای ــردن تمرک ــا محــدود ک ــدم ب معتق
ــاالت  ــی »احتم ــز یعن ــاه کین ــه ی کوت ــر مقال ــم ب ــی از روح حاک ــرات اقلیم تغیی
ــوه  ــه ی بالق ــه دامن ــه ب ــا توج ــرده ام. ب ــروی ک ــا« پی ــوادگان م ــرای ن ــادی ب اقتص
ــه نظــرم کینــز از  ــه آینــده ی اقتصــاد وجــود دارد، ب وســیعی کــه در اندیشــیدن ب
چــرخ زدن در حوزه هــای مختلــف اجتنــاب کــرد و در عــوض عمدتــاً روی موضوعــی 
خــاص کــه احتمــال کار کمتــر و تفریــح بیشــتر در آینــده بــود تمرکــز کــرد کــه 
ــر  ــا در نظ ــود. ب ــده ی دور ب ــث آین ــه بح ــرای ورود ب ــدی ب ــوع کلی ــرای او موض ب
گرفتــن بی کــران بــودن احتمــاالت مربــوط بــه آینــده ی دور و تمایــل بــه ورود بــه 
ــاالً  ــز احتم ــط کین ــث توس ــوع بح ــبی موض ــردن نس ــدود ک ــا، مح ــه ی آن ه هم
تصمیــم اســتراتژیک عاقالنــه ای بــود. مــن هــم تــالش می کنــم شــیوه ی 
ــی  ــرات آب و هوای ــم تغیی ــا نمی کن ــرم. ادع ــه کار بب ــابهی را ب ــازی مش محدودس
تنهــا موضــوع مهمــی اســت کــه جهــان در یــک قــرن آینــده بــا آن مواجــه خواهــد 
ــوص  ــده ی دور و به خص ــه آین ــودی ک ــی غبارآل ــه بی اطمینان ــه ب ــا توج ــد. ب ش
ــم مطمئــن باشــم  ــا نمی توان ــی را احاطــه کــرده، حت موضــوع تغییــرات آب و هوای
ایــن موضــوع آن قــدر هــم کــه انتظــار دارم بــه موضــوع مهمــی تبدیــل شــود. کافــی 
اســت بگویــم  روی اقتصــاد تغییــرات اقلیمــی تحقیــق کــرده ام و فکــر می کنــم ایــن 
موضــوع احتمــاالً )نــه حتمــاً( بــرای آینــده ی ســّیاره ی زمیــن بســیار مهــم خواهــد 

بود، من در مورد چگونگی این اهمیت اندیشه های درهم وبرهمی دارم.  
ــون در آن  ــه اکن ــری ک ــد عص ــر معتقدن ــرادی دیگ ــمندان و اف ــی از دانش برخ
ــده  ــین۲ نامی ــر آنتروپوس ــد عص ــی می توان ــر زمین شناس ــم از نظ ــی می کنی زندگ
ــخ  ــه وارد دوره ای در تاری ــت ک ــن اس ــی ای ــن ادعای ــی چنی ــده ی اصل ــود. ای ش
ــل  ــا عام ــا حت ــل، ی ــن عام ــان ها اصلی تری ــه در آن انس ــده ایم ک ــی ش زمین شناس
مســلِط تغییــرات در اکوسیســتم زمیــن در تاریــخ طبیعــی ســاختار زمیــن هســتند؛ 
2.Anthropocene
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ــه نیروهــای طبیعــی عظیــم ماننــد عصرهــای  آن هــم در مقیاســی کــه معمــوالً ب
یخ بندان نسبت می دهیم. 

برخــی از ایــن تحــوالت بــا منشــأ بشــری مدت هاســت جریــان دارنــد. 
زیســت توده۳ ی حــدود ۷ میلیــارد بشــر از مجمــوع زیســت توده ی دیگــر گونه هــای 
جانــوری بــزرگ فراتــر مــی رود و در واقــع از زیســت توده ی بســیاری از شــاخه های 
رده  بنــدی جانــوران بیشــتر اســت. رد پــای مــا در ســاختار زیســتی متأثــر از فعالیــت 
بشــر در ســّیاره ی زمیــن همیــن حــاال هــم بســیار عظیــم اســت. در همــه ی تاریــخ 
طبیعــی، هیــچ گونــه ی دیگــری از نظــر تســلط بــر زمیــن حتــا نزدیــک بــه بشــر 

امروز هم نبوده است.  
بــا وجــود ایــن  احتمــال تغییــرات اجتناب ناپذیــر آب و هوایــی ناشــی از 
فعالیــت بشــر آن هــم در ســطحی گســترده در کل ســّیاره  اصلی تریــن عامــل بــرای 
ارایــه ی ایــده ی عصــر آنتروپوســین بــوده اســت. بنابــر تجربــه  ی شــخصی ام می دانــم 
کــه بســیار زمــان خواهــد بــرد تــا افــراد ایــن بــاور شــوک آور را بپذیرنــد کــه تأثیــر 
انباشــت انتشــار گازهــای گلخانــه ای توســط بشــر می توانــد آن قــدر قدرتمنــد باشــد 

که به طور بنیادین آب و هوای زمین را دچار تغییر کند. 
ــر  ــن تأثی ــد چنی ــان می توان ــه انس ــودن این ک ــر ب ــن درک ناپذی ــاد م ــه اعتق ب
ــوی  ــه جل ــت ک ــی اس ــن عامل ــذارد اصلی تری ــی بگ ــاس جهان ــی را در مقی عظیم

پذیرش حقیقیت منشأ انسانی تغییرات آب و هوایی را می گیرد. 
بســیاری از خواننــدگان بــا ایــده ی تغیــرات آب و هوایــی آشــنایی دارنــد. برخــی 
اجــزای اساســی آن را مــرور می کنــم کــه بــه نظــرم بــه هدفــی کــه قصــد دارم در 

این فصل به آن برسم مربوط هستند. 
ــث  ــا، باع ــه داشــتن گرم ــن و نگ ــه دام انداخت ــق ب ــه ای از طری ــای گلخان گازه
ــید  ــون گاز دی اکس ــه ای تاکن ــن گاز گلخان ــوند. مهم تری ــّیاره می ش ــدن س ــرم ش گ
کربــن بــوده کــه منشــأ آن ســوزاندن کربــن موجــود در ســوخت های فســیلی و بــه 
طــور طبیعــی طــی صدهــا میلیــون ســال ایجــاد شــده اند. نــرخ انتشــار دی اکســید 
کربــن توســط بشــر حتــا در دوره هــای زمانــی زمین شناســی نیــز بی  ســابقه اســت. 

3.Biomass
زباله هایی که منشأ زیستی داشته باشند. )مترجم(
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ــی  ــای قطب ــای یخ ه ــوا در الیه ه ــک ه ــای باری ــری حباب ه ــق اندازه گی ــا از طری م
ــزار  ــن طــی ۸۰۰ ه ــق از ســطح دی اکســید کرب ــور دقی ــه ط ــاً ب ــم تقریب می توانی
ســال اخیــر مطلــع شــویم. در حــال حاضــر )ســال ۲۰۱۳( ســطحی از دی اکســید 
ــن ســطوحی  ــدود ۴۰ درصــد بیشــتر از باالتری ــه ح ــم ک ــه می کنی ــن را تجرب کرب
اســت کــه طــی ۸۰۰ هــزار ســال اخیــر ثبــت شــده. اگــر ایــن رونــد رشــد حــدود 
یــک قــرن دیگــر ادامــه یابــد، احتمــاالً بــه ســطحی از دی اکســید کربــن می رســیم 
ــا  ــه طــی ده ه ــن ســطوحی اســت ک ــر بیشــتر از باالتری ــا ســه براب ــن دو ت ــه بی ک
میلیــون ســال اخیــر به دســت آمــده. اینرســی موجــود در ســاختار زیســتی زمیــن 
ــید  ــت دی اکس ــی از انباش ــی ناش ــی و آب و هوای ــرات دمای ــود تغیی ــث می ش باع
کربــن در جــّو حتــا اگــر انتشــار چنیــن گازهایــی امــروز بــه طــور کامــل متوقــف 
شــود بازهــم بــا تأخیــر چنــد قرنــی )یــا حتــا هــزاران ســال( پدیــدار شــده و بــرای 
چندیــن قــرن )و حتــا هــزاران ســال( پابرجــا بماننــد. این کــه مــا یــک قــرن دیگــر 
ــه عوامــل  ــود ب ــد ب ــم رســید و پیامدهــای بعــدی آن چــه خواهن ــه کجــا خواهی ب
بســیاری بســتگی دارنــد کــه به شــدت نامشــخص هســتند، اّمــا بیشــتر چشــم اندازها 
ــورد انتشــار  ــچ اقدامــی  در م ــه نظــر می رســد؛ به خصــوص اگــر هی ــده ب نگران کنن

دی اکسید کربن انجام نشود که ترس من هم همین است. 
در ایــن زمان بنــدی توالــی رویدادهــا، دوراهــی عمیقــی نهفتــه اســت. از منظــر 
ایــن تغییــرات گازهــای گلخانــه ای ســرعتی  اســتانداردهای زمین شــناختی، 
ــابقه  ــناختی و بی  س ــر زمین ش ــده از منظ ــن پدی ــودن ای ــی ب ــد. آن ــابقه دارن بی  س
ــه شــدت نامشــخص  ــد ب ــی آن خواهــد آم ــودن آن باعــث می شــود آن چــه در پ ب
ــا  ــا ب ــم، اّم ــال روی دادن ک ــا احتم ــار ب ــه ای فاجعه ب ــت نتیج ــن اس ــد و ممک باش
ــا اســتانداردهای دوران حیــات بشــر،  ــاد داشــته باشــد. هرچنــد ب تأثیــر بســیار زی
ایــن تغییراتــی کــه بــا چرخــه ی زمانــی چنــد قــرن بــه میزانــی باورنکردنــی ُکنــد 
ــا  ــیار دور از م ــم بس ــب آن ه ــم عواق ــر می کنی ــن فک ــد و بنابرای ــر می رس ــه نظ ب
ــن  ــه ای ــاری ک ــای فاجعه ب ــن رویداده ــا چنی ــه ب ــرای مواجه ــان ها ب ــتند. انس هس
قــدر ُکنــد نمایــان می شــوند نــه از تجربــه برخوردارنــد و نــه از صبــر کافــی. بســیار 
ــرای آینــده ای دور  ــا مشــکالتی فرضــی ب ــر اســت اگــر به جــای مواجهــه ب عاقالنه ت
بــه مشــکالتی امــروزی پرداختــه شــود. از همــان آغــاز، نبــرد علیــه گرمایــش زمیــن 
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ــه  ــراد ب ــز می شــد؛ متقاعــد ســاختن اف ــان شــامل نبــرد ســخت دیگــری نی هم زم
ــت در  ــرار اس ــه ق ــی ک ــر تخّیل ــخص و به ظاه ــی نامش ــن پدیده های ــدی گرفت ج

قرن های پیش رو نمایان شوند. 
ــرات آب و  ــی تغیی ــر کل ــود تأثی ــه می ش ــروز گفت ــه ام ــم این ک ــر می کن فک
ــوده حــرف درســتی اســت.  ــا امــروز بســیار انــدک ب ــرای شــرایط بشــر ت هوایــی ب
تغییــرات آب و هوایــی هنــوز بــر زندگــی افــراد عــادی اثرگــذار نبــوده. در نتیجــه 
ــه در نظــر  ــد ک ــزی بکنن ــدای چی ــروز را ف ــد ام ــادی می پرســند چــرا بای ــراد ع اف
آن هــا تخیلــی اســت و قابــل شناســایی نیســت و تأثیــر دقیقــش نامشــخص اســت و 
تنهــا در آینــده ای دور بــه تهدیــدی بــرای زندگــی روزمــره تبدیــل خواهــد شــد؟ آن 
هــم در صورتــی کــه اصــاًل چنیــن اتفاقــی روی دهــد. مــا تجربــه ی چنیــن شــرایطی 
ــا  ــه ب ــه ی مواجه ــد تجرب ــا بیاین ــس از م ــه پ ــی ک ــاید تمدن های ــم. ش را نداری
تهدیدهایــی تــا ایــن حــد بلندمــدت را داشــته باشــند، اّمــا در حــال حاضــر مــا از 

آن بی  بهره ایم. 
بــه موضــوع احتمــاالً ویران گــر تغییــرات آب و هوایــی پرداختــم. ماهیــت ایــن 
ــب  ــرای عواق ــرز طبیعــی ای ب ــچ حــد و م ــن اســت کــه هی مشــکل ناخوشــایند ای
وخیــم انباشــت گازهــای گلخانــه ای وجــود نــدارد. به ســختی می تــوان خطــی روی 
شــن کشــید و گفــت اوضــاع  تنهــا تــا این جــا بــد می شــود و نــه بیشــتر. تغییــرات 
آب و هوایــی بــه طــور غیرمتعارفــی از تــوان بالقــوه  تأثیرگــذاری بــر همــه ی جهــان 
ــه  ــّیاره را ب ــاه کل س ــد رف ــناریوها می توانن ــن س ــه در بدتری ــرا ک ــد؛ چ برخوردارن
ســطحی بســیار پاییــن تنــزل دهنــد. در مــورد تغییــرات آب و هوایــی، همــه ی تخــم 
ــرای تقســیم ایــن  مرغ هــای مــا در یــک ســبد قــرار دارنــد و هیــچ راه آشــکاری ب
ــاز فاجعــه ی بالقــوه ی تغییــرات آب و هوایــی  ریســک کالن وجــود نــدارد. پایــان ب
شــدید باعــث شــده حتــا ویرانــی زمیــن بــه خاطــر میــزان کافــی تجمــع گازهــای 
ــای  ــع گازه ــی تجم ــزان کاف ــور از »می ــا منظ ــد. ام ــل باش ــم محتم ــه ای ه گلخان
ــد  ــر را بکش ــی ویران گ ــرات آب و هوای ــه ی تغیی ــد ماش ــه می توان ــه ای« ک گلخان
ــرل  ــق کنت ــم از طری ــت. نمی توانی ــخص اس ــز نامش ــم. همه چی ــت؟ نمی دانی چیس
ــن  ــم. در بهتری ــرل کنی ــی را کنت ــج آب و هوای ــه ای، نتای ــای گلخان ــع گازه تجم
ــاالت  ــوان احتم ــا می ت ــه ای تنه ــای گلخان ــز گازه ــرل تمرک ــق کنت ــت از طری حال
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ــدید  ــی ش ــم بی اطمینان ــد می دان ــرد. بعی ــرل ک ــی را کنت ــای آب و هوای خروجی ه
ــع  ــا تجم ــط ب ــناریوهای مرتب ــی در س ــرات اقلیم ــی تغیی ــه پیش بین ــوط ب مرب
گازهــای گلخانــه ای بــرای جهــان جــذاب باشــد؛ چــرا کــه یــک منبــع همیشــگی 
بــرای آزرده خاطــر شــدن توّجــه عمومــی عــدم پاســخ گویی قطعــی بــه پرســش های 

»چه می شود اگر ...؟« است. 
ــا  ــی ب ــرات آب و هوای ــی کــه بی  اطمینانی هــای گســترده در ماهیــت تغیی زمان
یکدیگــر در نظــر گرفتــه می شــوند میــزان نامشــخص بــودن ســناریوهای پیــش رو 
ــای  ــار گازه ــه انتش ــر ب ــه اگ ــت ک ــن اس ــی ای ــکل اساس ــد. مش ــش می یاب افزای
گلخانــه ای در نــرخ فعلــی بــرای حــدود یــک قــرن دیگــر ادامــه دهیــم، احتمــاالً از 
ــن  ــد مطمئ ــانی نتوانن ــه ی انس ــادی و تجرب ــی ع ــم زمین شناس ــه عل ــه ای ک دامن
باشــند در نهایــت چــه فرآیندهایــی بــه وقــوع خواهنــد پیوســت و چــه رویدادهایــی 

روی خواهند داد بسیار فراتر خواهیم رفت. 
ــیعی از  ــه ی وس ــا دامن ــر دو، ب ــی، ه ــرات آب و هوای ــاد و تغیی ــم و اقتص عل
ــزرگ  ــای ب ــاس بی  اطمینانی ه ــر اس ــه ب ــد ک ــی همراهن ــای ظریف نتیجه گیری ه
ــروع  ــه ای ش ــای گلخان ــار گازه ــناخته ي انتش ــاخه ی ناش ــا ش ــد. ب ــکل گرفته ان ش
کنیــم. نمی دانیــم مســیر اصلــی و پایــه بــرای آینــده ی انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
چــه خواهــد بــود. نمی دانیــم توافــق جهانــی بــرای محــدود ســاختن انتشــار چــه 
ــه توافــق برســد، مشــخص  ــا اگــر جهــان روی یــک سیاســت ب ــود و حت خواهــد ب
ــه و  ــل مبادل ــای قاب ــا، مجوزه ــد مالیات ه ــت مانن ــن سیاس ــای ای ــت اهرم ه نیس

استانداردها چگونه بر انتشار فعلی گازهای گلخانه ای اثرگذار خواهند بود. 
ــای  ــان گازه ــت جری ــی انباش ــه چگونگ ــر ب ــزرگ دیگ ــی ب ــی علم بی اطمینان
گلخانــه ای از طریــق چرخــه ي کربــن بــه صــورت تجمــع موجــود گازهــای گلخانه ای 
در جــّو مربــوط می شــود و حتــا اگــر بــه طــور دقیــق می دانســتیم مســیر ذخیــره ی 
گازهــای گلخانــه ای در جــّو در آینــده چگونــه خواهــد بــود بــاز هــم بی اطمینانــی 
زیــادی در ایــن مــورد وجــود داشــت کــه تجمــع گازهــای گلخانــه ای چگونــه و چــه 
زمانــی بــه افزایــش میانگیــن دمــای جهانــی خواهــد انجامیــد. همچنیــن 
بی  اطمینانی هــای بزرگــی در ایــن مــورد وجــود دارد کــه تغییــرات میانگیــن 
دمــای جهانــی چگونــه باعــث تغییــر در الگوهــای هواشناســی منطقــه ای و موقتــی 
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ــه  ــی ک ــن جهان ــدد میانگی ــر ع ــا از ه ــورد آن ه ــی در م ــه بی اطمینان ــود، ک می ش
بی  اطمینانی هــای  کــه  این جاســت  اســت.  بیشــتر  آورد  به دســت  می تــوان 
ــبت  ــری نس ــورد انطباق پذی ــا در م ــه بی  اطمینانی ه ــوند. چگون ــاد وارد می ش اقتص
بــه )و کاهــش( صدمــات ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی در ســطح منطقــه ای بــر 
ــر  ــب تأثی ــی « مناس ــع ویران ــق »تاب ــه ای از طری ــاه منطق ــت و رف ــر مطلوبی تغیی

می گذارند؟  
چــه ارزش هایــی بایــد بــرای تغییــر و تخریــب اکوسیســتم فعلــی مدنظــر قــرار 
ــع  ــک تاب ــد در ی ــه می توانن ــه ای چگون ــت منطق ــرات مطلوبی ــود؟  تغیی ــه ش گرفت
مطلوبیــت جهانــی تجمیــع شــوند و اجــزای کلــی آن چــه بایــد باشــند؟ چــه نــرخ 
تنزیلــی ای بایــد بــرای محاســبه ارزش امــروز مقادیــر آینــده مــورد اســتفاده قــرار 

گیرد؟ 
ــی  ــک بی اطمینان ــه ی ــر ب ــا روی یکدیگ ــن بی  اطمینانی ه ــت ای ــه ی انباش نتیج
ــاه  ــر رف ــی ب ــرات آب و هوای ــر تغیی ــوع تأثی ــاره ی مجم ــگفت انگیز درب ــاً ش واقع
ــازه آن چــه تاکنــون برشــمرده ام بخشــی از همــه ی بی  اطمینانی هــا  می انجامــد و ت
ــا در نظــر گرفتــن این کــه برون یابــی تغییــرات آب و هوایــی حــدود یــک  اســت. ب
قــرن آینــده بســیار فراتــر از تجربیــات پیشــین اســت، ایــن خطــر وجــود دارد کــه 
ــم  ــم تجس ــا نمی توانی ــروز حت ــه ام ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــم ش ــیار وخی ــرایط بس ش
ــت.   ــی اس ــل چشم پوش ــا غیرقاب ــایند این ج ــناخته های  ناخوش ــش ناش ــم ـ  نق کنی
ــه  ــتند ک ــرت هس ــی پ ــده ی رویدادهای ــیاهی۴ نماین ــوی س ــای ق ــن رویداده چنی
پیش بینــی آن هــا مشــکل یــا حتــا غیرممکــن اســت و از آن جــا کــه هیــچ 
ــی  ــرات آب و هوای ــه تغیی ــوط ب ــع مرب ــکان فجای ــرای ام ــی ای ب ــدوده ی طبیع مح
ــیار  ــای بس ــد پیامده ــیاه می توانن ــوی س ــای ق ــی از رویداده ــدارد، برخ ــود ن وج

وحشتناکی داشته باشند. 

4. Black Swan
قوی ســیاه اصطالحی است که توسط نســیم نیکالس طالب رواج یافته و به واقعه ی ناخوشایند اقتصادی 
اجتماعی اشاره دارد که قابل پیش بینی نیست و هنگام وقوع تقریباً هیچ کس انتظار آن را ندارد. آن چه نسیم 
نیکالس طالب انجام داده در واقع بســط نظریه ی فیلســوف انگلیســی، دیوید هیوم، در این مورد است که 
مشــاهده ی هزار قوی سفید باعث نمی شود باور کنیم قوی ســیاه وجود ندارد. آقای طالب این نظریه را به 

رویدادهای اقتصادی بسط داد. )مترجم( 
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ــذف  ــت ح ــتم جه ــرای سیس ــان الزم ب ــد زم ــتمیک مانن ــی سیس ــر اینرس اگ
ــرای  ــه ب ــور ک ــود، همان ط ــاه می ب ــّو کوت ــه در ج ــن اضاف ــی دی اکســید کرب طبیع
ــولفور، اکســید  ــد دی اکســید س ــی مانن ــه ذرات ــوط ب ــای مرب بســیاری از آلودگی ه
ــا  ــه ب ــی مواجه ــوع چگونگ ــت، آن گاه موض ــه اس ــق این گون ــروژن و ذرات معل نیت
ــاوت و  ــاًل متف ــی کام ــرات آب و هوای ــق در تغیی ــاختاری عمی ــای س بی  اطمینانی ه
ــه  ــتراتژی بهین ــک اس ــم ی ــزای مه ــی از اج ــس یک ــود. پ ــاده می ب ــاده س فوق الع
ــرای  ــه ب ــت بهین ــک سیاس ــد. ی ــردن باش ــا ک ــیدن و تماش ــار کش ــد انتظ می توان
تغییــرات آب و هوایــی، همــراه بــا تــالش بــرای معکــوس ســاختن رونــد فعلــی، بــه 
طــور منطقــی )در کنــار دیگــر اجــزا( بایــد شــامل انتظــار کشــیدن هــم باشــد تــا 
ــایند  ــاالت ناخوش ــوی احتم ــد به س ــه ح ــا چ ــن ت ــّیاره ی زمی ــود س ــخص ش مش
پیــش مــی رود و در صــورت نیــاز، اگــر مشــاهده شــد زمیــن به ســوی فاجعــه پیــش 
مــی رود، اصالحاتــی در مســیر ایجــاد شــود. متاســفانه بــه نظــر می رســد جنبه هــای 
ــّو  ــود در ج ــن موج ــید کرب ــاً از دی اکس ــی، تقریب ــرات آب و هوای ــاز تغیی مشکل س
ــا و بســیاری از  ــن توســط اقیانوس ه ــرارت و دی اکســید کرب ــا جــذب ح ــه ت گرفت
ــی  ــر اینرس ــت تأثی ــی تح ــی، همگ ــی و فیزیک ــوط بیولوژیک ــای مرب ــر جنبه ه دیگ
شــدید انباشــت موجــودی قــرار دارنــد )کــه باعــث می شــود اثــرات آن در آینــده ای 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه اقدام ــا ب ــش آن ه ــه  واکن ــود( و در نتیج ــان ش ــیار دور نمای بس
معکــوس کــردن ایــن رونــد نیــز بســیار کنــد خواهــد بــود. پــس معکوس ناپذیــری 
ــی  ــازه ی زمان ــی در مــورد امــکان یادگیــری از اشــتباهات بالقــوه در ب و بی اطمینان
کافــی بــرای معکــوس کــردن شــرایط ویژگی هــای مشــکل تغییــرات آب و هوایــی 

است. 
آخریــن پیش زمینــه در مــورد تغییــرات آب و هوایــی کــه در مــورد آن بحــث 
ــادر  ــط م ــه توس ــردد ک ــی برمی گ ــای عموم ــم کااله ــکل عظی ــه مش ــم ب می کن
ــار جانبــی ایجــاد می شــود. هرچنــد تغییــرات آب و هوایــی کاالی  همــه ی ایــن آث
ــدت  ــرات به ش ــال تأثی ــن ح ــا ای ــت، ب ــترده ای اس ــیار گس ــی بس ــی جهان عموم
نامتقارنــی بــر مناطــق مختلــف جهــان خواهــد داشــت. بــه طــور کلــی، کشــورهای 
فقیرتــر و کمتــر توســعه یافته احتمــاالً از اثــرات منفــی آن بیشــتر آســیب می بیننــد. 
ــد،  ــام ش ــدنی ها انج ــد و ش ــه ش ــا گفت ــه ی گفتنی ه ــی هم ــن، وقت ــر ای ــالوه ب ع

مهندسی آب و هوای سّیاره
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شــخصاً فکــر می کنــم  جایگزینــی فنــاوری انــرژی کربن محــور بــا فنــاوری انــرژی 
ـــ خواهد  ـــ شــاید بســیار گــرانـ  غیرکربن محــور در مقیاســی واقعــاً جهانــی، گــرانـ 
ــا شــیوه ی راســتی آزمایی واقعــی و  ــی )همــراه ب ــه توافقــی جهان ــود. دســتیابی ب ب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــر ب ــد و مؤث ــتراتژی مّتح ــک اس ــرای ی ــزام آور( ب ــای ال جریمه ه

تغیرات آب و هوایی در سطح جهانی بسیار دور از انتظار است.
ــه در  ــی ک ــرات آب و هوای ــه تغیی ــوط ب ــای مرب ــرور پیش زمینه ه ــه ی م نتیج
ــرای  ــع ب ــی به موق ــای اقدام ــبت دورنم ــه نس ــت ک ــن اس ــدند ای ــر ش ــاال ذک ب
جلوگیــری از نتایــج ناخوشــایند بدبیــن هســتم. تــا زمانــی کــه مــردم واقعــاً ببیننــد 
و حــس کننــد تغییــرات آب و هوایــی بــر زندگــی روزمــره ی آن هــا تأثیــر ســوء دارد، 
ــه  ــا چ ــردم ت ــه م ــود. این ک ــام ش ــورد انج ــن م ــی در ای ــم کار چندان ــد می دان بعی
ــی  ــر زندگ ــی را ب ــرات اقلیم ــی تغیی ــرات منف ــده اث ــی در آین ــه زمان ــد و در چ ح
روزمــره حــس کننــد، این کــه چــه اقدامــی در ایــن مــورد انجــام می شــود و ایــن 
اقــدام بســیار دیــر خواهــد بــود )یــا خیــر( همگــی پرســش هایی هســتند کــه پاســخ 
بــه آن هــا تحــت تأثیــر بی  اطمینانی هایــی قــرار دارد کــه بســیار انتزاعــی هســتند. 
ــن اســت  ــه پیش بینــی آن مطمئــن هســتم ای ــاً نســبت ب تنهــا چیــزی کــه تقریب
کــه تــا وقتــی یــک تأثیــر نگران کننــده )یــا شــاید یــک تهدیــد حتمــی( رویدادهــای 
ــاال  ــه ب ــن ب ــی تقاضــای از پایی ــازی ناگهان ــث بسیج س ــی باع ــناکی آب و هوای ترس
بــرای اقــدام کــردن نشــود، تهدیدهــای فرضــی تغییــرات آب و هوایــی بــرای ایجــاد 

همکاری جدی جهانی برای مبارزه با این مشکل کفایت نمی کنند. 
ــات  ــردن  موضوع ــه مطــرح ک ــت ب ــه، نوب ــن پشــت صحنه ی بدبینان ــس از ای پ

مربوط به سّیاره ی مهندسی آب و هوا شده می رسد. 
از یــک منظــر، عبــارت مهندســی آب و هــوا ممکــن اســت تنهــا بازتاب دهنــده ی 
ــی  ــخ طبیع ــی تاری ــرک اصل ــان ها مح ــه در آن انس ــد ک ــین باش ــر آنتروپوس عص
زمیــن هســتند. ایــن جنبــه از مهندســی آب و هــوا تــا حــد زیــادی غیرعمــدی و 
ــا  ــه انســان ب ــرات عظیمــی را ک ــی تغیی ــی تصادف ــرات جانب ناخواســته اســت و اث

اهدافی دیگر در محیط زیست سّیاره ایجاد کرده در بر می گیرد.
ــوط  ــدف دار مرب ــدی و ه ــات عم ــه اقدام ــوا ب ــی آب و ه ــر مهندس ــه دیگ وج
ــی  ــدف خنث ــا ه ــوالً ب ــد معم ــوای هدفمن ــی آب و ه ــوع مهندس ــن ن ــود. ای می ش
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ــی  ــی آب و هوای ــق مهندس ــه از طری ــت ک ــت محیطی اس ــرات زیس ــاختن تغیی س
ناخواسته ایجاد کرده ایم. به این وجه بعداً خواهیم پرداخت. 

ــن را  ــّیاره ی زمی ــته س ــور ناخواس ــه ط ــادی ب ــد زی ــا ح ــز ت ــاال نی ــن ح همی
ــدید  ــش ش ــا، افزای ــه ی این ه ــته از هم ــم. گذش ــی کرده ای ــی آب و هوای مهندس
ــت  ــر هنگف ــی ســوزاندن ذخای ــّو نتیجــه ی جانب ــه ای در ج ــای گلخان تجمــع گازه
ســوخت های فســیلی و تبدیــل  آن هــا از کربــن بــه دی اکســید کربــن بــوده. پــس 
گرمایــش جهانــی خــود نوعــی مهندســی آب و هــوا اســت و اگــر قــرار بــود برخــی از 
»راه حل هــای« پیشــنهادی بــرای مشــکل تغییــرات آب و هوایــی تأثیــری بــر میــزان 
ــی  ــل نواح ــامل تبدی ــد ش ــند، بای ــته باش ــیلی داش ــوخت های فس ــتفاده از س اس
ــادی  ــای ب ــه در آن توربین ه ــی ک ــادی )مزارع ــزارع ب ــه م ــّیاره ب ــترده ای از س گس
ــیدی،  ــای خورش ــه ی صفحه ه ــد(، مجموع ــرار می گیرن ــرق ق ــد ب ــوص تولی مخص
ــای  ــه پیامده ــود ک ــا بش ــد آن ه ــن و مانن ــردن کرب ــار ک ــذب و انب ــهیالت ج تس

زیست محیطی مخصوص به خود را دارند. 
ــه تأمیــن خــوراک  ــاز کشــاورزی ب ــی هــم نی ــرات آب و هوای ــدون تغیی ــا ب حت
جمعیــت تقریبــاً ۷ میلیــاردی زمیــن ضــرورت مهندســی آب و هوایــی زمین هــا در 
ــل و  ــل و نق ــکونت، حم ــن، س ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــان می ده ــی را نش ــی جهان مقیاس
ایجــاد محــل کار بــرای هفــت میلیــارد انســان نیــز نیازمنــد مهندســی آب و هــوا 
بــرای تراکــم شــدید اســت. در حالــی کــه چیــن، هنــد و دیگــر اقتصادهــای رو بــه 
ــه  ــتند و در حالی ک ــر هس ــا باالت ــی حت ــتانداردهای زندگ ــال اس ــه دنب ــعه ب توس
جمعیــت جهــان همچنــان در یــک قــرن آینــده و بیشــتر رشــد خواهــد کــرد، امــور 
ــترده تر  ــی  گس ــل توجه ــرز قاب ــه ط ــی ب ــاس جهان ــوا در مقی ــی آب و ه مهندس

خواهد شد. 
ــر  ــزرگ بش ــای ب ــا رد پ ــراه ب ــوا هم ــی آب و ه ــه مهندس ــری این ک نتیجه گی
بــرای مدت هــا بــا مــا بــوده و احتمــاالً شــدت آن در آینــده نیــز بیشــتر می شــود، 
ــد  ــان بای ــرای اطمین ــد. ب ــر کن ــه تغیی ــوا چگون ــه آب و ه ــد ک ــم نمی کن ــی ه فرق
اضافــه کــرد تغییــرات آب و هوایــی بُعــد کامــاًل تــازه ای از ایــده ی مهندســی آب و 
ــا  ــّیاره ب ــوای س ــد آب و ه ــه به خصــوص مهندســی هدفمن ــرده ک ــه ک ــوا را ارای ه
ــار  ــی از انتش ــته ناش ــی ناخواس ــی آب و هوای ــرات مهندس ــازی اث ــدف خنثی س ه
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گســترده ی گازهــای گلخانــه ای را در بــر می گیــرد. در ادامــه بیشــتر در ایــن مــورد 
ــا اکنــون نوبــت درک مفهــوم اصلــی دگرگونی هــای ایجــاد  بحــث خواهــد شــد، اّم

شده در سّیاره به دست بشر است. 
بنابرایــن به خصــوص بــا تغییــرات آب و هوایــی مهندســی شــده، و حتــا بــدون 
آن هــا، انســان ها و طبیعــت آن قــدر در هــم تنیده انــد کــه دیگــر موجوداتــی جــدا 
بــه حســاب نمی آینــد. ایــن ایــده ای نیســت کــه تنهــا بــه ذهــن مــن رســیده باشــد 
ــا شــروع  ــده و ب ــرن آین ــک ق ــاالً حــدود ی ــن موضــوع احتم ــم ای ــر می کن ــا فک اّم
احتمالــی تغییــرات جــدی آب و هوایــی بــه ذهــن بســیاری از افــراد خطــور کنــد. 
ــالش  ــرای حفــظ طبیعــت ت ــه ب موضــوع اساســی این جــا انســان هایی نیســتند ک
ــیوه ای  ــه ش ــه ب ــود ک ــد ب ــان هایی خواه ــورد انس ــتر در م ــه بیش ــد، بلک می کنن
ــل  ــوع تکام ــن موض ــا ای ــد. ام ــل می یابن ــت تکام ــا طبیع ــراه ب ــه هم خردمندان
مشــترک بــه میــزان زیــادی ظریــف اســت و بــه گونــه ای نامحســوس در زندگــی مــا 
ــا مثالــی مشــخص و  ــه همیــن خاطــر می خواهــم ایــن ایــده را ب ظهــور کــرده و ب

بی  ارتباط با تغییرات آب و هوایی شرح بدهم.
و  انســان  از هم تکاملی هــای مشــترک  پُرشــماری  می توانســتم مثال هــای 
ــرای روشــن شــدن بحــث  ــا آن چــه این جــا ب ــم، اّم ــر کن طبیعــت در گذشــته ذک
ــان ها  ــی انس ــت. وقت ــمالی اس ــکای ش ــد در امری ــع علف بلن ــرده ام مرات ــاب ک انتخ
ــوان  ــه می ت ــا اســتفاده از گاوآهــن برگــردان دار شــخم فوالد چگون ــد ب کشــف کردن
از خــاک حاصل خیــز مراتــع غــرب میانــه بهــره بــرد، اکوسیســتم مراتــع علف بلنــد 
ــع  ــت. مرات ــن رف ــل از بی ــه طــور کام ــاً ب ــک نســل تقریب ــه طــی ی ــن منطق در ای
علف بلنــد امریــکای شــمالی تقریبــاً بــه طــور ناگهانــی بــرای تبدیــل بــه زمین هــای 
کشــاورزی شــخم زده شــد. وارد جزییــات ایــن مثــال می شــوم چــرا کــه می خواهــم 

از آن به عنوان نوعی پارادایم بهره ببرم. 
آن چــه امــروز پربارتریــن ناحیــه ی کشــاورزی جهــان محســوب می شــود تنهــا 
ــروز  ــد ام ــود. هرچن ــان ب ــد جه ــع علفبلن ــن مرات ــش بزرگ تری ــم پی ــک قرن ونی ی
ــه  ــع چمن بلنــد غــرب میان مشــخص شــده اکوسیســتم اکنــون ناپدید شــده ی مرات
ــا  ــود ــــ ب ــوب می ش ــر محس ــده ای متأخ ــبتاً پدی ــودش نس ــمالی خ ــکای ش امری
عمــری کمتــر از حــدود ده هــزار ســال. اگــر یــک کشــاورز امــروز مجبــور می شــد 
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ــن  ــد، ای ــا کن ــود ره ــال خ ــه ح ــووا۵ را ب ــزش در آی ــاورزی حاصل خی ــن کش زمی
زمیــن چندیــن مرحلــه ی متوالــی را پشــت ســر خواهــد گذاشــت و پوشــش گیاهــی 
ــی از درختســتان و  ــه نوع ــه ب ــد گشــت، بلک ــاز نخواه ــه ب ــع اولی ــه صــورت مرات ب
ــر  ــه به خاط ــی منطق ــش گیاه ــد. پوش ــد ش ــل خواه ــل تبدی ــی کام ــن جنگل زمی
ــتان ها  ــمالی از درختس ــکای ش ــه ی امری ــرب میان ــی در غ ــوزی های متوال آتش س
بــه مراتــع تبدیــل شــدند. ایــن آتش ســوزی های گســترده کــه ســابقه ی آن هــا بــه 
خوبــی ثبــت شــده توســط بومی هــای امریکایــی ایجــاد شــدند و بیشــتر آن هــا از 
روی قصــد و بــا اهــداف مربــوط بــه شــکار برافروختــه شــده بودنــد. آن چــه امــروز 
»ســوزاندن تجویــزی۶« نامیــده می شــود جــزء حیاتــی همــه ي پروژه هــای جــدی 

احیای مراتع است. 
ــن  ــد؟ ای ــا کن ــت احی ــرار اس ــزی را ق ــه چی ــزی چ ــوزاندن تجوی ــن س ــا ای اّم
ــت  ــدون دخال ــه ب ــه شــکل خالصــی ک ــت« ب ــردن »طبعی ــده ک ــرای زن تالشــی ب
انســان بــود، یعنــی اکوسیســتم درختســتان، نیســت. احیــای مراتــع تالشــی اســت 
بــرای بازگردانــدن اکوسیســتمی کــه همــراه بــا دخالــت انســان تکامــل یافتــه. آیــا 
ــای آن  ــا احی ــی«؟ آی ــا »مصنوع ــت ی ــی« اس ــد »طبیع ــتم علف بلن ــن اکوسیس ای
ــا  ــه گذشــته؟ آی ــا احتــرام ب ــه طبیعــت وحشــی اســت ی نشــان دهنده ی احتــرام ب
تفاوتــی می کنــد؟ معتقــدم حــدود یــک قــرن دیگــر، وقتــی اثــرات تغییــرات آب و 
ــع  ــای مرات ــی احی ــم دوراه ــوند، پارادای ــاس ش ــترده احس ــادی گس ــی در ابع هوای
علــف بلنــد بــه موضوعــی اصلــی تبدیــل خواهــد شــد. در پارادایــم واضــح مراتــع 
علــف بلنــد، مســأله ي تغییــرات آب و هوایــی بیــش از آن کــه تــالش انســان را بــرای 
حفــظ طبیعــت مــورد توجــه قــرار دهــد، در مــورد تکامــل مشــترک خردمندانــه ی 
ــا طبیعــت خواهــد بــود. بــرای بــه تصویــر کشــیدن انــدازه ی قابــل درک  انســان ب
ــی، از روی  ــرات آب و هوای ــه آینــده ی دور در مــورد تغیی ــوط ب ــن دو راهــی مرب ای
ــر  ــا تأثی ــم ام ــال ک ــا احتم ــدید ب ــیار ش ــدی و بس ــناریوهای ح ــی از س ــد یک قص
فاجعه بــار زیــاد و واکنــش احتمالــی بــه آن را در حــدود یــک قــرن آینــده انتخــاب 

5.Iowa
ایالتی در غرب آمریکا. )مترجم(

6. Prescribed Burning
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می کنم. 
ــه در  ــرا ک ــتند؛ چ ــول هس ــانی غیرمعم ــأ انس ــا منش ــی ب ــرات آب و هوای تغیی
ــم  ــازاری ه ــود دارد و ب ــدودی وج ــئولیتی نامح ــّوه بی  مس ــور بالق ــه ط ــورد آن ب م
ــه  ــار بیم ــای فاجعه ب ــل ویرانی ه ــن را در مقاب ــّیاره ی زمی ــوان س ــه بت ــت ک نیس
ــی را مــرور می کنیــم کــه احتمــاالً  ــن احتمــال، مثال ــرای شــرح بیشــتر ای کــرد. ب
می توانــد در بدتریــن ســناریوی ممکــن عواقــب بســیار وخیمــی بــه همــراه داشــته 

باشد. 
ــی از  ــار یک ــار فاجعه ب ــال انتش ــه احتم ــوه ب ــه ی بالق ــک فاجع ــال از ی ــن مث ای
اجــزای بد ـ بازخــورد چرخــه ی کربــن در بلندمــدت مربــوط می شــود کــه در حــال 
حاضــر در بســیاری از مدل هــای جریــان نادیــده گرفتــه می شــود.  نگرانــی اصلــی 
ــه از  ــاال، ک ــیار ب ــی بس ــا بی اطمینان ــد ب ــت، هرچن ــی اس ــی جانب ــود مؤلفه های وج
نظــر مفهومــی بایــد بــا بازخوردهــای گرمایــش جهانــی مربــوط بــه بــازه ی زمانــی 
ــده،  ــده گرفته ش ــای نادی ــن مؤلفه ه ــی از ای ــد. یک ــرار بگیرن ــر ق ــر مدنظ کوتاه ت
ــه ای  ــای گلخان ــش گازه ــدیدکننده ی گرمای ــد خودتش ــاالً قدرتمن ــیل احتم پتانس
ــارز آن حجــم قابــل  اســت کــه بــه آزاد شــدن کربــن منــزوی می انجامــد. مثــال ب
توجــه گازهــای گلخانــه ای اســت کــه در حــال حاضــر در پرمافروســت۷ )ســردخاک( 
ــه ای  ــه گاز گلخان ــان، ک ــورت مت ــه ص ــتر ب ــوب، بیش ــاک مرط ــواع خ ــر ان و دیگ
قدرتمنــدی اســت، گرفتــار شــده. اّمــا یــک خطــر دورتــر و بــه مراتــب خطرنــاک تــر 
ــرار بگیــرد آزاد شــدن ناشــی از گرمــای حجــم بیشــتری از  ــد مــد نظــر ق کــه بای

متان گرفتار شده به صورت آذریخ )هیدرات متان( است. ]۱[
احتمــال بســیار ناچیــز امــا مثبتــی وجــود دارد کــه در بلندمــدت )طــی چندیــن 
ــویند  ــا را می ش ــالت قاره ه ــه ف ــی ک ــای آب های ــر دم ــزاره(  اگ ــد ه ــا  چن ــرن ی ق
تنهــا کمــی افزایــش یابــد، متــان آزاد شــده ی ایــن آذریخ هــای دور از ســاحل بــه 
جــّو زمیــن نفــوذ کنــد. میــزان متانــی کــه در ایــن بخش هــا وجــود دارد گرچــه بــه 
طــور دقیــق اندازه گیــری نشــده امــا بســیار زیــاد اســت. برخــی از برآوردهــا از برابــر 
ــان ذخیره شــده و مجمــوع همــه ی  ــدرات مت ــن در هی ــزان کرب ــی می ــودن تقریب ب
ــدن و  ــد آزادش ــدت، فرآین ــد. در بلندم ــت دارن ــر حکای ــیلی دیگ ــوخت های فس س
7.Permafrost
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تشــدید متــان می توانــد فرآینــد گرمایــش را تقویــت کــرده و تســریع ببخشــد. حتــا 
اگــر متــان آزادشــده ناشــی از ذوب شــدن الیه هــای یــخ و تجزیــه ی آذریخ هــا قــرار 
ــی  ــل شــود بازهــم نتیجــه ی احتمال ــن تبدی ــه دی اکســید کرب ــه ســرعت ب ــود ب ب
نگران کننــده بــود. ایــن مکانیــزم یکــی از مظنونیــن اصلــی در واقعــه ی به اصطــالح 
ــش اســت؛  ــون ســال پی ــی۹، در ۵۵ میلی ــر حرارت ــم۸، پالئوســن ائوســن حداکث پت
یعنــی زمانــی کــه دی اکســید کربــن و دمــای هــوا طــی حــدود ده هــا هــزار ســال 
ــش  ــید. افزای ــی رس ــده ی زمین شناس ــی در دوران ثبت ش ــد ط ــترین ح ــه بیش ب
دی اکســید کربــن در دوران پتــم قابــل مقایســه بــا آن چیــزی اســت کــه در صــورت 
ــده  ــرن آین ــک ق ــدود ی ــیلی ح ــوخت های فس ــرف س ــی مص ــت فعل ــداوم وضعی ت
ــه  ــدود ۵ درج ــم ح ــی در دوره ی پت ــطح جهان ــای س ــد. دم ــد ش ــل خواه حاص
ســانتی گراد افزایــش یافــت. اگــر چنیــن رویــدادی به عنــوان بخشــی از درام 
ــه  ــی ب ــن حجم ــان در چنی ــدن مت ــق آزاد ش ــد، تحق ــی روی بده ــرات اقلیم تغیی
چندیــن قــرن زمــان نیــاز دارد؛ چــرا کــه عامــل اولیــه ی احتمالــی آن گــرم شــدن 
ــد  ــاره ای خواه ــالت ق ــاق ف ــوس در اعم ــای اقیان ــت ها و آب ه ــی پرمافروس تدریج
بــود. بنابرایــن، پدیــده ای اســت بــا احتمالــی ناچیــز کــه تنهــا ممکــن اســت چنــد 
قــرن دیگــر ظهــور کنــد )اگــر اصــاًل ظهــور کنــد(، امــا احتمــال بحــران آب و هوایــی 
ناشــی از بازخــورد بــد پرمافروســت و هیــدرات متــان تنهــا نتیجــه ی یــک نظریــه ی 
ــه ی  ــا پای ــری ب ــای دیگ ــی دارد. مثال ه ــی واقع ــه ی فیزیک ــت و پای ــی نیس ریاض
ــار  ــی فاجعه ب ــه نتایج ــد ب ــه می توانن ــرد ک ــر ک ــوان ذک ــی را می ت ــی واقع فیزیک
ــه ای  ــه افزایــش شــدید گازهــای گلخان ــن، از آن جــا ک ــر ای ــم شــوند. عــالوه ب خت
پیشــینه ای در ده هــا )یــا حتــا شــاید صدهــا( میلیــون ســال گذشــته نــدارد، احتمال 
ــه  ــیاه وجــود دارد ک ــوی س ــد ق ــی بســیار ب ــک خروجــی آب و هوای ــی از ی مخوف
ــیده  ــا نیندیش ــه آن ه ــی ب ــون کس ــه تاکن ــرا ک ــرد چ ــاره ک ــه آن اش ــوان ب نمی ت

است.
بــه خاطــر پیشــبرد بحــث تصــور کنیــد از حــدود یــک قــرن دیگــر رویــدادی 

8. PETM
9. Paleocene–Eocene Thermal Maximum
دوره ای از زمین شناسی که در آن دمای زمین در مدت زمانی کوتاه به میزان زیادی افزایش یافت. )مترجم(
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ــه طــور جــدی آغــاز  ــن ب ــا دی اکســید کرب ماننــد آزاد شــدن گســترده ی متــان ی
شــود. در ایــن ســناریوی علمــی ــــ تخیلــی ممکــن اســت بــه وحشــت بیفتیــم کــه 
در حــال حرکــت در مســیری به ســوی افرایــش دمــا همــراه بــا ذوب شــدن ســریع 
ــم  ــاره ی قطــب جنــوب بوده ای ــد و غــرب ق ــا ســقوط کوه هــای یخــی گرینلن و حت
ــای  ــدید الگوه ــر ش ــا تغیی ــا ی ــان اقیانوس ه ــای جری ــر الگوه ــا تغیی ــراه ب ــا هم )ی
ــایند  ــف ناخوش ــاط عط ــا(. نق ــد این ه ــا مانن ــن ی ــّیاره ی زمی ــطح س ــارش در س ب
ــوی ســیاه محســوب  ــع ق ــا وقای ــه برخــی از آن ه ــت ک ــوان یاف ــز می ت ــری نی دیگ
می شــوند و اکنــون قابــل تصــور هــم نیســتند. در آن صــورت چــه خواهیــم کــرد؟  
در مواجهــه بــا دمــای بــه ســرعت رو بــه افزایــش، ممکــن اســت وسوســه شــویم از 
روی قصــد و به عنــوان یــک راه کار فــوری بــه مهندســی آب و هــوا روی بیاوریــم کــه 
می توانــد بــرای بازگردانــدن دمــا بــه ســطوحی امن تــر دســت کم بــه طــور موقــت 
کافــی باشــد و در همیــن حــال تــالش کنیــم )این بــار شــاید جدی تــر( کــه انتشــار 
ــر،  ــی پایدارت ــم و اقدامات ــزان شــدیدی کاهــش دهی ــه می ــه ای را ب ــای گلخان گازه

گرچه آهسته تر، را به کار بگیریم. 
ــن  ــه ای ــوم۱۰ ب ــی عل ــی ملّ ــات آکادم ــی از تحقیق ــوا در یک ــی آب و ه مهندس
ــط  ــی محی ــامل مهندس ــد ش ــه می توان ــی ک ــده: »گزینه های ــف ش ــورت تعری ص
زیســت در مقیــاس بــزرگ بــا هــدف مقابلــه یــا خنثــی ســاختن اثــرات تغییــرات در 
شــرایط شــیمیایی جــو باشــد.« یــک مطالعــه ی انجمــن ســلطنتی۱۱ نیــز مهندســی 
آب و هــوا را این گونــه تعریــف کــرده:  »دســتکاری عمــدی شــرایط زیســت محیطی 
ــأ  ــا منش ــی ب ــرات اقلیم ــازی تغیی ــی س ــرای خنث ــترده ب ــاس گس ــّیاره در مقی س
انســانی.« گونه هــای محتمــل مختلفــی از مهندســی آب و هــوا وجــود دارنــد، اّمــا 
تاکنــون تنهــا یــک نــوع از آن هــا به عنــوان راه حلــی ســریع بــرای مشــکل افزایــش 
ــق پرتــاب ذرات  ــوا از طری ــی آب و ه ــن نــوع مهندس ــده. ای ــناخته ش دمــا ش
ــدف مســدود  ــا ه ــی را ب ــایبانی فضای ــّو س ــی ج ــه ســطح فوقان ــور ب ــده ي ن بازتابن

ساختن بخش کوچک اّما مهم تشعشعات خورشیدی ایجاد می کند.
از ایــن بــه بعــد در ایــن فصــل بــا سوءاســتفاده از واژه شناســی علمــی هرجــا کــه 
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اصطــالح مهندســی آب و هــوا را بــه کار می بــرم منظــورم بــه طــور خــاص ایجــاد 
ــن  ــی، ای ــم زمین شناس ــات عل ــت. )در ادبی ــی اس ــی مصنوع ــایبان فضای ــک س ی
شــیوه در طبقــه ی »مدیریــت تشعشــعات خورشــیدی« و در مقابــل طبقــه ی 
ــواع  ــورد ان ــوان در م ــود(. می ت ــته بندی می ش ــن« دس ــید کرب »حــذف دی اکس
دیگــر مهندســی آب و هــوا نیــز حــرف زد امــا بــه نظــرم در ایــن فصــل کوتــاه اجــازه 
ــه متمرکــز شــوم.  ــه طــور خــاص روی ایــن گون دارم )و حتــا مفیــد اســت( کــه ب
ــم، در  ــث می کن ــوا بح ــی آب و ه ــورد مهندس ــی در م ــد وقت ــه بع ــن ب ــس از ای پ

واقع مشغول حرف زدن در مورد »سایبان مهندسی شده« هستم. 
ــّو   ــی ج ــطح فوقان ــه  در س ــرار گرفت ــط ذرات ق ــده توس ــایبان مهندسی ش س
ــه  ــد ک ــاد می کن ــود را ایج ــه خ ــوط ب ــای مرب ــرات و دوراهی ه ــکالت، خط مش
بــه زودی بــه آن هــا خواهــم پرداخــت. تقریبــاً هیچ کــس چنیــن اقدامــی را به عنــوان 
ــن  ــا ای ــد، اّم ــه نمی کن ــی توصی ــرات آب و هوای ــل تغیی ــل در مقاب نخســتین راه ح
راه کار می توانــد به عنــوان جزیــی از یــک مجموعــه اقدامــات ضــروری بــرای مقابلــه 
بــا گرمایــش جهانــی نقش آفریــن باشــد. اگــر، بــه دالیلــی کــه تاکنــون برشــمرده ام، 
تــا وقتــی اثــرات مشــهود و شــدید آن بــه انــدازه ی مثــاًل یــک رکــود جهانــی زندگی 
مــا را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد و اقدامــات بســیار کمــی بــرای معکــوس ســاختن 
ــایبان  ــن راه کاری )س ــت چنی ــود، آن وق ــام ش ــی انج ــرات آب و هوای ــد تغیی رون
ــوع  ــوه کنــد. همچنیــن در نظــر گرفتــن ن ــد پُراهمیــت جل مهندسی شــده( می توان
ــد تجســم بهتــری  ــا کمــک کن ــه م ــد ب ــژه ای از ســایبان مهندسی شــده می توان وی
از مجموعــه ی مســایل مهمــی داشــته باشــیم کــه ممکــن اســت حــدود یــک قــرن 
ــاب  ــن کت ــی ای ــدف نهای ــا گذشــته، ه ــه ی این ه ــه، از هم ــد ک ــور کنن ــده ظه آین

است. 
ــای  ــر ج ــک آتشفشــان ه ــه ی ــار ک ــر ب ــی ه ــور طبیع ــه ط ــن ب ــّیاره ی زمی س
ــه شــرطی  ــوران می کنــد یــک ســایبان مهندسی شــده ایجــاد می کنــد؛ ب زمیــن ف
ــاب شــود.  ــی جــّو پرت ــه ســطح فوقان ــی ب ــر آن دی اکســید ســولفور کاف کــه در اث
ذرات فشــرده ای کــه همــراه بــا دی اکســید ســولفور در مافــوق جــّو قــرار می گیرنــد 
نــور خورشــید را بــاز می گرداننــد و در نتیجــه دمــای ســطح زمیــن را بــه ســرعت 
ــر آن  ــد عم ــود؛ هرچن ــان می ش ــریع نمای ــداد س ــن روی ــر ای ــد. اث ــش می دهن کاه
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ــرعت  ــفر۱۲ به س ــود در استراتوس ــزای موج ــن اج ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــاه اس ــز کوت نی
ــار هــم نیســتند چــرا کــه در ســطح استراتوســفر قــرار  تجزیــه می شــوند )و زیان ب
ــد  ــولفور در کار نخواه ــید س ــی از دی اکس ــیدی ناش ــاران اس ــه ب ــد و در نتیج دارن
بــود(. آخریــن بــاری کــه ایــن پدیــده ی طبیعــی روی داد مربــوط بــه فــوران کــوه 
ــرآورد می شــود باعــث کاهــش  ــوده کــه ب ــو۱۳ در ســال ۱۹۹۱ ب آتشفشــانی پیناتوب
ــد  ــال بع ــک س ــی ی ــن ط ــطح زمی ــای س ــن دم ــانتی گرادی میانگی ــه س نیم درج

شد؛ هرچند بعد از آن دما به مسیر اصلی خود بازگشت. 
ــده ی  ــایبان مهندسی ش ــن س ــر ای ــی از تأثی ــی طوالن ــرای مدت ــمندان ب دانش
ــن  ــل چنی ــورت تمای ــد در ص ــر می توان ــتند بش ــد و می دانس ــع بودن ــی مطل طبیع
ــه کار  ــق ب ــده از طری ــیوه ای اصالح ش ــه ش ــم ب ــد؛ آن ه ــاد کن ــدی را ایج فرآین
ــا پایــه ی دی اکســید ســولفور. امــا در  گرفتــن مــواد بازتابنــده موثرتــری از ذرات ب
ســال ۲۰۰۶، پــاول کروتــزن۱۴، شــیمی دانی کــه جایــزه ی نوبــل را در کارنامــه اش 
ــه بشــریت  ــر این ک ــی ب ــاخت مبن ــرح پیشــنهادی جــدی ای را منتشــر س دارد، ط
ــی یــک ســایبان مهندسی شــده ی مصنوعــی  ــه در مــورد نقــش احتمال ــد آزادان بای
بحــث کنــد؛ به خصــوص در صورتــی کــه تالش هــای ناچیــز بــرای کنتــرل انتشــار 
ــد )و  ــر می رس ــه نظ ــل ب ــه محتم ــور ک ــده، همان ط ــه ای در آین ــای گلخان گازه
اکنــون بــرای مــن حتــا محتمل تــر نیــز جلــوه می کنــد( در جلوگیــری از 
ــل را  ــزه ی نوب ــزن جای ــد. ]۲[ کروت ــاکام بمانن ــر ن ــی مض ــای آب و هوای رویداده
ــر  ــات مهندســی آب و هــوای غیرعمــدی بشــر ب ــورد صدم به خاطــر تحقیــق در م
ــه  ــرده و ب ــت ک ــاخته ی دســت بشــر دریاف ــا س ــر کلوفروکربن ه ــه اُزون به خاط الی

همین خاطر پیشنهاد او با اعتبار علمی و اخالقی باالیی نیز همراه بود. 
از آن زمــان بــه بعــد، بحــث در مــورد تحقیــق و بررســی ســایبان مهندسی شــده 
ــادآوری  ــاره ی ــد دوب ــی اســت. بای ــده ای بســیار جنجال ــن ای ــه. ای ــاال گرفت بســیار ب
ــوان  ــایبان مهندسی شــده را به عن ــچ کارشــناس جــدی ای س ــاً هی ــه تقریب ــرد ک ک
12. Stratosphere

دومین الیه ی بزرگ اتمسفر که پوشن سپهر نیز نامیده می شود. )مترجم(
13. Pinatubo

کوه آتشفشانی پیناتوبو در کشور فیلیپین قرار دارد. )مترجم(
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نخستین راه حل برای دفاع در مقابل تغییرات آب و هوایی توصیه نمی کند. 
ــا در حقیقــت ایــن شــیوه تنهــا راه کاری اســت کــه می توانــد دمــای ســطح  اّم
ــوب  ــر محس ــش بش ــا واکن ــن تنه ــاورد و بنابرای ــن بی ــرعت پایی ــه س ــان را ب جه
می شــود کــه می توانــد اثــرات مســیر رو بــه افزایــش دمــا را به ســرعت دفــع کنــد 
ــر  ــن به خاط ــید کرب ــار دی اکس ــش انتش ــد کاه ــا آن راه کاری مانن ــه ب و در مقایس
ــر می گــذارد.  ــر تغییــرات آب و هوایــی اث اینرســی تأخیــری بلند مــدت به ُکنــدی ب
حتــا اگــر می شــد آن را به ســرعت محقــق کــرد، زمانــی کــه نشــانه های فاجعه بــار 
ــل انتشــار دی اکســید  ــف کام ــد اســت توق ــوند، بعی ــدار ش ــی پدی ــش جهان گرمای
ــا در نظــر گرفتــن بزرگــی مســأله ی  ــد جلــوی آن هــا را بگیــرد. ب ــن نیــز بتوان کرب
بی  اطمینانی هــا  و  هزینه هــا  نظرگرفتــن  در  و  بین المللــی  عمومــی  کاالهــای 
مربــوط بــه آن، بســیاری )از جملــه مــن( متأســفانه نامحتمــل می داننــد کــه پیــش 
ــی  ــش جهان ــی، کاه ــرات اقلیم ــرات تغیی ــدن خط ــوع ش ــوس و قریب الوق از ملم

چشم گیری در انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد شود.
مــورد دیگــر دربــاره ی مهندســی آب و هــوا هزینــه بســیار پاییــن آن اســت. امــا 
ــا بــد؟ در واقــع، هزینــه ی غیرعــادی  ایــن هزینــه ي بســیار پاییــن خــوب اســت ی
پاییــن ســایبان مهندسی شــده به خاطــر امــکان اســتفاده در مقیــاس بســیار 
گســترده می توانــد بــه کابــوس کاالی عمومــی ارزان قیمــت تبدیــل شــود کــه خــود 
ــرات  ــن دوراهــی اث ــود. ای ــی خواهــد ب ــرات آب و هوای ــرای مشــکل تغیی ــی ب رقیب

جانبی می تواند برای آینده ی سّیاره مشکل ساز باشد. 
ــب  ــان معای ــد کــه می تواننــد در می ــواردی وجــود دارن ــی از م فهرســتی طوالن
یــک ســایبان مهندسی شــده قــرار بگیرنــد. نخســت این کــه چنیــن راه کاری تأثیــری 
ــکل  ــر مش ــدارد. دیگ ــن ن ــید کرب ــی دی اکس ــاد و غیرطبیع ــم زی ــکل تراک ــر مش ب
اساســی بــه اســیدی شــدن اقیانوس هــا بــاز می گــردد کــه ممکــن اســت بــا شــتاب 
افزایــش یابــد. بنابرایــن نابــودی کل اکوسیســتم اقیانوس هــا، شــامل از بیــن رفتــن 
صخره هــای مرجانــی، بــدون تغییــر باقــی خواهــد مانــد. در واقــع، می تــوان 
ــی  ــش جهان ــن در گرمای ــره ی زمی ــای ســطح ک ــرد حــل مشــکل دم ــتدالل ک اس
بــدون کاهــش ســطح دی اکســید کربــن می توانــد باعــث ایجــاد تصــوری اشــتباه در 

مورد امنیت زیستی شود. 

مهندسی آب و هوای سّیاره
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ــرات کامــل ســایبان مهندسی شــده به شــدت نامشــخص اســت. دانســته های  اث
از  داریــم،  بدهــد  روی  اســت  ممکــن  آن چــه  مــورد   در  کــه  هــم  اندکــی 
پارامتری ســازی،  بــه  ذاتــاً  آمــده کــه  به دســت  رایانه هــای  شبیه ســازی های 
ــع و باألخــره برخــورداری از درکــی درســت از ســاختار  ــه تواب ــوط ب ــای مرب فرم ه
کلّــی وابســته اســت. پیش بینــی دقیــق از الگوهــای هواشناســی منطقــه ای، ماننــد 
ــوای  ــددی آب و ه ــای ع ــف مدل ه ــه ضع ــی، نقط ــی  محل ــای آب و هوای رویداده

جهانی محسوب می شوند. 
در نتیجــه در حالی کــه تقریبــاً می تــوان مطمئــن بــود پرتــاب ذّرات بــه 
ــه در  ــورد این ک ــد، در م ــش می ده ــی را کاه ــای جهان ــن دم ــّو میانگی ــوق ج ماف
زمان هــا و مکان هــا مختلــف روی زمیــن چــه رویدادهــای آب و هوایــی رخ خواهنــد 
داد، بی  اطمیانــی بســیاری وجــود دارد. بــرای بســیاری از شــهرها، قانــون پیامدهــای 
ناخواســته بســیار مهــم خواهــد بــود. تقریبــاً بــا اطمینــان می تــوان گفــت الگوهــای 
بــارش تغییــر خواهنــد کــرد، شــاید به شــدت بدتــر شــوند. همچنیــن تهدیدهــای 
احتمالــی متوّجــه الیــه ی اُزون هســتند. اگــر برخــی از عناصــر اساســی در مدل هــا 
ــواردی  ــری از م ــه ي دیگ ــه نمون ــد ب ــوند، نتیجــه ي کار می توان ــه ش ــده گرفت نادی
تبدیــل شــود کــه در آن تّکبــر انســان رویــداد قــوی ســیاه دیگــری را رقــم زده. از 
ــر از  ــکلی وخیم ت ــه مش ــان ب ــدن درم ــل ش ــاالی تبدی ــال ب ــر، احتم ــن منظ ای
بیمــاری می توانــد باعــث صرف نظــر از اندیشــیدن بیشــتر در مــورد چنیــن 

راه کاری بشود. 
ســایبان مهندسی شــده حتــا اگــر بــه بهتریــن نحــو عمــل کنــد بازهــم راه حلــی 
موقــت اســت کــه بایــد بــه طــور دایــم تمدیــد شــود. در مــورد دی اکســید ســولفور، 
اثــر هواپخــش۱۵ حــدود یــک ســال باقــی می مانــد و در نتیجــه استراتوســفر بایــد 
ــر  ــا و ه ــا، هواپیماه ــا، بالن ه ــط راکت ه ــولفات توس ــا ذرات س ــم ب ــور دای ــه ط ب
وســیله ی دیگــری تغذیــه شــود. ایــن جنبــه ی موقتــی می توانــد نســبتاً خــوب یــا 
نســبتاً بــد باشــد، بــا توجــه بــه این کــه از کــدام منظــر بــه آن نگریســته می شــود. 
ــف شــود.  ــا متوق ــا حت ــق ی ــان تعلی ــر زم ــد در ه ــد می توان ــن فرآین ــو، ای از یک س
بــرای مثــال می تــوان امیــد داشــت ایــن توقــف پــس از کاهــش جــدی در انتشــار 
15.Aerosol
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ــن  ــد ای ــد )هرچن ــود روی ده ــل می ش ــدت حاص ــه در میان م ــه ک ــای گلخان گازه
پرســش باقــی می مانــد کــه تــا چــه حــد می تــوان اطمینــان داشــت سیســتم بــه 
ــی  ــوی ذّره پاش ــن به س ــر، رفت ــوی دیگ ــردد(. از س ــاز می گ ــال« ب ــت »نرم وضعی
اســتراتفور می توانــد ســّیاره را بــه راه کار درمانــی اعتیــادآور و طبعــاً بســیار 

خطرناک وابسته کند که در آن صورت توّقف آن کار ساده ای نخواهد بود. 
ــه می شــود  ــه ســایبان مهندسی شــده ارای ــوالً علی ــه معم اســتدالل دیگــری ک
بــه مســأله ی خطــر اخالقــی مربــوط می شــود. قــراردادن ذّرات بازتابنــده در 
اســتراتفور بســیار ارزان اســت. اســتداللی کــه معمــوالً در مقابــل تحقیــق دربــاره ی 
ــرح  ــورد آن مط ــث در م ــه بح ــتانه ی ورود ب ــا در آس ــده، ی ــایبان مهندسی ش س
می شــود ایــن اســت کــه اگــر افــکار عمومــی  بفهمنــد ایــن رویکــرد تــا چــه حــد 
ــرای  ارزان و آســان اســت، آن را به اشــتباه به عنــوان »راه حلــی« نه چنــدان گــران ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــر می گیرن ــانی در نظ ــأ انس ــا منش ــی ب ــرات آب و هوای ــکل تغیی مش
ــرای  ــی ب ــد از اراده ی سیاس ــم می توان ــی ه ــن اطالعات ــار چنی ــا انتش ــق، حت منط
ــه ای  ــای گلخان ــار گازه ــم گیر انتش ــش چش ــوار کاه ــیر دش ــادن در مس ــای نه پ
بکاهــد. پــس در نتیجــه شــاید بهتــر اســت از همــان اول اصــاًل بحــث ایــن راه کار 

مطرح نشود. 
ــایبان  ــت راه کار س ــا و معای ــه مزای ــوط ب ــات مرب ــه جزیی ــن ورود ب ــدف م ه
ــد دارم  ــا قص ــت. تنه ــی نیس ــرات آب و هوای ــأله ی تغیی ــرای مس ــده ب مهندسی ش
دانشــی ابتدایــی را در مــورد موضوعــات اساســی آن ارایــه کنــم. ایــن رویکــرد در 
حــال حاضــر توجــه کافــی را کســب کــرده؛ تــا جایــی کــه همیــن حــاال هــم بخــش 
ــوان  ــه و می ت ــاص یافت ــه آن اختص ــی ب ــم هواشناس ــات عل ــی از ادبی ــل توجه قاب

به وسیله ی فضای مجازی در مورد آن اطالعاتی به دست آورد. 
تــا ایــن لحظــه بــه نظــرم خطــوط کلــی یــک اجمــاع علمــی در مــورد نقــش 
ــان  ــی نمای ــرات آب و هوای ــأله ی تغیی ــرای مس ــده ب ــایبان مهندسی ش ــرد س رویک
ــق  ــم مواف ــف می کن ــاع وص ــک اجم ــوان ی ــه به عن ــا آن چ ــراد ب ــه ی اف ــده. هم ش
نیســتند، امــا تعــداد موافقــان آن قــدر هســت کــه ارزشــش را داشــته باشــد طرحــی 

کلی را بیش از  پیش رفتن ترسیم کنیم.
تقریبــاً همــه موافقنــد ســایبان مهندسی شــده پیشــنهادی ترســناک اســت؛ 

مهندسی آب و هوای سّیاره
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همــراه بــا خطــرات ذاتــی کافــی کــه آن را بــه گزینــه ای نامطلــوب در مقایســه 
ــرای کاهــش شــدید انتشــار گازهــای  ــا بســیاری از اســتراتژی های متعــارف ب ب
ــایبان  ــه س ــد ک ــه موافقن ــاً هم ــن تقریب ــد. همچنی ــل می کن ــه ای تبدی گلخان
ــار  ــدید انتش ــش ش ــارف کاه ــیوه های متع ــا ش ــه ب ــده در مقایس مهندسی ش
گازهــای گلخانــه ای، احتمــاالً راه به مراتــب ارزان تــری بــرای پاییــن نگــه داشــتن 
میانگیــن دمــای جهانــی خواهــد بــود. بخــش بحــث برانگیزتــر اجماعــی در حــال 
ــایبان  ــورد س ــق در م ــاب از تحقی ــرات اجتن ــد خط ــه می گوی ــت ک ــور اس ظه
ــک( بیشــتر از خطــرات  ــده ای نزدی ــا در آین ــال حاضــر )ی مهندسی شــده در ح
انجــام تحقیقاتــی اولیــه در حــال حاضــر )یــا در آینــده ای نزدیــک( در مــورد ایــن 
ــت  ــان اس ــات هم ــام تحقیق ــاع از انج ــتدالل در دف ــن اس ــت. مهم تری راه کار اس
ــان از  ــد و آن زم ــال ۲۰۰۶ مطــرح ش ــزن در س ــاول کروت ــدا توســط پ ــه ابت ک
حمایــت کافــی برخــوردار نشــد و حتــا اکثریــت جامعــه ی علمــی بــا آن مخالفــت 

کردند.
ایــن اســتدالل ســاده اســت: اقداماتــی کــه تاکنــون بــرای مهــار انتشــار گازهــای 
ــرای  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــی بوده ان ــفانه ناکاف ــده متأس ــام ش ــه ای انج گلخان
ــرایط در  ــن ش ــد. در ای ــی بمانن ــی باق ــان ناکاف ــز همچن ــور نی ــل تص ــده ای قاب آین
ــوع  ــر قریب الوق ــد و خط ــش یاب ــده به شــدت افزای ــوا در آین ــای ه ــر دم ــت اگ نهای
یــک فاجعــه ی جهانــی حــس شــود، چــه بایــد کــرد؟  یــک ســایبان مهندسی شــده 
ــای  ــن دم ــرای کاهــش ســریع میانگی ــل تصــور ب ــا راه کار قاب در حــال حاضــر تنه
ــوارد، پیــش از این کــه  ــا در نظــر گرفتــن همــه ی م ــی اســت. در مجمــوع، ب جهان
ــرای به کارگیــری ایــن راه کار ایجــاد شــود، بهتــر نیســت شــناخت مان را  تمایلــی ب
تــا حــد امــکان افزایــش داده و آمــاده شــویم؟ در نتیجــه اســتدالل مربــوط بــه دفــاع 
از انجــام تحقیقــات در مــورد ســایبان مهندســی در حــال حاضــر در حقیقــت تقریبــاً 

استدالل پیش فرض است.
حتــا بــا تاکیــد بــر اجتناب ناپذیــری ذاتــی به کارگیــری یــک ســایبان 
ــن  ــم. ای ــت می کن ــرض را تقوی ــتدالل پیش ف ــن اس ــده، ای ــده در آین مهندسی ش
اجتنــاب ناپذیــری از جنبــه ی دیگــر کاالهــای عمومــی زوج اثــرات جانبــی تغییــرات 

آب و هوایی ناشی می شود که تا این جا توجه چندانی به آن نشده است. 
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اســکات بــرت۱۶، در مقالــه ای هوشــمندانه و مهــم با عنــوان »اقتصــاد باورنکردنی 
ــه ایجــاد و  ــرد ک ــب ک ــن موضــوع جل ــه ای ــات را ب ــوا۱۷« توجه مهندســی آب و ه
ــی ارزان  ــدی باورنکردن ــه ح ــد ب ــده می توان ــایبان مهندسی ش ــک س ــه داری ی نگ
باشــد. ]۳[ اساســاً هــر کشــور مصّممــی حتــا بــا اقتصــادی بــا انــدازه متوســط، اگــر 
بــا مخالفتــی مواجــه نشــود، می توانــد در پاســخ بــه نیــازش بــرای کاهــش ســریع 

دما سایبان مهندسی شده ی مخصوص به خود را برپا کند. 
ــه ای را  ــای گلخان ــاختن گازه ــدود س ــوم مح ــی مرس ــرات جانب ــا زوج اث این ه
ــی مــادر همــه ی  ــرات جانبــی متعــارف تغییــرات آب و هوای تشــکیل می دهنــد. اث
اثــرات جانبــی اســت؛ چــرا کــه کاســتن از گازهــای گلخانــه ای به خاطــر مشــکالت 
ــرا و  ــر اج ــارت ب ــکان نظ ــا ام ــراه ب ــادار )هم ــی معن ــق جهان ــه تواف ــتیابی ب دس
تنبیهــات الــزام آور( بــرای کاالهــای عمومــی جهانــی کم اثــر کــردن تغییــرات آب و 
هوایــی به نســبت بســیار گــران اســت امــا یــک ســایبان خورشــیدی مهندسی شــده 
ــده شــود؛ چــرا کــه کاهــش میانگیــن  ــرات جانبــی نامی ــدر همــه ی اث ــد پ می توان
ــد یک جانبــه از آن  دمــای هــوا توســط آن بســیار ارزان اســت؛ هــر کشــور می توان
ــه  ــرد و در نتیج ــره بب ــا( به ــش دم ــرای کاه ــازش )ب ــاختن نی ــرف س ــرای برط ب

»کاالی عمومی  بدی« را به چندین کشور دیگر تحمیل کند. 
اکنــون اجــازه بدهیــد بــه نقطــه ی اوج گمانه زنی هایــم در مــورد ســّیاره ای کــه 
ــتانی  ــگارش داس ــال ن ــه در ح ــه ک ــم. البت ــده برس ــی ش ــوا در آن مهندس آب و ه

علمی ــ تخیلی هستم که ممکن است به دالیلی بسیار هرگز تحقق نیابد.
وجــه واقع گــرای مــن می گویــد تــا وقتــی خطــرات آشــکار و حاضــر تغییــرات 
آب و هوایــی کــه تهدیدکننــده ی زندگــی عــادی باشــند مشــاهده نشــوند، جهــان 
تنهــا بــه حــدی انــدک انتشــار گازهــای گلخانــه ای را محــدود خواهــد کــرد. مــادر  
هزینه هــای  می کنــد.  عمــل  قــوی  بســیار  این جــا  جانبــی  اثــرات  همــه ی 
فناوری هــای غیرکربنــی بســیار بــاال اســت و ســطح بســیار باالیــی از همکاری هایــی 
بیــن المللــی بــرای آن مــورد نیــاز اســت کــه حداقــل فعــاًل محقــق نشــده. خطــر 

16. Scott Barrett
استاد اقتصاد منابع طبیعی در دانشگاه کلمبیا. )مترجم(

17.The Incredible Economics of Geoengineering
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تغییــرات آب و هوایــی در مقایســه بــا مشــکالتی کــه در حــال حاضــر وجــود دارنــد  
ــه  ــند. ب ــر می رس ــه نظ ــده ای دور ب ــه آین ــوط ب ــی و مرب ــیار تخیل ــیار دور، بس بس
ــند و  ــری بیندیش ــه ی دیگ ــه گون ــون ب ــردم اکن ــه م ــار این ک ــر انتظ ــن خاط همی
عمــل کننــد، به ویــژه در عرصــه ی بین المللــی، خواســتی به مراتــب فراتــر از 

طبیعت بشر است. 
متأســفانه فکــر می کنــم ماجــرا این گونــه خواهــد بــود کــه جهــان بــدون هیــچ 
کاهشــی بــه انتشــار مقادیــر هنگفتــی از گازهــای گلخانــه ای ادامــه خواهــد داد تــا 
بحرانــی ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی آشــکارا نمایــان شــود. این جــا در چیــزی 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــی م ــده ایم. نگران ــار ش ــی۱۸ گرفت ــه ی مالتوس ــه تل ــبیه ب ش
مکانیــزم متعادل ســازی جهــان حقیقــی بــه گونــه ای اســت کــه گازهــای گلخانــه ای 
همچنــان انباشــته شــوند تــا وقتــی برخــی از خطــرات آشــکار و حاضــر تغییــرات آب 
ــادر  ــند. م ــوری باش ــی ف ــد اقدام ــه نیازمن ــوند ک ــان ش ــدی نمای ــا ح ــی ت و هوای
همــه ی اثــرات جانبــی در مقابــل همــکاری جهانــی جــدی مقاومــت خواهــد کــرد 
تــا وقتــی آشــکار شــدن اثــر حقیقــی ترســناک )یــا شــاید خطــری بســیار قریــب 
الوقــوع( رویدادهــای آب و هوایــی باعــث بســیج عمومــی واقعــی و فشــار از پاییــن 

به باال برای اقدامی عاجل شود. 
بی  اطمینانی هــای ســاختاری عظیــم  در مــورد زمان بنــدی رونــد انتشــار 
ــی  ــه وقت ــت ک ــد داد هس ــی آن روی خواه ــه در پ ــه ای و آن چ ــای گلخان گازه
تهدیدهــای مســتقیم تغییــرات آب و هوایــی را، بــه هــر نحــوی کــه تعریــف شــده 
ــه  ــر این ک ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ــر می گی ــوند در ب ــر ش ــار ظاه ــتین ب ــند،  نخس باش
ــخص  ــی مش ــد زمان ــرایط می انجام ــدن ش ــی ش ــه بحران ــه ب ــی ک ــتانه ی کربن آس
خواهــد شــد کــه نشــانه های ایــن بحــران مشــاهده شــود و از حــاال نمی تــوان ایــن 

آستانه ی بحرانی را تعیین کرد.
ــه در آن  ــی را ک ــرات آب و هوای ــد ســطحی از تغیی ــدا بای ــر، ابت ــان دیگ ــه بی ب

18.Malthusian Trap
بنابر تله ی مالتوس، که به خاطر توماس مالتوس این گونه نام گذاری شــده، پیشرفت بشر تنها باعث افزایش 
جمعیت شده و تأثیری بر سطح زندگی افراد ندارد. البته بسیاری از کشورها در مقاطعی توانسته اند از تله ی 

مالتوسی خارج شوند. )مترجم(  
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افــراد عــادی خواســتار اقــدام فــوری می شــوند تعریــف کــرد. ســپس بــه شــیوه ای 
مرســوم مســیر تغییــرات آب و هوایــی را ترســیم کــرد. وقتــی اقدامــی مهــم انجــام 
خواهــد شــد حــدوداً زمانــی خواهــد بــود کــه مســیر تغییــرات آب و هوایــی از حــد 
ــا  ــد ت ــن می گوی ــن م ــه بدبی ــه وج ــر رود. در نتیج ــدام فرات ــرای اق ــاب الزم ب نص
وقتــی در آینــده ي نامعلــوم و نامشــخص کــه پیامدهــای مســتقیم تغییــرات آب و 
هوایــی از حــد نصــاب الزم بــرای اقــدام فــوری عبــور کننــد، بــه انباشــتن گازهــای 

گلخانه ای ادامه می دهیم. 
اّمــا در ایــن لحظــه اســت کــه پــدر همــه ي آثــار جانبــی وارد عمــل می شــود. 
ایجــاد یــک ســایبان به وســیله مهندســی آب و هــوا بســیار ارزان اســت و در نتیجــه 
ــرات  ــه به شــدت از تغیی ــه ی آن به خصــوص توســط کشــورهایی ک ایجــاد یک جانب
آب و هوایــی آســیب دیده انــد و جامعــه ی آن هــا خواســتار اقــدام فــوری هســتند، 
مقاومت ناپذیــر خواهــد بــود. ســناریوی کابوس بــار مــن بــرای یــک قــرن و چنــدی 
ــار جانبــی تغییــرات آب و  ــی میــان زوج آث ــن اســت کــه تنشــی باورنکردن بعــد ای
هوایــی وجــود داشــته باشــد. در این صــورت جهــان آینــده در موقعیــت بــدی قــرار 

خواهد گرفت. 
ــوان بیــش از ایــن  ــه نظــرم نمی ت ــد کــرد؟ ب در مــورد همــه ی این هــا چــه بای
ــک ســایبان مهندسی شــده  ــرد  ی ــی بب ــان پ ــر جه ــه هرچــه زودت ــرد ک ــد ک تأکی
می توانــد بــه پــدر همــه ی آثــار جانبــی تبدیــل شــود، بــرای پیامدهــای احتمالــی 
آن آماده تــر خواهیــم بــود. فکــر نمی کنــم بی  توجهــی بــه ایــن زوج از آثــار جانبــی 

تغییرات آب و هوایی راه کاری معقول یا حتا عملی باشد. 
نخســت این کــه نیــاز شــدیدی بــه نوعــی از یــک چارچــوپ بین المللــی فراگیــر 
بــرای مواجهــه بــا مســایل مربــوط بــه ســایبان مهندسی شــده وجــود دارد. اکنــون 
ــا  ــت، اّم ــیار زود اس ــوب بس ــن چارچ ــی ای ــکل نهای ــورد ش ــی در م ــرای گمانه زن ب
ــه آن  ــوط ب ــرای بحــث در مــورد ایــن مشــکل و مباحــث مرب نشســت های اولیــه ب
ــد توســعه ی قوانیــن و  ــی بای ــاز شــود. خواســت نهای ــه زودی آغ ــد ب ــد و بای می توان
مقرراتــی همــراه بــا شــیوه ای از حکم رانــی باشــد؛ بــه گونــه ای کــه بــرای تصمیــم 
گیــری در مــورد چگونگــی و زمــان بــه کار گرفتــن ســایبان مهندسی شــده توســط 
ــن  ــی ای ــورد چگونگ ــث در م ــرای بح ــون ب ــد. اکن ــه کار بیای ــی ب ــه ی جهان جامع
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قوانیــن بســیار زود اســت، اّمــا بــرای بحــث در مــورد مســایلی کــه احتمــاالً در ایــن 
چارچوب قرار خواهند گرفت به هیچ وجه زود نیست. 

مــا بایــد تــا آن جــا کــه ممکــن اســت و در ســریع ترین شــکل ممکــن 
ــاالً  ــه احتم ــم ک ــش دهی ــده افزای ــایبان مهندسی ش ــورد س ــناخت مان را در م ش
ــتدالل  ــود. اس ــز می ش ــک نی ــی کوچ ــی آن در مقیاس ــری آزمایش ــامل به کارگی ش
ــایبان  ــورد س ــات در م ــا تحقیق ــت ب ــه در مخالف ــی ک ــر اخالق ــه خط ــوط ب مرب
ــد کــه  ــکار عمومــی دریابن ــن اســت کــه اگــر اف ــه کار مــی رود ای مهندسی شــده ب
ایــن رویکــرد تــا چــه انــدازه ارزان اســت، ممکــن اســت بــا »راه حلــی « نه چنــدان 
گــران بــرای مشــکل تغییــرات آب و هوایــی بــا منــش  انســانی فریفتــه شــوند. مــن 
ــه  ــد ک ــاهده کنن ــی مش ــکار عموم ــر اف ــم:  اگ ــر می کن ــن فک ــالف ای ــت خ درس
ســایبان مهندسی شــده توســط دولت هــا مدنظــر قــرار گرفتــه و در جامعــه جهانــی 
در مــورد آن بحــث می شــود، بــه دالیلــی بســیار، درخواهنــد یافــت مشــکل تغییرات 
ــی  ــار جانب ــه ی آث ــدر هم ــر پ ــت. اگ ــدی اس ــاً ج ــد واقع ــه ح ــا چ ــی ت آب و هوای
ــای آن را  ــد دورنم ــه بای ــاند ک ــی می کش ــه جای ــا را ب ــده( م ــایبان مهندسی ش )س
جــدی بگیریــم، پــس شــاید بــرای غلبــه بــر مــادر همــه ی آثــار جانبــی بایــد بیشــتر 
ــه  ــی ک ــن الملل ــده ای بی ــرای معاه ــره ب ــق مذاک ــم از طری ــم؛ آن ه ــالش کنی ت
جزییــات مربــوط بــه تقســیم هزینــه ی ســنگین محدودســازی شــدید انتشــار کربــن 

جهانی را چکش کاری کند. 
ــی  ــن مشــکل، ســناریوی علمــی ــــ تخیل ــد گفــت ای ــدی بای ــرای جمــع بن ب
ــده  ــرن آین ــک ق ــدود ی ــان در ح ــل جه ــن معض ــرای بزرگ تری ــن، ب ــب م منتخ
ــت«  ــریت« و »طبیع ــان »بش ــزرگ می ــاس ب ــده و در مقی ــی درهم تنی ــت. تنش اس
کــه بــرای مدتــی طوالنــی در حــال شــکل گرفتــن بــود و مقیــاس عظیــم آن کــه 
ابتــدا در اوایــل قــرن بیســت ویکم آشــکار شــد و عصــر آنتروپوســین نــام گرفــت تــا 
آغــاز قــرن بیســت و دوم بســیار قوی تــر و عریــض تــر خواهــد شــد. آن زمــان دیگــر 
هیــچ توّهمــی در مــورد نگــه داری و حفــظ طبیعــت توســط انســان ها باقــی نخواهــد 
مانــد و مســأله ی اصلــی ایــن خواهــد بــود کــه انســان ها بــه گونــه ای خردمندانــه 
همــراه بــا نســخه ای از طبیعــت کــه بــه خاطــر فعالیــت بشــر بــرای همیشــه تغییــر 

کرده تکامل یابند. 
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ــرات آب و  ــی تغیی ــار جانب ــان زوج آث ــش می ــذار تن ــن گ ــل محــرک در ای عام
هوایــی خواهــد بــود. مــادر همــه ی آثــار جانبــی قدرتمندتــر از آن خواهــد بــود کــه 
ــی  ــرات احتمال ــه اث ــوص ک ــود؛ به خص ــت ش ــران پرداخ ــی گ ــای کاالی عموم به
ــه  ــتر ب ــه بیش ــوس نیســت.  توج ــادی ملم ــراد ع ــرای اف ــی ب ــرات آب و هوای تغیی
دیگــر نگرانی هــا نیــز جلــوی کاهــش چشــم گیر انتشــار کربــن را در حــال حاضــر 
ــه  ــی ادام ــا زمان ــش ت ــبی کم وبی ــی نس ــرایط بی  عمل ــن ش ــت. ای ــد گرف نخواه
خواهــد یافــت کــه میــزان کافــی گازهــای گلخانــه ای در بلندمــدت در جــّو انباشــته 
شــده و خطــر واضــح و حاضــر تغییــرات آب و هوایــی بــه گونــه ای نمایــان شــود کــه 
نیازمنــد اقدامــی فــوری باشــد.  بنابرایــن پیش بینــی بدبینانــه ایــن اســت کــه رونــد 
ــی  ــر واقع ــتن اث ــای گذاش ــه ج ــان ب ــا زم ــه ای( ت ــای گلخان ــار گازه ــی )انتش فعل
هولنــاک )یــا شــاید تنهــا تهدیــد واقعــی قریب الوقــوع( آب و هوایــی ادامــه خواهــد 
ــکل  ــوری ش ــی ف ــت اقدام ــرای خواس ــی ب ــیج عموم ــه بس ــت ک ــت و این جاس یاف
ــدی  ــی تهدی ــرات آب و هوای ــد تغیی ــادی دریابن ــهروندان ع ــی ش ــرد. وقت می گی
ــودی  ــه رک ــد ب ــال می توان ــرای مث ــت، ب ــی اس ــاه جهان ــرای رف ــوری ب ــدی و ف ج
ــدی در  ــور ج ــه ط ــی ب ــی اساس ــام اقدام ــگاه انج ــد، آن ــی بینجام ــق و طوالن عمی

دستور کار قرار می گیرد.  
ــن  ــی چنی ــی، وقت ــر تصادف ــن متغی ــی ای ــی باورنکردن ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ب
تهدیــد آب و هوایــی مشــهودی بــرای نخســتین بار نمایــان می شــود بســیار 
ــر  ــرای اقــدام چاره ســاز دی نامشــخص اســت. گرچــه احتمــاالً همیــن حــاال هــم ب
شــده.  ایــن اثــرات بــه هــر نحــوی و در هــر زمانــی نمایــان شــوند، پــدر همــه ی آثار 
ــرات  ــر اث ــد به خاط ــاس کن ــه احس ــوری ک ــر کش ــد ه ــد ش ــث خواه ــی باع جانب
تغییــرات آب و هوایــی تحــت فشــار قــرار گرفتــه و موجودیتــش تهدیــد می شــود 
ــده  ــایبان مهندسی ش ــاد س ــوص ایج ــه و به خص ــدام یک جانب ــری اق ــا به کارگی ب

که بسیار کم هزینه است وسوسه شود. 
ــی  ــل پیش بین ــروز غیرقاب ــه ام ــرفت هایی ک ــیاری از پیش ــع بس ــور قط ــه ط ب
هســتند در یــک قــرن آینــده ممکــن اســت باعــث شــوند رونــد منتهــی بــه ایــن 
ــا تصــور کنیــد چیــن و  ــوی تحقــق گرفتــه شــود. اّم ــوس متوقــف شــده و جل کاب
هنــد بــه رشــد ســریع خــود ادامــه دهنــد و کشــورهای بیشــتری بــا میــل بــه مــّزه 
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ــد. تصــور کنیــد  ــه کاروان رشــد آن هــا بپیوندن کــردن ســبک زندگــی پیشــرفته ب
ایــاالت متحــد و ژاپــن و چندیــن کشــور دیگــر بــا اقتصادهــای پیشــرفته همچنــان 
ــن نیســتم در  ــچ وجــه مطمئ ــه هی ــن صــورت ب ــد. در ای ــدی پیشــرفت کنن به ُکن
یــک قــرن آینــده به کارگیــری یــک تحــول فناورانــه ی عــاری از کربــن یــا معجزاتــی 

دیگر برای نجات از وضعیت فعلی تحقق یابد.
ــاط  ــا احتی ــا آی ــود. ام ــق نش ــز محق ــن هرگ ــار م ــناریوی تیره وت ــدوارم س امی
ــناریو  ــن س ــرای بدتری ــی و ب ــناریو الب ــن س ــرای بهتری ــه ب ــن نیســت ک واجــب ای
ــن  ــه ای ــی ب ــرات آب و هوای ــی تغیی ــار جانب ــی زوج آث ــم؟ دوراه ــزی کنی برنامه ری
ــرن آینــده کار  ــک ق ــا آن  در ی ــرای مواجهــه ب ــی ب معناســت کــه جامعــه ی جهان

بسیاری در پیش دارد. 
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فصل1:
۱ـ برای تعاریف و داده ها بنگرید به:

D. Acemoglu, S. Johnson, J. Robinson, and P. Yared, “Income and Democracy,” 

American Economic Review 98 (2008): 808– 842

شــاخص های فریــدام هــاوس و پولیتــی ۴ هــر دو بــه گونــه ای تعدیــل شــده اند کــه 
عــدد صفــر نمایان گــر کمتریــن حــد دموکراتیــک و یــک نمایانگــر بیشــترین حــد 
ــای  ــرای نمونه ه ــده( ب ــن نش ــن )توزی ــدد میانگی ــر دو ع ــد. ه ــک باش دموکراتی
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