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کتاب  و نویسنده دربارۀ 

پول  نیز همیشــه  زیــرا دیگــران  پول هســتند  »همــگان همیشــه خواهــان 
که  با هر چیزی  را  کــه می توانیم پول  و این بدان معناســت  می خواهند، 

کنیم.« مبادله  می خواهیم 
اینقــدر  مــا  زندگــی  در  پــول  امــروزه  اختــراع شــد؟ چــرا  پــول چگونــه 
پول  آیندۀ  و  ناراحت تر می کنــد؟  یــا  را شــادتر  ما  پول  آیــا  دارد؟  اهمیــت 
بینشی درخشــان، خواننده  و  با شــفافیت  نوح حراری  یووال  چیســت؟ 
اقتصاد سدۀ بیست و یکم می برد و  تا  اولین سکه ها  ادوار  از  به ســفری  را 
یم؛ چه  به ما نشان می دهد چگونه همۀ ما در آستانۀ یک تحول قرار دار

نیاید. بیاید، چه  خوشمان 
و  انســان خردمند  نــوح هراری،  کتاب های  از  منتخبــی  کتاب  ایــن 

گونه، است. انسان خدا
و در  اســرائیل متولد  میــادی در  نوح حراری در ســال 1976  یــووال 
بریتانیا  به  بیســت ســالگی  در  بزرگ شــد.  یهودی  یک خانوادۀ ســکوالر 
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رمایه داری 6     کیش س

بازگشت  اسرائیل  به  و سپس  کرد  کســفورد تحصیل  آ دانشگاه  در  و  آمد 
قرون  و متخصص  اورشــلیم  دانشــگاه  اســتاد  کشــور  این  در  کنون  و هم ا

یخ جهان است. تار و  وسطا 
زندگی  بزرگ درخصوص  پایین مجذوب پرسش های  از ســنین  ی  و
شادی  متضمن  قدرت  آیا  دارد؟  وجود  عدالت  یخ  تار در  آیا  است:  بوده 
گر وجود داشته باشد( انسان را از حیوانات  است؟ و اینکه چه چیزی )ا
مختصر  یخ  تار خردمنــد:  انســان  کتاب  تألیف  می ســازد؟  متمایز  دیگــر 
زمان  از  کتــاب  ایــن  و  بود  پرســش ها  ایــن  به  پاســخ  برای  بشــر1، تاشــی 
از هواداران،  که سپاهی  تألیف به پدیده ای بین المللی بدل شده است 
را به خود  کر3  کا یس  ایوانز2 و جارو کریس  اوباما و  ک  تا بارا گیتس  از بیل 
یخ مختصر  تار گونه:  انسان خدا نام  با  او  کتاب دوم  کرده اســت.  جلب 
برای پرسش هایی  یافتن پاسخی  ی در حال  که و آینده4 نشــان می دهد 
کتــاب قبلی یک  نیــز مانند  کتاب  ایــن  و  آیندۀ بشــریت اســت  درمــورد 

بوده است. بین المللی  پدیدۀ هیجان انگیز 
همچنین  و  می کند  تعمق  ســاعت  دو  روزانه  و  است  گیاه خوار  ی  و
کارمی یوسف6 در  کز تعمق ویپاسانا5 شرکت می کند. او با  ساالنه در مرا

زندگی می کند. اورشلیم  از  خارج 

1  Sapiens: A Brief History of Humankind
2  Chris Evans
3  Jarvis Cocker
4  Homo Deus: A Brief History of Tomorrow
5  Vipassana
6  Karmei Yosef
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رایحۀ پول

کشور  به  اسپانیایی  کشورگشایان  و  کورتز1  هرنان  میادی   1519 ســال  در 
بردند.  بــود، هجوم  انســانی دورافتاده ای  آن  زمان دنیای  تــا  که  مکزیــک 
آزتک هــا2 می نامیدند،  را  و خود  زندگی می کردنــد  آنجــا  در  که  مردمانــی 
زرد  فلز  به  بیگانگان عاقۀ خارق العاده ای  که  به ســرعت متوجه شــدند 
هیچ گاه  آنهــا  علی الظاهر  درحقیقــت،  می دهنــد.  نشــان  خاصــی  رنــگ 
ناآشــنا  با طا  بومیان  نمی کشــیدند.  فلز دســت  این  از صحبــت درمورد 
آن  از  بومیــان  درنتیجــه  بــود،  ســاده  آن  بــا  کار  و  زیبــا  فلــز  ایــن  بودنــد؛ 
به ســان وســیلۀ  گرد طا  از  گاهی  و پیکره ها و  زیــورآالت  بــرای ســاخت 
آزتــک قصد خرید چیزی  که یک  اما زمانی  اســتفاده می کردنــد.  مبادله 
پارچــه  توپ هــای  یــا  کائــو  کا دانه هــای  آن  ازای  در  عمومــا  داشــت،  را 
به طا  به ظاهر دل مشــغولی شــدید اسپانیایی ها  بنابراین،  می پرداخت. 

1  Hernán Cortés
2  Aztecs
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رمایه داری 8     کیش س

و  نبود  بافتــن  یا  نوشــیدن  یا  قابل خــوردن  که  فلــزی  بــود.  ســردرنیاوردنی 
اینقدر  نبود، چرا  مناسب  اسلحه  یا  ابزار  برای ساخت  که  بود  نرم  چنان 
اسپانیایی ها1  چرا  که  پرســیدند  کورتز  از  بومیان  وقتی  داشــت؟  اهمیت 
کشورگشای اسپانیایی پاسخ  چنین اشتیاق نفسی به طا داشتند، این 
بیماری قلبی رنج می بریم  از یک  و همراهانم  که من  »به  این دلیل   داد: 

قابل  درمان است.« با طا  فقط  که 
می آمدنــد،  آن  از  اســپانیایی ها  کــه  آفریقایی-آســیایی  جهــان  در 
نیز  دشــمنان  تندوتیز ترین  حتــی  بود.  همه گیر  واقعــًا  طا  به  دل مشــغولی 
قبل  قرن  با اســتفاده داشتند. ســه  زرد رنگ  فلز  این  به  نســبت  شــهوتی 
را  مذهبی  خونین  جنگ  یک  او  ارتش  و  کورتز  اســاف  مکزیک،  فتح  از 
انداختند.  راه  به  آفریقای شمالی  و  ایبریا2  در  پادشاهی های مسلمان  با 
و  مزارع  را می کشــتند،  از یکدیگر  نفر  هــزاران  اهلل  پیروان  و  پیروان مســیح 
باغ ها را ویران و شهرهای پررونق را به خرابه هایی سوزان و دودان تبدیل 

اهلل. یا  بیشتر مسیح  برای شکوه  می کردند؛ همه وهمه 
می کردند،  پیــدا  را  دســت  بــاال  یــج  به تدر مســیحیان  کــه  همینطــور 
بلکه  کلیساها  ساخت  و  مساجد  تخریب  با  نه تنها  را  خود  پیروزی های 
از  و ســپاس گزاری  نقرۀ جدید صلیب نشــان  و  طــا  با ضرب ســکه های 
بود  کــرده  آنها اعطا  بــه  کافران  با  کــه در مبــارزه  بــرای مرحمتی  خداونــد 
پــول جدید نوع  کنار  با این  وجــود، فاتحان در  نشــانه گذاری می کردنــد. 
گفته می شد و مبین  که به آن میار3  دیگری از سکه را ضرب می کردند 
فاتحان  که  این ســکه های چهارگوشی  ی  بود. رو نســبتًا متفاوت  پیامی 
بود:  نوشــته شــوده  روان  به خط عربی  را ضــرب می کردند  آنها  مســیحی 
ملگوئیل4  کاتولیــک  اســقف های  حتی  رســول اهلل.«  محمد  و  »الاله االهلل 

1  Spaniards
2  Iberia
3  millares
4  Melgueil
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رایحۀ پول    9

بیــن  رایــج  از ســکه های  بــه اصــل  وفــادار  کپی هــای  ایــن  نیــز  گــدی1  آ و 
از  با خوشــحالی  نیز  و مســیحیان خداترس  رواج می دادند  را  مســلمانان 

استفاده می کردند. آنها 
بازرگانان  نیز شکوفا شد.  تپه  و شــکیبایی در آن سوی  بردباری  این 
از  اســتفاده  بــا  را  خــود  کســب وکار  نیــز  شــمالی  آفریقــای  در  مســلمان 
واتیــکان3  دوکات  و  فلورنتیــن2  فلوریــِن  ماننــد  مســیحی  ســکه های 
مســلمان  کمــان  حا حتــی  می دادنــد.  انجــام  ناپلئونــی4  گیگلیاتــوی  و 
یافــت  در از  نیــز  بودنــد  کافــر  مســیحیان  مقابــل  در  جهــاد  خواهــان  کــه 
کرۀ  با مالیات هایی در قالب سکه های منقش به صورت مسیح و مادر 

بودند. او خرسند 

قیمتش چند است؟

و  شــکار  بــه  آنهــا  از  گــروه  هــر  نداشــتند.  پــول  شکارچی- خوشــه چینان 
تولیــد می کردند؛  را  تمــام مایحتاج خود  تقریبًا  و  خوشــه چینی پرداختــه 
گــروه  هــر  مختلــف  اعضــای  جــادو.  تــا  پاپــوش  از  و  دارو  تــا  گوشــت  از 
و  کاالها  امــا  کنند،  پیــدا  می توانســتند تخصصــی در وظایــف مختلف 
ک  اشــترا به  تعهدات  و  پایۀ همیاری ها  بر  اقتصادی  را در  خدمات خود 
از  اهدا می شــد حامل حســی  به رایگان  کــه  گوشــتی  تکه  می گذاشــتند. 
گروه هــا  ایــن  رایــگان.  پزشــکی  کمــک  ازای  مثــًا در  بــود؛  مقابله به مثــل 
اقــام وجود  از  نــادری  تعداد  فقــط  بودند؛  اقتصــادی مســتقل  لحــاظ  از 
یایی،  در )صدف های  نبود  دســتیابی  قابل  محلی  به صورت  که  داشت 
از  باید  و  قبیــل(  این  از  مــواردی  و  آتش فشــانی  شیشــه های  رنگ دانه ها، 
تهاتری ســاده  از طریق  معمــوال  نیــز  امر  ایــن  یافت می شــد.  در غریبه هــا 

1  Agde
2  Florentine
3  Venetian ducat
4  Neapolitan gigliato
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رمایه داری 10     کیش س

نیز  و شما  زیبا می دهیم  یایی  در به شما صدف های  »ما  انجام می شد: 
ما می دهید.« به  پرکیفیت  سنگ چخماق 

تغییــر  دچــار  چنــدان  کشــاورزی  انقــاب  آغــاز  بــا  وضعیــت  ایــن 
صمیمــی  و  کوچــک  اجتماعــات  در  همچنــان  مردمــان  بیشــتر  نشــد. 
به دســتۀ شــکارچیان  یــاد  ز با شــباهت  هــر دهکــده  زندگــی می کردنــد. 
و  پایۀ مســاعدت ها  بــر  اقتصــادی خودکفا  واحــد  یــک  و خوشــه چینان، 
دهقان  یک  بــود.  غریبه ها  با  مبادله  مقــداری  به عاوۀ  متقابل  تعهــدات 
ارائــۀ خدمات  کفش ســازی و دیگــری در  بــود به طور خــاص در  ممکــن 
بدون  وقتــی  که  می دانســتند  دهقانــان  بنابرایــن،  باشــد.  ماهــر  پزشــکی 
و  کوچک  امــا دهکده هــا  کنند.  مراجعــه  کجا  بــه  بودند  بیمــار  یا  کفــش 
پزشــکان  و  کفش ســازان  بود  ممکن  الجــرم،  بــود،  محدود  آنهــا  اقتصــاد 

نباشند. کار  همیشه مشغول 
زیرساخت حمل ونقل  در  بهبودی  و  پادشــاهی ها  و  پیدایش شهرها 
با جمعیت  کرد. شــهرهای  ایجــاد  بــرای تخصص جدید  فرصت هایــی 
نجاران  بــرای  بلکــه  ماهر  پزشــکان  و  کفش ســازان  بــرای  نه تنهــا  کــم  مترا
می کردنــد.  ارائــه  تمام وقــت  اشــتغال  نیــز  وکا  و  روحانیــان  و  ســربازان  و 
که به دلیل تولید شراب، روغن زیتون یا سفالگری شهرت  دهکده هایی 
تخصِص  کردن  پیدا کــه  یافتند  در بودنــد،  کرده  پا  دســت و خوبی  خیلی 
با ســکونت گاه های دیگر  آن  و مبادلۀ  انحصاری در آن محصول  تقریبــًا 
که به آنها نیاز داشتند، سودمند است.  کاالهای دیگری  در مقابل تمام 
بــود، پس چرا  کها متفاوت  اقلیم هــا و خا بــود.  امر بســیار قابل  فهم  ایــن 
انواع  گــر می توانیــد  ا بنوشــید،  باغچــۀ خانه تان  از  یــک شــراب معمولــی 
برای  بهتری  اقلیم بسیار  و  ک  که خا از جایی  را  نوشــیدنی  از  صاف تری 
ما  باغچــۀ خانۀ  ک  گــر خــا ا کنیــد؟  تهیــه  دارد  انگــور  رشــد شــراب های 
زیباتر است، پس می توانید  و  مناسب ساخت ظروف ســفالی محکم تر 
و ســفال گران  ایــن، شراب ســازان  بــر  عــاوه  انجــام دهیــد.  مبادلــه  یــک 
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و وکا، می تواننــد تخصص  از پزشــکان  تمام وقــت، جــدا  و  متخصــص 
کار همه را منتفع سازند. اما تخصصی شدن  خود را بهبود داده و با این 
بیــن متخصصان چگونــه مدیریت  کاالها  مبادلــۀ  کــرد؛  مشــکلی خلق 

خواهد شد؟
یــک  دارنــد،  همــکاری  در  ســعی  غریبه هــا  از  یــادی  ز تعــداد  وقتــی 
کمک  کند.  کار  تعهــدات نمی توانــد  و  اقتصــاد، مبتنی بر مســاعدت ها 
که ممکن اســت  از بیگانگانی  بــا مراقبت  یا همســایه  رایــگان به خواهر 
نکنند بسیار متفاوت است.  کمک شما مقابله به مثل  ازای  هیچ گاه در 
اما  نیاورد.  تهاتر به جا  را در یک  ممکن اســت فردی وظیفۀ متقابل خود 
از  که طیــف محدودی  اســت  اثربخش  زمانی  تهاتــر فقط  از ســوی دیگر 
پیچیده  اقتصاد  یک  اساس  نمی تواند  تهاتر  شــوند.  مبادله  هم  با  کاالها 

را شکل دهد.
کنید شما صاحب یک  به منظور درک محدودیت های تهاتر، تصور 
شیرین ترین  و  ترد ترین  که  هســتید  روســتایی  منطقۀ  یک  در  ســیب  باغ 
در  ســخت  چنان  شــما  می کند.  تولیــد  والیــت  یــک  کل  در  را  ســیب ها 
بنابراین،  پاره می شــود.  کفش هایتان  کــه  کار هســتید  باغ خود مشــغول 
رودخانــه  پاییــن  بازارچــۀ  بــه  و  می کنیــد  ســیب  از  پــر  را  خــود  درشــکۀ 
کفاشی در انتهای جنوبی بازارچه  که  گفته  می روید. همسایه ای به شما 
که پنج  واقعــا محکم ســاخته  ی یک جفــت چکمۀ  بــرای و که  هســت 
و  پیــدا می کنید  را  کفــاش  ایــن  مغــازۀ  اســت. شــما  فصــل دوام داشــته 
نیازتان  مــورد  کفش  ازای یک جفت  را در  از ســیب های خــود  مقــداری 

او می دهید. به 
به ازای  بایــد  را  تعداد ســیب  او چــه  اندکــی درنگ می کنــد.  کفــاش 
که  روبه رو می شود  ده ها مشتری  با  روز  هر  او  کند؟  یافت  در ُاجرت خود 
بقیۀ  که  کیســه های ســیب می آورند، در حالــی  با خود  آنها  از  تعــدادی 
کیفیت تمام آنها با هم متفاوت  افراد با خود جو یا بز یا پارچه می آورند و 
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رمایه داری 12     کیش س

زمینــۀ  در  ایــن مشــتریان تخصــص خــود  از  دیگــر  برخــی  اســت. حتــی 
مرتبه ای  آخرین  می کنند.  ارائه  را  کمردرد  درمان  یا  پادشاه  از  دادخواهی 
بوده  مــاه پیش  کرده ســه  یافت  کفش ســیب در ازای  کفاش در  کــه این 
یا شاید هم چهار  بود،  کرده  کیسه سیب  او طلب سه  و آن زمان  اســت 
به خاطر می آورد  بیندیشــد،  زمان  آن  به  بهتر  کفاش  گر حاال  ا اما  کیســه؟ 
باشند، سیب های ترش  تپه ای  اینکه سیب های اعای  به جای  آنها  که 
کفش هــای  ازای  در  ســیب ها  زمــان  آن  دیگــر،  ســوی  از  بودنــد.  دره ای 
کنــون خواســتار چکمه های  ا آقــا  ایــن  بودند.  ارائــه شــده  زنانــه  کوچــک 
گله های  مردانه است. درکنار این ها در هفته های اخیر یک مریضی در 
کمیاب ترشدن است.  و پوست حیوانات درحال  کرده  پیدا  شهر شیوع 
آماده  کفش  دوبرابر  خواهان  چرم،  از  ثابت  مقدار  همان  ازای  در  دباغان 

گیرد؟ قرار  کفاش  نباید مدنظر  این موضوع  آیا  هستند. 
ســیب  عمل آورنــدۀ  ایــن  و  کفــاش  ایــن  تهاتــری،  اقتصــاد  یــک  در 
کاالی دیگر اطاع  بایــد دوباره درمــورد قیمت های نســبی ده هــا  روز  هــر 
بازار مبادله  می شــود، درنتیجه  کاالی مختلف در  گر صد  ا کنند.  پیــدا 
بداننــد  را  مختلــف  مبادلــۀ  نــرخ   4.950 بایــد  فروشــندگان  و  خریــداران 
باید  فروشــندگان  و  کاالی متفــاوت مبادله شــوند، خریداران   1000 گــر  ا و 
از پس  کنند! چطور می تــوان  زیروزبــر  را  مبادلــۀ مختلف  نــرخ   499.500

برآمد؟ کار  این 
بتوانید حســاب  گر  ا نیز می شــود. حتــی  اوضــاع حتی وخیم تــر  ایــن 
همیشه  تهاتر  است،  کفش  جفت  یک  با  معادل  سیب  تعداد  چه  کنید 
هر  که  اســت  این  مســتلزم  بده بســتانی  هر  باالخره،  نیســت.  امکان پذیر 
به  عاقه ای  کفــاش  این  گر  ا باشــد.  مقابل  طرف  کاالی  خواســتار  طرف 
نیاز دارد  کفاش  که  گر در حال حاضر چیزی  ا یا  و  باشد  ســیب نداشته 
به دنبــال وکیلی  کشــاورز می توانــد  این  بلــه،  باشــد چطــور؟  یــک طاق 
کند.  برقرار  را  که عاقه مند به سیب بوده و یک معاملۀ سه جانبه  باشد 
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نیازمند  واقعــا  و  باشــد  داشــته  کافی ســیب  اندازۀ  به  وکیل  ایــن  گر  ا امــا 
باشد، چطور؟ اصاح سر 

نظام  راه اندازی یک  با  را  این مشــکل  کرده اند  بعضی جوامع ســعی 
تولیدکننــدگاِن  و  عمل آورنــدگان  از  محصــوالت  تجمیــع  مرکــزِی  تهاتــر 
کنند.  دارنــد، حل  نیاز  آنها  بــه  که  افرادی  بین  آنهــا  یع  توز و  متخصــص 
انجام  ی  اتحادیۀ شــورو در  اینچنینــی  آزمایش  و مشــهورترین  بزرگ تریــن 
بر اســاس  که »همه  و به شــکلی نکبت بار شکســت خــورد. این عبارت 
در  می کنند«  یافــت  در خود  نیازهــای  مبنای  بــر  و  کار  خود  توانایی هــای 
کار  کمترین حــد ممکن  تا  که »همــه  بــه این عبارت تبدیل شــد  عمــل 
تدابیر  یافــت می کننــد.« در مواقع دیگــر،  بتواننــد در کــه  آنجا  تــا  و  کــرده 
ایــن  بــا  اینــکا1.  امپراطــوری  در  مثــا  شــد؛  اتخــاذ  موفق تــری  و  مایم تــر 
از  یادی  ز تعــداد  برای متصل کردن  حــال، اغلب جوامع روش ســاده تری 

کردند. اختراع  را  پول  آنها  کردند؛  پیدا  متخصصان 

و سیگارها صدف ها 

نیازمند  پــول  اختــراع  شــد.  ســاخته  یادی  ز جاهــای  در  به دفعــات  پــول 
بود.  انقــاِب مطلقًا فکری  بلکه یک  نبود؛  یکی ای  تکنولوژ هیچ جهــش 
که فقط در تخیل  اختراع پول نیازمند یک واقعیت بیناذهنی جدید بود 

دارد. افراد وجود  مشترک 
که افراد تمایل  پول، سکه یا اسکناس نیست. پول هر چیزی است 
مبادلۀ  هــدف  بــا  دیگــر  اشــیاء  ارزش  نظام منــد  نمــود  بــرای  آن  از  دارنــد 
که به سرعت  کنند. پول افراد را قادر می سازد  کاالها و خدمات استفاده 
و طاق(  کفــش  و  )مانند ســیب  کاالهــای مختلف  ارزش  به ســادگی  و 
مبادله  دیگر  با چیــزی  را  یــک چیز  به راحتی  بتوانند  تــا  کنند  مقایســه  را 
از پول وجود  یادی  انواع ز بپردازند.  با آسودگی به اندوختن ثروت  و  کنند 

1  Inca Empire
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از  استاندارد شده  تکه ای  اســت؛  آن ســکه  نوع  رایج ترین  اســت.  داشــته 
اختراع ضرب  از  قبــل  پــول خیلی  این حال،  بــا  کی شــده.  فلز حکا یک 
اشــیاء دیگــری  از  اســتفاده  بــا  فرهنگ هــا  و  اســت  وجــود داشــته  ســکه 
به مثابه پول، مانند صدف ها، احشام، پوست، نمک، غات، مهره ها، 
کاوری1 تقریبا 4000 سال  پارچه و سفته شکوفا شده بودند. صدف های 
اقیانوســیه  و  آســیای شــرقی  و  آســیای جنوبی  و  آفریقا  پیــش در سراســر 
در  مردم  بیستم  اوایل سدۀ  در  قرار می گرفت.  استفاده  مورد  پول  به مثابه 
قالب  در  را  خــود  مالیات های  می توانســتند  هنوز  بریتانیایی2  اوگانــدای 

کنند. پرداخت  کاوری  صدف های 
غالبًا  ســیگار  جنگی،  زندانیان  کمپ هــای  و  مدرن  زندان هــای  در 
نیــز تمایل  پــول عمــل می کنــد. حتــی زندانیــان غیرســیگاری  نقــش  در 
تمــام  ارزش  و  یافــت  در ســیگار  به شــکل  را  خــود  ُاجــرت  کــه  داشــته اند 
بازمانده ای  کنند.  اســاس سیگار محاســبه  بر  را  کاالها و خدمات دیگر 
اســتفاده می شــد  کمپ  آن  در  که  پول ســیگاری  یتس3  آشــوو کمــپ  از 
که  را داشــتیم  رایج خودمان  پــول  »ما  توصیــف می کند:  بدین شــکل  را 
در  کاالیی  هــر  بهای  نمی برد: ســیگار.  ســوال  زیــر  را  آن  ارزش  هیچ کــس 
کــه  هنگامــی  »معمولــی«،  شــرایط  در  می شــد...  عنــوان  ســیگار  قالــب 
به طور منظم  نوبتشان  گاز می کشید  اتاق  به  باید  که سروکارشان  کســانی 
بود؛ یک بستۀ 300  نان دوازده سیگار  راه می رســید، بهای یک قرص  از 
و  تا 200 ســیگار؛  گرمی مارگارین، ســی ســیگار؛ یک ســاعت مچی، 80 

بود!« 400 سیگار  نیز  لیتر مشروب  یک 
نــادر  نوعــی  اســکناس ها  و  نیــز ســکه ها  امــروزه  در حقیقــت، حتــی 
تریلیــون   60 تقریبــًا  جهــان  پــول  کل  مجمــوع  می رونــد.  به شــمار  پــول  از 

1  Cowry
2  British Uganda
3  Auschwitz
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کمتــر  اســکناس ها  و  ســکه ها  کل  مجمــوع  وجــود،  ایــن  بــا  اســت.  دالر 
)بیش از  دنیــا  پول  تمام  از  90 درصــد  از  بیــش  اســت.  تریلیــون دالر   6 از 
کــه در حســاب های ما به چشــم می خــورد( صرفًا در  تریلیــون دالری   50
کنش های  ترا بیشــتر  به همین شــکل،  رایانــه ای وجــود دارند.  ِســرورهای 
به  رایانه ای  فایــل  یک  از  الکترونیکــی  داده های  انتقــال  با  کســب وکاری 
دیگری و بدون هیچ گونه مبادلۀ پول نقد فیزیکی انجام می شوند. فقط 
پول خریداری  از  پر  کیفی  ارائۀ  با  را  مثًا یک خانه  که  یک مجرم است 
ازای  در  و خدمات  کاالها  به تجارت  تمایل  کــه مردم  زمانی  تا  می کند. 
براق و  از سکه های  کار حتی  این  الکترونیکی داشــته باشند،  داده های 
کم حجم تر و پیگیری آن  زیرا ســبک تر و  تازه بهتر است؛  اســکناس های 

ساده تر است.
از  نوعی  وجــود  کنند،  کار  پیچیــده،  تجاری  نظام هــای  اینکه  بــرای 
صرفًا  باید  پولی  اقتصاد  یک  در  کفاش  یک  اســت.  اجتناب ناپذیر  پول 
او نرخ های  که  را بداند؛ دیگر نیازی نیست  کفش  انواع مختلف  قیمت 
کفش ها و سیب ها یا بزها را به خاطر بسپارد. پول همچنین  مبادلۀ بین 
به  افــراد عاقه مند  کــردن  به پیدا نیــاز  از  را  پــرورش ســیب  متخصصــان 
ویژگی  این  می خواهند.  پول  همیشــه  همگان  زیرا  می ســازد،  رها  سیب 
افراد همیشه پول می خواهند  شاید اساسی ترین ویژگی پول است. همۀ 
این  و  نیز همیشــه خواهان پول هستند  افراد دیگر  تمام  که  این دلیل  به  
به  یا  کــه می خواهید  با هــر چیزی  را  که می توانیــد پول  بــدان معناســت 
یافت پول خوشــحال  از در کفاش همیشــه  کنید.  ید مبادله  نیــاز دار آن 
یا طاق(  بز  یا  که بخواهد )ســیب  را  که هر چیزی  به  این  خاطر  اســت، 

آورد. به دست  پول  ازای  در  می تواند 
مردم  و  اســت  مبادله  بــرای  جهانشــمول  واســطه ای  پول،  بنابرایــن، 
تقریبًا هر چیــز دیگری تبدیل  به  را  تقریبًا همه چیــز  که  قــادر می ســازد  را 
با  را  که یک ســرباز ترخیص شــده شــهریۀ دانشــگاه خــود  زمانــی  کننــد. 
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فکری  ی  نیــرو به  بدنــی  ی  نیرو می کنــد،  پرداخــت  خــود  نظامی  مزایــای 
از  حمایــت  بــرای  را  خــود  ک  امــا بــارون  یــک  وقتــی  می شــود.  تبدیــل 
مستخدمان خود می فروشد، زمین به وفاداری تبدیل می شود. هنگامی 
)یــا  وکیــل  یــک  اســتخدام  بــرای  خــود  ُاجرت هــای  از  پزشــک  یــک  کــه 
تبدیل  به عدالت  اســتفاده می کند، سامت  قاضی(  به یک  رشوه دادن 
که  کرد، همانطور  تبدیل  به رستگاری  را  می شود. حتی می توان سکس 
و در عوض  با مردان می خوابیدند  ازای پول  پانزدهم در  تن فروشان سدۀ 
اســتفاده  کاتولیک  کلیســای  از  موقتی  برای خرید مجوزهای  پــول  آن  از 

می کردند.
به  را  نه تنها یک چیــز  کــه  قادر می ســازد  را  مــردم  پول  ایــده آل  انــواع 
بســیاری  بیندوزند.  نیز  را  ثروت خود  بتوانند  بلکه  کنند،  تبدیل  دیگری 
کاالهای ارزشمند مانند زمان یا زیبایی را نمی توان اندوخت. بعضی  از 
توت فرنگی.  مانند  اندوخــت،  کوتاه  بــرای مدتی  را فقط می توان  چیزهــا 
گرفته و نیازمند تسهیات  چیزهای دیگر بادوام ترند، اما فضای زیادی را 
انبار  را می توان ســال ها  و مراقبت هــای پرهزینه ای هســتند. مثًا غات 
انبارهای حجیمی را ساخت و مراقب  باید  کار  اما برای انجام این  کرد، 
کاغذی یا  کپک و آب و آتش و دزدان بود. پول چه به صورت  موش ها و 
کاوری، این مشکات را حل می کند.  رایانه ای یا صدف های  داده های 
نیستند،  برای موش ها خوش مزه  فاســد نمی شــوند،  کاوری  صدف های 
که می توان  کم حجم اند  آنقــدر  و  بمانند  می توانند در آتش ســوزی ســالم 

کرد. نگهداری  گاوصندوق  در یک  را  آنها 
یــم.  بیندوز را  آن  کــه  نیســت  کافــی  تنهــا  ثــروت  از  اســتفاده  بــرای 
انواع  برخــی  یابــد.  انتقــال  دیگــر  به جــای  یــک جا  از  بایــد  ثــروت  گاهــی 
کرد.  را نمی تــوان به هیچ وجه جابه جا  ک و مســتغات  ثروت مانند اما
کرد.  جابه جا  مشــقت  با  فقط  می توان  را  برنــج  و  گندم  مانند  کاالهایــی 
به  و  زندگی  پول  فاقد  در سرزمینی  که  کنید  تصور  را  ثروتمندی  کشــاورز 
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و  از خانه  متشــکل  او عمدتًا  ثروت  دورافتــاده مهاجرت می کند.  والیتی 
کشت زارهای  یا  نمی تواند خانه  کشاورز  این  اوست.  برنج  کشت زارهای 
کند  برنج مبادله  ُتن هــا  با  را  آنها  او می تواند  کند.  با خود حمــل  را  خــود 
پرهزینه  و  بســیار مشــقت بار  کاری  برنج ها  این  تمــام  کردن  امــا جابه جا 
ک  کشــاورز می تواند اما این  این مشــکات است.  ل 

ّ
اســت. پول، حا

برود  که  هرکجا  به  و  فروختــه  کاوری  صدف  کیســه  یک  ازای  در  را  خود 
ببرد. با خود  به راحتی  را  کیسه  آن  می تواند 

و  تبدیل  به ارزانی  و  به راحتــی   را  ثروت  پول می تواند  اینکه  دلیــل  به 
نقشــی حیاتــی در پیدایش شــبکه های تجاری  کند،  ذخیــره و جابه جا 
پیچیده و بازارهای پویا داشت. بدون پول، شبکه های تجاری و بازارها 

بودند. پویایی  و  پیچیدگی  و  اندازه  زمینۀ  در  به محدودیت  محکوم 

کار می کند؟ پول چگونه 

کاوری و دالرها فقط در تخیل مشترک ما معنا دارند. ارزش  صدف های 
آنها نیست. به عبارت دیگر،  یا شکل  یا رنگ  آنها در ســاختار شیمیایی 
پول یک واقعیت مادی نیســت؛ بلکه یک ســازۀ روان شناســانه اســت. 
موفق  پول  امــا چرا  کار می کند.  بــه ذهنیت  ماده  تبدیل  رهگذر  از  پــول 
برنج  کشــتزار  یــک  که  باشــد  بایــد تمایــل داشــته  اســت؟ چــرا هرکســی 
کند؟  مبادله  با استفاده  کاوری  از صدف های  با مشــتی  را  حاصل خیز 
بیمۀ ســامتی  برگردانده،  ی شــعله  را رو چــرا شــما حاضریــد همبرگرهــا 
تمام  که  باشید، در حالی  نفرت انگیز  و  یا مراقب سه بچۀ لوس  فروخته 
کاغذ  تکــه  یافــت می کنید چند  در تــاش خــود  قبال  در  کــه  آن چیــزی 

رنگی است؟
باشند،  اعتماد داشته  افسانۀ تخیل مشترک خود  به  که  زمانی  افراد 
کارهایی هســتند. اعتماد1 مادۀ خام جدیدی  به انجام چنین  متمایــل 
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کشاورز  که یک  زمانی  آن ساخته می شــود.  از  پول  انواع  تمام  که  اســت 
صدف هــای  از  کیســه ای  ازای  در  را  خــود  دارایی هــای  تمــام  ثروتمنــد 
بــرد، اعتماد داشــت  ایالتــی دیگر  بــه  بــا خــود  را  آنهــا  و  کاوری فروخــت 
نیز تمایل خواهند داشــت  به مقصــد، مردمان دیگــر  کــه پس از رســیدن 
به همین  بفروشــند.  کشــتزار  و  و خانه  برنج  او  به  این صدف ها  ازای  در 
متقابِل  اعتماِد  نظاِم  و یک  متقابل است  اعتماد  از  نظامی  پول  ترتیب، 
متقابلی  اعتماد  نظــام  کاراترین  و  جهانشــمول ترین  پول  نیســت:  عادی 

تعبیه شده است. به  حال  تا  که  است 
و  پیچیــده  شــبکه ای  آورد  وجــود  بــه  را  اعتمــاد  ایــن  کــه  چیــزی 
چــرا  بــود.  اقتصــادی  و  اجتماعــی  و  سیاســی  ارتباطــات  از  بلندمــدت 
زیــرا  بــاور دارم؟  را  یــا اســکناس دالر  یــا ســکۀ طــا  کاوری  مــن صــدف 
باور  را  آنهــا  اینکه من  به دلیــل  و  بــاور دارند  آنها  بــه  نیز  مــن  همســایگان 
یم  دار باور  آنها  بــه  ما همه  و  دارند  بــاور  را  آنها  نیز  دارم، همســایگان من 
از ما طلب  را  آنها  مالیــات  ازای  و در  باور داشــته  آنها  به  ما  پادشــاه  زیرا 
ازای حقوق  و در  باور داشته  را  آنها  ما  کشــیش  اینکه  به دلیل  و  می کند 
از ما مطالبه می کند. یک  را  آنها  فرد(  با یک دهم درآمد  شرعی )معادل 
که صرفًا  کنید. خواهید دید  با دقت به آن نگاه  ید و  بردار اسکناس دالر 
ایاالت متحده  دبیر خزانــه داری  امضای  که  اســت  رنگی  تکه کاغذ  یک 
این شــعار نوشته شده  گوشــۀ دیگر آن  و در  قرار دارد  آن  از  گوشــه ای  در 
ُاجــرت خود قبول  ازای  را در  مــا دالر  یم.«  ایمــان دار بــه خدا  اســت: »ما 
نقــش حیاتی  یم.  دار اعتمــاد  دبیــر خزانه داری  و  به خــدا  زیرا  می کنیــم، 
نظام های  بــا  اینقدر  ما  مالی  نظام هــای  کــه: چرا  نشــان می دهد  اعتماد 
یکی ما ارتباط تنگاتنگ دارند؛ چرا غالبا  سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژ
پیشرفت های سیاسی باعث آغاز بحران های مالی می شوند؛ و چرا بازار 
و  باال  تاجران در یک صبح خــاص  اســاس احســاس  بر  ســهام می تواند 

برود؟ پایین 
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اینگونه  افــراد  پــول خلق شــد،  ُنَســخ  اولین  کــه  ابتــدا، هنگامــی  در 
ارزش  ذاتًا دارای  که  بود چیزهایی  الزامی  نداشــتند، درنتیجه  اعتمادی 
اولین پول شناخته شده در  تعریف شــوند.  به عنوان »پول«  بودند  واقعی 
تقریبًا 3000 سال  این پول  یخ -پول جو سومری- مثال خوبی است.  تار
پیش از میاد مسیح در سومر پدیدار شد؛ در همان زمان و همان مکان 
نوشــتن  که  همینطور  آمد.  وجود  به  نوشــتن  که  شــرایطی  همان  تحت  و 
حال  در  روزبه روز  که  مدیریتی  فعالیت های  احتیاجات  و  یافت  توسعه 
نیازهای  تــا  اختراع شــد  پــول جو  رفــع می کرد،  را  بود  کــردن  پیدا شــدت 
را رفع ورجوع  بود  که روزانه در حال  شدت گرفتن  فعالیت های اقتصادی 

کند.
پول جو تنها متشکل از دانه های جو بود؛ مقداری ثابت از دانه های 
و  کاالها  تمــام  تبــادل  و  یابی  ارز به مثابــه معیــاری همگانــی جهــت  جــو 
بود.  لیتــر  تقریبــًا معــادل یک  رایج تریــن معیــار، ســیا1  خدمــات دیگــر. 
به طــور عمده  گنجایش یک ســیا،  بــا  کدام  اســتاندارد، هــر  کاســه های 
فروش چیزی داشتند،  یا  به خرید  نیاز  افراد  زمانی  که  تا  تولید می شدند 
مزایــا  و  انجــام شــود. حقــوق  به راحتــی   از جــو  مقادیــر الزم  اندازه گیــری 
کارگر مرد  یــک  و پرداخت می شــد.  تعیین  اســاس ســیاهای جــو  بر  نیز 
کارگر زن سی سیا می گرفت. یک سرکارگر  و یک  ماهانه شــصت سیا 
گرســنه ترین  حتــی  بگیــرد.  ســیا   5000 و   1200 بیــن  چیــزی  می توانســت 
او می توانست  اما  بخورد،  کیلوگرم جو   5000 ماهانه  سرکارگر می توانســت 
و  روغن  مانند  دیگر  کاالهای  انواع  و  اســتفاده  نشده  خورده  سیاهای  از 

کند. را خریداری  از جو  به غیر  دیگر  و چیزهای خوردنی  برده  و  بز 
از  برای استفاده  اقناع مردم  اما  ارزش ذاتی اســت،  گرچه جو دارای  ا
به منظور  نبود.  کار ســاده ای  به عنوان پول  کاالی دیگــری  به جــای هر  آن 
از  پر  کیســه ای  گر شــما  ا که  کنید  به این موضوع فکر  امر  درک دلیل این 
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پیتزا  یا  پیراهن  آن  با  کنید  و سعی  ببرید  مرکز خرید محل خود  به  را  جو 
صدا  را  امنیتی  بخش  احتماال  فروشندگان  می افتد.  اتفاقی  چه  بخرید، 
از  نوع  اولین  به مثابه  ایجاد اعتماد نســبت به جو  با این حال،  می زننــد. 
یک اســت.  بیولوژ بود زیرا جو ذاتًا دارای یک ارزش  تقریبًا راحت تر  پــول 
اندوختن و حمل ونقل  از ســوی دیگر،  را بخورند.  انســان ها می توانند آن 
افراد  که  داد  ی  رو زمانی  پول  یخچۀ  تار در  واقعی  بود. جهش  جو دشــوار 
اندوختن و  امــا  بود،  ارزش ذاتی1  فاقــد  که  کردنــد  اعتمــاد پیدا  بــه پولی 
از  قبل  اواســط سومین هزارۀ  در  پول  نوع  این  بود.  آن ســاده تر  حمل ونقل 
میاد مسیح در بین النهرین باستان پدیدار شد. این پول ِشِکل2 نقره ای 

بود.
بــود. وقتی  نقــره  گرم  بلکــه 8.33  نبــود،  یــک ســکه  نقــره ای  ِشــِکل 
برده  زن  که یک  فرادســت  از طبقۀ  فردی  که  کرد  اعام  قانون همورابی3 
بپردازد،  نقره ای  بیســت شــِکل  برده  آن  به صاحب  باید  باشــد  کشــته  را 
بیســت عدد ســکه.  نه  بپردازد،  نقره  گرم  باید 166  او  که  بود  بدین معنا 
نه  نقره عنوان شده اند،  بر اســاس  بیشــتر شرط های پولی در عهد عتیق 
به عبارت  یا  نقره ای  ِشــِکل  بیست  ازای  در  را  او  یوســف  برادران  ســکه. 
)به همان قیمت یک زن  فروختنــد  اســماعیلیان  به  نقره  گرم  دیگر 166 

بود.( او جوان  باالخره  برده؛ 
بــود. شــما  ذاتــی  ارزش  فاقــد  برخــاف ســیای جــو  نقــره ای  ِشــِکل 
نقره  ِشــِکل  کنید.  بــه تن  را  یا آن  آشــامیده  یا  را خــورده  نقــره  نمی توانیــد 
گاوآهن ها یا شمشیرهای  برای ساخت ابزار مفید بیش  از حد نرم است؛ 
ورقۀ  از  و شمشیرهای ســاخته شده  گاوآهن ها  به ســرعت  تقریبًا  نقره ای 
زیورآالت  برای ساخت  زمانی  نقره  و  آلومینیومی متاشی می شوند. طا 

1  inherent value
2  Shekel
3  Hammurabi
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که اعضای یک  لوکســی  و دیگر ســمبل های مقامی )کاالهای  تاج هــا  و 
نســبت می دهند(  باال  به جایگاه های اجتماعی  را  آنها  فرهنــگ خاص 

فرهنگی است. کاالها مطلقًا  قبیل  این  ارزش  استفاده می شوند. 
گران بها سرانجام باعث تولد سکه شد.  تعیین و تنظیم اوزان فلزات 
به  و  از میاد مســیح  یخ در حدود 640 ســال قبل  تار اولیــن ســکه ها در 
این سکه ها  آناتولی2 غربی ضرب شد.  در  و  لیدیا1  آلیاتِز  پادشــاه  دست 
به یک عامت شناسایی  و ممهور  نقره  و  از طا  اســتاندارد  وزنی  دارای 
آن ســکه  که  نشــان می داد  ابتدا،  بود.  دو چیز  گواه  ایــن عامت  بودند. 
آن  که  بود  مقامــی  نشــان دهندۀ  اســت. دوم،  گران بها  فلز  ی چقدر  حــاو
سکه را صادر و محتویات آن را تضمین می کرد. تقریبًا تمام سکه هایی 
که امروزه در دست استفاده هستند، ریشه در سکه های لیدیایی دارند.
با شمش های فلزِی فاقِد عامت دو مزیت مهم  سکه ها در مقایسه 
می شدند.  وزن  معامله  هر  برای  باید  شمش ها  این  اینکه  ابتدا  داشتند. 
کفاش چطور  نیســت.  کافی  این شــمش ها  فقــط وزن کردن  اینکــه،  دوم 
ازای چکمه هــای خود  در  مــن  کــه  نقــره ای  کــه شــمش  بدانــد  می توانــد 
آن  به جــای  و  اســت  شــده  تشــکیل  خالــص  نقــرۀ  از  واقعــا  می پــردازم 
به  پوشــانده شــده است  نقره  از  نازکی  با الیۀ  که  ی ســرب  شمشــی حاو
کمــک می کنند. عامت  این مشــکات  به حل  او نمی دهــم؟ ســکه ها 
نتیجــه،  در  آنهاســت.  دقیــق  ارزش  بــر  گواهــی  ســکه ها  ی  رو درج شــده 
باشــد.  داشــته  نیز  ترازو  یک  خود  َدخِل  کنار  در  که  ندارد  نیــازی  کفاش 
که  اســت  امضای یک مقام سیاســی  ی ســکه  رو اینکه، عامت  مهم تر 

را تضمین می کند. ارزش سکه 
کرده  تغییــر  به شــدت  یخ  تار طــول  در  ایــن عامــت  انــدازۀ  و  شــکل 
بوده  ثابــت  ارســال می کند همیشــه  ایــن عامت  که  پیامی  امــا  اســت، 

1  King Alyattes of Lydia
2  Anatolia
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که  است: »من پادشاه بزرِگ چنین وچنان، شخصًا به شما قول می دهم 
کســی جرأت  گر  ا گرم طا اســت.  ی پنج  فلــزی دقیقا حاو این ســکه ی 
من  خود  امضای  که  معناســت  بدین  باشــد،  داشته  را  ســکه  این  جعل 
بود. من  مــن خواهد  بــر دامن اعتبار  کار لکه ای  این  و  را جعــل می کنــد 
که  دلیل است  به همین  اشد مجازات می رسانم.«  به  را  چنین مجرمی 
فریب آمیز  رفتارهای  از دیگر  بسیار ســنگین تر  پول همیشــه جرمی  جعل 
از  تخطی  کار  ایــن  بلکه  نیســت،  تقلب  صرفــًا  جعل  عمل  اســت.  بوده 
و شــخص  ویژه  امتیازات  و  قــدرت  برانــدازی  برای  رفتــاری  و  ســلطنت 
به  )تخطی  حکومــت  علیــه  خیانت  آن  قانونــی  عبارت  اســت.  پادشــاه 
زمانی  تا  و مرگ مجازات می شــد.  با شــکنجه  و معمواًل  بــود  ســلطنت( 
نیز  او  به سکه های  اعتماد داشتند،  پادشاه  راستی  و  به قدرت  مردم  که 
به راحتی  ارزش یک سکۀ  کامًا غریبه می توانستند  افراد  بودند.  معتمد 
امپراطور  راســتی  و  قــدرت  به  آنها  زیــرا  کنند،  تأییــد  را  رومــی  دناریــوس1 

اعتماد داشتند. بود  آن سکه  مزین  او  تصویر  و  نام  که  رومی 
نظر  فقــط در  بود.  دناریــوس  بــر  امپراطــور مبتنی  قــدرت  همچنیــن، 
چقدر  ســکه ها  کمــک  بدون  روم  امپراطــوری  حفــظ  کــه  باشــید  داشــته 
گندم  و  جو  دانه هــای  اســاس  بر  بود  مجبور  امپراطور  گر  ا می شــد  دشــوار 
کنــد. جمع آوری  را پرداخت  افزایــش دهد و دســت مزدها  را  مالیات هــا 
این مالیات ها به خزانه داری  انتقال  یه،  مالیات ها در قالب جو در ســور
حقــوق  پرداخــت  بــرای  بریتانیــا  بــه  آنهــا  دوبــارۀ  انتقــال  و  روم  مرکــزی 
ســکه ها  به  رم  شــهر  کنین  ســا گر  ا همینطور  نبود.  امکان پذیــر  لشــکریان 
به  را نفی می کردنــد و در عوض  این اعتمــاد  اما رعایــا  اعتمــاد داشــتند 
اعتماد پیدا  پارچه  یا توپ های  یا مهره های عاجی  کاوری  صدف هــای 

روبه رو می شد. با دشواری  اندازه  به همان  امپراطوری  می کردند، حفظ 

1  denarius
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بشارت طال

از  مردمان خــارج  که حتــی  بود  یــاد  ز آنقدر  رومــی  به ســکه های  اعتمــاد 
دناریــوس  قالــب  در  خــود  ُاجــرت  یافــت  در از  نیــز  امپراطــوری  مرزهــای 
رومی یک  میــاد، ســکه های  پــس از  اولیــن ســدۀ  در  بودنــد.  خوشــحال 
نزدیک ترین ســپاه  گرچه  ا بــود،  بازارهــای هند  وســیلۀ پذیرفتــه شــده در 
اعتماد  چنــان  هند  مــردم  داشــت.  فاصله  آنجــا  از  کیلومتــر  هــزاران  روم 
کمــان  وقتــی حا کــه  امپراطــور داشــتند  و تصویــر  بــه دناریــوس  راســخی 
از ظاهــر دناریوس  را ضــرب می کردند، شــدیدًا  محلــی ســکه های خــود 
یک  به  »دناریوس«  نــام  می کردند!  تقلیــد  رومی  امپراطور  تصویــر  حتی  و 
نام  این  مســلمان  بــود. خلیفه های  تبدیل شــده  برای ســکه ها  کلی  نام 
نام رسمی پول  که  کردند. چنان  را خلق  »دینار«  و  کرده  را عربی ســازی 
کشور  کشورهای اردن و عراق و صربستان و مقدونیه و تونس و چند  در 

دینار است. دیگر 
اقیانوس  که سکه زدن به سبک لیدیا از سمت مدیترانه به  همینطور 
اندکی تفاوت، یک نظام پولی  با  کشــور چین  بود،  انتشــار  هند در حال 
نقــره ای و طایِی  برنزی و شــمش های  پایۀ ســکه های  بر  که  کــرد  ایجــاد 
اندازۀ  بــه  ایــن دو نظــام پولی  بــا این  حــال،  بــود.  فاقــد عامــت اســتوار 
که  داشتند  نقره(  و  طا  بر  تکیه  )مخصوصا  مشترک  خصوصیات  کافی 
لیدیایی  و منطقۀ  بین منطقۀ چینی  نزدیکی  و تجاری  مناســبات پولی 
لیدیایی  یج نظام  به تدر پایی  ارو و  فاتحان مسلمان  و  تاجران  برقرار شد. 
اواخر عصر  تــا  دادنــد.  گســترش  گوشــه های جهان  به  را  طــا  بشــارت  و 
بر  ابتدا  که  بود  شــده  تبدیل  واحدی  پولی  منطقۀ  به  جهــان  تمام  نوین، 
و دالر  بریتانیا  پوند  مانند  اعتمــاد  قابل   بر چند پول  و ســپس  نقره  و  طا 

تکیه داشت. آمریکا 
پیدایش یک منطقۀ پولی فرا ملی و فرا فرهنگی منفرد بنیادی برای 
کی و تبدیل آن به یک  کرۀ خا کل  وحدت آفریقایی-آسیایی و سرانجام 
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افراد همینطور به صورت  کرد.  سپهر اقتصادی و سیاسی واحد را مستقر 
از قوانین مختلف اطاعت  دوطرفه به زبان های غیرقابل  فهم صحبت و 
می کردند و خدایان مجزایی را می پرستیدند، اما تمام آنها به طا و نقره 
مشــترک،  باور  این  بدون  داشــتند.  ایمان  نقره ای  و  طایی  ســکه های  و 
نقره ای  و  نبود. طا  امکان پذیر  تشکیل شبکه های تجاری جهانی عمًا 
را قادر  پایی  ارو کردند، تاجران  آمریکا پیدا  که فاتحان سدۀ شانزدهم در 
یه  ادو و  و ظروف چینــی  ابریشــم  به خرید  آســیای شــرقی  تا در  ســاخت 
در  هم  و  پــا  ارو در  هم  را  اقتصــادی  رشــد  چرخ های  درنتیجه  و  بپردازنــد 
که در مکزیک و رشته کوه  نقره ای  و  آســیای شرقی بگردانند. عمدۀ طا 
گرم در  و مأوایــی  پاییــان می لغزید  ارو از دســتان  آند1 اســتخراج می شــد 
گر  ا ابریشــم و چینی ســازان پیدا می کــرد.  تولیدکننــدگان چینــِی  جیــب 
کورتز و همراهانش دچار بودند  که  چینی ها نیز به همان »بیماری قلبی« 
نمی پذیرفتند(، چه  ُاجرت خود  به عنوان  را  نقره  و  )و طــا  نبودند  مبتا 

اقتصاد جهانی می آمد؟ بر سر  بایی 
اسپانیایی ها  و  و مســلمانان  و هندی ها  این  وجود، چرا چینی ها  با 
که نمی توانستند بر سر بیشتر موارد دیگر به توافق برسند(  )فرهنگ هایی 
که  نشــد  اینطور  باشــند؟ چــرا  باور داشــته  به طــا  به طــور مشــترک  بایــد 
به  بــه جــو و هندوها  اما مســلمانان  کرده  بــه طــا اعتمــاد  اســپانیایی ها 
داشــته  اعتمــاد  پارچــه  توپ هــای  بــه  چینی هــا  و  کاوری  صدف هــای 
این پرسش در دست دارند.  برای  آماده  پاســخی  اقتصاددانان  باشــند؟ 
و  نیرو هــای عرضه  هــم متصل می کنــد،  به  را  تجــارت دو منطقــه  وقتــی 
برای  تعدیــل می کند.  را  قابــل حمل  کاالهای  تقاضــا غالبــًا قیمت های 
کنیــد  فــرض  نظــر بگیریــد.  را در  مــورد فرضــی  یــک  ایــن موضــوع،  درک 
آغاز شــد، هندوها  و مدیترانــه  هنــد  بین  تجــارت معمــول  که  هنگامــی 
در  اما  بــود.  بی ارزش  تقریبــًا  طا  نتیجــه  در  نداشــتند،  طا  به  عاقــه ای 

1  Andes
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آن  ارزش  و درنتیجه  مدیترانــه، طا یک مظهر مطلوب شــأن اجتماعــی 
افتاد؟ اتفاقی خواهد  بعد چه  مرحلۀ  در  بود.  باال 

این  و مدیترانه مســافرت می کننــد متوجه  بین هنــد  کــه  بازرگانانــی 
بــه بهای  را  کســب ســود، طا  بــرای  آنهــا  ارزش طــا شــدند.  تفــاوت در 
بــه مدیترانه ای ها  گــزاف  بهایــی  بــه  و  کــرده  از هندوهــا خریــداری  ارزان 
کشــور  آن در  ارزش  برای طــا و همچنین  تقاضــا  می فروشــند. متعاقبــًا، 
کشید. در عین حال، مردمان مدیترانه موجی  به فلک خواهد  هند ســر 
کاهش  آن  ارزش  کــرد، درنتیجه  را تجربه خواهند  ورودی طا  از جریــان 
تقریبًا  و مدیترانه  ارزش طا در هند  کوتاه  یافت. درعرض مدتی  خواهد 
به طا  مردمــان مدیترانه  که  بود. همین حقیقت محض  مشــابه خواهد 
گر  ا کننــد. حتی  پیدا  باور  طــا  به  نیز  باعث شــد هندوها  داشــتند  باور 
که  از طا نداشتند، همین حقیقت  هندوها همچنان هیچ استفاده ای 
نیز  باعث شود هندوها  تا  بود  کافی  بودند  آن  مردمان مدیترانه خواســتار 

بها دهند. به طا 
کاوری  بــه صدف های  که فردی دیگر  ایــن حقیقت  به طور مشــابه، 
به  بــاور ما  تا  کافی اســت  الکترونیکی اعتماد دارد  یــا داده هــای  یــا دالر 
باشــد.  ما  یا تحقیر  تنفر  مــورد  فرد  آن  گــر  ا بیشــتر شــود، حتی  همان چیز 
با هم  ســر عقاید مذهبی  بر  نمی توانســتند  که  مســلمانانی  و  مســیحیان 
گرچه دین  ا زیــرا  دارند،  توافق  هــم  با  پولی  ایمان  بر ســر  برســند،  تواق  به 
از  اما پول فقط  باشــیم،  باور داشــته  به چیز خاصی  که  مــا می خواهد  از 

دارند. باور  به چه چیزی  دیگران  باشیم،  داشته  باور  که  ما می خواهد 
به پول  به مدت هزاران ســال  پیامبــران  و  اندیشــمندان  و  فیلســوفان 
که  تمام شــرارت ها می دانند. پول هر چه هم  یشــۀ  ر را  آن  و  زده اند  انگ 
پول  می رود.  به شــمار  بشــر  بردباری  اعای  درجه  نماد  همچنین  باشــد، 
باورهای  و  از زبان و نظام نامه های دولتی و قوانین فرهنگی  آزاداندیش تر 
اعتماد ســاختۀ  یگانــه نظام  پــول  اســت.  و عــادات اجتماعی  مذهبــی 
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و  را پوشانده  تقریبًا هر شکاف فرهنگی  که می تواند  انسان است  دست 
ترجیح  یا  نژاد، سن  ُاس واســاس مذهب، جنســیت،  بین  در عین  حال 
که  جنسی تبعیضی قائل نشود. با این  وجود، به لطف پول حتی افرادی 
را نمی شناسند و به هم اعتمادی ندارند نیز می توانند به شکلی  یکدیگر 

کنند. با هم همکاری  کارا 

قیمت پول

استوار است: دو اصل جهانشمول  بر  پول 
شما  باشد،  گر  کیمیا یک  پول  گر  ا جهانشــمول:  تبدیل پذیری  الف. 
به  را  به ســامتی و خشــونت  را  وفاداری و عدالت  به  را  می توانیــد زمین 

کنید. بدل  دانش 
گر پول یک واسطه گر باشد، هر دو انسانی  ب. اعتماد جهانشمول: ا

کنند. با هم همکاری  پروژه ای  هر  در  می توانند 

کارا  به طرزی  تــا  قادر ســاخته  را  نفر غریبه  میلیون ها  دو اصل،  ایــن 
به نظر  که  ایــن اصولی  اما  کنند.  بــا هم در تجــارت و صنعت همکاری 
نیز دارند. وقتی همه چیز تبدیل پذیر  یسک داری  بی خطر هستند جنبۀ ر
باشــد،  کاوری  صدف هــای  و  بی نــام  ســکه های  بــه  وابســته  اعتمــاد  و 
مناســبات صمیمی  و  فرســایش ســنت های محلــی  امــر ســبب  همیــن 
و تقاضا  قوانین ســرِد عرضــه  بــا  را  آنهــا  و  انســانی می شــود  ارزش هــای  و 

جایگزین می سازد.
خانواده ها و اجتماعات انسانی همیشه بر اساس ایمان به چیزهای 
موارد  این  بنا شده اند.  و عشق  و اخاق  وفاداری  و  مانند شرف  »پربها« 
یا فروخته  ازای پول، خریده  بازار قرار دارند و نباید در  از قلمرو  در خارج 
چیزهای  برخــی  کند،  پیشــنهاد  را  خوبی  قیمت  بــازار  گر  ا حتی  شــوند. 
که هیچ گاه انجام پذیر نیستند. والدین نباید فرزندان  خاص وجود دارند 
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رایحۀ پول    27

کبیره  گنــاه  نباید  یــک مســیحی مؤمــن  بفروشــند؛  بردگــی  بــرای  را  خــود 
کند و  پادشاه خود خیانت  به  نباید  انجام دهد؛ شــوالیۀ وفادار هیچ گاه 
زمین های قبیله ای و اجدادی هیچ گاه نباید به خارجی ها فروخته شود.
که  آبی  مانند  بگذارد؛  سر  پشت  را  موانع  این  کوشــیده  همیشه  پول 
تن  چند  شده اند  مجبور  والدین  می ریزد.  بیرون  ســد  ترک های  مابین  از 
برای مابقــی اعضای خانواده  تا  فروختــه  بردگی  برای  را  فرزنــدان خــود  از 
قتل  مرتکب  کــه  داشــته اند  وجــود  مؤمنی  مســیحیان  کننــد.  تهیه  غــذا 
برای  از غنائم خــود  بعدهــا  و  زده انــد  تقلب  و  بــه دزدی  و دســت  شــده 
کرده انــد. شــوالیه های جاه طلبی  اســتفاده  کلیســا  از  خریــد بخشــودگی 
فروخته اند  پیشنهادکننده  بهترین  به  را  تبعیت خود  که  وجود داشته اند 
با پرداخت هــای نقدی تضمین  را  وفــاداری پیروان خــود  و درعین حــال 
اقتصاد  بــه  ورود  بلیــت  بــرای خریــد یک  قبیلــه ای  کرده انــد. زمین هــای 

فروخته شده اند. زمین  کرۀ  آن سوی  به خارجی های  جهانی 
اعتماد  ایجاد  باعث  پول  گرچه  ا دارد.  نیــز  تیره تری  پول حتی جنبۀ 
انســان ها  ی  رو اعتمــاد  ایــن  امــا  می شــود،  غریبه هــا  بیــن  جهانشــمول 
بلکــه  نمی شــود،  ســرمایه گذاری  مقــدس  ارزش هــای  یــا  اجتماعــات  یــا 
پشــتیبانی می کنند  آن  از  کــه  نظام های غیرشــخصی  و  پــول  ی خــود  رو
کنــاری اعتماد  یــا همســایۀ  فــرد غریبــه  بــه  مــا  ســرمایه گذاری می شــود. 
گر  ا یــم.  دار اعتمــاد  آنهاســت  در دســت  کــه  به ســکه هایی  مــا  یــم؛  ندار
ته می کشــد. همینطور  نیز  آنها  بــه  ما  اعتماد  تمام شــود،  آنها  ســکه های 
پایین می کشد،  را  و دولت  و دین  بین اجتماع  که پول ســدهای موجود 
نسبتًا سنگ دل است. و  بزرگ  بازار  به یک  تبدیل شدن  در خطر  جهان 
یخ اقتصادِی بشر یک رقص ظریف است. مردمان برای  ازاین رو، تار
که  آنها می ترســند  اما  دارند،  تکیه  پول  به  با غریبه ها  تســهیل همکاری 
با یک  مردم  کند.  فاســد  را  انســان ها  مناســبات عاطفی  و  ارزش ها  پول 
بود  و تجارت  پول  از حرکت  مانع  که مدت ها  ارتباطی  دست ســدهای 
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جدیدی  ســدهای  دیگر  دســت  با  اما  می شــکنند.  کامــل  رضایت  بــا  را 
بردگی  یســت دربرابــر  ز و محیط  و مذهــب  از جامعــه  بــرای حفاظــت  را 

بازار می سازند. نیروهای  به دست 
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کیش سرمایه دار

یج علــم یک عامل  ترو برای  و هم  امپراطوری هــا  برای ســاخت  پــول هم 
یا  این فعالیت هاســت؟  آیــا پول هدف غایــی  اما  بوده اســت.  اساســی 

ک است؟ فقط یک ضرورت خطرنا شاید 
ســاده ای  کار  مــدرن  یــخ  تار در  اقتصــاد  علــم  حقیقــی  نقــش  فهــم 
پــول  کــه:  اســت  نوشــته شــده  این بــاره  کاملــی در  کتاب هــای  نیســت. 
را  افق های جدیدی  کرده،  را منهدم  آنها  و  نهاده  بنا  را  چگونــه دولت ها 
گردانده  کشیده، چرخ های صنعت را  را به بردگی  گشوده، میلیون ها نفر 
گونه از موجودات را به سوی انقراض رانده است. با این  حال،  و صدها 
را  کلمه  یک  باید  فقــط  حقیقت  در  مدرن،  اقتصادِی  یــخ  تار درک  برای 
و  و در سامتی  بد  و  ایام خوب  کلمه رشــد1 اســت. در  این  کنید.  درک 
بیماری، اقتصاد مدرن مانند نوجوانی غوطه ور در هورمون در حال  رشد 
و خیلی  کنــد می روبد  پیدا  بتواند  که  را  اقتصاد هر چیــزی  اســت.  بوده 

اینچ چاق تر می شود. ید، چند  بشمار بتوانید  اینکه  از  زودتر 

1  growth
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این   با  ثابتی داشــت.  انــدازۀ  یخ  تار از  بخــش عمــده ای  در  اقتصــاد 
به دلیل  افزایــش عمدتــًا  ایــن  و  افزایــش می یافــت  تولیــد جهانــی  حــال، 
ثابت  تولید سرانه  بود.  زمین های جدید  در  و اسکان  گسترش جمعیت 
کرد. در ســال  تغییر  این ها در عصــر مدرن  اما تمامــی  بود،  باقــی مانــده 
کاالها و خدمات تقریبًا برابر با 250 میلیارد  1500 میادی، تولید جهانی 
اینکه،  تریلیون دالر است. مهم تر  امروزه این عدد حدود 60  اما  بود؛  دالر 
بود، در  تولید ســرانه ســاالنه 550 دالر  در ســال 1500 میــادی، میانگین 
میانگین ســاالنه 8800 دالر  به طور  یــا بچه  زن  مرد،  امروزه هر  کــه  حالی 
تولید می کند. چه چیزی می تواند این رشد شگفت آور را توضیح دهد؟

به شــمار  پیچیــده  موضوعــی  انگشــت نما  به شــکلی  اقتصــاد  علــم 
کنیم. را تجسم  مثال ساده  بیایید یک  امور،  آسان ترکردن  برای  می رود. 

تأمین کنندۀ مالی زیرک است در  که یک  گریدی )طماع(1  ســاموئل 
تأسیس می کند.  بانک  کالیفرنیا یک  ی2  الدورادو

اولیــن  الــدورادو  در  اســت  موفقــی  پیمــان کار  کــه  اســتون3  ای.  ای. 
یافت  در نقد  پول  میلیون دالر  مبلغ یک  و  کرده  تمام  را  بزرگ خود  پروژۀ 
می کند.  ســپرده گذاری  گریدی  آقای  بانک  در  را  مبلغ  این  ی  و می کند. 

دارد. میلیون دالر  میزان یک  به  کنون سرمایه ای  ا بانک  این 
امــا  آشــپز مجــرب  یــک  در عیــن  حــال، خانــم جیــن مک دونــات4، 
را تشخیص داده  کســب وکاری  الدورادو فکر می کند فرصت  بی پول در 
نانپزی واقعًا خوبی  کن است هیچ  او سا که  از شهر  است؛ در منطقه ای 
با تمام فرهای  برای خرید یک مکان مناســب همراه  او  اما  وجود ندارد. 
ندارد.  کافی  و دیگ های الزم، پول  صنعتی و ظرف شــویی ها و چاقوها 
را  او  و  ارائه  گریدی  آقای  به  را  کســب وکار خــود  بانک مراجعه و طرح  به 

1  Samuel Greedy
2  El Dorado
3  A. A. Stone
4  Jane McDoughnut
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گریدی  آقای  است.  ارزشمندی  ســرمایه گذاری  این  که  می کند  متقاعد 
وامی یک میلیون دالری  بانک  او در همان  به حســاب  اعتبار  انتقال  با 

او می دهد. به 
کــه پیمانکار اســت اســتخدام  را  اســتون  آقــای  کنــون  ا مک دونــات 
آقای اســتون یک  کند. حق الزحمۀ  را ســاخته و تمام  او  تا نان پزی  کرده 

میلیون دالر است.
از حساب خود  بانکی  با امضای یک چک  وقتی خانم مک دونات 
را در حســاب خود  آقای اســتون این پول  را پرداخت می کند،  او  هزینــۀ 

گریدی سپرده گذاری می کند. آقای  بانک  در 
بله، 2  بانکی خود دارد؟  اســتون چقدر پول در حســاب  آقای  حاال 

میلیون دالر.
دارد؟  بانک وجود  )نقد( در صندوق  پول  اما درحقیقت چه مقدار 

میلیون دالر.  1 بله، 
بــر عادت  بنا  اســتون،  آقــای  بــه همین جــا ختم نمی شــود.  موضــوع 
کار به خانم مک دونات اطاع می دهد  پیمان کاران پس از دو ماه از آغاز 
هزینه هــای پیش بینی نشــده، صورت حســاب  و  به دلیــل مشــکات  کــه 
بود.  نان پزی درواقع 2 میلیــون دالر خواهد  ایــن  به ساخت و ســاز  مربوط 
را  کار  به ســختی می توانــد  اما  نیســت،  گرچه راضی  ا خانــم مک دونــات 
گریدی  آقای  و  زده  بانک ســر  به  بار دیگر  بنابراین،  کند.  ناتمام متوقف 
میلیون  گریدی یک  آقای  و  بدهــد  وام دیگری  او  به  که  اقنــاع می کند  را 
پیمان کار  به حســاب  را  پول  این  او  او می گــذارد.  دالر دیگر در حســاب 

منتقل می کند.
میلیون  دارد؟ 3  پــول در حســاب خــود  کنــون چقدر  ا اســتون  آقای 

دالر.
میلیون   1 دارد؟ همچنان  بانک وجود  در  پــول  مقدار  به واقع چه  اما 

بوده است. بانک  در  ابتدا  از  که  میلیون دالری   1 دالر. همان 
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این  اجازه می دهد  بانــک  به  ایاالت متحده  فعلی  بانکــداری  قانون 
میلیون دالر   10 نهایتــًا  پیمانکار  کنــد.  تکرار  بــار دیگر  تا هفت  را  فراینــد 
بانــک همچنان همــان یک  گرچــه  ا در حســاب خــود خواهــد داشــت، 
دارند  اجــازه  بانک ها  داشــت.  در صنــدوق خود خواهد  را  میلیــون دالر 
یعنی  این  و  وام دهنــد  10 دالر  دارنــد،  کــه در اختیار  هــر دالری  ازای  در 
بانکی ما تحت پوشش سکه ها  از تمام پول در حســاب های  90 درصد 
بارکلیز1  بانک  در  کــه  افرادی  تمام  گر  ا نیســتند.  واقعی  اســکناس های  و 
آن  یک  در  بانــک  ایــن  بخواهنــد،  را  خــود  پــول  گهــان  نا دارنــد  حســاب 
به  پا  بانک  این  برای نجات  اینکه دولت  )مگر  ورشکســت خواهد شــد 
یچه3، سیتی  میان بگذارد(. همین موضوع درمورد بانک های لویدز2، دو

دیگر جهان صادق است. بانک های  تمام  و  بانک4 
اما  نمی رســد؟  نظر  به  پونــزی5  بزرگ  طرح  یــک  شــبیه  فرایند  این  آیا 
کاه برداری  کاه برداری باشد، پس تمام اقتصاد مدرن یک  کار  گر این  ا
ادای  بلکه  نیســت،  فریب  کار یک  این  که  اســت  این  اســت. حقیقت 
بانک ها  آنچه  بشر.  توانایی های شــگفت انگیز تخیل  به  اســت  احترامی 
کنند،  پیــدا  رونق  و  پا ایســتاده  ســر  تا  قــادر می ســازد  را  اقتصــاد(  کل  )و 
برای  پشــتوانۀ موجــود  اعتمــاد یگانــه  ایــن  آینــده اســت.  بــه  مــا  اعتمــاد 

دنیا است. در  پول  از  بیشترین بخش 
پیمان کار  صورت حســاب  بین  تفاضل  نان پزی،  بــه  مربوط  مثال  در 
نان پزی خانم  بــه  اعتماد  دارد،  وجــود  بانک  در  واقعــًا  که  پولی  میــزان  و 
تبدیل  دارایــی  یک  بــه  را  بانــک  پول  گریــدی  آقای  اســت.  مک دونــات 
روز ســوددهی خواهد  نان پزی یک  ایــن  که  دارد  اعتمــاد  این  به  و  کــرده 

1  Barclays
2  Lloyds
3  Deutsche
4  Citibank
5  Ponzi
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اما خانم  اســت،  نپخته  نــان هم  نان پــزی هنوز یک قرص  این  داشــت. 
بعد،  ســال  یــک  کــه  می کننــد  پیش بینــی  گریــدی  آقــای  و  مک دونــات 
کیک و  و رولت و  نــان  روزانــه در حال  فروش هزاران قرص  نان پزی  ایــن 
یــادی خواهد داد. ســپس خانم مک دونات  ز و ســود  بود  کلوچه خواهد 
در  گر  ا کند.  پرداخــت  با ســودش  را همراه  وام خود  که  بود  قادر خواهــد 
را بردارد، آقای  که سپرده های خود  آن مقطع آقای استون تصمیم بگیرد 
تمام  بنابراین،  کنــد.  فراهم  را  نقد  پول  ایــن  که  بود  قادر خواهد  گریــدی 
این تشکیات بر پایۀ اعتماد به آینده ای خیالی استوار است؛ اعتمادی 
که  یاهای خود، و اعتمادی  به نان پزی رؤ بانکدار  کارآفرین و فرد  که فرد 

دارد. بانک  آتی  نقدینگی  به  پیمان کار 
زیرا  اســت  پــول شــیء شــگفت انگیزی  که  بدینجــا دیده ایــم  تــا  مــا 
تقریبًا  را  و هر چیزی  بــوده  نمایندۀ هزاران شــیء مختلف دیگر  می تواند 
این  این  حال، پیش از عصــر مدرن،  با  کنــد.  تبدیل  هــر چیز دیگری  به 
نماینده  مــوارد، پول می توانســت صرفــًا  بیشــتر  بود. در  توانایــی محــدود 
این  داشــتند.  زمان حــال وجود  در  واقعــًا  کــه  باشــد  مبــدل چیزهایی  و 
باعث  زیرا  مــی آورد  وجود  به  رشــد  برای  را  شــدیدی  محدودیت  موضوع 

بسیار دشوار شود. پروژه های جدید  مالی  تأمین  می شد 
گر پول، یگانه نمایندۀ  دوباره نان پزی خودمان را در نظر بگیرید. آیا ا
اشیاء ملموس بود، خانم مک دونات می توانست این نان پزی را بسازد؟ 
منابع ملموســی در  امــا  دارد  یــادی  ز یاهــای  رؤ او  ایــن شــرایط،  در  خیــر. 
را  نان پــزی خود  از طریــق آن  او می توانــد  کــه  تنهــا راهی  نــدارد.  اختیــار 
امروز  باشد  داشــته  تمایل  که  بیابد  را  پیمان کاری  که  اســت  این  بســازد 
نان پزی  کــه  و درصورتی  بعــد  را چند ســال  و دســت مزد خــود  کنــد  کار 
کند. متأسفانه، این گونه پیمان کاران  یافت  کند، در شروع به درآمدزایی 
می کند.  گیر  بن بســت  در  ما  کارآفرین  بنابراین،  هســتند.  نایاب  قشــری 
نیــز نمی تواند پول  کیک  بپــزد. بدون  کیک  نان پــزی نمی تواند  بــدون  او 
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بدون  و  کنــد  اســتخدام  پیمــان کار  نمی تواند  نیــز  پــول  بدون  دربیــاورد. 
باشد. داشته  نان پزی  نمی تواند  نیز  پیمان کار 

درنتیجه،  بود.  افتاده  گیر  این مخمصه  در  که  بود  هزاران ســال  بشــر 
این دام  از  گریز  راه  بودنــد.  باقی مانده  اقتصادها همینطور منجمد شــده 
فقط در عصر مدرن و با پیدایش نظامی جدید بر اساس اعتماد به آینده 
کاالهای خیالی  که  کردند  توافق  با هم  مردم  نظام،  این  در  کشــف شــد. 
که  از پول  نوع خاصــی  با  را  ندارند(  کــه در زمان حال وجــود  )کاالهایــی 
که  قادر می ســازد  را  ما  اعتبار  نمایش دهند.  »اعتبــار«1 می نامیدند  را  آن 
که  بر این فرض استوار است  یم. اعتبار  آینده بساز را به بهای  زمان حال 
گر  ا بود.  مــا خواهند  فعلی  منابع  از  فراوان تر  بســیار  ما مطمئنًا  آتِی  منابــع 
گستره ای  یم،  بساز آیندۀ خود  با درآمد  را  زمان حال چیزهایی  بتوانیم در 

پدیدار خواهد شد. و شگفت انگیز  موقعیت های جدید  از 
آن  به  زودتــر  هیچ کس  چــرا  اســت،  شــگفت انگیز  چنین  اعتبار  گــر  ا
گونه ای  یا  اعتباری  ترتیبــات  از  نوعی  کردند.  که فکر  البته،  نکــرد؟  فکر 
که  از آن در تمام فرهنگ های شناخته شــدۀ بشــری وجود داشــت  دیگر 
دست کم تا زمان سومریان باستان قدمت دارد. مشکل موجود در اعصار 
کند.  اســتفاده  آن  از  نمی دانســت چطور  کــه هیچ کس  بود  این  گذشــته 
به  بــود، مردم  از حال خواهد  بهتر  آینــده  اینکه  به  بــه دلیل عدم اعتمــاد 
باور داشتند  آنها عمومًا  کنند.  ارائه  یادی  ز ندرت تمایل داشتند اعتبار 
آینده بدتر  اینکه  و  بوده اســت  آنها  از زمان خود  بهتر  گذشــته  که اعصار 
زبان  به  را  این موضــوع  بخواهیم  گر  ا بــود.  مانند حال خواهد  یا حداقــل 
به  رو  گر  ا ثــروت  کل  که مقدار  باور داشــتند  آنها  کنیــم،  بیان  اقتصــادی 
افــراد فرض  بنابراین،  نباشــد، حتمــًا دارای محدودیــت اســت.  کاهــش 
کل جهان ده سال بعد در حال  یا  آنها  پادشــاهی  یا  آنها  اینکه شــخص 
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کســب وکار  را شــرط بندی بدی می پنداشــتند.  بود  ثــروت خواهد  تولیــد 
که ســودهای یک  البته  بــود.  با جمــع صفر  بــازی  مانند یک  آنهــا  بــرای 
این موضــوع فقط در  اما  کند،  پیــدا  افزایش  بود  نان پــزی خاص ممکــن 
کسب سود نان پزی همسایه امکان پذیر بود. شهر ونیز ممکن  ازای عدم 
پادشــاه  فقیرســازی شــهر جنوا1.  از رهگذر  اما فقط  کند،  رونق پیدا  بــود 
از  از رهگذر دزدی  اما صرفًا  را غنی تر ســازد،  بود خود  انگلســتان ممکن 
به شــکل های مختلف  را  کیک  این  فرانسه. شــما می توانستید  پادشــاه 

نمی شد. بزرگ تر  کیک هیچ گاه  این  اما  برش دهید، 
نتیجه  ایــن  بــه  فرهنگ هــا  از  بســیاری  کــه  اســت  دلیــل  بــه  همیــن  
به  بنا  گناه محســوب می شود.  پول  کیســه های  که جمع آوری  رســیدند 
ثروتمند  از ورود فرد  از سوراخ سوزن راحت تر  گفتۀ مسیح، »گذشتن شتر 
کیک  اندازۀ این  گر  ا به ملکوت خداوند است« )انجیل متی2، 19:24(. 
ثابت است و من سهم بزرگی در آن دارم، پس من باید سهم فرد دیگری 
َاعمال شر  از  اســتغفار  به خاطر  بودند  ثروتمندان موظف  باشــم.  گرفته  را 

بدهند. به خیریه  را  مازاد خود  ثروت  از  مقداری  خود 
برای  باقی می مانــد، هیچ جایی  اندازه  بــه همان  کیک جهانی  گــر  ا
کیک امروز و  برابر است با اختاف بین  اعتبار به وجود نمی آمد. اعتبار 
باید اعتبار  باقی بماند، چرا  کیک ثابت  اندازۀ  قرار باشد  گر  ا کیک فردا. 
می شود  محســوب  قبولی  غیرقابل   یســک  ر مطمئنًا  کار  این  کنیم؟  ارائه 
که تقاضای  که فرد نان پز یا پادشاهی  مگر اینکه شما باور داشته باشید 
بنابراین،  بربایــد.  را  رقیب  فــرد  کیک  از  تکــه ای  اســت  ممکن  دارد  پول 
که شما  بود و زمانی  کار دشواری  از مدرنیته  یافت وام در دنیای قبل  در
به  و مشــروط  کوتاه مدت  و  کــم  یافــت می کردیــد، معمواًل   در را  وام  ایــن 
برای  جدید  نان پزی هــای  بازکردن  درنتیجــه،  بود.  باالیی  ســود  نرخ های 

1  Genoa
2  Matthew
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که قصد داشــتند  بزرگی  پادشــاهان  و  بود  کاری دشــوار  نوپــا  کارآفرینــان 
کنند، چاره ای غیراز جمع آوری وجوه  یا لشکرکشــی  قصرهایی ســاخته 
بــرای  کار  ایــن  نداشــتند.  بــاال  تعرفه هــای  و  مالیات هــا  طریــق  از  الزم 
اما  بودنــد(،  ســربه راه  آنهــا  تابعــان  کــه  زمانی  )تــا  بــود  خــوب  پادشــاهان 
که ایدۀ خوبی برای یک نان پزی داشت و قصد  پیش خدمت آشپزخانه 
کند، عمومًا فقط می توانست در حین دستمال  ترقی  داشــت در جهان 

بپروراند. در سر  را  ثروت  ی  آرزو آشپزخانۀ سلطنتی،  کف  بر  کشیدن 
اینکه  دلیــل  به  باخــت ختم می شــد.  به  هــر دو جهــت  از  کار  ایــن 
بــا  جدیــد  کســب وکارهای  مالــی  تأمیــن  در  مــردم  بــود،  محــدود  اعتبــار 
کســب وکارهای جدید  اینکه تعداد  به دلیــل  مشــکل روبه رو می شــدند. 
که  فکــر می کردند  افراد  به همیــن دلیل  نمی کرد.  رشــد  اقتصاد  بــود،  کم 
که ســرمایه داشــتند در  آنهایــی  و  کــرد  اقتصــاد هیــچ گاه رشــد نخواهــد 
رکود خودبه خود  ازاین رو، پیش بینــی  بودند.  بســیار محتــاط  اعتبار  ارائۀ 

متحقق1 می شد.

کیک در حال رشد یک 

این  بر  ایدۀ پیشــرفت  ایــدۀ پیشــرفت رخ داد.  و  انقــاب علمی2  ســپس 
ی  را رو و منابــع  اعتــراف  بــه جهل خود  ما  گر  ا کــه  اســت  اســتوار  مفهوم 
ایده  این  یابــد.  بهبود  اوضــاع می تواند  کنیم،  تحقیقــات ســرمایه گذاری 
پیشــرفت  به  که  یافت. هرکســی  انتقال  اقتصادی  شــرایط  به  زود  خیلی 
اختراعات  و  کتشــافات جغرافیایی  ا که  دارد  اعتقاد  باشد،  داشــته  باور 
و  تجــارت  و  تولیــد  کل  مجمــوع  می توانــد  ســازمانی  توســعه های  و  فنــی 
آتانتیــک3  در  جدیــد  تجــاری  روش هــای  دهــد.  افزایــش  را  بشــر  ثــروت 
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رونق  نیز  اقیانوس هند  می توانســت بدون تخریب روش های قدیمــی در 
کاالهای  تولیــد  کاهش  بــدون  می توانســت  جدید  کاالهــای  کند.  پیــدا 

تولید شود. نیز  قدیمی 
زمینــۀ  در  تخصــص  بــا  را  جدیــدی  نان پــزی  می توانــد  فــرد  مثــًا 
باعث شــود  اینکه  کند بدون  باز  نان های هالی  و  تی  کیک های شــکا
اســت ورشکســت  نان ســنتی  زمینۀ  در  که تخصصشــان  نان پزی هایی 
ذائقه های  مــردم  همــۀ  کــه  اســت  این  می افتد  کــه  اتفاقــی  تنهــا  شــوند. 
بدون  مــن می توانم  درنتیجــه،  بیشــتر می خورند.  و  کــرده  پیدا  جدیــدی 
گرسنگی  از  اینکه شما  ثروتمند شوم؛ من می توانم بدون  فقیرشدن شما 
کیــک جهانی  کل  کنــم.  فربــه  و  را چــاق  باشــید، خــود  مــردن  در حــال 

بزرگ تر شود. می تواند 
کرده  متقاعد  را  افــراد  پیشــرفت،  ایــدۀ  گذشــته،  ســال   500 طول  در 
باعث  اعتمــاد  ایــن  کنند.  پیــدا  آینــده  بــه  بیشتروبیشــتری  اعتمــاد  کــه 
و  واقعی شــد  اقتصادی  رشــد  اعتبار مســبب  اعتبار شــد؛  به وجود آمدن 
اعتبار  برای  را  راه  و همینطــور  آینده شــد  به  اعتماد  تقویت  باعث  رشــد 
اینکه  از  بیشــتر  اقتصاد  نشــد،  انجام  کار یک شــبه  این  کرد.  باز  بیشــتر 
اما  باال و پایین شــد.  ترن هوایی  مانند یک  برود،  باال  به  بالــن  مانند یک 
بدون  اقتصاد  کلی  مســیر  دســت اندازها،  هموار شــدن  با  بلندمدت،  در 
و  کــه دولت ها  دارد  وجــود  در جهــان  اعتبــار  آنقدر  امــروزه  بــود.  اشــتباه 
بزرگ  وام های  می توانند  به راحتی  خصوصی  افراد  و  تجاری  شرکت های 
آنها است. از درآمد فعلی  که بسیار بیشتر  کنند  یافت  را در و بلندمدتی 
انقابی  به شــکل  کیک جهانی در حال  رشــد، عاقبت  به یک  بــاور 
کتاب  اسمیت1،  آدام  اســکاتلندی،  اقتصاددان   1776 سال  در  درآمد. 
را منتشــر  یخ  تار ادوار  کل  اقتصــادی  ملــل2، مهم ترین مانیفســت  ثــروت 

1  Adam Smith
2  The Wealth of Nations
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نوین  برهان  این  کتاب،  این  اول  از جلد  در فصل هشــتم  اسمیت  کرد. 
کفاش  یــا  یــا دوزنده  کــه ســودهای صاحب خانه  زمانــی  کــرد:  را مطــرح 
مازاد  این  از  او  باشــد،  برای حفــظ خانوادۀ خــود  کافی  مقــدار  از  بیشــتر 
خود  سودهای  تا  می کند  استفاده  بیشــتر  دستیاران  استخدام  برای  سود 
که میتواند  کند، تعداد دســتیارانی  بیشــتر سود  او هرچه  کند.  بیشــتر  را 
کارآفرین  افزایش در ســودهای  بیشتر میشــود. درنتیجه،  کند  اســتخدام 

رونق همگانی است. و  ثروت  افزایش  پایۀ  خصوصی، 
همۀ  زیــرا  نرســد،  نظر  بــه  اصیل  خیلــی  شــما  برای  شــاید  گفته  ایــن 
را  اســمیت  برهان  کــه  زندگــی می کنیم  ســرمایه داری  یــک جهــان  در  مــا 
در  روز  هــر  را  موضــوع  ایــن  مختلــف  شــکل های  مــا  می پنــدارد.  بدیهــی 
تمایل  اینکــه  اســمیت دال  بــر  ادعــای  ایــن  حال،  بــا  اخبــار می شــنویم. 
افزایش ســودهای شــخصی خود اســاس ثروت جمعی  به  بشــِر خودخواه 
اســت؛  بشــر  یــخ  تار در  ایده هــا  انقابی تریــن  از  یکــی  می دهــد،  شــکل  را 
انقابی بودن این ایده تنها از منظر اقتصادی نیست، بلکه حتی بیشتر از 
لحاظ اخاقی و سیاسی است. درحقیقت، آنچه اسمیت می گوید این 
به  نه تنها  ثروتمندتر شدن خود  با  اینکه من  و  که طمع خوب است  است 

نوع دوستی. یعنی  به همه سود می رسانم. خودخواهی  بلکه  خود 
از دیــد یک »وضعیــت برد- را  اقتصــاد  مــردم  اســمیت فکــر می کرد 
نیز  منزلــۀ ســودهای شــما  بــه  مــن  آن ســودهای  کــه در  بــرد« می نگرنــد، 
این  از  بزرگ تری  تکۀ  از  ما هردو می توانیم در عین  حــال  نه تنها  هســت. 
افزایش در  به  وابســته  افزایش در ســهم شما  بلکه  بهره مند شــویم،  کیک 
زیرا  بــود،  خواهید  فقیــر  نیــز  شــما  باشــم،  فقیر  من  گر  ا اســت.  من  ســهم 
گر  ا اما  کنــم.  را خریــداری  یــا خدمات شــما  مــن نمی توانــم محصوالت 
کنون  ا نیــز  زیرا شــما  نیز غنی تر خواهید شــد،  باشــم، شــما  ثروتمند  مــن 
و  ثروت  بفروشــید. اســمیت تضاد متعــارف بین  به من چیزی  می توانید 
گشــود.  ثروتمندان  ی  رو به  را  بهشــت  و دروازه های  کــرد  انکار  را  اخــاق 
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افراد  اســمیت،  بود. در داســتان  بــه معنــای اخاقی بــودن  ثروتمندبــودن 
از رهگــذر غارت مال  نه  و  ثروتمند شــدند  کیک  کلی  انــدازۀ  افزایش  بــا 
افراد ســود  تمام  بزرگ تر شــود،  کیک  این  که  زمانی  و  همســایگان خــود. 
به   افراد جامعه  ثروتمندان مفیدترین و خیرترین  می برند. به همین ترتیب 

به سود همگان می گردانند. را  زیرا چرخ های رشد  شمار می روند، 
ثروتمندان  کــه  اســت  این  به  وابســته  موارد  این  تمــام  این  حال،  بــا 
کارمندان  و  بــاز  را  جدیدی  کارخانه های  خود  ســودهای  از  اســتفاده  با 
فعالیت های  برای  را  پول هــا  این  اینکه  نه  کنند،  اســتخدام  را  جدیدی 
را ماننــد یک  ایــن جملــه  اســمیت  بنابرایــن،  کننــد.  اســراف  غیرمولــد 
پیــدا می کننــد،  افزایــش  کــه ســودها  »زمانــی  کــه:  تکــرار می کــرد  شــعار 
خواهــد  اســتخدام  را  بیشــتری  دســتیاران  دوزنــده،  یــا  صاحب خانــه 
افزایش پیدا می کنند، اســکروچ1 پول  اینکه »زمانی که ســودها  نه  کــرد«، 
خود  ســکه های  شــمارش  برای  فقــط  و  اندوختــه  صندوقــی  در  را  خــود 
اقتصــاد ســرمایه داری مدرن  از  مــی آورد.« بخــش مهمــی  بیــرون  را  آنهــا 
تولید  بــرای  بایــد  آن، ســودها  بنابــر  کــه  بــود  اخــاق جدیــدی  پیدایــش 
وجــود  بــه  بیشــتری  ســودهای  کار  ایــن  شــوند.  ســرمایه گذاری  دوبــاره 
دوبــاره ســرمایه گذاری  تولید  بــرای  باید  ایــن ســودها مجــددًا  و  مــی آورد 
این  و  آورد  بــه وجود خواهــد  را  بیشــتری  نیز ســودهای  کار  این  و  شــوند 
را  ســرمایه گذاری ها  می یابد.  ادامه  نامتناهــی  به صورت  همینطــور  روال 
کارخانه،  یــک  بزرگ ســازی  داد:  انجام  بســیاری  به روش هــای  می تــوان 
تمام  این  حال،  با  کاالهای جدید.  و ســاخت  انجام تحقیقات علمی 
به سودهای  و  داده  افزایش  را  تولید  به گونه ای  باید  این سرمایه گذاری ها 
اولین و مقدس ترین  بزرگ تری بدل شوند. در آیین جدید سرمایه داری، 
تولید،  افزایش  برای  باید  تولید  از  حاصل  »ســودهای  اســت:  این  فرمان 

مجددًا سرمایه گذاری شوند.«

1  Scoorge
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نامیــده  »ســرمایه داری«  ســرمایه داری،  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
فرق می گذارد.  »ثروِت« محض  و  »ســرمایه«  بین  می شــود. ســرمایه داری 
تولیــد،  بــرای  کــه  اســت  منابعــی  و  کاالهــا  و  پــول  شــامل  ســرمایه 
برای  یــا  دفــن شــده  ک  زیــر خــا در  ثــروت  امــا  ســرمایه گذاری می شــوند. 
برای  را  کــه منابــع خــود  فعالیت هــای غیرمولــد هــدر می شــود. فرعونــی 
که  یایــی  در دزد  نیســت.  ســرمایه دار  می کنــد،  اســتفاده  اهــرام  ســاخت 
گنج اسپانیایی را غارت می کند و صندوقی پر از سکه های براق  کشتی 
کارائیبی دفن می کند، سرمایه دار نیست. اما یک  را در ساحل جزیره ای 
بازار سهام سرمایه گذاری  را در  از درآمد خود  که بخشــی  کارخانه،  کارگر 

می کند، یک سرمایه دار است.
مجــددًا  تولیــد  افزایــش  بــرای  بایــد  تولیــد  »ســودهای  کــه  ایــده  ایــن 
این  حال،  این   با  می رســد.  افتاده  پا  پیش  نظر  به  شــوند«  سرمایه گذاری 
از  ادوار قبل  بــود. در  بیگانــه  یــخ  تار آدمیــان در طــول  بــرای عمــدۀ  ایــده 
است.  ثابت  کمابیش  تولید،  سطح  که  داشتند  باور  انسان ها  مدرنیته، 
یادی  ز افزایش  باز هم  تولید  که بکنیم،  کاری هم  قرار اســت هر  گر  ا پس 
از همین  کنیم؟  را مجددًا سرمایه گذاری  پیدا نکند، چرا سودهای خود 
و  مصــرف  و  ســخاوت  روحیــۀ  یــک  از  وســطی  قــرون  اشــراف زادگان  رو، 
برگزاری  آنها درآمدهای خود را صرف  اسراِف آشکار حمایت می کردند. 
مسابقات میان سوارکاران نیزه دار، ضیافت ها، قصرها، جنگ، خیریه و 
کردند  آنها سعی  از  کمی  یخی می کردند. تعداد  تار کلیساهای  ســاخت 
بهتری  انــواع  تولید  یا  ک خــود  اما بــازده  افزایش  بــرای  را  ســودهای خود 
بازارهای جدید مجددًا ســرمایه گذاری  به دنبال  یا جســت وجو  گندم  از 

کنند.
از  جدید  گروهــی  بــه  را  خــود  جــای  اشــراف زادگی  مــدرن،  عصــر  در 
ســرمایه داری  آیین  به  واقعــی  باورمندان  آن  اعضــای  کــه  داده  نخبــگان 
و  دوک هــا  از  متشــکل  جدیــد  ســرمایه دار  نخبــگان  ایــن  هســتند. 
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مبادله گــران  و  بلکــه شــامل مدیــران هیــأت مدیــره  نیســتند،  مارکیز1هــا 
ثروتمندتــر  بســیار  نجیــب زادگان  ایــن  هســتند.  صنعت گــران  و  ســهام 
بــه  کمتــری  بســیار  امــا عاقــۀ  قــرون وســطی هســتند،  اشــراف زادگان  از 
را صرف  از سودهای خود  کمتری  بسیار  و بخش  دارند  یه  بی رو مصرف 

فعالیت های غیرمولد می کنند.
تن  به  ابریشم  و  از طا  رنگینی  رداهای  وســطی  قرون  اشــراف زادگان 
کارناوال ها  و  به شــرکت در ضیافت هــا  را  زمــان خود  بیشــتر  و  می کردند 
نیزه دار اختصــاص می دادند. در  باشــکوه میان ســوارکاران  و مســابقات 
نام  به  یونیفورم هــای غیرجذابــی  مــدرن  ارشــد اجرایِی  عــوض، مدیــران 
را  کاغ ها  از  دســته ای  خودنمایی  تمامــًا  که  می کنند  تن  به  کت وشــلوار 
برایشان به ارمغان می آورد و آنها همچنین زمان اندکی برای جشن وسرور 
کسب وکار به  دارند. یک سرمایه دار مخاطره پذیر معمولی، از یک جلسۀ 
باید  را  که ســرمایۀ خود  بفهمد  و سعی می کند  ســوی دیگری می شتابد 
که در  اوراق قرضه ای  و  ُافت وخیز ســهام  و  کند  کجــا ســرمایه گذاری  در 
او ممکن است  را دنبال می کند. درست است، لباس های  دست دارد 
این هزینه ها در  اما  کند،  پرواز  با هواپیمای شخصی  و  باشند  ورساچه2 
ناچیز هستند. تولید بشری،  افزایش  برای  با سرمایه گذاری هایی  مقایسه 
افزایش  بــرای  که  نیســتند،  به تن  بانفوذ تجارت ورســاچه  افراد  فقــط 
آژانس های  و  افــراد عامــی  تولیــد ســرمایه گذاری می کننــد. مســیر فکری 
از  تعداد  آیــا می دانید چــه  دارد.  قــرار  روند  امتداد همیــن  در  نیــز  دولتــی 
وارد  زود  یا  که دیر  صحبت های سر شــام در محله های معمولی هست 
آیا ســرمایه گذاری  که  این موضوع می شــوند  درمــورد  بی پایان  مباحثاتــی 
و  ک  یــا در اما اوراق قرضه  یــا در  اســت  بهتــر  بــازار ســهام  پس انــداز در 
ی  رو را  مالیاتی خــود  دارنــد درآمدهای  نیز ســعی  مســتغات؟ دولت ها 

1  marquis
2  Versace
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داد سرمایه گذاری  افزایش خواهند  را  آتی  درآمد  که  مولدی  شــرکت های 
بتوانــد صــادرات محصوالت  که  بنــدر جدیــدی  مانند ســاخت  کننــد؛ 
درآمد مشــمول  که  قادر ســازد  را  آنهــا  و  ببخشــد  را ســهولت  کارخانه هــا 
را  آتــی دولــت  و درنتیجــه درآمدهــای  باشــند  بیشــتری داشــته  مالیــات 
ی آموزش  که رو افزایش دهند. دولت دیگری ممکن است ترجیح دهد 
پایــۀ صنایــع  کــه تحصیل کرده هــا  اســاس  ایــن  بــر  کنــد،  ســرمایه گذاری 
بــه  نیــاز  بــدون  ایــن صنایــع  و  را تشــکیل می دهنــد  پیشــرفته و ســودآور 

پرداخت می کنند. را  یادی  ز مالیات های  گسترده،  بندری  تسهیات 
اقتصاد  کارکردهای  چگونگی  دربارۀ  نظریه ای  به مثابۀ  ســرمایه داری 
روایتی در  و  بــود و هم تجویــزی؛  شــروع شــد. ســرمایه داری هم توصیفی 
یج  ترو را  ایده  این  و  کار می کرد  که پول چگونــه  کرد  ارائه  ایــن خصوص 
اقتصادی سریع  به رشد  تولید،  در  که ســرمایه گذاری مجدِد سودها  داد 
یج به چیزی بسیار بیشتر از یک آموزۀ  می انجامد. اما سرمایه داری به تدر
نوعی اخاق است؛  کنون دربرگیرندۀ  ا نظام  این  تبدیل شــد.  اقتصادی 
رفتار  باید  آدمی چگونه  که  مورد  این  در  آموختنــی  از اصول  مجموعه ای 
کند. اصل  فکر  باید  و حتی چگونه  آمــوزش دهد  را  فرزندان خود  و  کند 
واالترین خیر است،  اقتصادی  که رشد  این است  اساسی سرمایه داری 
و حتی  آزادی  و  زیرا عدالت  اســت،  آن خیر  برای  واسطه ای  کم  دســت 
از ســرمایه دار  گــر  ا وابســته هســتند.  اقتصادی  به رشــد  شــادی، همگــی 
مانند  وارد جایی  را  آزادی سیاســی  و  بایــد عدالــت  که چگونه  بپرســید 
نطق  این موضوع  او درمورد  یاد  ز احتمال  به  کنیم  افغانســتان  یا  یمباوه  ز
برای  اقتصادی و یک طبقۀ متوســط دارا،  ثــروت  که چطور  کرد  خواهــد 
بنابرایــن،  اینکــه  و  اســت  الزامــی  باثبــات  نهادهــای دموکراتیــِک  وجــود 
به خویشتن  اتکا  و  آزاد و صرفه جویی  اقتصاد  ارزش های  ضروری است 

یم. نهادینه ساز افغان  قبایل  بین  در  را 
نیز داشــته  توســعۀ علم مدرن  ی  رو اثری قطعی  ایــن مذهب جدید 
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از طریق  یــا  و  از طریــق دولت هــا  یــا  اســت. تحقیقــات علمــی معمــواًل 
کسب وکارها  که  تأمین مالی می شوند. زمانی  کسب وکارهای خصوصی 
را  خاصی  علمی  پروژۀ  ی  رو ســرمایه گذاری  ســرمایه داری،  دولت های  و 
این  »آیا  بــود:  اینطــور خواهد  اولین پرســش ها معمــواًل  درنظــر می گیرنــد، 
آیا این پروژه  یا خیر؟  کرد  تولید و سود خواهد  افزایش  به  را قادر  پروژه ما 
که نتواند این موانع  باعث رشد اقتصادی خواهد شد یا خیر؟« پروژه ای 
کردن یک پشتیبان خواهد  برای پیدا اندکی  بردارد، شــانس  راه  از ســر  را 
از این  را  از علم مدرن نمی تواند سرمایه داری  یخچه ای  داشت. هیچ تار

کند. تصویر حذف 
نامفهوم  نیــز  علم  درنظرگرفتن  بــدون  ســرمایه داری  یخ  تار به عکــس، 
در وجود  تقریبًا  ابدی  اقتصادی  رشــد  به  نظام سرمایه داری  باور  اســت. 
شــدیدًا  این  می زنــد.  مــوج  می دانیــم  جهــان  درمــورد  مــا  که  آنچــه  تمــام 
عرضــۀ  کــه  باشــند  داشــته  بــاور  گــرگ،  گلــه  یــک  کــه  اســت  احمقانــه 
اقتصاد  وجــود،  ایــن   با  کــرد.  خواهد  رشــد  همینطور  ابــد  تــا  گوســفندان 
این  و  کنــد  توانســته اســت همینطــور در طول عصر مدرن رشــد  بشــری 
که دانشــمندان هر چند ســال یک  این حقیقت اســت  به لطــف  فقــط 
یا موتور احتراق  آمریکا  قارۀ  انجام می دهند؛ مانند  کتشــاف دیگری  ا بار 
و دولت ها  بانک هــا  ژنتیک دست کاری شــده.  با  گوســفندانی  یا  درونــی 
که قبض ها  این دانشــمندان هستند  اما ســرانجام  پول چاپ می کنند، 

پرداخت می کنند. را 
در  به شــکلی جنون آمیز  و دولت ها  بانک ها  اخیــر،  در طول چند ســال 
که بحران اقتصادی فعلی، ممکن  حال چاپ پول بوده اند. همه می ترسند 
تریلیاردها  آنها در حال چاپ  بنابراین،  کند.  را متوقف  است رشد اقتصاد 
دالر و یورو و ین هستند و اعتبار ارزان را به درون این نظام سرازیر می کنند 
و فن آوران و مهندسان  ترکیدن حباب، دانشمندان  که قبل از  امید دارند  و 
افراد حاضر  به  وابسته  کنند. همه چیز  کشــف  را  بزرگی  بســیار  بتوانند چیز 
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کتشــافات جدیــد در زمینه هایــی ماننــد فناوری  ا آزمایشــگاه ها اســت.  در 
به وجود  را  کامِل جدیــدی  نانو می توانــد صنایع  فنــاوری  و  یست شناســی  ز
و  بانک ها  کــه  پول ســاختگی  تریلیاردها  از  بتوانــد  آنهــا  کــه ســودهای  آورد 
آزمایشگاه ها  گر  ا کند.  به بعد ساخته اند، پشتیبانی  از سال 2008  دولت ها 
نتوانند قبل از ترکیدن حباب، این انتظارات را برآورده سازند، ما در آستانۀ 

بود. ادوار دشواری خواهیم  به  ورود 

کلمب در جست وجوی یک سرمایه گذار 

امپریالیســم  پیدایش  در  بلکه  مــدرن  علم  ظهور  در  نه تنها  ســرمایه داری 
که  بود  پایی  ارو امپریالیســم  ایــن  و  تعیین کننده داشــت  نقشــی  پایی  ارو
اعتبار  البته،  آورد.  به وجود  را  ســرمایه داری  اعتباری  نظام  اول،  وهلۀ  در 
کشــاورزی  جوامع  تمام  در  تقریبًا  اعتبار  نشــد.  اختراع  مدرن  پای  ارو در 
ســرمایه دارِی  نظــام  پیدایــش  مــدرن،  دورۀ  اوایــل  در  و  داشــت  وجــود 
اقتصادی در آســیا داشــت.  با پیشــرفت های  نزدیکی  ارتبــاط  پایــی،  ارو
آســیا قدرت  اواخر ســدۀ هجدهم  تا  که  باشــید  یاد داشــته  به  همچنین 
پایی ها در مقایسه با چینی ها  اقتصادی جهان را در دست داشت و ارو

اختیار داشتند. در  کمتری  بسیار  یا هندوها سرمایۀ  یا مسلمانان 
و جهاِن  نظام های اجتماعی-سیاســِی چیــن، هند  این  حال، در  بــا 
و  بازرگانــان  تفکــر  می کــرد.  ایفــا  فرعــی  نقشــی  تنهــا  اعتبــار  مســلمانان، 
در  بود  ممکن  پکن  و  دهلــی  اصفهان،  اســتانبول،  بازارهای  در  بانکداران 
کن  سا ژنرال های  و  پادشــاهان  اما  باشد،  بوده  ســرمایه داری  تفکر  راستای 
از بازرگانان و تفکر بازرگانی نفرت داشتند. در قصرها و دژ های آنها غالبًا 
به دســت  مــدرن،  اوایــل عصــر  پایــِی  امپراطوری هــای غیرارو بیشــتر 
دفتری  نخبگان  دســت  به  یا  نادرشــاه  و  نورهاجی1  چون  بــزرگ  فاتحانی 

1  Norhaci
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شــدند.  تأســیس  عثمانی2  و  کینگ1  امپراطوری هــای  ماننــد  نظامــی،  و 
ِاعمال  )بدون  و چپاول  مالیات ها  از طریق  مالی جنگ ها  تأمین  با  آنها 
تمایزی دقیق بین این دو(، چندان مرهون نظام اعتباری نبودند و حتی 

بودند. قائل  و سرمایه گذاران  بانکداران  منافع  برای  نیز  کمتری  اهمیت 
بازرگانی  تفکر  یج  به تدر پا  ارو ژنرال ها در  و  پادشاهان  از سوی دیگر، 
نخبــگان حکمران  به  بانکداران  و  بازرگانــان  که  تا جایــی  گرفتند  فــرا  را 
اینکه  پاییان روزبــه روز به جای  ارو تبدیل شــدند. فتــح جهان به دســت 
تأمین مالی  اعتبارهــا  از رهگذر  تأمین مالی شــود،  مالیات هــا  از طریــق 
بازده  بیشــترین  یافت  آنهــا در ی اصلی  آرزو کــه  می شــد و ســرمایه دارانی 
را  امر  ایــن  هدایت  روزافزونی  به طــور  بــود،  خود  ســرمایه گذاری های  ی  رو
بازرگانانی  و  بانکداران  به دســت  که  امپراطوری هایی  گرفتند.  به دســت 
به سر داشتند ساخته  استوانه ای  کاه های  و  تن  به  ک3  فرا کت های  که 
اشراف زادگانی  و  پادشــاهان  به دست  که  را  امپراطوری هایی  بود،  شــده 
دادند.  شکست  بود،  شده  ساخته  براق  زره های  و  طایی  لباس های  با 
بازرگانی فقط در زمینۀ تأمین مالی فتوحات خود بسیار  امپراطوری های 
باهوش تر بودند. هیچکس نمی خواهد مالیات بپردازد، اما همه دوست 

کنند. دارند سرمایه گذاری 
و  شد  نزدیک  پرتغال  پادشــاه  به  کلمب4  کریســتوفر   1484 ســال  در 
راه  به منظور پیدا کردن یک  که  کند  تأمین مالی  را  ناوگانی  پیشــنهاد داد 
اینگونه  کند.  مســافرت  غرب  سوی  به  شرقی  آســیای  با  جدید  بازرگانی 
کشتی ها  کارهایی بسیار پرریسک و پرهزینه بود. برای ساخت  کاوش ها 
بســیار  پول  ســربازان  و  ملوانان  پرداخت دســت مزد  و  تجهیزات  و خرید 

1  Qing
2  Ottoman
3  frock
4  Christopher Columbus
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این ســرمایه گذاری  که  نداشــت  و هیچ تضمینی وجود  بود  یــادی الزم  ز
کریســتوفر موافقت  با درخواســت  پرتغال  پادشــاه  ندارد.  یا  بازدهــی دارد 

نکرد.
او ایدۀ خود  کارآفرین تازه کار امروزی دلسرد نشد.  کلمب مانند یک 
انگلســتان  و  فرانســه  و  ایتالیا  کشــورهای  بــا ســرمایه گذاران دیگری در  را 
او  بــا  این هــا  از  یــک  امــا در هیــچ  گذاشــت.  پرتغــال درمیــان  و مجــددًا 
کمان  حا ایزابل2،  و  فردیناند1  با  را  خود  شــانس  او  ســپس  نشد.  موافقت 
با مبلغان  او  کــرد.  امتحان  بودنــد،  به تازگی متحد شــده  که  اســپانیایی 
را متقاعد به  ایزابل  توانست ملکه  آنها  کمک  با  و  کرد  مجربی همکاری 
که تمام دانش آموزان مدرسه ای می دانند،  کند. همانطور  سرمایه گذاری 
را  اســپانیایی ها  کلمب  کتشــافات  ا بود.  یافتــه  را  گنج  ایزابــل صنــدوق 
و همچنین  نقره  و  آنها معادن طــا  که  کــرد؛ جایی  آمریکا  فتح  به  قــادر 
ثروتمندشدن  به  که منجر  کردند  را تأسیس  کو  تنبا و  کشــتزارهای نیشکر 

اسپانیایی شد. بازرگانان  و  بانکداران  و  پادشاهان 
بسیار  اعتبار  ارائۀ  به  تمایل  بانکداران  و  بعد، شاهزادگان  صد سال 
از  که  گنجینه هایی  لطف  به  و  داشــتند  کلمب  جانشــینان  به  بیشتری 
به همان  بیشــتری در اختیار داشــتند.  بودند، ســرمایۀ  کرده  آمریــکا درو 
به  بیشــتری  بســیار  اعتماد  بانکداران  و  شــاهزادگان  کــه  بود  مهم  انــدازه 
از پول  برای جدایــی  بیشــتری  تمایل  و  کردنــد  پیدا  کاوش هــا  پتانســیل 
بود:  امپراطوری بدین شکل  خود داشتند. چرخۀ جادویی سرمایه داری 
کتشافات منجر  را تأمین مالی می کرد؛ این ا کتشافات جدیدی  اعتبار، ا
سودها  می داد؛  ســود  مستعمره ها  این  می شــد؛  مســتعمره ها  پیدایش  به 
بیشــتر  اعتبار  فراهم شــدن  بــه  اعتماد  و  بیشــتر می شــد؛  اعتمــاد  باعــث 
کیلومتر تمام  می انجامید. سوخت نورهاجی و نادرشاه پس از چند هزار 

1  Ferdinand
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افزایش شتاب  به  با فتوحات جدید فقط  کارآفرینان سرمایه دار  اما  شد. 
ادامه می دادند. مالی خود 

باقی  شــانس  به  متکی  امری  همچنان  کاوش هــا  این  وجود،  ایــن   با 
بودند.  محتاط  بسیار  همچنان  اعتباری  بازارهای  نتیجه  در  بود،  مانده 
و چیز  بازگشــتند  پا  ارو به  کتشــافی دســت خالی  ا از ســفرهای  بســیاری 
صرف  را  بســیاری  ســرمایۀ  انگلیســی ها  مثــًا  نکردند.  کشــف  باارزشــی 
قطب  از  آســیا  شــرق  شــمال  به  مســیری  یافتن  برای  بی ثمر  تاش هایــی 
کتشافی دیگر نیز، اصًا بازنگشتند.  کردند. بسیاری از سفرهای ا شمال 
یا در طوفان های استوایی  کوه های یخی اصابت می کردند  کشــتی ها به 
به منظور  پایی ها  ارو یایی می شــدند.  در دزدان  قربانــی  یا  غرق می شــدند 
متحمــل  کــه  یســکی  ر کاهــش  و  بالقــوه  ســرمایه گذاران  تعــداد  افزایــش 
ی  با مســئولیت محــدود رو کمپانی های ســهام مشــترک  بــه  می شــدند، 
یــک  ی  را رو پــول خــود  تمــام  یــک ســرمایه گذار  اینکــه  به جــای  آوردنــد. 
از  را  این پول  کمپانی سهام مشــترک  کند،  کشــتی ضعیف شــرط بندی 
که هر یک  از ســرمایه گذاران جمع آوری می کــرد، به نحوی  یادی  تعــداد ز
به خطــر می انداخت.  را  از ســرمایۀ خــود  کوچکــی  آنهــا صرفــًا بخش  از 
قرار  ی ســودها  امــا هیچ ســقفی رو یســک ها محدودتــر شــد،  بنابرایــن، ر
کشتی خوب  ی یک  کوچک رو داده نمی شد. حتی یک سرمایه گذاری 

کند. بدل  میلیونر  به یک  را  می توانست شما 
مالــی پیچیده  نظام  یــک  توســعۀ  پای غربی شــاهد  ارو دهه به دهــه، 
افزایش  کوتــاه  مدتی  در  را  اعتبــار  از  بزرگــی  مقادیــر  می توانســت  کــه  بود 
این  قــرار دهد.  کارآفرینان شــخصی  و  اختیار دولت ها  در  را  آن  و  دهــد 
از  کارآمدتر  بســیار  را  فتوحــات  و  کتشــافی  ا نظــام می توانســت ســفرهای 
تازه یافتۀ  قــدرت  کند.  تأمیــن مالی  امپراطــوری دیگری  یا  پادشــاهی  هــر 
کرد.  و هلند مشاهده  اســپانیا  بین  تلخ  کشــمکش  را می توان در  اعتبار 
افســار یک  و  بود  پا  ارو اســپانیا قدرتمندترین دولت  در ســدۀ شــانزدهم، 
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پا  کشور بر بیشتر ارو گسترده را در دست داشت. این  امپراطوری جهانی 
آمریــکای شــمالی و جنوبی و جزایــر فیلیپین  از  و بخش هــای عظیمــی 
بود. هر  کــم  و آســیا حا آفریقا  امتداد ســواحل  پایگاه هــا در  از  و رشــته ای 
آسیایی  و  آمریکایی  سنگین  گنجینه های  حامل  که  کشتی هایی  ساله 
کشور هلند یک مرداب  باز می گشــتند.  کادیز2  بنادر ســویل1 و  به  بودند 
کوچک در قلمرو  گوشــه ای  از منابع طبیعی و  و بادخیز، خالی  کوچــک 

بود. اسپانیا  پادشاهی 
که عمدتًا پروتستان بودند، علیه پادشاه  در سال 1568، هلندی ها 
می رســید  نظــر  بــه  ابتــدا  در  کردنــد.  قیــام  خــود  کاتولیــک  و  اســپانیایی 
به  تمام  بــا جســارت  و  بــازی می کنند  را  نقــش دن کیشــوت  یاغیــان  کــه 
هشــتاد  عرض  در  وجــود،  این   بــا  می تازنــد.  نامرئــی  بــادی  آســیاب های 
توانستند  بلکه  کردند،  از اسپانیا استقال پیدا  نه تنها  ســال، هلندی ها 
بزرگ راه های  سروران  که  آنها  پرتغالی  متفقین  و  اســپانیایی ها  جایگزین 
و به  امپراطــوری جهانی هلندی ســاخته  یــک  و  بودند شــوند  اقیانوســی 

تبدیل شوند. پا  ارو ثروتمندترین دولت 
ذائقۀ  که  هلنــدی  شهرنشــینان  بود.  اعتبار  هلندی ها  موفقیــت  رمز 
ی زمین داشتند، ارتش های مزدور را استخدام  اندکی در زمینۀ مبارزه رو
کننــد. در عین حال،  اســپانیایی ها مبــارزه  با  آنها  تــا به جای  می کردنــد 
افزوده می شد،  که همینطور به وسعت آن  ناوگانی  نیز در  خود هلندی ها 
و  مزدور  ارتش های  بــرای  بودجه  تأمین  لشکرکشــی می کردنــد.  یاها  در به 
بســیار  هلندی ها  اما  بود،  هنگفت  بســیار  توپخانه  به  ُمزین  ناوگان هــای 
نظامی  ســفرهای  مالی  تأمین  به  قادر  اســپانیایی  امپراطوری  از  راحت تر 
فرسودن  با بی دقتی در حال  اســپانیا  پادشــاه  که  زمانی  زیرا  بودند،  خود 
حــال  در  هلندی هــا  بــود،  پایــی  ارو شکوفاشــوندۀ  مالــی  نظــام  اعتمــاد 
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در  کافی  اعتبار  مالــی  تأمین کنندگان  بودند.  نظــام  این  اعتماد  تضمین 
ترتیب  را  ناوگان هایی  و  ارتش ها  بتوانند  تــا  دادند  قرار  اختیار هلندی ها 
برای  را  تجــاری جهان  راه های  کنترل  ناوگان هــا  و  ارتش ها  این  و  دهنــد 
یادی  ز به نوبۀ خود ســودهای  اتفــاق  این  و  آوردند  ارمغــان  به  هلندی هــا 
باز  را  وام های خود  اجــازه داد  به هلندی ها  این ســودها  فراهم ســاخت. 
کرد.  تقویت  را  مالی  تأمین کنندگان  اعتماد  نیز  امر  این  و  کرده  پرداخت 
از مهمترین  یکــی  به  تبدیل شــدن  به ســرعت در حال  نه تنهــا  آمســتردام 

بود. قاره  این  مالی  به مکۀ  تبدیل شدن  در حال  بلکه  بود،  پا  ارو بنادر 
مالی شــدند؟  نظام  اعتماد  به جلب  موفق  هلندی ها دقیقًا چگونه 
وام های خود  کامــل  و  به موقــع  بــه پرداخت  ابتــدا مصمم  از همــان  آنهــا 
کاری  آنهــا،  بــرای  اعتبــار  فراهم کــردن  باعــث می شــد  کار  ایــن  و  بودنــد 
این  نظــام قضایــی  اینکــه،  باشــد. دوم  وام دهنــدگان  بــرای  یســک تر  کم ر
از استقال و حقوق شخصِی محافظت شده بهره مند بود؛ خاصه  کشور 
افراد  از  کــه نمی توانند  حقــوق مالکیت خصوصی. در دیکتاتوری هایی 
فــرار می کند. در  به آرامــی  کنند، ســرمایه  آنهــا محافظــت  دارایی هــای  و 
کمیت  که از حا عوض، جریان این سرمایه به سمت دولت هایی است 

مالکیت خصوصی حفاظت می کنند. و  قانون 
مالی  تأمین کنندگان  از  یشه دار  ر پســر یک خانوادۀ  کنید شما  فرض 
از طریق  کسب وکار  گسترش  برای  را  پدر شما موقعیتی  آلمانی هستید. 
به  را  او شــما  پیــدا می کند.  پایی  ارو بــزرگ  افتتــاح شــعبی در شــهرهای 
به هر یک  و  اعزام می کنــد  ید  بــه مادر را  کوچک ترتان  بــرادر  و  آمســتردام 
برادر شما  کنید.  با آن سرمایه گذاری  تا  از شما 1000 سکۀ طا می سپارد 
برای تشکیل  که  اسپانیا  پادشاه  به  ازای سود  در  را  آغازین خود  ســرمایۀ 
نیاز دارد، قرض می دهد.  با پادشاه فرانسه به آن پول  ارتشی برای مبارزه 
بازرگانی هلندی قرض دهید  به  را  پول خود  که  شــما تصمیم می گیرید 
انتهای جنوبــی یک جزیرۀ  کم پشــت در  ی زمین های  کــه قصــد دارد رو
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که وقتی  کند و مطمئن است  نام منهتن1 ســرمایه گذاری  به  ویران شــده 
ارزش  تبدیل شــود،  بــزرگ  تجــاری  یــک شــریان  بــه  رودخانــۀ هادســون2 
قرار  وام هر دو  این دو  کشید.  به فلک خواهد  زمین ها ســر  آن  ک در  اما

بازپرداخت شوند. در عرض یک سال  است 
کــه  زمینــی  هلنــدی  بــازرگان  می شــود.  ســپری  ســال  یــک  ایــن 
با ســود  را همراه  پول شــما  و  فروخته  تفاوتی خوب  بــا  را  کرده  خریــداری 
این موضوع خشــنود  از  پــدر شــما  بازپرداخــت می کنــد.  وعده داده شــده 
ید در حال مضطرب شدن است.  کوچک شما در مادر می شود. اما برادر 
را  کنون خود  ا او  اما  اســپانیا تمام شد،  نفع  به  به خوبی  فرانســه  با  جنگ 
تا یک جنگ  نیاز دارد  به هر پنی  با ترک ها می یابد. اسپانیا  اسیر جنگی 
بســیار مهم تر  ایــن جنگ  که  و فکر می کنــد  کنــد  تأمیــن مالــی  را  جدیــد 
قصر  بــه  نامه هایی  شــما  بــرادر  اســت.  گذشــته  بدهی هــای  پرداخــت  از 
می کند  درخواست  دارند  دادگاه  در  آشــنایانی  که  دوستانی  از  و  فرستاده 
کار بی فایده است. برادر شما نه تنها سود  کنند. اما این  که میانجی گری 
دســت  از  نیز  را  خود  اصلی  پول  بلکه  نکرده،  یافت  در را  وعده داده شــده 

نخواهد داشت. این موضوع رضایت  از  پدر شما  داده است. 
نزد  را  پادشــاه یک مقــام خزانــه داری  و  اوضــاع وخیم شــده  کنــون،  ا
که  انتظار دارد  او بگوید تحت شرایطی مطمئن  تا به  برادر شما فرستاده 
برای  برادر شما پولی  کند.  یافت  اندازۀ قبلی در فورًا وام دیگری به همان 
را متقاعد  او  و ســعی می کنــد  نوشــته  نامه  پدر  به  او  نــدارد.  قــرض دادن 
کرد. ســاالر خانواده  به وعدۀ خود عمل خواهد  پادشــاه  بار  این  که  کند 
فراوان موافقت  اندوه  با  و  کوچک ترین فرزند خود ضعف دارد  نسبت به 
ارســال  اســپانیایی  خزانــه داری  بــه  دیگــر  طــای  ســکۀ   10000 می کنــد. 
نمی شــود. در عین حال، در  آن شــنیده  از  و دیگر هیچ خبری  می شــود 
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را  بیشتری  وام های  اوضاع عالی شــده است. شما همینطور  آمستردام، 
و  موقع  را ســر  وام ها  نیز  آنها  و  کرده  اعطــا  کارآفرین هلندی  بازرگانان  بــه 
از  یار نیســت. یکی  با شــما  ابد  تا  اما بخت  بازپرداخت می کنند.  کامل 
است  قرار  چوبی  کفش های  که  می کند  احســاس  شما  دائمی  مشتریان 
بازارچۀ  یــک  برپاســازی  بــرای  و  باشــد  یس  پار در شــهر  بعــدی  رایج  مــد 
این  از شما تقاضای وام می کند. شما  فرانسه  پایتخت  کفش فروشــی در 
این  به  فرانســوی  متأســفانه خانم های  اما  قــرض می دهید،  او  به  را  پــول 
بازپرداخت  از  بازرگاِن خشــنود  این  و  پیــدا نمی کنند  کفش هــا عاقه ای 

امتناع می ورزد. وام شما 
که زمان  ی شــما می گوید  به هر دو و  پدر شــما خشــمگین می شــود 
ید  را در مادر برادر شما یک پرونده  گســیختن افسار وکا رسیده اســت. 
را  نیز در آمستردام پرونده ای  ترتیب می دهد و شما  علیه پادشاه اسپانیا 
کفش چوبی سابق ترتیب می دهید. در اسپانیا، دادگاه های  نابغۀ  علیه 
کرده و از  قانونی از پادشاه اطاعت می کنند؛ قاضیان به طبع او خدمت 
او می ترسند. در هلند، دادگاه ها  از  مجازات شدن در صورت سرپیچی 
و شاهزادگان  به شهرنشینان  وابســته  و  از دولت هستند  شــعبه ای مجزا 
زبالــه  ســطل  در  را  شــما  بــرادر  پرونــدۀ  یــد  مادر دادگاه  نیســتند.  کشــور 
به شــما داده و حکم  را  آمســتردام حــق  کــه دادگاه  می انــدازد در حالــی 
به پرداخت  را مجبــور  او  و  را صــادر  کفش  بازرگان  تصــرف دارایی هــای 
با  است  بهتر  اســت.  گرفته  را  خود  درس  شــما  پدر  می کند.  خود  بدهی 
را در هلند  کار  این  اســت  بهتر  و  پادشــاهان  با  تا  کند  بازرگانان تجارت 

ید. مادر در  تا  انجام دهد 
نیافته است. پادشاه اسپانیا  پایان  برادر شما  همچنان سختی های 
شدیدًا به پول بیشتری برای پرداخت به ارتش خود نیاز دارد. او مطمئن 
برادر شما  او  کنار گذاشتن دارد. در نتیجه  که پدر شما پولی برای  است 
نپردازد، به  او 20000 سکۀ طا  گر  ا را متهم به جرم بزرگ خیانت می کند. 
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پوسید. آنجا خواهد  در  زمان مرگ  تا  و  افتاده  سیاه چالی 
پســر  برای  را  این غرامت  او  اســت.  لبریز شــده  دیگر  پدرتان  طاقــت 
اســپانیا  با  دیگر  کــه  می خورد  قســم  اما  می پــردازد  خود  دوست داشــتنی 
به  را  برادر شــما  و  را تعطیــل  یــد  او شــعبۀ خــود در مادر تجــارت نکنــد. 
به نظر  واقعــًا خوبی  ایدۀ  آمســتردام منتقــل می کند. دو شــعبه در هلنــد 
حــال  در  نیــز،  اســپانیایی  ســرمایه داران  حتــی  کــه  شــنیده  او  می رســد. 
نیز متوجه شــده اند  آنها  کشــور هســتند.  از  به خارج  ثروت خود  قاچــاق 
ثروت  کســب  برای  آن  از  و  پــول خــود محافظــت  از  گــر می خواهند  ا کــه 
کنند  را در جایی ســرمایه گذاری  آن  اســت  بهتر  کنند،  اســتفاده  بیشــتر 
در  مثًا  باشــد؛  محترم  خصوصی  مالکیت  و  پابرجا  قانون  کمیت  حا که 

کشور هلند.
بــاد داد  بر  را  اســپانیا اعتمــاد ســرمایه گذاران  پادشــاه  بدیــن طریــق، 
و  بودند،  آنهــا  اعتمــاد  بازرگانــان هلنــدی در حــال جلب  کــه  در حالــی 
امپراطــوری هلند  کــه  )نــه دولــت هلند(  بودنــد  بازرگانــان هلنــدی  ایــن 
افزایــش اخذ  بــا  اســپانیا همینطــور ســعی داشــت  پادشــاه  را ســاختند. 
مالی  تأمیــن  را  خــود  فتوحات  نــاالن،  جمعیتــی  از  منفــور  مالیات هــای 
روزافزون  به طــور  و  وام  یافــت  در بــا  هلندی  بازرگانــان  کنــد.  حفاظــت  و 
شایســتۀ  را  ســهام  این  دارندگان  کــه  خود  کمپانی های  ســهام  فــروش  با 
را  خود  فتوحات  می ساخت،  کمپانی  این  ســودهای  از  بخشی  یافت  در
را  پول خود  که هیچ گاه  مالی می کردند. ســرمایه گذاران محتاطی  تأمین 
ارائۀ اعتبار به دولت هلند درنگ  از  به پادشاه اسپانیا نمی دادند و قبل 
کمپانی های ســهام  ی  کامل رو با رضایت  را  می کردنــد، ثروت های خود 
ســرمایه گذاری  بودند،  جدید  امپراطــوری  تکیه گاه  که  هلندی،  مشــترک 

می کردند.
تمام  اما  کرد  یادی خواهد  ز کمپانی ســود  که یک  گر فکر می کردید  ا
از  را  آن ســهام  اســت، می توانســتید  فروختــه  دیگــران  بــه  را  ســهام خــود 
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اولیه خریداری  قیمــت  از  باالتر  قیمتی  بــه  احتمااًل  و  آن ســهام  مالکان 
و ســپس متوجه می شــدید  کرده  را خریــداری  گر شــما ســهامی  ا کنیــد. 
با  را  قــرار دارد، می توانســتید ســهام خــود  کمپانــی در شــرایط وخیم  کــه 
سهام  از  ناشی  تجارِت  این  کنید.  منتقل  دیگر  فردی  به  پایین تر  قیمتی 
بزرگ تریــن شــهرهای  بــورس در  بازارهــای  تأســیس  بــه  کمپانی هــا منجــر 

کمپانی ها خریدوفروش می شد. که سهام  پایی شد؛ جایی  ارو
در  که  بود  کمپانی هند شرقی1  کمپانی سهامی هلندی  مشهورترین 
براندازی  که هلندی ها در حال  زمانی  تأســیس شــد، دقیقًا  ســال 1602 
اســپانیایی  توپخانۀ  انفجار  و هنوز صــدای  بودنــد  اســپانیایی  حکومت 
گوش می رســید.  به  آمســتردام  کریزهای  از خا نه چندان دورتر  در جایــی 
کرده  جمــع آوری  خود  ســهام  فروش  با  کــه  پولی  از  شــرقی  هند  کمپانــی 
کاالهای  بازگرداندن  و  آســیا  به  آنها  اعزام  و  کشــتی ها  برای ســاخت  بود 
کمپانــی همچنیــن  ایــن  کــرد.  اســتفاده  اندونزیایــی  و  و هنــدی  چینــی 
را  یایی  برابر رقبا و دزدان در کمپانی در  کشتی های  فعالیت های نظامی 
کمپانی هند شرقی، فتوحات اندونزی  تأمین مالی می کرد و در آخر پول 

کرد. مالی  تأمین  را 
هزاران هزار  اســت.  جهــان  مجمع الجزایر  بزرگ تریــن  اندونــزی  کشــور 
تحت  هفدهــم  قــرن  اوایــل  در  دارد  وجــود  کشــور  ایــن  در  کــه  جزیــره ای 
قــرار  قبیلــه  و  ســلطنت  و  شــاهزادگی  و  پادشــاهی  صدهــا  حکومــت 
برای  کمپانی هند شــرقی در ســال 1603  بازرگانــان  کــه  داشــت. زمانــی 
این حال،  با  بود.  کامًا تجاری  آنها  اندونزی شــدند، هدف  وارد  اول  بار 
کثر ســاختن  و حدا تجاری خود  منافع  به منظور تضمیــن  بازرگانان  ایــن 
وضع  متورمی  تعرفه های  که  محلی  پادشــاهان  با  ســهام داران  ســودهای 
کمپانی  پرداختند.  مبــارزه  به  پایی  ارو رقبای  با  همچنیــن  و  بودند  کرده 
کــرد؛ مزدوران  به توپ  را مســلح  بازرگانان خود  کشــتی های  هند شــرقی 

1  Vereenigde Oostindische Compagnie
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را  و دژهایی  کــرد  اســتخدام  را  اندونزیایی  و  و هنــدی  ژاپنــی  و  پایــی  ارو
کرد. این اقدامات  ساخت و مبارزات و محاصره هایی تمام عیار را آغاز 
اوایل عصر  امــا در  برســد،  بــه نظر  کمی عجیب  مــا  برای  ممکــن اســت 
بلکــه  ســربازان،  نه تنهــا  خصوصــی  کمپانی هــای  کــه  بــود  رایــج  مــدرن 
کاملی  ارتش های  و حتــی  کشــتی ها  و  توپ ها  و  یاســاالران  در و  ژنرال ها 
کنند. این موضوع  که از پیش آماده شده بودند را خریداری و استخدام 
کمپانی  وقتی یک  و  تلقی می شــد  امری عادی  بین المللی  برای جامعۀ 

نمی شد. کسی متعجب  برپا می کرد،  امپراطوری  خصوصی یک 
اشغال  دیگری  پس از  یکی  را  جزیره ها  شــرقی  هند  کمپانی  مزدوران 
شرقی  هند  کمپانی  مستعمرۀ  به  اندونزی  کشور  از  بزرگی  بخش  و  کردند 
کشــور  بــر  تقریبــًا 200 ســال  به مــدت  کمپانــی هنــد شــرقی  تبدیــل شــد. 
کنترل  دولــت هلند  که  بود   1800 در ســال  تنها  کرد.  اندونــزی حکومت 
مســتعمرۀ  بــه  بعــد  ســال   150 در  را  آن  و  گرفــت  دســت  بــه  را  اندونــزی 
شــرکت های  که  می دهند  هشــدار  افراد  برخی  امروزه  کــرد.  تبدیل  هلند 
یخ  تار هســتند.  قدرت  جمع آوری  حال  در  بیش ازحد  یکم  بیســت و قرن 
کسب وکارها اجازه  گر به  که ا مربوط به اوایل عصر مدرن نشان می دهد، 
کجاها  کار به  کنند،  که بدون قیدوبند منفعت خود را دنبال  داده شود 

کشیده شود. می تواند 
بود،  هند  اقیانــوس  در  شــرقی  هند  کمپانی  عملیــات  محــل  گرچه  ا
کمپانی  آتانتیک رفت وآمد داشــت.  کمپانی هند غربــِی1 هلند در  امــا 
ی  کنتــرل تجــارت در رودخانــۀ مهــم هادســون رو به منظــور  هنــد غربــی 
ســاخت.  پا  بر  نیوآمســتردام2  نام  با  مقری  رودخانــه،  دهانۀ  در  جزیــره ای 
از ســوی  و مکررًا  تهدیــد می شــد  از ســوی سرخ پوســتان  ایــن مســتعمره 
مــورد  کردنــد،  تســخیر  را در ســال 1664  آن  کــه ســرانجام  بریتانیایی هــا 

1  West Indies Company
2  New Amsterdam
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تغییر  نیویورک  بــه  را  جزیره  این  نــام  بریتانیایی ها  می گرفت.  قــرار  حمله 
کمپانــی هند غربی  که  باقیمانده هــای دیواری  امروزه در جــای  دادنــد. 
بریتانیایی ها در آنجا  برابر سرخ پوستان و  از مستعمرۀ خود در  برای دفاع 
ساخته بود، مشهورترین خیابان جهان یعنی وال استریت1 ساخته شده 

است.
خودخوشنودی  بود،  پایان یافتن  حال  در  هفدهم  سدۀ  که  همینطور 
کشــور هلند  تا  باعث شــد،  پرهزینه  قــاره ای  و بی خیالــی و جنگ هــای 
امپراطوری  و  مالــی  موتور  عنوان  بــه  خود  جایگاه  بلکه  نیویــورک،  نه تنها 
پرکردن  برای  تمام  با شدت  بریتانیا  و  فرانسه  از دســت بدهد.  نیز  را  پا  ارو
فرانســه در  که  به نظر می رســید  ابتدا  رقابت پرداختنــد. در  بــه  ایــن خأل 
و  بزرگ تر  بریتانیــا  از  کشــور  ایــن  دارد.  قــرار  قدرتمندتر  بســیار  جایگاهــی 
این   با  باتجربه تری داشــت.  و  بزرگ تر  ارتش  و  بود  و پرجمعیت تر  غنی تــر 
که  کنــد، در حالی  را جلب  نظام مالی  اعتمــاد  توانســت  بریتانیا  حال، 
فرانسه خاصه در  رفتار سلطنت  کرد.  اثبات  را  ناشایستگی خود  فرانسه 
گفته می شد و بزرگ ترین  که به آن حباب می سی سی پی2  طول دوره ای 
پای سدۀ هجدهم به شمار می رفت، بدنام شده بود.  ارو بحران مالی در 

آغاز می شود. امپراطوری ساز  و  کمپانی سهام مشترک  با یک  ماجرا  این 
فرانسه تأسیس شده  که در  کمپانی می سی سی پی3  در سال 1717 
نیو  و شهر  کرد  پایین تر می سی ســی پی  به مستعمره ســازی درۀ  آغاز  بود، 
ارتباطات خوبی  کــه  کمپانی  این  نهــاد.  بنا  فرایند  ایــن  را طی  اورلئانــز4 
تأمین مالی جاه طلبی های  برای  پانزدهم داشت،  لوئی  پادشاه  بارگاه  در 
این  یــس فروخت. جــان ال5 دبیر  پار بــازار بورس  را در  خــود، ســهام خود 

1  Wall Street
2  Mississippi Bubble
3  Mississippi Company
4  New Orleans
5  John Law
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پادشــاه  این،  بر  بود. عاوه  فرانســه  مرکزی  بانک  کمپانی همچنین مدیر 
وزارت  با  تقریبــًا  که  اداره ای  مالــی،  امور  کنترل  یاســت  ر به ســمت  را  او 
بــود. در ســال 1717 درۀ  گماشــته  برابــری می کنــد،  امــروزی  امــور مالــی 
جذابیت  چندین  تمساح ها  و  مرداب ها  درکنار  می سی ســی پی  پایین تر 
را  کمپانی می سی ســی پی داستان هایی  این  حال،  با  نیز داشــت.  دیگر 
و موقعیت های بی شــمار شــایع ساخت. اشراف زادگان  ثروت ها  درمورد 
فرانسه  شــهری  بورژوازی  بی احســاس  اعضای  و  کســب وکار  صاحبان  و 
بــه  ســر  می سی ســی پی  ســهام  قیمــت  و  خوردنــد  را  یاهــا  رؤ ایــن  فریــب 
لیــوره1 فروخته  به قیمت 500  ابتدا هرکــدام  این ســهام در  کشــید.  فلک 
لیــوره   2750 قیمــت  بــا  ســهام  ایــن   ،1719 ســال  اوت  اول  در  می شــد. 
و  بود  لیــوره   4100 این ســهام  ارزش  اوت،  روز ســی ام  تــا  مبادله می شــد. 
قیمــت  در دوم دســامبر  رســید.  لیــوره   5000 بــه  آن  ارزش  ســپتامبر  در 4 
بود. خوشحالی در  گذشته  لیوره   10000 مرز  از  یک ســهم می سی ســی پی 
را فروخته  افرادی تمام دارایی های خود  یس موج می زد.  پار خیابان های 
برای خرید سهام می سی سی پی اخذ می کردند.  را  وام های ســنگینی  و 

یافته اند. را  ثروتمندشدن  راحت  روش  که  باور داشتند  همه 
برخی ســفته بازان متوجه شــدند  آغاز شــد.  بعد اضطراب  روز  چند 
کامًا غیرواقعی و ناپایدار است. آنها متوجه شدند  که قیمت این سهام 
را  آنها  دارد  قــرار  اوج خود  در  قیمــت ســهام  که  زمانی  تــا  اســت  بهتر  که 
ُافت  آن  قیمت  شد،  بیشتر  موجود  سهام  عرضۀ  که  همینطور  بفروشند. 
به  نیز  آنهــا  افول قیمت شــدند،  کــرد. وقتی ســرمایه گذاران دیگــر متوجه 
بهمن  و  کــرد  پیدا  بیشــتری  نــزول  ســرعت خارج شــدند. قیمت ســهام 
برای  )بــا هدایت مدیــر خود، جــان ال(  فرانســه  بانک مرکزی  آغــاز شــد. 
این  اما نمی توانست  را می خرید،  تثبیت قیمت، ســهام می سی سی پی 
این  وقتی  کشید.  ته  بانک  این  پول  انجام دهد. ســرانجام،  ابد  تا  را  کار 

1  Livre
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برای خرید ســهام اضافه  امور مالی، جان ال،  کنترل  افتاد، مدیــر  اتفــاق 
کل نظام مالی فرانسه را در درون  کار  اجازۀ چاپ پول بیشتر را داد. این 
اوضاع  نتوانســت  نیز  مالی  این جادوگــری  و حتی  داد  قــرار  یک حبــاب 
 1000 بــه  لیــوره   10000 از  می سی ســی پی  ســهام  قیمــت  کنــد.  بســامان  را 
ارزش خود  تمــام  این ســهام  و  پاشــید  فرو کامًا  کرد و ســپس  ُافت  لیوره 
و خزانه داری ســلطنتی مقدار  بانک مرکزی  این جــا،  تا  از دســت داد.  را 
نداشــتند.  پولی  امــا دیگر  را در دســت داشــتند،  این ســهام  از  عظیمی 
بیرون آمدند؛  از این حباب  بزرگ عمدتًا بدون هیچ خراشی  سفته بازان 
کوچک  زیرا در زمان مناسبی سهام خود را فروخته بودند. سرمایه گذاران 

کردند. آنها خودکشی  از  بسیاری  و  دادند  از دست  را  خود  همه چیز 
مالــی  ســقوط های  چشــمگیر ترین  از  یکــی  می سی ســی پی  حبــاب 
نتوانست  فرانســه هیچ گاه  نظام مالی ســلطنتی  به شــمار می رود.  یخ  تار
کمپانی می سی سی پی از نفوذ  که  کند. روشی  کامًا جبران  این ضربه را 
تأمین ســوخت جنون خرید  و  قیمت ســهام  کنترل  برای  سیاســی خود 
بانکداری  نظــام  بــه  خود  ایمان  مــردم  عمــوم  شــد  باعث  کرد،  اســتفاده 
پانزدهم  لوئی  بدهند.  از دســت  را  فرانسه  پادشــاه  مالی  دانش  و  فرانســه 
این موضوع  روزبه روز دشوارتر می شود.  اعتبار  که جمع آوری  متوجه شد 
فرانســه در خارج  امپراطوری  که  تبدیل شــد  از دالیل عمده ای  بــه یکی 
بریتانیایی هــا  کــه  حالــی  در  افتــاد.  بریتانیایی هــا  به دســت  کشــور  از 
فرانســه  کنند،  پایین اخذ  بهــرۀ  نرخ  با  وام هایــی  به راحتــی  می توانســتند 
را  یــادی  ز باید ســود  و  بــود  گرفتــار دشــواری هایی شــده  در تضمیــن وام 
بدهی های  مالی  تأمین  برای  فرانسه  پادشــاه  می کرد.  پرداخت  آنها  ی  رو
باالتروباالتر اخذ  بهرۀ  نرخ هــای  با  فزایندۀ خود، وام های بیشتروبیشــتری 
بزرگ  پدر  با مرگ  که  لوئی شانزدهم  آخر، در دهۀ 1780،  می کرد. دست 
از بودجۀ ساالنۀ  که نیمی  پادشاهی نشست، متوجه شد  به تخت  خود 
اینکه در حال رســیدن به  و  قیــد پرداخــت ســود وام هایش اســت  او در 
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با استیتز  با بی میلی تمام  او در سال 1789  مرحلۀ ورشکستگی است. 
که به مدت یک قرن و نیم ماقاتی با  جنرال1، یا همان پارلمان فرانسوی 
بحران  این  برای  راه حلی  تا  داد  تشــکیل جلسه  بودند،  نداده  انجام  هم 

آغاز شد. فرانسه  انقاب  ترتیب  بدین  کند.  پیدا 
پاشی  کشور در حال فرو از  فرانسه در خارج  امپراطوری  که  در حالی 
امپراطوری  بــود.  گســترش  حال  در  به ســرعت  بریتانیــا  امپراطــوری  بــود، 
کمپانی های  به دســت  عمدتــًا  هلند  پیشــین  امپراطوری  ماننــد  بریتانیــا 
اولین  بازار بورس لندن حاضر بودند تأسیس و اداره شد.  که در  سهامی 
و  هفدهم  ســدۀ  اوایل  در  شمالی  آمریکای  در  انگلیســی  مســتعمره های 
کمپانی پایماوت2،  کمپانی لندن و  کمپانی های سهامی چون  به دست 

تثبیت شدند. ماساچوست4  کمپانی  و  وکمپانی دورچستر3 
ارتش  این  بلکه  نشد  فتح  بریتانیا  به دســت دولت  نیز  شبه قارۀ هند 
کرد. عملکرد  را فتح  کــه آن  بود  بریتانیایی5  کمپانی هند شــرقی  مــزدوِر 
کمپانی  کمپانی هند شرقی هلند نیز بهتر بود. این  کمپانی حتی از  این 
تقریبًا یک  به مدت  لندن،  در  لیدنهال6  در خیابان  از طریق ســتاد خود 
 350.000 مرز  تا  نظامی عظیمی  ی  نیرو و  امپراطوری قدرتمند هند  ســده 
نیروهای  آنها به طور چشــمگیری، تعداد  که تعداد  اداره می کرد  را  ســرباز 
را پشت سر می گذاشت. تنها در سال  بریتانیا  سربازان مسلح پادشاهی 
با ارتش خصوصی  را همراه  کشور هند  بریتانیا،  که پادشاهی  1858 بود 
می کرد  مســخره  را  بریتانیایی ها  ناپلئــون  کــرد.  ملی ســازی  کمپانی  ایــن 
بــا این  حال، این  از مغــازه داران می خواند.  را ملتی ساخته شــده  آنهــا  و 

1  Estates General
2  Plymouth Company
3  The Dorchester Company
4  The Massachusetts Company
5  British East India Company
6  Leadenhall
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بزرگ ترین  آنها  امپراطــوری  و  دادند  شکســت  را  ناپلئون  خود  مغازه داران 
دیده است. به خود  برای همیشه  که جهان  بود  امپراطوری 

نام سرمایه به 

کشــور  و  )1800م(  به دســت ســلطنت هلنــد  اندونزی  کشــور  ملی ســازی 
آمیزش  به  بود  قادر  به سختی  بریتانیا )1858م(  به دست ســلطنت  هند 
ارتباط در  این  به عکــس،  امپراطــوری خاتمه دهد.  و  نظام ســرمایه داری 
کمپانی های سهام مشترک دیگر  نیز شد.  نوزدهم قدرتمندتر  طول ســدۀ 
نیازی به تأسیس و مدیریت مستعمره های خصوصی نداشتند؛ مدیران 
و  آمســتردام  و  لندن  را در  قــدرت  کنترل  کنون  ا بــزرگ  و ســهام داران  آنها 
که  آنها می توانستند اطمینان داشته باشند  و  یس در اختیار داشتند  پار
که مارکس  کرد. همانطور  از منافع خود مراقبت خواهند  دولت ها، خود 
بودنــد، دولت های غربی در  گفته  کنایه  بــه  و دیگــر منتقدان اجتماعی 

بودند. اتحادیۀ صنفی سرمایه داری  به یک  بدل شدن  حال 
الی 1842م(  و چیــن )1840  بریتانیــا  بین  کــه  ک1  تریا اولیــن جنگ 
که دولت ها چگونه درخواست  درگرفت، بدنام ترین نمونه از این نوع بود 
کمپانی  نوزدهم،  ســدۀ  اول  نیمۀ  در  می آوردنــد.  به جا  را  بــزرگ  پول های 
با  بودند  فروشــندۀ مخلفــات  که  بریتانیایی  تجار  و  بریتانیــا  هند شــرقی 
یادی رسیدند.  ک به چین به ثروت ز صادر کردن مواد مخدر، خاصه تریا
اجتماعی  و  اقتصادی  ناتوانی  موجب  و  اعتیاد  گرفتار  چینی  میلیون ها 
اواخــر دهــۀ 1830 میــادی، دولــت چیــن ممنوعیت  کشــور شــدند. در 
بریتانیایی  بازرگانــان مواد مخــدر  اما  کــرد،  را اعام  مــواد مخدر  معاملــۀ 
کم کم  نادیــده می گرفتنــد. مقامات چینــی  را  قانــون  این  راحــت  خیلــی 
کارتل های  زدند.  مخــدر  مواد  محموله  های  انهدام  و  مصادره  به  دســت 

1  First Opium War
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و داونینگ اســتریت2  نزدیکــی در وستمینســتر1  ارتباطــات  مــواد مخــدر 
مالــک  کابینــه،  وزرای  و  نخســت وزیرها  از  بســیاری  )درواقــع،  داشــتند 
را مجبور  آنها دولت  نتیجه  در  و  بودند(  مواد مخدر  کمپانی های  ســهام 

کردند. این حوزه  در  اقدام  به 
در سال 1840 میادی، بریتانیا به طور معمول به نام »تجارت آزاد« با 
که  کرد. این جنگ پیروزی آسانی بود. چینی ها  کشور چین اعام جنگ 
برای تسلیحات خارق العادۀ  از حد اعتمادبه نفس داشــتند رقیبی  بیش 
و  و موشــک ها  توپخانه های ســنگین  و  بریتانیا )کشــتی های بخار  جدید 
تحت  چین  نمی آمدنــد.  حســاب  به  بــاال(  آتش  ســرعت  با  تفنگ هایــی 
که  کرد  موافقت  امضا شــد  این جنــگ  از  کــه پس  پیمان صلحی  لــوای 
در  و  نســازد  محدود  را  بریتانیا  مخــدر  مواد  بازرگانــان  فعالیت های  دیگــر 
کــرده غرامت پرداخت  وارد  آنها  به  پلیــس چین  که  ازای خســارت هایی 
و  بودند  بر هنگ کنگ  کنتــرل  بریتانیایی ها خواســتار  این،  بر  کند. عاوه 
گرفتند و سپس از آن به سان پایگاهی امن برای  کنترل آن را نیز به دست 
تا سال 1997 در دست  کردند )هنگ کنگ  اســتفاده  مبادلۀ مواد مخدر 
میلیــون چینی،   40 تقریبًا  نوزدهــم،  اواخر ســدۀ  در  مانــد.(  باقی  بریتانیــا 

بودند. ک شده  تریا معتاد  از جمعیت چین  معادل یک دهم 
بــزرگ نظام ســرمایه داری  ارتش  به  باید  کــه  آموخت  نیــز  کشــور مصر 
و  فرانســوی  نوزدهم، ســرمایه گذاران  بگــذارد. طی ســدۀ  احتــرام  بریتانیــا 
تأمین  برای  و سپس  کانال سوئز  پروژۀ  مالی  تأمین  برای  ابتدا  بریتانیایی 
کمان مصر  را به حا یادی  بودجۀ اقدامات بسیار ناموفق تر، مبالغ بسیار ز
پایی  ارو بســتان کاران  و  یافت  افزایش  همینطــور  مصر  بدهی  دادنــد.  وام 
طاقــت   1881 ســال  در  کردنــد.  پیــدا  دخالــت  مصــر  امــور  در  روزبــه روز 
به صورت  آنها  زدنــد.  به شــورش  و دســت  آمد  به ســر  ملی گرایان مصری 

1  Westmisnter
2  Downing Street
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از  یا1  یکتور کردند. ملکــه و را فســخ  تمــام بدهی های خارجــی  یک طرفــه 
این بابت خوشحال نبود. یک سال بعد او ارتش و ناوگان خود را به رود 
از جنگ جهانی دوم تحت  بعد  زمان  تا  و درنتیجه مصر  کرد  اعزام  نیل 

ماند. باقی  بریتانیا  قیمومیت 
که  بودند  تنها جنگ هایــی  مــوارد  این  که  گفت  به ســختی می تــوان 
گرفــت. درحقیقــت، خــود جنگ  راســتای منافــع ســرمایه گذاران در  در 
ک. در ســال  تریا تبدیل شــود، دقیقًا مانند جنگ  کاال  به یک  می توانــد 
به پاخیزی  این  کردند.  شورش  عثمانی  امپراطوری  علیه  یونانیان   ،1821
بریتانیــا همــراه شــد؛  رمانتیــک  و  آزادی طلــب  بــا همــدردی حلقه هــای 
کند.  کنار شورشی ها مبارزه  تا در  به یونان رفت  بایروِن2 شاعر  لرد  حتی 
آنها  شــدند.  فرصتی  متوجه  همچنیــن  لندنی  مالــی  تأمین کنندگان  امــا 
سهام  بازار  در  مبادله  قابل  یونانی3  شورش  قرضۀ  اوراق  انتشار  پیشنهاد 
آنها  گر  ا دادنــد  وعــده  نیز  یونانی ها  دادنــد.  رهبــران شورشــی  به  را  لنــدن 
بازپرداخت  با سودشــان  را همراه  قرضه  اوراق  این  برســند،  اســتقال  به 
از  یا  کسب سود  کنند. سرمایه گذاران خصوصی این اوراق قرضه را برای 
کردند. ارزش  روی همدردی با قیام یونانی ها یا به هر دو دلیل خریداری 
پیروزی ها  بــا  لنــدن مطابق  بازار ســهام  در  یونانــی  قرضــۀ شــورش  اوراق 
می رفت.  پایین  باالو هــاس4  جنگ  میــدان  در  نظامی  شکســت های  و 
این شورش  که شکســت  آنها چیره شــدند. هنگامی  بر  یج  به تدر ُترک ها 
از دســت دادن شلوارهای خود  موقعیت  با  بود، سهام داران  علنی شــده 
مواجه شدند. منافع سهام داران منافع ملی به شمار می رفت، درنتیجه، 
اصلی  ناوگان   1827 ســال  در  که  دادند  ترتیب  را  ناوگانی  بریتانیایی هــا 

1  Queen Victoria
2  Lord Byron
3  Greek Rebellion Bonds
4  Hellas
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پــس از ســده ها  باالخــره  یونــان  کــرد.  را غــرق  ینــو1  ناوار نبــرد  عثمانــی در 
یــک بدهــی ســنگین  بــا  آزادی  ایــن  امــا  بــود.  آزاد شــده  اطاعت پذیــری 
نداشــت.  آن  بازپرداخت  بــرای  راهی  کشــور جدید هیــچ  که  بود  همــراه 

درآمد. بریتانیایی  بستانکاران  رهن  به  یونان  اقتصاد  آینده  در دهه های 
بســیار  ماحظــات  سیاســت  و  ســرمایه  بیــن  گــرم  هم آغوشــی  ایــن 
اقتصاد  اعتبار در یک  اعتبار داشته است. مقدار  بازار  برای  گسترده ای 
یا  کشف یک چاه نفت  مانند  اقتصادی محض  از طریق عوامل  نه تنها 
مانند  سیاسی  یدادهای  رو به وســیلۀ  بلکه  جدید،  دســتگاه  یک  اختراع 
می شــود.  تعیین  جاه طلبانه تر  خارجــی  سیاســت های  یا  یــم  رژ تغییرات 
بــرای  بیشــتری  تمایــل  بریتانیایــی  ســرمایه داران  ینــو،  ناوار نبــرد  از  پــس  
کردند.  یسک برون کشوری پیدا  سرمایه گذاری پول خود در معامات پرر
گر یک بدهکار خارجی از بازپرداخت وامهای  که ا آنها شاهد این بودند 

را خواهد ستاند. آنها  پول  بزرگ،  ملکۀ  ارتش  ورزد،  امتناع  خود 
رفاه  برای  کشــور  اعتباری یک  رتبۀ  امروزه  که  اســت  به همین دلیل 
اعتباری  رتبه هــای  اســت.  منابع طبیعی  از  بســیار مهم تر  آن  اقتصــادی 
را  خــود  بدهی هــای  کشــور  یــک  کــه  اســت  احتمــال  ایــن  نشــان دهندۀ 
محض،  اقتصادی  داده های  عاوه  بر  رتبه ها  این  کرد.  خواهد  پرداخت 
نیــز در نظر  را  و اجتماعــی و حتــی فرهنگی  همچنیــن عوامــل سیاســی 
گرفتــار دولتــی مســتبد و مبارزاتــی  کــه  کشــور نفت خیــز  یــک  می گیــرد. 
رتبــۀ اعتباری  یــک  نظــام قضایــی فاســد اســت، معمــواًل  یــک  و  بومــی 
که  دارد  یادی وجــود  ز احتمــال  کــرد. درنتیجه،  یافــت خواهد  در پاییــن 
اســتفاده  بیشــترین  برای  بود  زیــرا قادر نخواهد  باقی بماند،  نســبتًا فقیــر 
که خالی  کشــوری  کند.  کافی جمع آوری  نعمــت نفت خود ســرمایۀ  از 
و  نظــام قضایــی منصف  و یک  از صلــح  امــا  اســت،  از منابــع طبیعــی 
رتبۀ  یافت یک  در برای  بیشتری  اســت، شانس  بهره مند  آزاد  یک دولت 
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به جمع آوری ســرمایۀ  قادر  کشــور  این  رو،  از همین  بــاال دارد.  اعتبــاری 
از نظام آموزشی خوب و تغذیه یک صنعت  کافی برای حمایت  ارزان و 

بود. پررونق خواهد  پیشرفتۀ 

آزاد بازار  آیین 

مناســبات  که  اثر می گذارند  یکدیگــر  بر  اندازه ای  تا  و سیاســت  ســرمایه 
و  سیاســت مداران  و  اقتصاددانــان  بیــن  داغــی  مباحــث  موضــوع  آنهــا 
دارند  اســتدالل  این  به  تمایل  اســت. ســرمایه داران دوآتشــه  عموم مردم 
نباید  سیاست  اما  بگذارد،  اثر  سیاست  بر  آزادانه  بتواند  باید  ســرمایه  که 
وقتی  که  آنها استدالل می کنند  بگذارد.  تأثیر  بر ســرمایه  که  باشد  مجاز 
می شــود  باعث  سیاســی  منافع  می کنند،  مداخلــه  بازارهــا  در  دولت هــا 
به رشــد  که منجر  انجــام دهنــد  را  آنهــا ســرمایه گذاری های غیرعقایــی 
بر  ســنگینی  مالیات  اســت  دولــت ممکن  مثًا یک  آهســته تر می شــود. 
بیکاری  فــراوان  ارائــۀ مزایای  برای  از آن پول  و  کنــد  صنعت گــران وضــع 
بسیاری  از دید  کند.  اســتفاده  دارد  رأی دهندگان محبوبیت  بین  در  که 
نزد خود  را  پول  که دولت  بود  بهتر خواهد  بسیار  کسب وکار  از صاحبان 
کارخانه های  افتتــاح  بــرای  پول  آن  از  کــه  آنها مدعی اند  کنــد.  رها  آنهــا 

کرد. استفاده خواهند  بیکاران  استخدام  و  جدید 
اســت  این  اقتصادی  سیاســت گذاری  عاقانه ترین  دیــدگاه،  این  از 
یابد  کاهش  مالیــات  و وضع  اقتصاد حفظ شــود  از  که سیاســت خارج 
کامل  اختیــار  بــازار  نیروهــای  بــه  و  برســد  حداقل  بــه  دولتــی  مقــررات  و 
زیر  که  انتخاب مســیر خود داده شــود. ســرمایه گذاران خصوصــی  بــرای 
اســتفاده  از پول خــود در جاهایی  ندارنــد  قــرار  بــار ماحظات سیاســی 
باشــد. در نتیجه، روش  بر داشــته  را در  بیشــترین ســود  که  کرد  خواهند 
از صنعت گران  اعم  افراد  به همۀ  )که  اقتصادی  رشــد  بیشترین  تضمین 
کمترین  تا حد ممکن  که دولت  کارگران ســود می رســاند( این اســت  و 
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رایج ترین  آزاد  بازار  با مضمون  این شعار  امروزه  باشد.  داشته  را  دخالت 
ک ترین  مــی رود. ها به شــمار  آیین ســرمایه داری  از  گونــه  اثرگذارتریــن  و 
با  که  را  کشــور  از  در خارج  نظامی  ماجراجویی های  آزاد،  بــازار  مدافعان 
مورد  می شــوند،  انجام  کشــور  داخل  رفاهِی  برنامه های  بــا  برابر  اشــتیاقی 
که  بــه دولــت می کنند  را  آنهــا همــان توصیــه ای  قــرار می دهنــد.  انتقــاد 

نکنید. کاری  تازه واردان: هیچ  به  ِزن1  استادان 
به  باور  انــدازۀ  به  آن،  افراطی  آزاد در شــکل  بازار  بــه  باور داشــتن  اما 
تمام  از  فارغ  که  بازاری  نام  به  اســت. اصا چیزی  بابانوئل ســاده لوحانه 
اقتصادی  منبــع  مهم تریــن  نــدارد.  وجــود  باشــد  سیاســی  ســوگیری های 
از ســوی  و این منبع دائمــًا تحت لوای خطری  آینده اســت  بــه  اعتمــاد 
در  محافظتی  هیچ  خود  به خودی  بازارها  دارد.  قرار  شارالتان ها  و  دزدان 
این وظیفۀ یک  نمی کننــد.  ارائه  یا خشــونت  یا دزدی  کاهبرداری  برابــر 
تقلب  تحریم ها علیه  از طریق وضع  را  اعتماد  که  اســت  نظام سیاســی 
و  تأســیس  را  زندان هایی  و  و دادگاه هــا  پلیس  نیروهــای  و  کند  تضمیــن 
پادشــاهان  که  زمانی  کننــد.  قانون  ِاعمــال  به  اقــدام  که  کند  پشــتیبانی 
تنظیــم  به درســتی  را  بازارهــا  و  دهنــد  انجــام  را  خــود  وظیفــۀ  نمی تواننــد 
اقتصادی  رکود  و  اعتبــار  کاهش  و  بی اعتمادی  به  امــر منجر  این  کنند، 
ما  به  که حباب می سی سی پی در سال 1719  بود  این درســی  می شود. 
مســکن  حباب  بود،  کرده  فرامــوش  را  درس  ایــن  که  هرکســی  و  آموخت 
ناشی  رکود  و  اعتبار  ایاالت متحده در ســال 2007 و صدای خردشــدن 

کرد. یادآوری  او  به  را  این درس  آن،  از 

جهنم سرمایه دار

نشــان می دهد چــرا اعطای  کــه  بنیادی تر وجــود دارد  یــک دلیــل  حتــی 
به  اســمیت  آدام  ک اســت.  کاری خطرنا بازارها  به  کامــل  عنــان اختیار 
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از مازاد سود خود برای استخدام دستیاران بیشتر  کفاش  که  ما آموخت 
برای  که طمع خودخواهانه  این است  بر  این دال  کرد.  اســتفاده خواهد 
تولید و استخدام  گسترش  که سودها برای  از آنجا  همه سودمند است، 

استفاده می شود. بیشتر  کارکنان 
از طریق پرداخت  را  کفاش طماع ســودهای خود  گر  ا این  وجود،  بــا 
افزایش دهد چه  آنهــا  کاری  افزایش ســاعات  و  کارمندان  بــه  کمتر  پــول 
کارکنان  که بازار آزاد از  اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ استاندارد این است 
از  و  بدهد  کمی  بســیار  ما دســت مزد  کفاش  گر  ا کرد.  محافظت خواهد 
او  کارمندان  بهتریــن  باشــد، طبیعتًا  کار بیش ازحد داشــته  تقاضای  مــا 
کارگران  بدتریــن  کــرد. درنتیجه،  کار خواهنــد  او  رقبــای  بــرای  و  تــرک  را 
باقی  کار  ی  نیرو کفــاش بدون  این  یا حتی  کفاش مســتبد می مانند  نزد 
کسب وکار خارج شود.  کند یا از  می ماند. او یا باید روش خود را اصاح 
کارکنان خود داشته باشد. با  که رفتار خوبی  را وادار می کند  ی  طمع، و
اما در عمل  به نظر می رســد،  گلوله  این اســتدالل در عالم نظر ضد 
که تحت  آزاد  کاما  بازار  نفوذ می کنند. در  آن  گلوله ها خیلی راحت در 
کشیشان قرار ندارد، سرمایه داران حریص می توانند  نظارت پادشاهان یا 
گر  ا کنند.  تبانــی  کار خود  نیروهــای  یا علیــه  کــرده  بنــا  را  انحصارهایــی 
کشور  کفش سازی یک  کارخانه های  که تمام  شرکتی وجود داشته باشد 
و  کنند  تبانــی  کارخانــه داران  تمام  گــر  ا یا  باشــد  کنترل داشــته  را تحــت 
کارگــران دیگــر قادر  نتیجــه  کاهــش دهنــد، در  را هم زمــان  دســت مزدها 

کنند. از خود محافظت  تغییر شغل،  از طریق  بود  نخواهند 
از طریق بدهکارکردن  اینکه، رؤسای طماع ممکن است  حتی بدتر 
کنند.  کارگران را محدود  کارکنان، آزادی جابه جایی  یا به بردگی کشاندن 
پای مسیحی امری ناشناخته  ارو پایان قرون وسطی، بردگی تقریبًا در  در 
پایی همگام  ارو اوایل عصر مدرن، ظهور نظام سرمایه داری  بود. اما طی 
پادشــاهان  به جــای  پیــش می رفــت.  آتانتیــک  بــردۀ  تجــارت  بــا ظهــور 
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بازار  بی قیدوبنــد  نیروهــای  نژادپرســت،  یســت های  ایدئولوژ یــا  ســلطه گر 
بودند. فاجعه  این  مسئول 

را  نقره  و  طــا  معادن  کردند،  فتــح  را  آمریکا  پایی هــا  ارو هنگامی کــه 
این معادن  کردنــد.  بنا  را  پنبه  و  کــو  تنبا و  نیشــکر  کشــتزارهای  و  افتتاح 
آمریکا بدل شــد.  تولیــدات و صادرات  بــه تکیــه گاه اصلی  کشــتزارها  و 
نیشکر  وسطی،  قرون  در  داشــتند.  اهمیت  نیشــکر  کشتزارهای  خاصه، 
بــا  و  خاورمیانــه  از  کاال  ایــن  می شــد.  قلمــداد  لوکســی  کاالی  پــا  ارو در 
اسرارآمیز  چاشــنی  یک  به مثابه  اندک  به مقداری  و  وارد  ســنگین  قیمتی 
بنای  از  پــس   اســتفاده می شــد.  و داروهای روغن مار  ویــژه  در غذاهــای 
پا  ارو به  نیشــکر  از  روزافزونی  آمریکا مقادیــر  نیشــکر در  بزرگ  کشــتزارهای 
پا عاقۀ سیری ناپذیری  ارو و  کاهش یافت  پا  ارو رسید. قیمت نیشکر در 
کارآفرینان با تولید مقادیر عظیمی از شیرینی جات  کرد.  به شیرینی پیدا 
کلوچه ها، شکات ها، آب نبات ها و  کیک ها،  کردند:  این نیاز را برطرف 
ساالنۀ  مصرف  چای.  و  قهوه  و  کائو  کا مانند  شیرین شده  نوشیدنی های 
به  نزدیک  اوایل سدۀ هفدهم  که در  انگلیسی ها  شکر در نوشیدنی های 

رسید. کیلوگرم  به حدود هشت  نوزدهم  اوایل سدۀ  تا  بود،  صفر 
آن  در  موجــود  شــکر  اســتخراج  و  نیشــکر  کاشــت  حــال،  ایــن   بــا 
را  طوالنی  ســاعاتی  داشــتند  عاقه  کمی  افــراد  بود.  کاربر1  کســب وکاری 
کارگران  از  کنند. استفاده  آفتاب استوایی سپری  زیر  و  در مزارع نیشــکر 
مصرف  برای  پرهزینه  بســیار  کاالیی  تولید  باعث  قراردادی  پیمان کاری 
که نسبت به نیروهای بازاری  پایی  کشتزار ارو عمومی می شد. صاحبان 
بردگان  به  اقتصادی داشــتند،  و رشد  به ســودها  بودند و طمع  حســاس 

آوردند. ی  رو
به  آفریقایــی  بــردۀ  تقریبــًا 10 میلیــون  نوزدهــم،  تــا  از ســدۀ شــانزدهم 
کار می کردند.  نیشکر  مزارع  آنها در  تقریبًا 70 درصد  آمریکا صادر شــد. 
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و ســختی  کوتاه  برده ها عمــر  بیشــتر  بــود.  بــد  بســیار  آنهــا  کاری  شــرایط 
تســخیر  به  مربوط  نیــز طی جنگ هــای  بــردۀ دیگر  میلیون هــا  و  داشــتند 
آمریکا  آفریقا به سواحل  از قلب  یایی طوالنی  یا طی ســفرهای در برده ها 
از چای  بتوانند  پایی ها  ارو که  بود  این  برای  کارها  این  جان دادند. تمام 
بارون های صاحب مزارع نیشکر  و  ببرند  و آب نبات خود لذت  شــیرین 

بهره مند شوند. از سودهای هنگفت 
کار  ایــن  نمی کــرد.  کنتــرل  را  بــرده  تجــارت  ایالتــی  یــا  دولــت  هیــچ 
قوانین عرضه وتقاضا  بر حسب  آزاد  بازار  که  بود  اقتصادی  کامًا  اقدامی 
خصوصــِی  کمپانی هــاِی  بــود.  کــرده  مالــی  تأمیــن  و  ســازماندهی  را  آن 
و  لنــدن  و  آمســتردام  بازارهــای ســهام  بــه  را  بــرده، ســهام خــود  تجــارِت 
که به دنبال سرمایه گذاری  پایی  یس می فروختند. طبقات متوسط ارو پار
به  اتکا  بــا  کمپانی ها  را خریــداری می کردنــد.  این ســهام  بودند،  خوبــی 
و  اســتخدام  را  ســربازانی  و  ملوانان  و  خریــداری  را  کشــتی ها  پول ها  این 
برده ها را در آفریقا خریداری و آنها را به آمریکا منتقل می کردند. در آنجا 
کشتزارها می فروختند و از سود به دست آمده برای  برده ها را به صاحبان 
کو، پنبه و  کائو، قهوه، تنبا کا خرید محصوالت این مزارع از جمله شکر، 
بازگشته و شکر و پنبه را  پا  ارو آنها به  مشروب نیشکر استفاده می کردند. 
تا یک  آفریقا می رفتند  بــه  و ســپس دوباره  به قیمت خوبی می فروختند 
بودند.  خرســند  بســیار  روند  این  از  ســهام داران  کنند.  آغاز  را  دیگــر  دور 
ی تجارت برده  طی سدۀ هجدهم سود سرمایه گذاری های انجام شده رو
می تواند  به سرعت  مدرن  عصر  مشــاور  هر  بود؛  ســال  در  درصد   6 تقریبًا 

بود. به شدت سودآور  این سرمایه گذاری ها  که  کند  اعتراف 
آزاد نمی تواند  بازار  آزاد بود. سرمایه داری  بازار  ایراد سرمایه داری  این 
یع شــوند.  توز یا  به شــیوه ای منصفانه تحصیل  که ســودها  کند  تضمین 
ی  به رو را  افــراد  تولید، چشــم  و  افزایش ســود  تمنای  و  به عکــس، طلب 
کاالی  که سر راه وجود داشته باشد می بندد. وقتی رشد به یک  هرچیزی 
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از طریق هیچ ماحظۀ اخاقی دیگری محدود نشود،  و  عالی بدل شود 
ادیان مانند مســیحیت  بینجامد. برخی  به فاجعــه  به ســهولت می تواند 
ســرمایه داری  کشــته اند.  عداوت  به دلیل  را  نفر  میلیون هــا  نــازی  یم  رژ یا 
با طمع  بی تفاوتی ســنگ دالنۀ جفت شــده  به دلیل  را  نفــر  میلیون ها  نیــز 
نژادپرستانه  تنفر  و  از عداوت  آتانتیک ناشی  بردۀ  کشته است. تجارت 
و دالالنی  را می خریدنــد  که ســهام  افرادی  نبود.  آفریقایی هــا  به  نســبت 
به  به ندرت  برده  کمپانی های تجــارت  را می فروختنــد و مدیران  آنها  کــه 
نیز همینطور. بسیاری  آفریقایی ها فکر می کردند. صاحبان مزارع نیشکر 
کشتزارهای خود زندگی می کردند  از  از مزرعه داران در فاصلۀ بسیار دور 
از دفترچه های  بــود  نیاز داشــتند عبــارت  آنها  بــه  که  فقــط اطاعاتــی  و 

بود. ثبت شده  آنها  در  و ضررها  که سودها  حسابداری منظمی 
یگانه  آتانتیک  بــردۀ  تجــارت  که  اســت  این موضوع مهم  یــادآوری 
به دلیل  نیــز  بنگال1  بــزرگ  قحطی  نبــود.  بی نقص  ســابقۀ  یک  در  خبــط 
بریتانیا ســود  کمپانی هند شــرقی  برای  آمــد؛  به وجود  پویایــی مشــابهی 
کمپانی هند  بود. حمات نظامــی  بنگالــی  10 میلیون  زندگــی  از  مهم تــر 
مالی  تأمین  آبرومندی  هلندی  شهرنشــینان  طریق  از  اندونزی  در  شــرقی 
کمک می کردند  و به خیریه  را دوست داشتند  فرزندان خود  که  می شــد 
کنین  رنج ســا برای  اما  و هنرهای خــوب لذت می بردند،  از موســیقی  و 
تخلفات  و  جرایــم  نبودنــد.  قائل  اهمیتــی  کا4   مــاال و  ســوماترا3  و  جــاوا2 
کرۀ زمین  از  بیشمار دیگری با رشد اقتصاد مدرن در بخش های دیگری 

بوده است. همراه 
حاصــل  ســرمایه داری  اخــاق  در  بهبــودی  هیــچ  نوزدهــم  ســدۀ  در 
بانکــداران و  بود،  کــرده  را احاطه  پــا  ارو کل  کــه  انقــاب صنعتــی  نشــد. 

1  The Great Bengal Famine
2  Java
3  Sumatra
4  Malacca
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به یک  را محکوم  کارگر  میلیون ها  اما  ثروتمند ســاخت،  را  ســرمایه داران 
نیز  پایی  ارو در مستعمره های  اوضاع  کرد. حتی  فقیرانه  و  پســت  زندگی 
بلژیک، یک سازمان  لئوپولد1 دوم  پادشاه  بود. در ســال 1876،  وخیم تر 
با  و مبارزه  آفریقای مرکزی  کشــف  با هدف  را  انسان دوســتانۀ غیردولتی 
این ســازمان همچنین  کــرد.  تأســیس  کنگو2  رودخانۀ  در  بــرده  تجــارت 
بیمارســتان ها وضعیــت  و  مــدارس  و  بــا ســاخت جاده هــا  بــود  موظــف 
کنین این منطقه را بهبود بخشد. در سال 1885 قدرت های اروپایی  سا
به  را  کنگو  از حوزۀ  مربع  کیلومتر  کنترل 2.3 میلیون  که  کردند  موافقــت 
برابر  پنج  و  که هفتاد  قلمرو  این  ترتیب،  کنند. بدین  اعطا  این ســازمان 
کنگو3 شــناخته شــد. هیچ کس  آزاد  نام دولت  با  بــود  بلژیک  مســاحت 
نپرسید. را  بودند  کن  منطقه سا این  در  که  نفری  میلیون   30 الی   20 نظر 

به یک شرکت تجاری  انسان  دوستانه  این ســازمان  کوتاه،  در مدتی 
و  مــدارس  بــود.  کســب ســود  و  رشــد  آن  واقعی  هــدف  کــه  تبدیــل شــد 
پر  کنگــو  حــوزۀ  عــوض  در  و  شــدند  ســپرده  فراموشــی  بــه  بیمارســتان ها 
مقامــات  مدیریــت  لــوای  تحــت  عمدتــًا  کــه  شــد  مزارعــی  و  معــادن  از 
از جمعیــت محلی  تمــام  بــا بی رحمی  که  قرار داشــت  بلژیکــی  رســمی 
رزیــن  بــود.  بدنــام  مشــخصًا  رزیــن  صنعــت  می کردنــد.  سوءاســتفاده 
به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ستون صنعتی بود و صدور رزین 
آفریقایی  از دهقان های  به شــمار می رفــت.  کنگو  درآمد  منبع  مهم ترین 
که رزین جمع آوری می کردند مدام سهمیه های بیشتروبیشتری خواسته 
اتهام  به  کنند،  تهیه  را  خود  ســهمیۀ  نمی توانســتند  که  آنهایی  می شــد. 
و  کــرده  قطــع  را  آنهــا  دســتان  می شــدند.  تنبیــه  بی رحمانــه  »تنبلــی«، 
اخیرتر،  برآوردهــای  بر  بنا  قتل عام می شــدند.  تمام یک دهکــده  گاهــی 

1  Leopold
2  Congo River
3  Congo Free State
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و ســودآوری  به دنبال رشــد  بین ســال های 1885 و 1908، جســت وجو 
از  آنها  )کــه حداقــل 20 درصــد  تمام شــد  نفر  بهــای جــان 6 میلیــون  بــه 
را نیز اعام  تا مرز 10 میلیون مرگ  برآوردها  کنگو بودند(. برخی  جمعیت 

می کنند.
پس از ســال 1908 و مشخصًا پس از سال 1945، طمع سرمایه داران 
ایــن موضوع  در  یــادی  ز نقش  کمونیســم  از  تــرس  و  مهــار شــد  تــا حدی 
اقتصادی  کیک  بــود.  شــایع  نابرابری ها همچنان  این  حال،  با  داشــت. 
نابرابر  آنقــدر  امــا  کیک ســال 1500 اســت،  از  بزرگ تــر  بســیار  ســال 2014 
اندونزیایی  کارگــران  و  آفریقایی  رعیت هــای  از  بســیاری  که  شــده  یع  توز
که پیشینیان خود  از آنچه  کمتر  با غذایی  کاری  پس از یک روز سخت 
اقتصاد  باز می گردند. رشد  به خانه  به دست می آوردند  500 سال پیش 
به یک  اســت  کشــاورزی، ممکــن  انقــاب  بــا  بســیار مشــابه  نیــز  مــدرن 
اقتصــاد جهانی ممکن  و  بشــر  نوع  شــود.  بدل  بزرگ  بســیار  کاهبرداری 
افراد  از  بیشتری  تعداد بسیار  اما  ادامه دهد،  به رشــد خوب خود  اســت 

کنند. زندگی  احتیاج  و  گرسنگی  در  ممکن است 
اینکــه  ابتــدا  دارد.  انتقــاد  ایــن  بــرای  پاســخ  دو  ســرمایه داری 
فــرد  از  غیــر  بــه  هیچ کــس  کــه  آورده  وجــود  بــه  را  جهانــی  ســرمایه داری، 
کنترل دنیا  بــرای  تنها تاش جدی  را بگرداند.  ســرمایه دار نمی توانــد آن 
آنقدر  قابــل تصوری  لحاِظ  هر  از  تقریبًا  متفاوت -کمونیســم-  به شــکلی 
را ندارد. 8500 ســال  امتحــان دوبــارۀ آن  که هیچ کــس جرأت  بــود  بدتــر 
کشــاورزی  انقاب  برای  ســوزانی  اشــک های  می توانســتیم  میاد  از  قبل 
بــود. به همین  کشــاورزی دیر شــده  کنارگذاشــتن  برای  اما دیگر  بریزیــم، 
باشیم،  نداشته  به سرمایه داری  ما عاقه ای  گرچه ممکن است  ا شکل، 

کنیم. زندگی  آن  بدون  نمی توانیم  اما 
یم؛ چیز  دار نیاز  بیشــتری  به صبر  واقعًا  ما  که  این است  پاســخ دوم 
مــا وعــده می دهند  به  کــه ســرمایه داران  بهشــتی  بــه  تــا رســیدن  یــادی  ز
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که اشتباهاتی مانند تجارت بردۀ آتانتیک  نمانده است. درست است 
ما درس خود  اما  پایی رخ داده است.  ارو کارگر  از طبقۀ  و سوءاســتفاده 
کیک  این  اجــازه دهیم  و  کنیم  کمــی دیگر صبر  گر فقط  ا و  گرفته ایــم  را 
یافــت خواهند  را در بزرگ تر  تکــه ای  افراد  بزرگ تر شــود، همــۀ  کمــی دیگر 
به  امــا غنائم  بود،  برابرســازی نخواهــد  قابل  یــع غناِئم هیــچ گاه  توز کــرد. 
را راضی  کودکــی  و  و زن  مــرد  که هر  کافــی وجود خواهد داشــت  انــدازۀ 

کنگو. در  کند؛ حتی 
کم  دســت  می شــوند.  دیده  نیــز  مثبت  نشــانه های  برخــی  البتــه  که 
به  امید  )ماننــد  کنیــم  اســتفاده  مــادی  کامــًا  از معیاری  مــا  کــه  زمانــی 
که به رغم  کالری( می بینیم  کودکان و میزان مصرف  زندگی و مرگ و میر 
زندگی بشر معمولی در سال  انسان ها، استاندارد  تعداد  نمایی در  رشــد 
از استاندارد زندگی در سال 1914 است. باالتر  2014 به طور چشمگیری 
کیک  کند؟ هر  برای همیشــه رشــد  اقتصادی می تواند  کیک  آیا  اما 
هشــدار  شــوم  سرنوشــت  پیشــگویان  دارد.  انــرژی  و  خــام  مــواد  بــه  نیــاز 
زمین  کرۀ  انرژی  و  مواد خام  انسان های خردمند  زود  یا  دیر  که  می دهند 

افتاد؟ اتفاقی خواهد  آن چه  از  کرد. پس  تمام خواهند  را 
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از هم جداسازی بزرگ

می کننــد  حمایــت  دموکراتیــک  انتخابــات  و  آزاد  بازارهــای  از  لیبرال هــا 
ارزنده است  فردی  به شــکلی منحصربه فرد،  انســانی  هر  دارند  باور  چون 
در  است  ممکن  است.  اقتدار  غایی  خاســتگاه  او  آزاد  انتخاب های  که 

را منسوخ سازد: باور  این  واقعه  در عمل سه  یکم  بیست و سدۀ 
از دست خواهند داد.  را  و نظامی خود  اقتصادی  فایدۀ  انسان ها   .1
قائل  آنها  بــرای  ارزشــی  و سیاســی دیگر چنین  اقتصادی  نظام  اینــرو،  از 

نخواهد شد.
نه در  و  به صورت جمعی  انسان ها  ارزشــی در  یافتن  به  نظام  این   .2

داد.  ادامه خواهد  افراد منحصربه فرد 
افراد منحصربه فرد خواهد  را در برخی  ارزشی  3. این نظام هنوز هم 
بــود، بلکه  انبــوه جمعیــت نخواهنــد  از  افــراد متشــکل  ایــن  امــا  یافــت، 

داد. را، شکل خواهند  ارتقا یافته  فراانسان های  از  نخبگانی جدید 
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مورد  اولیــن  کنیــم.  بررســی  تفصیل  بــه  را  تهدیــد  این ســه  یــد  بگذار
و  اقتصــادی  لحــاظ  از  را  انســان ها  یــک  تکنولوژ پیشــرفت های  -اینکــه 
یک  در  لیبرالیسم  که  کرد  نخواهد  اثبات  می ســازد-  بااستفاده  نظامی 
و  اینکه دموکراسی  بلکه عمًا مشــاهدۀ  اســت،  اشــتباه  فلســفی  ســطح 
از چنین ضربه ای جان  لیبرال می توانند  نهادهای  و دیگر  آزاد  بازارهــای 
به دلیل  لیبرالیسم صرفًا  کاری دشوار است. مع هذا،  ببرند  به در  ســالم 
ایدئولوژی  بــه  بودند،  برهان ها  معتبر تریــن  آن  فلســفی  برهان های  اینکــه 
که در  این دلیل موفق شــد  به  لیبرالیســم  نشــد. در عوض،  غالــب بدل 
نظامی  و  اقتصادی  و  انسانی، منطق سیاسی  برای هر  ارزش  قائل شــدن 
سودمندی داشت. در میدان های بزرگ جنگ های صنعتی مدرن و در 
نقش  دارای  انســانی  هر  مدرن  صنعتی  اقتصاد های  انبــوه  تولید  خطوط 
یا اهرمی  را نگهدارد  که می توانســت تفنگی  برای هر جفت دســت  بود. 

ارزشی وجود داشت. بکشد،  را 
را  ارتش های خود  پا  ارو بهار ســال 1793، خانواده های سلطنتی  در 
کردنــد. فتنه انگیزان در  اعــزام  فرانســه در نطفه  انقاب  بــرای خفه کــردن 
آغاز  و  برابــر مهاجمان خارجــی  بــا ادعای شــورش مســلحانه در  یــس  پار
گوســت،  آ نشــان دادند. در 23  کنش  وا از خود  اولین جنگ همه جانبه 
از  آنها  که دشــمنان  تا زمانی  این لحظــه  »از  که  مجمــع ملی1 حکــم داد 
فرانســه درخواســت  مردم  تمام  از  رانــده شــوند،  بیرون  ک جمهــوری  خــا
بایــد بجنگند؛  مردان جوان  کننــد.  ارتش خدمت  در  کــه  دائم می شــود 
کنند؛ زنان باید  مردان متأهل باید اسلحه ساخته و تدارکات را جابه جا 
کنند؛ بچه ها باید  چادرها و لباس را دوخته و در بیمارستان ها خدمت 
میادین  بــه  باید  و ســالمندان  کنند؛  تبدیــل  کتان  بــه  را  پنبه  ضایعــات 
از  تنفر  کنــدن  پرا بــه  و  برانگیختــه  را  رفتــه و شــجاعت مبــارزان  عمومــی 

بپردازند.« اتحاد جمهوری  و  پادشاهان 

1  National Convention
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فرانســه- اعامیه  انقاب  بر مشــهورترین ســند  نوری  پرتو  ایــن حکم 
تمام شــهروندان  که تشــخیص داد  افکند  و شــهروندی1-  بشــری  حقوق 
یــک تصادف  ایــن  آیــا  برابــر و حقــوق سیاســی یکســانی دارنــد؛  ارزشــی 
که  یخ اعام شد،  تار از  این مقطع  که حقوق همگانی، دقیقًا در  اســت 
ممکن  پژوهشــگران  گرچه  ا شــد؟  وضع  همگانی  نظامی  خدمــت  حکم 
کنند،  ایهام گویی  فقــره  ایــن دو  بین  به مناســبات دقیق  اســت نســبت 
از دموکراســی توضیح  برهان مشــترکی در دفــاع  بعــدی  امــا در دو ســدۀ 
زیرا سربازان  به شــهروندان خوب است  اعطای حقوق سیاســی  که  داد 
و  به ســربازان  نســبت  بهتری  کشــورهای دموکراتیک عملکرد  کارگــران  و 
کشــورهای دیکتاتور دارند. علی الظاهر، اعطای حقوق سیاسی  کارگران 
امر هم  که این  آنها می شــود  ابتکار عمل  و  انگیزه  افزایش  افراد باعث  به 

مفید است. کارخانه  در  و هم  نبرد  میدان  در 
ســال های  در  هــاروارد  رئیــس  الیــوت2،  دبلیــو.  چارلــز  بنابرایــن، 
نوشــت:  تایمــز  نیویــورک  در  گوســت ســال 1917  آ در 5  تــا 1909،   1869
به صورت  کــه  ارتش هایــی می جنگنــد  از  بهتــر  »ارتش هــای دموکراتیــک 
اینکه  و  اداره می شوند«  به صورت مستبدانه  و  اعیانی سازماندهی شده 
خادمان  و  تعییــن  را  قوانیــن  افــراد  عمــوم  آنهــا  در  کــه  ملــی  »ارتش هــای 
و  بــه جنــگ  مربــوط  پرســش های  و  انتخــاب می کننــد  را  عمومــی خــود 
بر  که  فرد مستبد  ارتش های یک  با  را پاسخ می دهند، در مقایسه  صلح 
از جانب خداوند بزرگ حکومت  یت  اساس حقوق موروثی خود و مأمور

بهتر می جنگند.« می کند، 
اعطای  به نفــع  اول  جهانــی  جنــگ  به دنبــال  دیگــری  مشــابه  منطق 
نقــش  تشــخیص  بــا  کشــورها  گرفــت.  قــرار  التفــات  مــورد  زنــان  حقــوق 
که  این دیدند  را در  نیاز  زنان در جنگ های صنعتی تمام عیار،  حیاتــی 

1  The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
2  Charles W. Eliot
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بنابراین، در ســال  کنند.  اعطــا  آنها حقوق سیاســی  بــه  زمــان صلح  در 
و  زنان بدل شــد  بــه حامــی رنجش  یلســون1  و وودرو  رئیس جمهــور   1918
گر در جنگ جهانی  »ا که  داد  توضیح  ایاالت متحده  به مجلس سنای 
اول، خدمت زنان )خدمات در هر حیطه ای( و نه صرفًا در حیطه هایی 
کجا  بلکه در هر  ببینیم،  کارکردن  را در حال  آنها  کرده ایم  کــه ما عادت 
میدان جنگ  کناره های خود  و  در حاشــیه ها  و  کار می کردند  مردان  که 
یا خود  کشــورهای دیگر دخیــل در جنگ  از  نداشــت، هیــچ یک  وجود 
کامل ترین  ما  گــر  ا بپردازند.  نبرد  بــه  جنگ  این  در  نمی توانســتند  آمریکا 
حقوق را به آنها اعطا نکنیم، نه تنها باید دچار بی اعتمادی باشیم بلکه 

بی اعتمادی هستیم.« الیق 
زنان ممکن است  و  کثر مردان  ا یکم  بیســت و این  حال، در ســدۀ  با 
نظامــی  بدهنــد. خدمــت  از دســت  را  اقتصــادی خــود  و  نظامــی  ارزش 
یخ سپرده شده است.  تار به دســت  قبلی  عمومی در دو جنگ جهانی 
بــر  بیشــتری  بســیار  تکیــۀ  یکم  بیســت و ســدۀ  ارتش هــای  پیشــرفته ترین 
تعداد  به  اینکــه  به جای  کنون  ا کشــورها  دارند.  فناوری ها  پیشــرفته ترین 
کمی  به تعداد  نیاز داشــته باشند، فقط  تیربار  گلوله های  از  بی شــماری 
ابرجنگجویان  از  کمتــری  تعــداد  از ســربازان بســیار آموزش دیــده، حتــی 
می دانند  کــه  متخصصینی  از  انگشت شــماری  تعــداد  و  ویژه  نیروهــا ی 
دارنــد.  نیــاز  کننــد  اســتفاده  و  تولیــد  را  پیچیــده  فن آوری هــای  چگونــه 
بی خلبــان  پهپادهــای  بــا  کــه  پیشــرفته  بســیار  تکنولــوژی  بــا  نیروهــای 
به جــای  جایگزینــی  حــال  در  می شــوند  اداره  شــبکه ای  کرم هــای  و 
را  حساس  تصمیمات  ژنرال ها  و  هستند  بیستمی  سدۀ  انبوه  ارتش های 

یتم ها می سپارند. الگور به  بیشتر وبیشتر 
از  جــدای  شــده اند،  ســاخته  خــون  و  گوشــت  از  کــه  ســربازانی 
گرسنگی و خستگی،  برابر ترس و  پیش بینی ناپذیری و آسیب پذیری در 

1  Woodrow Wilson
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و  فزاینده بی ربط حرکت  به طــور  زمانی  اســاس یک مقیاس  بر  همچنین 
به رغم  تــا دوران صدام حســین،  نبوکدنصریکم1  از عصــر  فکــر می کنند. 
زمانی  یــک جــدول  اســاس  بر  تکنولــوژی، جنــگ  پیشــرفت  هــزار  ده هــا 
و  روزهــا  تــا  نبردهــا  ســاعت ها،  تــا  بحث هــا  می شــد.  انجــام  ارگانیــک 
این  حال، جنگ های ســایبری  بــا  تا ســال ها طول می کشــید.  جنگ ها 
که یک ســتوان  بکشــند. هنگامی  اســت فقط چند دقیقه طول  ممکن 
در شیفت فرماندهی سایبری متوجه چیز عجیبی می شود، برای تماس 
کاخ ســفید هشــدار می دهد.  به  نیز  او  و  برداشــته  را  تلفن  با مافوق خود 
که رئیس جمهــور به دســتگاه فرســتندۀ قرمز خود  تــا زمانــی  متأســفانه، 
برسد، در این جنگ با شکست روبه رو شده است. یک حملۀ سایبری 
ثانیه شــبکۀ  باشــد، در عــرض چنــد  برخــوردار  کافــی  از پیچیدگــی  کــه 
متحده  ایــاالت  هوایی  کنتــرل  کز  مرا و  خامــوش  را  متحــده  ایــاالت  برق 
نیروگاه های  در  متعــددی  صنعتــی  ســوانح  باعــث  می کنــد،  تخریــب  را 
ارتباطی  و شــبکه های  مواد شــیمیایی می شــود  تأسیســات  و  هســته ای 
را  را مختل می کند؛ ســوابق مالی  ارتــش و حفاظت اطاعــات  و  پلیــس 
اثری مفقود شــده و هیچ کس  تریلیاردها دالر بدون هیچ  تا  ک می کند  پا
از  که مانع  تنها چیزی  کسی است.  این پول ها در دســت چه  که  نداند 
اینترنت و تلویزیون  کارافتادن  از  با  که  تشنج عمومی می شود این است 

نخواهند شد. فاجعه خبردار  این  کامل  از عظمت  افراد  رادیو،  و 
آســمان  با یکدیگر در  کنید دو پهپاد  فــرض  کوچک تر،  در مقیاســی 
اپراتور حاضر  از  فرمــان  یافت  می جنگنــد. یک پهپــاد نمی تواند بدون در
کامًا  دیگــری  امــا  کند.  بــه شــلیک  شــروع  در دوردســت  پناهگاهــی  در 
پیروز می شود؟  نبرد  این  در  آنها  از  کدامیک  نظر شما  به  اســت.  خودکار 
ســایبورگ های2  و  پهپادها  فرتــوت  پــای  ارو اتحادیۀ   ،2093 ســال  در  گــر  ا

1  Nebuchadnezzar
2  Cyborg
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یس1  پار مجمــع  کند،  اعــزام  فرانســه  جدید  انقاب  ردیابــی  برای  را  خــود 
را  دارد  که در دست  گوشی هوشــمندی  و  رایانه  و  اســت هر هکر  ممکن 
آنها بی فایده خواهند  برای  انسان های دیگر  بیشتر  اما  به خدمت بگیرد، 
واضح  کند.  اســتفاده  انســانی  ســپرهای  به مثابۀ  آنها  از  اینکــه  مگر  بــود، 
تنها  کثر شهروندان  ا نامتقارن،  از تضادهای  امروزه در بسیاری  که  اســت 
قرار  برای جنگ افزارهای پیشرفته مورد استفاده  انسانی  به ســان سپرهای 

می گیرند.
بــاز هــم  باشــید،  نگــران عدالــت  پیــروزی  از  بیــش  گــر شــما  ا حتــی 
ربات ها  با  و خلبانــان خود  آمادۀ جایگزین کردن ســربازان  باید  احتمــااًل 
تجاوز  و  قتــل  به  دســت  انســانی  ســربازان  باشــید.  خودکار  پهپادهای  و 
را  خــود  رفتــار  دارنــد  ســعی  کــه  هنگامــی  حتــی  و  می زننــد  غــارت  و 
با  که  رایانه هایی  می کشــند.  را  شــهروندان  به اشــتباه  غالبًا  کننــد  کنترل 
احکام  بــا  راحت تر  بســیار  برنامه ریزی شــده اند،  اخاقــی  یتم هــای  الگور

پیدا می کنند . تطبیق  بین المللی  دیوان جرایم  اخیر 
فشــردن  یا  چکش  یک  نگه داشــتن  توانایی  نیــز  اقتصادی  ســپهر  در 
از دســت دادن ارزش خود است  گذشــته در حال  یک دکمه نســبت به 
به خطر  را  و ســرمایه داری  لیبرالیســم  بیــن  اتحاد حیاتی  ایــن موضــوع  و 
بین  نباید  مــا  کــه  دادند  توضیــح  لیبرال هــا  بیســتم  در ســدۀ  می انــدازد. 
آزادی های  از حقوق و  اخاق و اقتصاد انتخابی انجام دهیم. حفاظت 
بــود.  اقتصــادی  رشــد  بــرای  کلیــدی  هــم  و  اخاقــی  امــر  یــک  هــم  بشــر 
که  بودند  پیــروز  دلیل  این  به  ایــاالت متحده ظاهــرًا  و  فرانســه  و  بریتانیا 
یا چین  برزیل  یا  ترکیه  گر  ا و  کردند  آزادسازی  را  اقتصادها و جوامع خود 
را  کار  بایــد همین  نیز  آنها  کامیاب شــوند،  اندازه  به همان  می خواســتند 
موارد،  از  بســیاری  نباشــد، در  مــوارد هم  تمام  گــر در  ا انجــام می دادنــد. 
را  کم  حا سیاسی  دسیسه گران  و  مســتبدان  که  بود  اقتصادی  برهان  این 

1  Paris Commune
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اخاقی. برهان  نه  کرد،  آزادسازی  به  متقاعد 
یکم، لیبرالیسم دوران سخت تری برای عرضۀ خود  در سدۀ بیست و
از  را  خود  اقتصادی  اهمیت  مردم  انبوه  که  همینطور  آیا  داشت.  خواهد 
از حقوق  تا  بود  کافی خواهد  به تنهایی  اخاقی  برهان  دست می دهند، 
به  و دولت هــا همچنان  آیــا نخبگان  کند؟  بشــر حفاظت  آزادی هــای  و 
کار هیچ ســود  این  گر  ا ادامه خواهنــد داد، حتی  انســان  به هر  بهــادادن 

باشد؟ دربرنداشته  اقتصادی 
انســان ها  فقــط  کــه  داشــت  وجــود  بســیاری  چیزهــای  گذشــته  در 
حــال  در  رایانه هــا  و  روبات هــا  کنــون  ا امــا  دهنــد.  انجــام  می توانســتند 
بیشــتر وظایف  بــه زودی در  اســت  انســان هســتند و ممکن  بــه  رســیدن 
کارکرد  است،  درست  باشــند.  داشته  انسان  به  نســبت  بهتری  عملکرد 
وجود  کمی  احتمال  ظاهرًا  و  اســت  متفاوت  بسیار  انســان ها  با  رایانه ها 
نظر  بــه  خاصــه،  شــوند.  انســان گونه  زودی هــا  ایــن  بــه  رایانه هــا  کــه  دارد 
را  و عواطف  و احساسات  بتوانند هوشیاری پیدا  رایانه ها  که  نمی رســد 
گذشته پیشرفت عظیمی در زمینۀ هوش  نیم قرن  کنند. در طول  تجربه 
رایانه ای  درزمینۀ هوشیاری  پیشــرفتی  دقیقًا هیچ  اما  داده،  رایانه ای رخ 
 2016 ســال  در  رایانه ها  می دانیــم،  مــا  که  آنجا  تا  اســت.  نیفتاده  اتفــاق 
با این  حال، ما  اولیۀ خود در دهۀ 1950 نیستند.  از نمونه های  هوشیارتر 
از دست دادن  انســان ها در خطر  یم.  قرار دار انقاب خطیری  آســتانۀ  در 
از هوشیاری  ارزش اقتصادی خود هستند زیرا هوش در حال جداشدن 

است.
گاهی  تا به امروز هوش باال همیشه دست دردست یک هوشیاری-آ
انجام  را  بود. فقط موجودات هوشــیار می توانستند وظایفی  توســعه یافته 
بازی کردن شــطرنج،  مانند  بــود،  باالیی  بســیار  نیازمند هوش  کــه  دهند 
با این  یســت ها.  ترور یا شناســایی  اتومبیل، تشــخیص بیماری ها  راندن 
که  از هوش غیرهوشیار هستیم  انواع جدیدی  توســعۀ  حال، ما در حال 
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می تواند اینگونه وظایف را بهتر از انسان ها انجام دهد و دلیلش هم این 
یتم های  الگور و  بــوده  الگو  تشــخیص  اســاس  بر  تمام وظایف  که  اســت 
تشخیص  زمینۀ  در  را  انسان  هوشــیاری  به زودی  است  ممکن  ناهوشیار 

ارتقا دهند. الگوها 
رایانه ها  کــه  این دارنــد،  بــر  فیلم هــای علمــی تخیلــی عمومــًا فرض 
به منظور تطبیق یافتن با هوش بشر و پیشی گرفتن از آن باید به هوشیاری 
است  ممکن  می کند.  روایت  را  دیگری  ماجرای  واقعی  علم  اما  برســند. 
اما  باشــد،  فراهوش وجود داشــته  برای هدایت یک  بدیل  چندین روش 
تکامل  کننــد.  عبور  هوشــیاری  تنگه های  از  بتواننــد  آنها  از  برخــی  فقط 
به آهســتگی در مســیر هوشیاری در حال  برای میلیون ها ســال  ارگانیک 
این  تمام  است  ممکن  غیرارگانیک  رایانه های  تکامل  اســت.  بوده  گذار 
به سوی  و بسیار سریع تری  و مسیر متفاوت  را دور زده  یک  بار تنگه های 

کند. را طی  فراهوش 
از این دو واقعًا  کدام یک  این امر باعث طرح پرسشی بدیع می شود: 
مهم است، هوش یا هوشیاری؟ مادامی که آنها دست در دست یکدیگر 
آنهــا صرفًا یک مشــغولیت  نســبی  ارزش  ســر  بر  نزاع  حرکــت می کردنــد، 
امر در  ایــن  یکم  اما در ســدۀ بیســت و بود.  برای فیلســوفان  ســرگرم کننده 
و تشخیص  اقتصادی است  و  به یک موضوع سیاسی  بدل شــدن  حال 
روشــن  و شــرکت ها  ارتش ها  بــرای  کم  پرســش دســت  این  پاســخ  اینکه 
الزامی  و  واجب  این مســئله می شــود؛ هوش  باعث جدی شدن  اســت، 

اختیاری است. اما هوشیاری 
کنند،  کار  مأموران اطاعاتی  بدون  نمی توانند  و شــرکت ها  ارتش ها 
نیازی به هوشــیاری و تجارب ذهنی ندارند. تجارب هوشیارانۀ  آنها  اما 
از تجارب یک  و خون، بی اندازه غنی تــر  گوشــت  با  کســی  تا رانندۀ  یک 
کسی  که مطلقًا چیزی را حس نمی کند. رانندۀ تا اتومبیل خودکار است 
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به موســیقی  رانندگــی در خیابان های شــلوغ ســئول1  می توانــد در حیــن 
نگاه می کند ذهنش  ُابهت ستارگان  به  وقتی  اســت  گوش دهد. ممکن 
با دیــدن دختر  کند. شــاید  به اســرار جهــان فکــر  و  کــرده  پیــدا  وســعت 
اشــک  از  پر  اولین قدم هایش، چشــمانش  برداشــتن  کوچکــش در حــال 
این موارد درخصوص  از  به هیچ کدام  نیازی  این نظام،  اما  شــوق شــود. 
با  را  مسافران  که  اســت  این  می خواهد  آنچه  ندارد.  کســی  تا رانندۀ  یک 
نقطۀ  به  الــف  نقطۀ  از  ارزان ترین حــد ممکن  و  ایمن تریــن  و  ســریع ترین 
کار  این  بود  قــادر خواهند  زود  اتومبیل های خودکار خیلی  و  برســاند  ب 
از  نتوانند  گر  ا انجام دهند، حتــی  انســان  رانندۀ  از یک  بهتر  به مراتــب  را 

ی هستی شگفت زده شوند. از جادو یا  ببرند  موسیقی لذت 
یاد  بــه  صنعتی  انقــاب  رهگــذر  در  را  اســب ها  سرنوشــت  بایــد  مــا 
کند  بو و محبت را حس  یم. یک اسب مزرعه ای معمولی می تواند  بیاور
ی حصارها بپرد و هزار چیز دیگر  از رو افراد را تشخیص دهد،  و صورت 
انجام  یــک المبورگینــی میلیــون دالری  یا  فــورد مدل تی  یــک  از  بهتــر  را 
در  آنها  زیــرا  گرفتند  را  اســب ها  وجــود خودروها جــای  ایــن   با  اما  دهــد. 
دارد  نیــاز  آنها  انجام  بــه  واقعًا  نظــام  این  کــه  از وظایف  تعــدادی  انجــام 
نیز به سرنوشــت  کســی  تا رانندگان  یاد  ز به احتمال بســیار  بودند.  عالــی 

اسب ها دچار شوند.
راندن  از  بلکه  کســی ها  تا راندن  از  نه تنها  را  انســان ها  ما  گر  ا درواقع، 
یتم های  الگور بــه  را  ترافیــک  انحصــار  و  کنیــم  نقلیــه منع  تمــام وســایل 
با  را  نقلیــه  وســایل  تمام  ایــن صــورت می توانیــم  در  یم،  بســپار رایانــه ای 
ســوانح  یداد  رو احتمــال  درنتیجــه  و  متصــل  هــم  بــه  واحد  شــبکۀ  یــک 
از خودروهای  گوست سال 2015، یکی  کنیم. در آ کم  را بسیار  رانندگی 
که این خودرو در حال  کرد. همینطور  گوگل2 تصادف  آزمایشی  خودران 
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که قصد عبور  را تشخیص داد  و پیاده هایی  بود  تقاطع  به  نزدیک شــدن 
بعد  انداخت. یک لحظه  کار  به  را  ترمزهای خود  را داشتند،  از خیابان 
به مســیر خود  توجه  به جای  آن  بی دقــت  رانندۀ  کــه  یک خودروســواری1 
به این خودرو  از پشت  بود،  آفرینش  به اســرار  اندیشــیدن  شــاید در حال 
رایانه های متصل  از طریق  دو  هــر  نقلیه  وســیلۀ  این دو  گر  ا کرد.  برخورد 
یتم  الگور نمــی داد.  ی  رو اتفاق هیــچ گاه  این  بــه هم هدایت می شــدند، 
می دانست  را  مسیر  هر  در  نقلیه  وســیلۀ  هر  قصد  و  جایگاه  کنترل کننده 
کنند. چنیــن نظامی  برخــورد  با هــم  کــه دو عروســک  و اجــازه نمــی داد 
اما  کــرد؛  انســان ها خواهد  و جــان  پول  و  زمــان  در  یــادی  ز صرفه جویــی 
همچنین تجربۀ انسان از راندن یک خودرو و ده ها میلیون شغل انسانی 

برد. بین خواهد  از  را  دیگر 
انســان های  دیریازود  کــه  می کنند  پیش بینی  اقتصاددانــان  بعضــی 
چاپگرهــای  و  روبات هــا  بــود.  خواهنــد  بی مصــرف  کامــًا  توســعه نیافته 
یدی  در مشــاغل  کارگران  اشــغال جــای  در حال   ســه ُبعدی همین حاال 
نیز همین کار  بسیار هوشمند  یتم های  الگور و  لباس هستند  تولید  مانند 
و  بانک هــا  کارمنــدان  داد.  خواهنــد  انجــام  یقه ســفید  مشــاغل  بــا  را 
از دســت  کامًا  کــه چندی پیش  آژانس های مســافرتی  ســفره چین های 
به خطرافتاده ای  گونه های  به  نظر می رسیدند،  به  امان  خودکارســازی در 
برای  گوشــی های هوشــمند خود  از  مــا می توانیم  وقتی  تبدیل شــده اند. 
کنیم، به چند آژانس  یتم استفاده  خرید بلیت های هواپیما از یک الگور

یم؟ دار نیاز  مسافرتی 
امروزه عمدۀ تجارت  قرار دارند.  نیز در خطر  بازار سهام  معامله گران 
که  یتم هایی  الگور رایانــه ای مدیریــت می شــود،  یتم هــای  الگور بــا  مالــی 
انســان  که یک  کنند  آنقــدر داده پردازش  ثانیه  می تواننــد درعــرض یک 
بســیار  و می توانند  کند  کاری  هــم نمی تواند چنین  در عرض یک ســال 
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کنش نشان دهند.  وا به داده ها  نســبت  از یک چشــم برهم زدن،  ســریع تر 
توئیتــر مقــام  آوریــل ســال 2013، هکرهــای ســوری وارد حســاب  در 23 
کردند  توئیــت  آنها  پــرس1 شــدند. در ســاعت 13:07  رســمی اسوشــیتد 
اوبامــا صدمه  رئیس جمهــور  و  گرفتــه  قــرار  مــورد حملــه  کاخ ســفید  کــه 
به طــور دائم اخبار شــبکه های  کــه  یتم هــای تجاری  الگور اســت.  دیــده 
به  و شــروع  نشــان دادند  کنش  وا نظــر دارند خیلــی زود  زیــر  را  اجتماعــی 
درعرض  و  کــرد  آزاد  ســقوط  جونــز2  داو  کردنــد.  ســهام  دیوانــه وار  فــروش 
با 136 میلیارد دالر! در  یانی معادل  ز کرد؛  ُافت  ثانیه 150 واحد  شصت 
که این توئیت دروغ بود. دندۀ  کرد  ساعت 13:10 اسوشیتد پرس آشکار 
تمام  تقریبًا  داو جونز  تا ســاعت 13:13  و  یتم ها معکوس شــد  الگور این 

کرد. را جبران  یان های خود  ز
با  نیویــورک  بــازار ســهام  مــاه می ســال 2010،  قبــل، در 6  ســه ســال 
الی   14:42 ساعت  )از  دقیقه  پنج   درعرض  شــد.  روبه رو  شدیدتر  شوکی 
ناپدید شــد.  تریلیارد دالر  کرد و یک  ُافت  14:47( داو جونــز 1000 واحــد 
نپایید  از ســه دقیقه  بیشــتر  اندکی  و  باال رفت  ارزش دوباره  ایــن  ســپس 
که  بازگشت. زمانی  این شوک(  از وقوع  به ســطح پیشــین خود )قبل  که 
اتفاقی  این  ما هستند،  رایانه ای فوق ســریع مسئول پول های  برنامه های 
از آن زمان به بعد متخصصان در حال تاش بوده اند  که می افتد.  است 
آنی«3  به آن »ســقوط  که به اصطاح  یداد  کــه در این رو تا متوجه شــوند 
یداد  رو ایــن  کــه مقصر  آنهــا می دانند  افتاد.  اتفاقــی  گفتــه می شــود، چه 
که دقیقًا چه مشــکلی  نیســتند  اما هنــوز مطمئن  یتم هــا هســتند،  الگور
ایاالت متحــده علیه تجارت  برخــی معامله گران در  بود.  آمده  بــه وجود 
اســتدالل می کنند  و  داده اند  تشــکیل  دادگاهی  پرونده های  یتمــی  الگور

1  Associated Press
2  Dow Jones
3  Flash Crash
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نمی توانند  کــه  انســان هایی  علیــه  غیرمنصفانــه  به شــکلی  امــر  ایــن  کــه 
کنند تبعیض  و رقابت  از خود نشان دهند  کنش سریع  کافی وا به اندازۀ 
آیــا این موضوع می توانــد واقعًا نقض  اینکه  به  کنایه زدن  قائــل می شــود. 
یادی  ز و دست مزدهای  یاد  ز کار  یا خیر، می تواند  تلقی شود  بشر  حقوق 

فراهم سازد. وکا  برای 
به  را  این حس  و سریال ها  فیلم ها  نیستند.  انســان  وکا  این  الزامًا  و 
فریاد  و  گذرانــده  را در دادگاه ها  کــه وکا روزهای خــود  القــا می کنند  مــا 
»اعتراض دارم!« سر داده و سخنرانی های هیجان انگیز انجام می دهند. 
و  بی پایــان  پرونده هــای  تعقیــب  بــه  را  خــود  زمــان  معمولــی  وکای  امــا 
از مدارکی  کوچکــی  و تکه های  گریــز  راه  و  به دنبــال ســوابق  جســت وجو 
می کنند.  ســپری  باشــند،  پرونده  بــه  مربوط  می تواننــد  بالقــوه  به طــور  که 
قتــل فردی  که در شــب  کــردن این هســتند  آنهــا مشــغول پیدا از  برخــی 
کسب وکار  قرارداد  اینکه در حال تشکیل یک  یا  افتاد  اتفاقی  گمنام چه 
از مشــتری خود دربرابر هر سرانجام ممکنی حمایت  که  عظیم هســتند 
بتواننــد  جســت وجوکننده  پیچیــدۀ  یتم هــای  الگور وقتــی  کــرد.  خواهــد 
زندگی خود  فرد در طول  کــه یک  کنند  را پیدا  از ســوابق  روزانه مقداری 
و  بتواننــد دروغ ها  اســکن های مغزی  زمانی که  و  بیابــد  را  آنهــا  نمی توانــد 
وکا چه  این  تمام  کنند، سرنوشت  بر ما  با فشردن دکمه ای  را  فریب ها 
نمی توانند  نیز  بسیار مجرب  گاه های  کارآ و  وکیل ها  خواهد شــد؟ حتی 
به راحتی  افــراد  صــدای  لحــن  و  صــورت  حالت هــای  مشــاهدۀ  بــا  فقط 
راســت گفتن  و  به هر حال، دروغ گفتن  تشــخیص دهند.  را  آنها  دورویی 
آنجا  به  ما هنوز  را تحریــک می کند.  از مغز  هرکــدام بخش های متفاوتی 
که در آینده ای نه چندان دور اسکنرهای  نرسیده ایم، اما قابل درک است 
اف ام آرآی(  )دســتگاه  مغناطیســی  تشــدید  کارکــردی  تصویرســازی 
عمل  بی عیب ونقص  دروغ ســنج  ماشــین های  نقش  در  تقریبًا  می توانند 
پلیس  و  و قاضی  وکیــل  بر ســر میلیون ها  این موضوع چــه بایی  کننــد. 
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برای  که  بیفتند  فکــر  این  به  اســت  ممکن  آنها  آورد؟  خواهــد  گاه  کارآ و 
بازگردند. به مدارس  دوباره  یادگیری یک حرفۀ جدید 

متوجه  اســت  ممکن  می گذارند  کاس  به  پا  آنها  وقتــی  حال  این   با 
مانند   کمپانی هایــی  یافته انــد.  راه  آنجــا  به  زودتــر  یتم ها  الگور کــه  شــوند 
به  نه تنها  که  هســتند  تعاملی  یتم هایی  الگور توســعۀ  حال  در  میندوجو1 
مورد  مرا  واحد  آن  در  بلکــه  را می آموزند،  یــخ  تار و  فیزیک  و  یاضــی  ر من 

کسی هستم.  دقیقًا چه  که من  متوجه می شوند  و  داده  قرار  مطالعه 
که برای  ارائه می کنم و زمانی  که من  معلمان دیجیتالی هر پاسخی 
گذر زمان  نزدیک دنبال می کنند. در  از  را  پاســخ درنگ می کنم  ارائۀ آن 
و  داد  خواهند  تشــخیص  را  من  منحصربه فرد  قوت  و  ضعــف  نقاط  آنها 
و چه چیزی  تهییج می کنــد  مرا  که چــه چیزی  کرد  شناســایی خواهند 
آنها می توانند ترمودینامیک  باعث سنگین شدن پلک های من می شود. 
من  شــخیصت  نــوع  با  کــه  دهند  آمــوزش  مــن  بــه  طــوری  را  هندســه  یــا 
بــرای 99 درصد  ایــن روش خــاص  گــر  ا باشــد، حتــی  ســازگاری داشــته 
هیچ گاه  دیجیتالــی  معلمــان  ایــن  و  نباشــد  مناســب  دیگر  گردان  شــا از 
و  فریــاد نمی کشــند  و هیــچ گاه  از دســت نمی دهنــد  را  شــکیبایی خــود 
هیچ گاه برخورد ضربتی اعتصابی نمی کنند. به هر حال، واضح نیست 
هوشــمند،  رایانه ای  برنامه های  این گونه  ی  حاو دنیایی  در  اصــًا  چرا  که 

بیاموزم. یا هندسه  ترمودینامیک  باید  من 
و  اولیــن  هســتند.  یتم هــا  الگور دســت  ملعبــۀ  نیــز  پزشــکان  حتــی 
بیماری ها و سپس  بیشــتر پزشــکان تشخیص درســت  مهم ترین وظیفۀ 
کلینیک  بــه  گر من  ا اســت.  درمانی دردســترس  بهترین روش  پیشــنهاد 
اســت مســمومیت غذایی داشته  بنالم، ممکن  اســهال  و  از تب  و  بروم 
ویــروس معده،  از یک  ناشــی  اســت  ئم ممکن  البته، همین عا باشــم. 
جدید  ناشــناختۀ  بیمــاری  یک  یا  ســرطان  یا،  ماالر خونــی،  اســهال  وبا، 

1  Mindojo
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بیماری  صحیــح  تشــخیص  برای  دقیقه  چنــد  تنها  من  پزشــک  باشــد. 
بیمۀ ســامت من هزینۀ  که  اســت  این همۀ وقتی  زیرا  وقــت دارد،  مــن 
بیمۀ ســامت من فقط اجازۀ پرسیده شدن چند سوال  را می پردازد.  آن 
این  این پزشک  را می دهد. ســپس  و شــاید یک معاینۀ پزشــکی ســریع 
امراض  از  گســترۀ پهناوری  و  با ســوابق پزشــکی من  را  ناقص  اطاعات 
نیز  پزشک  ســخت کوش ترین  حتی  متأسفانه،  می کند.  مقایســه  انسانی 
بیاورد. به همین  یاد  به  را  گذشته  نمی تواند تمام امراض و چک آپ های 
آشــنایی  دارویی  و  بیمــاری  هــر  با  نمی توانــد  نیــز  پزشــکی  هیچ  شــکل، 
که در هر مجلۀ پزشکی چاپ می شود  داشته باشد یا هر مقالۀ جدیدی 
گرسنه یا حتی  گاهی خسته و  کند. عاوه بر این، این پزشک  را مطالعه 
تأثیر می گذارد. جای تعجب  او  بر تشخیص  امر  این  که  مریض می شود 
یا  اشتباه می شوند  تشــخیص خود دچار  در  گاهی  پزشکان  که  نیســت 

نکنند. توصیه  را  بهینه  درمانی  اینکه 
سیســتم  )یک  آی بی ام  بــه  متعلق  واتســون1  مشــهور  سیســتم  اینــک 
با  مخاطــره2  تلویزیونــی  نمایــش  در   2011 ســال  در  کــه  مصنوعــی  هــوش 
ید.  بیاور خاطــر  به  را  شــد(  برنده  قبلی  انســانی  قهرمانان  شکســت دادن 
زمینــۀ  انجــام وظایــف جدی تــر، مشــخصًا در  آمــادۀ  کنــون  واتســون هم ا
تشخیص بیماری ها است. یک سیستم هوش مصنوعی مانند واتسون 
اواًل، هوش  یــادی دارد.  ز بالقــوۀ  مزایــای  انســانی  با پزشــکان  در مقایســه 
بیمارنامۀ  را در  ی شناخته شــده ای  و دارو مصنوعی می تواند هر بیماری 
نه تنها  روزانه  می تواند  مصنوعی  هوش  این  ســپس  کند.  نگهداری  خود 
پزشــکی  آمارهای  از طریق  بلکه  تحقیقــات جدید،  یافته های  از طریــق 
ایــن  دنیــا  در  متصــل  بیمارســتان  و  کلینیــک  هــر  از  جمع آوری شــده 

کند. به روزرسانی  را  اطاعات 

1  Watson
2  Jeopardy!
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کروموزم های در هستۀ سلول ها و سوابق  با تمام  دومًا واتسون نه تنها 
و  برادران  و  والدین  پزشکی  و سوابق  ژنوم ها  با  بلکه  روزانۀ من،  پزشــکی 
آشــنایی  نزدیک  از  من  دوســتان  و  همســایگان  و  عموزادگان  و  خواهران 
کشور  از یک  آیا من اخیرًا  که  خواهد داشت. واتسون فورًا خواهد فهمید 
معــده ای مکرری  مــن عفونت های  آیــا  یــا خیر،  کرده ام  دیــدن  اســتوایی 
روده در خانوادۀ من وجود داشته  از سرطان  آیا مواردی  یا خیر،  داشته ام 
از اسهال  نالیدن  امروز در حال    کل شــهر صبح  افراد  آیا  یا  یا خیر  اســت 

یا خیر. بوده اند 
و  بود  بیمــار نخواهــد  یــا  گرســنه  یا  واتســون هیــچ گاه خســته  ســومًا، 
راحت  برای من خواهد داشــت. من می توانم  را  زمان  بیشــترین  همیشه 
و  بدهــم  پاســخ  را  ســوال  صدهــا  و  نشســته  خانــه  در  خــود  کاناپــۀ  ی  رو
بیشــتر  برای  ایــن موضوع  دارم.  بگویــم چه احساســی  واتســون  به  دقیقــًا 
به  نســبت  که  افرادی  اســتثنای  به  )شــاید  اســت  بیماران خبری خوش 
یک  وارد  دیــدگاه  این  بــا  امروز  شــما  گر  ا اما  دارند.(  وســواس  بیماربــودن 
به یک  آینده  اســت در بیست ســال  قرار  که  مدرســۀ پزشکی می شــوید 
کنید. با وجود چنین  پزشک خانواده بدل شوید، شاید باید تجدید نظر 

نیست. به شرلوک ها1  یادی  ز نیاز  واتسونی، 
ســر  بــاالی  کــه  عمومــی  پزشــکان  ســر  بــاالی  نه تنهــا  تهدیــد  ایــن 
جایگزین کردن  اســت  ممکن  البته،  اســت.  گردش  در  نیز  متخصصــان 
تشــخیص  ماننــد  محــدودی  نســبتًا  رشــته های  در  پزشــکان  تخصــص 
رایانه ای 90  یتم  الگور اخیر، یک  آزمایش  باشــد. در یک  آسان تر  ســرطان 
قرار داده شــده  یتم  الگور این  اختیار  کــه در  یه  ر موارد ســرطان  از  درصد 
که درصد موفقیت پزشکان  را به درستی تشخیص داد، در حالی  بودند 
آینــده  بــه  حــاال  همیــن  مــا  درحقیقــت،  بــود.  درصــد   50 فقــط  انســانی 
آزمایش های ماموگرافی به طور معمول مورد  رسیده ایم. سی تی اسکن ها و 

1  Sherlocks
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یتم ها، نظری  الگور این  و  قرار می گیرند  یتم های تخصصی  الگور بررســی 
کشف می کنند  گاهی تومورهایی را  ثانوی را به پزشکان ارائه می دهند و 

نشده اند. آنها  متوجه  پزشکان  که 
از  و مشــکات فنی دشــوار مانع  از مســائل  یادی  ز تعــداد  همچنــان 
پزشکان  بیشتر  فردا صبح جای  او  و خانوادۀ  واتســون  که  این می شــوند 
که دشــوار  فنــی )هرچقدر هم  این مشــکات  ایــن  حــال،  بــا  را بگیرنــد. 
انســانی  پزشــک  آموزش  شــوند.  حل  بار  یــک  اســت  الزم  صرفًا  باشــند( 
که ســال ها طول می کشد. وقتی این  فرایندی پیچیده و پرهزینه اســت 
می رســد،  پایان  به  انترنی  دورۀ  و  مطالعــه  دهه  یــک  تقریبًا  پــس از  فرایند 
ید،  دار نیاز  پزشــک  دو  به  شــما  گر  ا داشــت.  خواهیم  پزشــک  یک  فقط 
گر شــما مشــکات  ا به عکس،  کنید.  آغاز  اول  از  را  فرایند  این  کل  بایــد 
به جای یک  کنیــد،  را حل  واتســون می شــوند  فعالیت  از  مانــع  که  فنــی 
در  و  که شبانه روزی  تعداد بی شــماری پزشک خواهید داشت  پزشک، 
گوشه های جهان دردسترس خواهند بود.  تمام روزهای هفته و در تمام 
کار 100 میلیارد دالر هزینه داشته باشد، در بلندمدت  گر این  ا بنابراین، 

بود. انسانی خواهد  پزشکان  آموزش  از  ارزان تر  بسیار 
که  ناپدیــد نخواهنــد شــد. وظایفــی  انســانی  پزشــکان  تمــام  البتــه، 
پاافتاده  به یک معاینۀ پیش  از خاقیت نسبت  باالتری  نیازمند ســطح 
باقی  انســان ها  دســت  در  پیش بینی،  قابل  آیندۀ  در  همچنان  هســتند، 
یکم در حال  ارتش های ســدۀ بیست و که  خواهند ماند. دقیقًا همانطور 
درمانی  ویژه خــود هســتند، خدمــات  نخبــۀ  نیروهــای  مقیــاس  افزایــش 
برای موارد پزشکی داشته  بیشــتری  نیز ممکن اســت فرصت های  آینده 
که معادل با تکاوران و نیروهای نظامی ویژه باشند. با این  حال،  باشند 
به میلیون ها ســرباز ندارند، خدمات  نیازی  ارتش ها دیگــر  که  همانطــور 

بود. نخواهند  پزشک عمومی  میلیون ها  نیازمند  نیز  آینده  درمانی 
دوبرابــر  داروســازان  دربــارۀ  می کنــد،  صــدق  پزشــکان  دربــارۀ  آنچــه 
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افتتــاح  سان فرانسیســکو  در  داروخانــه ای   2011 ســال  در  دارد.  صحــت 
بــه  انســانی  وقتــی  دارد.  دســت  در  روبــات  یــک  را  آن  کنتــرل  کــه  شــد 
ثانیه تمام  روبــات در عرض چنــد  این  ایــن داروخانــه مراجعه می کنــد، 
آلرژی هــای  درمــورد  اطاعــات جزئــی  و همچنیــن  مشــتری  نســخه های 
یافت می کند. این  که فرد مصرف می کند را در ممکن و دیگر دارو هایی 
را  کار خود 2 میلیون نســخه  اولین ســال  روباتیــک داروخانه در  کارمنــد 
که  داروخانه  داروگــران  میانگین،  به طور  داد.  تحویــل  اشــتباه  بدون یک 
نســخه ها  تمامی  از  درصــد   1.7 در  شــده اند  ســاخته  خون  و  گوشــت  از 
از 50  بیش  با  این مقدار معادل  ایاالت متحده  در  فقــط  خطا می کنند. 

در هر سال است! اشتباه  میلیون نسخۀ 
بتواند در  یتم  الگور گــر یک  ا که حتی  اســتدالل می کنند  افراد  برخی 
نمی تواند  بگیرد، هرگــز  پیشــی  داروســازان  و  پرشــکان  از  فنی  زمینه های 
گر سی تی اسکن شما نشان دهد  ا آنها شود.  انسانی  جایگزین احساس 
از یک دستگاه  را  این خبر  ترجیح می دهید  که دچار سرطان شــده اید، 
به احســاس شــما اهمیت  که  انســان  از یک پزشــک  یا  بی روح بشــنوید 
که جمات  از یک دســتگاه ملتفت  این خبر  یافت  می دهد؟ خب، در
چطور؟  می کنــد  بیــان  شــما  شــخصیت  نوع  و  احســاس  مطابق  را  خــود 
یتم هســتند و  الگور نیــز همان  کــه موجودات زنده  باشــید  یاد داشــته  به 
تومور  که  با همان دقتی متوجه شود  را  واتسون می تواند احساسات شما 

را تشخیص می دهد. شما 
حالت  ماننــد  شــما  بیرونی  عامت های  تحلیــل  با  انســان  پزشــک   
تشــخیص  را  شــما  احساســی  وضعیــت  شــما،  صــدای  ُتــن  و  چهــره 
این  نه تنها می تواند  انســان  با یک پزشک  مقایســه  در  واتســون  می دهد. 
بلکــه می تواند  کنــد،  بیشــتری تحلیل  بــا  دقــت  را  بیرونــی  عامت هــای 
معمواًل  کــه  کند  تحلیل  نیــز  را  متعــددی  درونی  شــاخص های  همزمــان 
با تحت نظرگرفتن فشار خون  واتســون  پنهان هســتند.  از دیدوشــنید ما 
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یست ســنجی  از داده هــای ز بیشــماری  تعــداد  و  فعالیت هــای مغــزی  و 
واتسون سپس  ید.  که شما دقیقًا چه احساسی دار بداند  شما، می تواند 
به دســت  قبلی  برخــورد اجتماعی  میلیون ها  از  کــه  به لطــف اطاعاتــی 
که  بگوید  شــما  به  صحیح  صدای  ُتن  با  را  چیزی  دقیقًا  می تواند  آمده، 
افتخارآمیز  بــه دلیل هوش عاطفــی  انســان ها  ید.  دار آن  به شــنیدن  نیاز 
با روش هایی مخرب  و  گرفته  قرار  تأثیر عواطف خود  خــود، غالبًا تحت 
فرد عصبانی  با یک  مواجهه  در  انســان ها  مثًا  نشــان می دهند.  کنش  وا
به  ترســو  فرد  یــک  به  گــوش دادن  بــا  و  می کننــد  فریادکشــیدن  بــه  شــروع 
چنین  به  هیچ گاه  واتسون  می دهند.  خودنمایی  اجازۀ  خود  نگرانی های 
از  احساسی  هیچ  اینکه  دلیل  به  واتسون  نمی دهد.  در  تن  وسوسه هایی 
با وضع عاطفی شما خواهد  را  خود ندارد، همیشه مناسب ترین برخورد 

داشت.
که شــرکت  آنهایــی  برخــی دپارتمان هــای خدمــات مشــتری ماننــد 
گذاشته اند.  مترسایت1 پیشگام آن بود، ارائۀ این ایده را تا حدی به اجرا 
تا  »آیا  زیر منتشر می کند:  با شــعارهای  را همراه  مترســایت اجناس خود 
و احســاس  کســی صحبت  با  که  اســت  آمده  برای شــما پیش  به حال 
که شما  این احساس جادویی  با هم ســازگار هســتید؟  کنید خیلی زود 
روز  هر  مترســایت  اســت.  شــخصیتی  ارتباط  یک  نتیجۀ  می کنید  پیــدا 
تلفنی خود در سراســر جهان خلــق می کند.«  کز  مرا در  را  ایــن احســاس 
یا  و درخواســت  گرفته  تماس  با بخش خدمات مشــتری  زمانی که شــما 
یتمی  الگور را در  را مطرح می کنید، مترسایت تماس شما  شکایت خود 
بیــان  را  تمــاس  بــرای  خــود  دلیــل  ابتــدا  شــما  می دهــد.  قــرار  هوشــمند 
از  که  کلماتی  و  گوش می دهــد  به مشــکل شــما  یتم  الگور این  می کنید. 
نه تنها وضع  و  را تحلیل می کند  و تن صدای شــما  کردید  اســتفاده  آنها 
برون گرا و سرکش  یا  نوع شخصیت شما )درون گرا  بلکه  احساسی شــما 

1  Mattersight Corporation
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یتم  الگور این اطاعات،  بر اســاس  نیز تشخیص می دهد.  را  وابســته(  یا 
که بیشترین تطابق را با وضع  تماس شما را به نماینده ای وصل می کند 
نیاز  شــما  آیا  که  می داند  یتــم  الگور این  دارد.  شــما  شــخصیت  و  روحی 
یا  گوش دهد  به شــکایت شــما  با حوصله  که  ید  بــه یک فرد همدل دار
را  راه حل فنی  که ســریع ترین  ید  به فرد عقانی جدی ای دار نیاز  اینکــه 
معنای  به  هم  خوب،  جفت و جورسازی  یک  دهد.  قرار  شــما  اختیار  در 
پــول دپارتمان  و  به معنــای صرفه جویی در زمان  مشــتریان شــادتر و هم 

خدمات مشتری است.

طبقۀ بی مصرف

باشد  این  یکم می تواند  بیســت و اقتصاد سدۀ  مهم ترین پرســش در علم 
کنیــم؟ وقتی ما  زائــد غیرضــروری چــه  انســان  ایــن همه  با  بایــد  مــا  کــه 
که می توانند  گرفتیم  کار  به  را  ناهوشیاری  یتم های بسیار هوشمند  الگور
انسان های هوشیار چه  انجام دهند،  انسان ها  از  بهتر  را  کار  تقریبًا همه 

کرد؟ کار خواهند 
تقسیم شده است:  به ســه بخش اصلی  بازار شــغل  یخ  تار در طول 
کثــر  ا کــه  بــود   1800 ســال  تــا  تقریبــًا  خدمــات.  و  صنعــت  و  کشــاورزی 
آنها  از  کوچکی  اقلیــت  و فقط  کار می کردند  کشــاورزی  افــراد در بخش 
انقــاب  طــی  بودنــد.  کار  مشــغول  خدمــات  و  صنعــت  بخش هــای  در 
کردند.  را رهــا  گله ها  مــزارع و  کشــورهای توســعه یافته  صنعتــی مردمــان 
از  روزافزونی  تعداد  اما  کردند،  کار کردن در صنعت  به  آنها شــروع  بیشــتر 
در دهه های  کردند.  انتخــاب  را در بخش خدمات  نیز شــغل هایی  آنها 
گذاشتند:  سر  پشت  نیز  را  دیگری  انقاب  توســعه یافته  کشــورهای  اخیر 
که شغل های صنعتی ناپدید می شدند، بخش خدمات بسط  همینطور 
کشاورزی  از آمریکایی ها مشغول  می یافت. در سال 2010 فقط 2 درصد 
که 78  کار می کردنــد، در حالی  آنهــا در بخش صنعت  از  و 20 درصــد 

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF


رمایه داری  92     کیش س

اینترنتی  به عنوان معلمان و پزشکان و طراحان صفحات  آنها  از  درصد 
و شــعور  فاقد عقل  یتم هــای  الگور وقتــی  بودند.  کار  بــه  و غیــره مشــغول 
آن  کنند،  و طراحی  کرده  و معاینه  آموزش داده  انســان ها  از  بهتر  بتوانند 

کرد؟ باید  زمان چه 
انقــاب  برون فشــانی  زمــان  از  نیســت.  بدیــع  کامــًا  پرسشــی  ایــن 
باعــث  اســت  ممکــن  مکانیزاســیون  کــه  می ترســیدند  افــراد  صنعتــی، 
که چیزهای  زیــرا همانطور  نیفتاد،  اتفــاق هرگز  این  انبوه شــود.  بیکاری 
و همیشه  کهنه می شد، حرفه های جدیدی تکامل پیدا می کرد  قدیمی 
انجام  از ماشین ها  بهتر  انســان ها می توانســتند  که  چیزی وجود داشــت 
و هیچ ضمانتی وجود  نیســت  قانون طبیعت  این  این  وجود،  با  دهند. 
نوع  انســان ها دو  یابــد.  تــداوم  اوضــاع همینطور  نیز  آینــده  در  کــه  نــدارد 
فقط  ماشین ها  زمانی که  تا  شــناختی.  و  فیزیکی  دارند:  اساسی  قابلیت 
با ما رقابت می کردند، وظایف شناختی  در حیطۀ قابلیت های فیزیکی 
که انسان ها می توانستند آنها را بهتر از ماشین ها  بیشماری وجود داشت 
طبیعی  کامًا  شغل های  ماشین ها  که  همینطور  بنابراین،  دهند.  انجام 
دست کم  که  شدند  متمرکز  شــغل هایی  ی  رو انسان ها  کردند،  تسخیر  را 
یتم ها  الگور گر  ا این  وجود،  با  نیاز داشــت.  به مقداری مهارت شــناختی 
روزی در زمینۀ الگوهای به خاطرسپاری، تحلیل و شناخت، عملکردی 

افتاد؟ اتفاقی خواهد  باشند، چه  داشته  ما  از  بهتر 
از  فراتــر  و  منحصربه فــرد  قابلیتــی  همیشــه  انســان ها  کــه  ایــده  ایــن 
و پوچ  واهی  اندیشــۀ  دارنــد فقط یک  ناهوشــیار  یتم های  الگور دســترس 
را می توان در ســه اصل  ایدۀ واهــی  ایــن  به  پاســخ علمــی فعلی  اســت. 

کرد: ساده خاصه 
)ازجمله  هــر حیــوان  یتــم هســتند.  الگور زنــده همــان  1. موجــودات 
از  کــه  اســت  ارگانیــک  یتم هــای  الگور از  مجموعــه ای  خردمنــد(  انســان 

گرفته است. تکامل شکل  میلیون ها سال  انتخاب طبیعی طی  طریق 
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که خود محاسبه کننده  2. محاسبات الگوریتمی تحت تأثیر موادی 
از  از چــوب، چه  یــک چرتکــه چــه  نمی گیــرد.  قــرار  آن ســاخته شــده  از 
مهرۀ دیگر  دو  به عاوۀ  مهره  دو  باشد،  پرزین ساخته شــده  از  آهن، چه 

مهره. می شود چهار 
کنیم الگوریتم های ارگانیک  که فکر  3. بنابراین، دلیلی وجود ندارد 
که الگوریتم های غیرارگانیک هیچ گاه  کارهایی را انجام دهند  می توانند 
برونــد. مادامی که  آنهــا  از  فراتر  یــا  کنند  تکــرار  را  آنها  بــود  قــادر نخواهنــد 
یتم ها در قالب  الگور که  باشــند، چه فرقی می کند  محاســبات صحیح 

یا سیلیکون؟ باشند  کربن ظاهر شده 
دارد  وجــود  متعــددی  چیزهــای  حاضــر  حــال  در  اســت،  درســت 
و  می دهنــد  انجــام  غیرارگانیــک  از  بهتــر  ارگانیــک  یتم هــای  الگور کــه 
»بــرای  کــه  دارد  وجــود  چیــزی  کــه  کرده انــد  اعــام  مکــررًا  متخصصیــن 
اما  قــرار دارد.  یتم هــای غیرارگانیک  الگور همیشــه« در ماورای دســترس 
یا دو دهه  به معنای مدتی بیش از یک  »برای همیشه« غالبًا  که  دیده ایم 
بود  کاری  از  محبوب  مثال  یک  چهره شناسی  پیش،  چندی  تا  نیست. 
که حتی نوزادان نیز می توانستند به راحتی انجام دهند، اما قدرتمندترین 
برنامه های چهره شناســی در  امروزه  اما  بودند.  انجام آن عاجز  از  رایانه ها 
کنند.  را شناسایی  افراد  کاراتر و ســریع تر چهرۀ  انسان قادرند  با  مقایســه 
برای اسکن کردن ساعت ها  کنون  ا اطاعاتی  و خدمات  پلیس  نیروهای 
افراد  از طریــق دوربین های مراقبتی جهــت ردیابی  یدیوی ضبط شــده  و

استفاده می کنند. برنامه هایی  از چنین  مرتبًا  و مجرم،  مشکوک 
بشــر  و ذات بی همتای  که عده ای ماهیت  در دهــۀ 1980 هنگامی 
ک اصلی  را ما بر حســب عادت شــطرنج  قرار می دادند،  مورد بحث  را 
رایانه ها هیچ گاه  که  بودند  باور  این  بر  آنها  بشــر می پنداشــتند.  فراتربودن 
یۀ سال  را در شطرنج شکست دهند. در 10 فور قادر نخواهند بود انسان 
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را  شطرنج  جهانی  قهرمان  کاســپاروف،  گری  آی بی ام،  بلو1  دیپ   ،1996
را بست. بشر  تفوق  درمورد  این مدعای خاص  پروندۀ  و  داد  شکست 

بلکه  اساسی شطرنج  قوانین  با  نه تنها  را  آن  که  بلو  ســازندگان دیپ 
با دستورالعمل های پرجزئیات درمورد استراتژی های شطرنج برنامه ریزی 
کرده بودند، یک فرصت برتری به آن داده بودند. نسل جدیدی از هوش 
ترجیــح می دهد. در  انســانی  توصیۀ  به  را  یادگیری ماشــینی  مصنوعــی، 
گــوگل دیپ مایند2 ســاخته  به دســت  کــه  برنامــه ای  یــۀ ســال 2015،  فور
کاســیک  بازی  چهل ونه  چگونه  که  آموخت  خود  خودی  به  بود،  شــده 
آنها را  را انجام دهد. سپس بیشتر  تا مسابقۀ ماشینی  از پک من3  آتاری، 
از خود  را  گاهی استراتژی هایی  و  کرد  بازی  انســان ها  از  بهتر  یا  به خوبی 

بود. نرسیده  انسانی  یکنان  باز به ذهن  که هیچ گاه  بروز می داد 
موفقیتی شگفت انگیزتر  به  این، هوش مصنوعی حتی  از  بعد  کمی 
که چگونه  گوگل به خودش آموخت  گو4  آلفا نرم افزار  دست یافت؛ وقتی 
و  اســت  باســتانی  اســتراتژیک چینی  و  تختــه  ی  رو بــازی  یــک  کــه  گــو5 
کند. مدت های  بازی  را  از شطرنج پیچیده تر اســت  به طور چشــم گیری 
برنامه های هوش  ماورای دســترس  گو در  که پیچیدگی های  بــود  یادی  ز
مســابقه ای  ســئول  در   ،2016 ســال  مــارچ  در  داشــت.  قــرار  مصنوعــی 
گو  آلفا شــد.  برگــزار  گو  جنوبــی  کرۀ  قهرمــان  ســیدول6  لی  و  گــو  آلفا بیــن 
کــه  اصیلــی  اســتراتژی های  و  نامتعــارف  حرکت هایــی  به کارگیــری  بــا 
داد.  1 شکســت  بر  امتیاز 4  با  را  لی  بــود،  کرده  را مبهوت  متخصصیــن 
گو مطمئن  یکنان حرفه ای  باز بیشتر  این مســابقه  از  تا قبل  که  در حالی 

1  Deep Blue
2  Google DeepMind
3  Pac-Man
4  AlphaGo
5  Go
6  Lee Sedol
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از تحلیل حرکت های  بعد  اما  بود،  بازی خواهد  این  برندۀ  لی  که  بودند 
که ما به مرحلۀ بعدی رسیده ایم  گو بیشتر آنها به این نتیجه رسیدند  آلفا
ندارند. او  و دودمان  گو  آلفا برای شکست  امیدی  انسان ها هیچ  و دیگر 
نیز شایستگی  توپی  بازی های  رایانه ای اخیرًا در تمام  یتم های  الگور
بیســبال  تیم های  یادی،  ز دهه هــای  تا  کرده اند.  اثبــات  را  خــود  ارزش  و 
اســتعدادیاب ها  و شــم  تجربه  و  از دانش  یکنــان خود  باز انتخاب  بــرای 
دالر  میلیون هــا  یکنــان  باز بهتریــن  می کردنــد.  اســتفاده  خــود  مدیــران  و 
ثروتمند  تیم هــای  به  ی شــیرینی  و طبیعتًا خامــۀ رو بــه جیــب می زدنــد 
ته مانده ها  بــا  بودند  مجبــور  کم پول تر  تیم هــای  کــه  حالی  در  می رســید، 
کم بودجــۀ  ورزشــی  تیم هــای  بیــن1 مدیــر  بیلــی  بســازند. در ســال 2002، 
او  بزنــد.  هــم  بــه  را  نظــام  ایــن  نظــم  گرفــت  تصمیــم  َاتِلتیکــس2  اوکلنــد 
آنها  انســانی  اســتعدادیابان  که  یکنانی  باز از  برنــده  تیمــی  تشــکیل  برای 
محرمانۀ  رایانه ای  یتــم  الگور یک  از  بودند،  گرفته  کم  دســت  یا  نادیده  را 
کرد.  اســتفاده  رایانــه  خوره هــای  و  اقتصاددانــان  به دســت  ساخته شــده 
یتم بین به سالن های مقدس بیسبال  که الگور قدیمی ها تحریک شدند 
یکنان  باز انتخــاب  که  اصــرار داشــتند  آنها  اســت.  کرده  هتــک حرمت 
و دیرپا در  با تجربــۀ ذاتــی  انســان هایی  و فقط  اســت  یــک هنر  بیســبال 
رایانه ای هرگز  برنامۀ  باشــند.  این هنر استاد  بیســبال می توانند در  زمینۀ 
از اسرار و روح  را انجام دهد، زیرا هیچوقت نمی تواند  کار  نمی تواند این 

کند. رمزگشایی  بیسبال 
بزنند.  گاز  را  کاه های بیســبال خــود  آنهــا خیلی زود مجبور شــدند 
یتمی  کم )44 میلیون دالر( و به صورت الگور که با بودجۀ  تیم بیلی بین 
یانکی های  ماننــد  بیســبال  دربرابــر غول هــای  نه تنهــا  بود  تشــکیل شــده 
اولین  بلکــه  گفتن داشــت،  برای  میلیــون دالر( چیــزی  نیویــورک3 )125 

1  Billy Beane
2  Oakland Athletics
3  New York Yankees
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پیروز شد.  بازی  به طور متوالی در بیست  که  بود  آمریکا  یخ لیگ  تار تیم 
ببرند.  یــاد لذت  ز ایــن موفقیت خود  از  نتوانســتند  اوکلند  و  بین  البتــه، 
یتمی  الگور یکــرد  رو همــان  از  نیــز  دیگــر  تیم هــای  از  بســیاری  خیلــی زود 
هــم  می توانســتند  کز1  ســا رد  و  یانکی هــا  کــه  آنجــا  از  و  کردنــد  اســتفاده 
هزینه  بیشــتری  پول  رایانه ای  نرم افــزار  برای  هــم  و  بیســبال  بازکنان  برای 
در  َاتِلتیکس  اوکلنــد  مانند  کم بودجــه  تیم هــای  شــانس  درنتیجه  کنند، 

نیز شد. قبل  از  کمتر  نظام  این  شکست دادن 
یچارد  و پروفســور ر ام آی تی  از  ِلوی2  در ســال 2004، پروفســور فرانک 
فهرســتی  و  منتشــر  کار  بازار  درمورد  کاملــی  تحقیق  هــاروارد  از  مورنیــن3 
خواهند  ماشینی سازی  دســت خوش  یاد  ز به احتمال  که  شــغل هایی  از 
بود  به ســان شــغلی معین شــده  کامیــون  رانندگــی  کردنــد.  ارائــه  را  شــد 
آنها  آینــده ای قابل پیش بینی ماشینی ســازی شــود.  کــه می توانســت در 
بتوانند  یتم ها  الگور که  اســت  این موضوع دشوار  که تصور  بودند  نوشــته 
و  گوگل  کنند. ده ســال بعد  رانندگی  را در جاده هــای شــلوغ  کامیون هــا 
کنند، بلکه در واقع در حال  تسا4 نه تنها می توانند این موضوع را تصور 

این تصور هستند. به  تحقق بخشیدن 
انســان ها  جایگزین کردن  می گذرد  زمــان  که  همینطور  حقیقــت،  در 
به  فقط  نــه  البته  می شــود،  راحت تر وراحت تر  رایانــه ای  یتم های  الگور بــا 
به  بلکه  یتم ها در حــال هوشمندترشــدن هســتند،  الگور کــه  ایــن دلیــل 
انســان ها در حــال حرفه ای شــدن هســتند. شــکارچی- کــه  ایــن دلیــل 
کسب  گسترده ای  برای بقای خود در زمینه های  باســتان  خوشــه چینان 
کــه طراحی یک شــکارچِی  بــه همین دلیل اســت  و  مهــارت می کردنــد 
باید  روباتــی  اســت. چنین  کاری شــدیدًا دشــوار  روباتیــک  خوشــه چین 

1  Red Sox
2  Frank Levy
3  Richard Murnane
4  Tesla
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را در جنگل  کی  و قارچ های خورا آماده  را  بداند چگونه وســایل ســنگی 
کند. ردیابی  را  و طعمه ها  پیدا 

در حال  انســان ها  مــا  گذشــته  هــزار ســال  طــی چنــد  بــه هر حــال، 
مقایســه  در  قلــب  پزشــک  یــا  کســی  تا راننــدۀ  بوده ایــم.  تخصص یافتــن 
بســیار محدود تــری تخصص  بــا شــکارچی خوشــه چین در حیطه هــای 
آنهــا  جایگزین کــردن  کــه  می شــود  باعــث  موضــوع  ایــن  و  می کنــد  پیــدا 
کــرده ام،  کید  تأ که مکــررًا  باشــد. همانطــور  بــا هــوش مصنوعی ســاده تر 
اما 99 درصد  نــدارد.  انســان گونه  هــوش مصنوعی در هیچ کجا وجودی 
انجام دادن مدرن ترین شــغل ها  برای  بشــری  قابلیت های  و  ویژگی هــا  از 
بازار  از  را  انســان ها  بتوانــد  هــوش مصنوعــی  اینکه  بــرای  اســت.  اضافــه 
باشــد  بهتر  از ما  بایــد فقط در آن زمینه های خاصی  براند،  بیرون  شــغل 

آنها است. متقاضی  که یک حرفۀ مشخص 
که مسئول تمام این فعالیت ها هستند را نیز می توان  حتی مدیرانی 
میلیون ها  می تواند  قدرتمند  یتم های  الگور لطف  به  اوبر1  کرد.  جایگزین 
انســان ها  از  انگشت شــماری  تعــداد  کمــک  بــا  فقــط  را  کســی  تا راننــدۀ 
بــدون هیچ گونــه  و  یتــم  الگور از طریــق  فرمان هــا  بیشــتر  کنــد.  مدیریــت 
 ،2014 ســال  مــی  مــاه  در  می شــوند.  صــادر  انســانی  نظــارت  بــه  نیــازی 
ســرمایه گذاری  بنگاه  )یــک  عمیق2  دانــش  مخاطره پذیــر  ســرمایه گذاری 
بــا  ترمیمــی(  پزشــکی  زمینــۀ  در  متخصــص  هنگ کنگــی  مخاطره پذیــر 
کاری بدیع  به هیئــت مدیرۀ خــود،  وایتل3  نــام  به  یتمــی  الگور انتســاب 
این  در  رأی دادن  پنج عضــو دیگر هیئت مدیــره حــق  مانند  وایتــل  کــرد. 
کند  کمپانی خاصی ســرمایه گذاری  در  بنــگاه  آیــا  که  دارد  را  خصــوص 
از  اســاس تحلیل موشــکافانۀ حجم عظیمی  بر  را  و نظرات خود  یــا خیر 

ارائه می کند. اطاعات  و  داده ها 

1  Uber
2  Deep Knowledge Ventures
3  VITAL
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این هوش  کــه  نظر می رســد  به  امــروز،  به  تا  وایتــل  بررســی ســوابق  با 
مصنوعی حداقل یک خصوصیت بد مدیریتی به نام خویشاوندساالری 
را  کمپانی هایی  را آموخته است. این هوش مصنوعی سرمایه گذاری در 
بیشــتری می دهند. مثًا شــرکت  یتم ها اختیار  الگور به  که  کرده  توصیــه 
فارماســوتیکالز1  َپثــِوی  اخیــرا در  وایتــل،  نظــر مســاعد  بــا  دانــش عمیــق، 
درمان های  درجه بنــدی  و  انتخاب  برای  که  اســت  کرده  ســرمایه گذاری 
نام  با  یتمــی  الگور از  بیمــار  هــر  و خــاص  ســرطانی شخصی سازی شــده 

استفاده می کند. آنکوفایندر2 
بیــرون می رانند،  کار  بــازار  از  را  انســان ها  یتم ها  الگور کــه  همینطــور 
که  از نخبگانی  اندکــی  و قدرت ممکن اســت در دســتان تعداد  ثــروت 
نابرابری  یــک  و  شــود  متمرکز  دارنــد  اختیــار  در  را  یتم هــا  الگور قوی تریــن 
رانندۀ  میلیون هــا  امــروزه  کند.  خلــق  را  سیاســی  و  اجتماعی  بی ســابقۀ 
برجسته ای  و سیاسی  اقتصادی  نفوذ  کامیون دارای  و  اتوبوس  و  کسی  تا
دارند.  اختیار  در  را  بازار حمل ونقل  از  کوچکی  کدام سهم  و هر  هستند 
اتحادیه شــکل  آنها می توانند یک  بیفتد،  به خطر  آنها  گر منافع جمعی  ا
رأی دهنــدۀ  گروه هــای  و  زده  تحریــم  بــه  دســت  کــرده،  اعتصــاب  داده، 
میلیون ها  اینکــه  به محــض  این  حــال،  بــا  را شــکل دهنــد.  قدرتمنــدی 
و قدرت  ثروت  این  تمام  یتم جایگزین شوند،  الگور با یک  انسان  رانندۀ 
یتم است و تعداد انگشت شماری  که مالک این الگور به دست شرکتی 

این شرکت هستند، می افتد. که صاحب  میلیاردرهایی  از 
یتم ها ممکن است خود به مالک تبدیل  الگور به شکلی بدیل، این 
شوند. قانون بشری در حال حاضر نهادهای چندفاعلی مانند شرکت ها 
یا  تویوتا  گرچــه  ا »اشــخاص حقوقــی« می شناســد.  به ســان  را  و ملت هــا 
قوانین  آنها درمعرض  اما  نیستند،  یا فکر  اندام  آرژانتین هیچ کدام دارای 

1  Pathway Pharmaceuticals
2  OncoFinder
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و می توانند  بــوده  و پول  مالــک زمین  قرار داشــته، می توانند  بین المللــی 
گیرند. همچنین ممکن  قرار  مورد شــکایت  یا  کرده  دادگاه شــکایت  در 
شــویم.  قائــل  یتم هــا  الگور بــرای  مشــابه  جایگاهــی  بــه زودی  مــا  اســت 
از  اطاعــت  بــه  مجبوربــودن  بــدون  می توانــد  یتــم  الگور یــک  نتیجــه،  در 
یا  امپراطــوری حمل ونقل  یــک  مالــک  انســانی،  ســرور  هــر  خواســته های 

باشد. صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
می توانــد  کنــد،  اتخــاذ  درســتی  تصمیمــات  یتــم  الگور ایــن  گــر  ا
که مناســب دید  را هرجا  ثــروت  آن  و ســپس  انباشــته  بــرای خود  ثروتــی 
را بخرد و صاحب خانۀ شما شود.  کند، شاید خانۀ شما  سرمایه گذاری 
با پرداخت نکردن  یم )مثًا  پا بگذار زیر  را  یتم  الگور قانونی  گر ما حقوق  ا
پروندۀ دادگاهی  تشــکیل  برای  را  یتــم می تواند وکایی  الگور این  اجــاره( 
از  مــدام  یتم هایی  الگور گــر عملکــرد چنیــن  ا کنــد.  مــا اســتخدام  علیــه 
از  فرادست تری  طبقۀ  با  اســت  ممکن  باشد،  بهتر  انســانی  متخصصین 
این  زمین هستند. شاید  کرۀ  بیشــتر  مالک  که  شــویم  یارو  رو یتم ها  الگور
یاد  به  ایده،  این  کنارگذاشتن  از  قبل  اما  برســد،  نظر  به  ناممکن  موضوع 
نهادهای  نام  به  قانونی  به طــور  در حال حاضر  ما  کرۀ  بیشــتر  که  ید  بیاور
 5000 درواقع،  و شرکت ها است.  یعنی ملت ها  و غیربشــری  چندفاعلی 
انکی1  ماننــد  خیالــی  خدایــان  نــام  به  ســومر  ک  خــا بیشــتر  پیش،  ســال 
را  باشــند و مردمان  بتواننــد صاحــب زمیــن  گــر خدایــان  ا بــود.  اینانــا2  و 

نتوانند؟ یتم ها  الگور کنند، چرا  استخدام 
آخرین  هنر  می شــود  گفته  اغلــب  کرد؟  خواهنــد  چه  انســان ها  پس 
که  اســت. در دنیایی  انســانی(  به طــور منحصربه فــردی  )و  مــا  پناهــگاه 
و حتــی صاحب خانه ها  اســتادان  و  رانندگان  و  پزشــکان  رایانه ها جای 
به سختی  این  حال،  با  به هنرمند بدل شوند؟  باید  آیا همه  گرفته اند،  را 

1  Enki
2  Inanna
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امان خواهند  در  یتم ها  الگور از دســت  آثار هنری  که چرا  گفت  می توان 
بود  قــادر نخواهنــد  رایانه هــا هرگز  کــه  اینقــدر مطمئن ایم  مــا  مانــد. چــرا 
یســتی، هنر  ز بنابر علوم  باشــند؟  بهتر  ما  از  زمینۀ ســاخت موســیقی  در 
بلکــه  نیســت،  متافیزیکــی  روح  یــک  یــا  جادویــی  روح  یــک  محصــول 
الگوهــای  می تواننــد  کــه  اســت  ارگانیکــی  یتم هــای  الگور از  محصولــی 
ندارد  دلیلی وجود  اســت، هیچ  اینطور  گر  ا تشــخیص دهند.  را  یاضی  ر
زمینــه  ایــن  در  نمی تواننــد  غیرارگانیــک  یتم هــای  الگور چــرا  بگویــد  کــه 

کنند. پیدا  مهارت 
کالیفرنیا در سانتا  پروفســور موسیقی شناس دانشگاه  کوپ1،  دیوید 
کاسیک است.  از چهره های ســنتی تر در جهان موسیقی  و یکی  کروز2 
که می توانند قطعات موســیقی  کرده  رایانــه ای تنظیم  برنامه هایی  کــوپ 
ِامــی  او  اولیــن ســاختۀ  بســازند.  را  اپراهایــی  و  و ســمفونی ها  و ســرودها 
تقلید  آن  و تخصــص  نام داشــت  هــوش موســیقی(3  )آزمایش هایــی در 
برنامۀ امی هفت سال طول  بود. ساخت  باخ4  ســبک یوهان سباستین 
5000 مجموعۀ  روز  رســید، در عرض یک  اتمام  به  که  زمانی  اما  کشــید، 
از چند  ترتیب اجرایــی زنده  کوپ  کــرد.  را تنظیم  موســیقی ماننــد باخ5 
را داد. شنوندگان  کروز  آواز منتخب در یک جشنوارۀ موسیقی در سانتا 
توضیح  با هیجان  و  کردند  را تحســین  تکان دهنده  اجرای  این  مشــتاق 
گذاشــته اســت.  اثر  آنها  بر اعماق وجود  این موســیقی چقدر  که  دادنــد 
که این موسیقی ها را باخ ننوشته و ساختۀ دست امی  آنها نمی دانستند 
کنش  با سکوتی تلخ وا برما شد برخی  آنها  برای  و وقتی حقیقت  است 

دادند. فریادهایی خشمگینانه سر  نیز  دیگران  و  دادند  نشان 

1  David Cope
2  Santa Cruz
3  Experiments in Musical Intelligence)EMI)
4  Johann Sebastian Bach
5  Bach
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و  بتهوون  بتواند ســبک  تا  تعلیم داد  و  بهبــود  را  امــی همینطور خود 
برای  کوپ  کند.  تقلیــد  نیز  را  ینســکی3  استراو و  کمانینوف2  را و  شــوپن1 
کاسیک نوشته شده  آلبوم اول آن )موسیقی  و  ترتیب داد  امی قراردادی 
فــروش خوبی داشــت. شــهرت  به طــور شــگفت آوری  رایانــه(4  به دســت 
آورد.  ارمغان  به  را  کاســیک  موســیقی  طرفداران  فزایندۀ  خصومت  امی 
در  به چالشــی  را  کــوپ  یگان6  اور دانشــگاه  از  اســتیو الرســون5  پروفســور 

کرد. نمایش موسیقی دعوت 
از  پــس  یکــی  حرفــه ای  پیانیســت های  کــه  داد  پیشــنهاد  الرســون 
و دیگری  امی  یکی  و  باخ  یکی  را می نوازند:  موســیقی  دیگری سه قطعۀ 
که رأی بدهند  از حضار درخواســت خواهد شــد  خود الرســون. ســپس 
افراد  کــه  باور داشــت  نواخته اســت. الرســون  را  کــدام قطعه  کســی  چه 
انســانی و ســاختۀ بی جان  به راحتی می توانند بین نواخت های روحانی 
روز  پذیرفــت. در  را  ایــن چالــش  کوپ  قائل شــوند.  تمایــز  یــک ماشــین 
بــه موســیقی در ســالن  و دانشــجو و عاقه منــد  مقــرر، صدهــا ســخنران 
رأی گیری  این اجرا،  پایان  آمدند. در  گرد هم  یگان  اور کنســرت دانشگاه 
نواخته ای  امــی  کــه قطعۀ  بودند  کــرده  فکر  نتیجــه؟ حضار  انجام شــد. 
از باخ، نواختۀ باخ را الرسون نواخته و قطعۀ الرسون ساختۀ یک  اصیل 

رایانه است.
فنی  از لحاظ  امی  که موسیقی  کردند همچنان  اســتدالل  منتقدان 
اســت. عمقی  دقیــق  از حد  بیــش   دارد.  کــم  امــا چیــزی  اســت،  عالــی 
از منشأ  گاهی  افراد، بدون آ که  با این  حال، هنگامی  ندارد. روح ندارد. 

1  Chopin
2  Rachmaninov
3  Stravinsky
4  Classical Music Composed by Computer
5  Steve Larson
6  University of Oregon
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نواخته ها، موسیقی امی را می شنیدند غالبًا آنها را به دلیل روحانی بودن 
قرار می دادند. مورد تحسین  و طنین عاطفی شان 

حتــی  و  جدیدتــر  برنامه هــای  امــی  موفقیت هــای  از  پــس  کــوپ 
در حالی  بــود.  انی1  او  بزرگ ترین دســتاورد  کــرد.  ایجاد  نیز  پیچیده تــری 
انی  تعیین شــده می نواخت،  پیــش  از  قوانیــن  را طبق  امی موســیقی  کــه 
و  تغییر  دائمــًا  انی  موســیقیایی  ســبک  بود.  ماشــینی  یادگیری  بر  مبتنی 
کوپ  بهبود پیدا می کند.  به داده های جدید دنیای خارج،  کنــش  وا در 
نواخت. درواقع،  انــی در مرحلۀ بعدی چه چیزی خواهــد  که  نمی دانــد 
بلکه شــکل های  نمی کنــد،  موســیقی محــدود  نواخــت  بــه  را  انــی خــود 
قــرار می دهد. در  کاوش  مــورد  نیــز  را  از هنــر ماننــد شــعر هایکو2  دیگــری 
انسان  از  فرا می رسد: 2000 هایکو  آتشــین  کتاب شب  کوپ  ســال 2011، 
آنها  مابقی  و  بود  نوشته  انی  را  برخی هایکوها  کرد.  را منتشــر  و ماشــین3 
کدام  که  گفته نمی شود  کتاب  ارگانیک بود. اما در این  ساختۀ شاعران 
بین  فرق  فکر می کنید می  توانیــد  گر  ا اســت.  نوشــته  کســی  را چه  هایکو 
را دعوت  را تشخیص دهید، شما  ماشینی  برون داد  و  انسانی  خاقیت 

بزنید. را محک  ادعای خود  می کنم 
از زحمت کشــان  بزرگــی  انقــاب صنعتــی طبقــۀ  نوزدهــم،  در ســدۀ 
آیین دیگری  اینکه هیــچ  دلیــل  به  و  کــرد  را خلق  یــای( شــهری  )پرولتار
کار  و امیدها و ترس های بی سابقۀ این طبقۀ جدید  نیازها  نمی توانست 
نهایت  در  لیبرالیســم  کــرد.  پیدا  گســترش  پاســخ دهد، سوسیالیســم  را 
گیری بهترین بخش های برنامۀ سوسیالیستی، سوسیالیسم را  فقط با فرا
شکست داد. در سدۀ بیست و یکم ممکن است ما شاهد به وجودآمدن 
ارزش  از هرگونه  آدمیانی خالی  باشــیم:  و عظیم  بیکار جدید  یک طبقۀ 

1  Annie
2  Haiku
3  Comes the Fiery Night: 2,000 Haiku by Man and Machine
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و قدرت  رونق  در  نقشــی  که هیچ  یا حتی هنری،  یا سیاســی  اقتصادی 
بیکار  این »طبقــۀ بی مصرف« صرفًا  افتخار جامعه نخواهند داشــت.  و 

بود. اشتغال ناپذیر خواهند  بلکه  بود؛  نخواهند 
کارل  نام هــای  بــه  کســفوردی  آ در ســپتامبر ســال 2013، دو محقــق 
اشــتغال«  »آیندۀ  با عنوان  آزبورن2 مقاله ای  و مایکل ای.  بندیکت فری1 
آینده حرفه های مختلف  اینکه در بیست سال  و در آن احتمال  منتشر 
کردنــد.  بررســی  را  بگیرنــد  قــرار  رایانــه ای  یتم هــای  الگور تســلط  تحــت 
کرد  برآورد  بودند  برای محاســبات ســاخته  آزبورن  و  فری  که  یتمی  الگور
یسک باالیی قرار  که 47 درصد از شغل های ایاالت متحده در معرض ر
یابان تلفنی و  بازار تا سال 2033  که  دارند. مثًا 99 درصد احتمال دارد 
یتم ها خواهند داد.  الگور به  را  بیمه، شغل خود  نمایندگان شــرکت های 
و 97  ورزشــی  داوران  بــرای  اتفــاق  کــه همین  دارد  احتمــال  98 درصــد 
گارسون ها،  بیفتد.  برای آشپزان  برای صندوق داران و 96 درصد  درصد 
 91 یســتی،  تور راهنماهــای  درصــد؛   94 قانونــی،  دســتیاران  درصــد؛   94
کارگران  درصد؛   89 اتوبوس،  رانندگان  درصد؛   89 شیرنی پزان،  درصد؛ 
نگهبانان  درصد؛   86 دامپزشــکان،  دستیاران  درصد؛   88 ساختمانی، 
بــار، 77 درصد،  ملوانــان، 83 درصد؛ متصدیان  امنیتــی، 84 درصد؛ 
بایگان ها، 76 درصد؛ نجاران، 72 درصد؛ غریق نجات ها، 67 درصد؛ 
نیز وجود دارد. احتمال  امن  برخی شغل های  البته،  ترتیب.  به همین  و 
باستان شناســان  کامپیوتــری جای  یتم های  الگور تــا ســال 2033  اینکــه 
بســیار  انواع  نیازمنــد  آنهــا  زیرا شــغل  اســت  تنهــا 0.7 درصــد  بگیرنــد  را 
از  تولیــد نمی کنــد.  و ســود عظیمــی  اســت  الگوشناســی  از  پیچیــده ای 
آینده  سال  بیست  در  دولت ها  یا  شرکت ها  که  است  نامحتمل  رو،  این 
انجام دهند. را  باستان شناسی  ماشینی سازی  برای  سرمایه گذاری الزم 

1  Carl Benedikt Frey
2  Michael A. Osborne
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جدید  حرفه هــای  از  بســیاری  دارد  احتمــال   2033 ســال  تــا  البتــه، 
این  احتمــااًل  امــا  مجــازی.  دنیاهای  طراحــان  مثــًا  شــوند،  پدیــدار  نیــز 
و  خاقیت  نیازمنــد  افتــاده  پــا  پیش  شــغل های  بــا  مقایســه  در  حرفه هــا 
آیــا  کــه  و واضــح نیســت  بــود  بیشــتری خواهنــد  انعطاف پذیــری بســیار 
خودشان  باشــند  قادر  بیمه  نمایندگی های  یا  چهل ســاله  صندوق داران 
یک  کنید  )سعی  کنند  بازآفرینی  مجازی  دنیاهای  طراحان  قالب  در  را 
که یک نمایندۀ بیمه آن را ساخته باشد!(  کنید  دنیای مجازی را تصور 
انجام دهند، ســرعت پیشــرفت  را هم  کار  این  بتوانند  آنهــا  گر  ا و حتــی 
را  بایــد دوباره خــود  احتمــااًل  آنهــا  بعد  کــه یک دهــه  اســت  یاد  ز آنقــدر 
زمینۀ طراحی  در  یتم ها ممکن است  الگور به هر حال،  کنند.  بازآفرینی 
انسان داشته باشند.  با  نیز عملکرد بهتری در مقایسه  دنیاهای مجازی 
خلق  اصلــی  مشــکل  نیســت.  جدید  شــغل های  ایجــاد  اصلی  مشــکل 
یتم ها  الگور از  بهتر  را  آنها  بتوانند  انسان ها  که  شغل های جدیدی است 

انجام دهند.
کار چگونه  بــازار   2040 یــا  در ســال 2030  نمی دانیــم  مــا  که  آنجــا  از 
چیزی  چه  خــود  کودکان  بــه  باید  که  نمی دانیــم  نیز  کنــون  ا بود،  خواهــد 
تا  یاد می گیرند،  آنهــا در مدارس  که  بیشــتر آن چیزی  یم. احتمااًل  بیاموز
به طور سنتی  زندگی  برسند بی ربط خواهد شد.  به چهل ســالگی  وقتی 
آن دورۀ  از  بعد  و  یادگیری،  تقسیم شده است: دورۀ  به دو بخش عمده 
راه  یگانه  و  کهنــه خواهد شــد  کامًا  ایــن مدل ســنتی،  زود  کار. خیلــی 
کنند این خواهد بود  برای اینکه انسان ها بتوانند در این بازی دوام پیدا 
بازآفرینی  را مکررًا  و خــود  ادامه دهند  یادگیری  به  طــول عمر خود  در  که 
گر نه عمدۀ آنها، از انجام این  کنند. ممکن است بسیاری از انسان ها، ا

باشند. کار عاجز 
احتمااًل  رســید  راه خواهــد  از  بــه زودی  کــه  یــک  تکنولوژ غنــای  ایــن 
ســاخت،  خواهــد  ســاده  را  بی مصــرف  جمعیــت  از  حمایــت  و  تغذیــه 
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آنها  امــا چه چیــزی  نشــود.  انجام  آنها  از ســوی  گر هیــچ تاشــی  ا حتــی 
انجام  کاری  باید  انســان ها  را مشــغول و خرســند نگاه خواهد داشــت؟ 
کار  روز چه  آنهــا در طــول  دهنــد، در غیرایــن صــورت دیوانه می شــوند. 
پاســخ  رایانــه ای می تواند یک  بازی هــای  و  مــواد مخــدر  کــرد؟  خواهنــد 
را در  بیشتروبیشتری  نیاز، زمان  آدمیان ممکن است بیش  از حد  باشد. 
در  که  دنیاهایی  بگذراننــد،  مجازی  واقعیت  ســه ُبعدی  دنیاهای  درون 
بسیار  و مشغلۀ عاطفی  بیرون، هیجان  واقعیت خسته کنندۀ  با  مقایسه 
با این  حال، چنین توسعه ای ضربۀ مهلکی  را فراهم می کنند.  بیشــتری 
وارد می کند.  انســانی  تجارب  و  انســان  زندگی  تقدس  به  لیبرال  بــاور  به 
را  زندگی خود  که  و بی مصرفی  آدم های مفت خور  در  چه چیز مقدســی 

دارد؟ لند1 می کنند وجود  ال  تجارب مصنوعی ال  صرف 
هشــدار  باســتروم2  نیــک  ماننــد  متفکریــن  و  متخصصیــن  برخــی 
زیــرا  دهــد،  در  تــن  ذاللتــی  چنیــن  بــه  بشــر  اســت  بعیــد  کــه  می دهنــد 
را  بشر  برود، شاید  فراتر  انســان  از هوش  اینکه هوش مصنوعی  به محض 
یا  را،  کار  این  کند. هوش مصنوعی احتمااًل  از عالم هســتی محو  به کل 
کابل  بیرون کشیدن  قیام و سعی در  او  انسان علیه  که  این ترس  ی  از رو
که فعًا  یا در راه رسیدن به هدفی  کرد  برق و متوقف ساختن آن خواهد 
قابل درک نیست، انجام خواهد داد. برای آدمیان شدیدًا دشوار خواهد 

کنند. کنترل  را  از خود  نظام هوشمندتر  انگیزۀ یک  که  بود 
به ظاهــر بی خطر  اهــداف  بــا  نظــام  ایــن  برنامه نویســی مجــدد  حتــی 
باشــد. در یک ســناریوی  بازتابــی شــدیدًا منفــی داشــته  اســت  ممکــن 
را  فراهــوش مصنوعی  اولیــن  یــک شــرکت  کــه  محبــوب تصــور می شــود 
او  به  را  پــی  عــدد  مانند محاســبۀ  آزمایــش ســاده  یــک  و  کــرده  طراحــی 
این هوش مصنوعی  بشود،  کســی متوجه چیزی  اینکه  از  قبل  می دهد. 

1  La La Land
2  Bostrom
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انتهای  فتــح  برای  را  نابــود و لشــکری  را  نــژاد بشــر  و  گرفتــه  را  کل ســیاره 
بدل  ابررایانــۀ عظیمی  به  را  کل جهــان شناخته شــده  و  اعزام  کهکشــان 
از همیشــه  را دقیق تر  کــه میلیاردها و میلیاردها ســال عدد پی  می کنــد 
که سازندۀ این  یتی الهی است  کرد. باالخره، این مأمور محاسبه خواهد 

داده است. آن  به  هوش مصنوعی 

احتمال 87 درصد

را شناســایی  لیبرالیســم  تهدید عملی علیه  این فصل چندین  آغــاز  در 
از لحاظ نظامی  اســت،  انســان ها ممکن  که  بود  این  اولین مورد  کردیم. 
احتمال  این صرفًا یک  البته،  بی فایده شوند.  و  بی مصرف  اقتصادی  و 
یا اعتراضات سیاسی ممکن  است، نه یک پیش گویی. مشکات فنی 
کار شــوند.  بــازار  به  یتمــی  الگور تهاجــم  کاهــش ســرعت  باعــث  اســت 
همچنین به دلیل اینکه بخش عمده ای از ذهن بشر همچنان سرزمینی 
انســان ها چه اســتعدادهای  کــه  واقعــًا نمی دانیم  مــا  ناشــناخته اســت، 
کشف و چه شغل های جدیدی را می توانند  پنهانی را می توانند در خود 
بــه هر حال،  کنند.  ایجاد  از دســت رفتن شــغل های دیگــر  بــرای جبران 
زیرا  نباشــد.  کافــی  لیبرالیســم  نجــات  بــرای  اســت  امــر هم ممکن  ایــن 
دارد.  ایمان  نیــز  فردگرایی1  به  بلکه  انســان ها  ارزش  به  نه تنها  لیبرالیســم 
گرچه این  که ا یارو هستند، این است  با آن رو که لیبرال ها  تهدید دومی 
اما  باشد،  داشته  نیاز  انسان ها  به  همچنان  آینده  در  است  ممکن  نظام 
به ساخت موسیقی  انسان ها همینطور  داشــت.  نخواهد  نیازی  افراد  به 
اما این نظام  ادامــه خواهند داد،  و آموزش فیزیک و ســرمایه گذاری پول 
را به جای  بیشــتر تصمیمات مهــم  و  آنها درک  از خــود  بهتــر  را  انســان ها 
آزادی  و  اختیــار  از  را  افــراد  نظام  این  بنابرایــن،  کرد.  اتخاذ خواهــد  آنهــا 

1  individualism
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خود محروم می کند.
که پیشتر  به فردگرایی مبتنی بر ســه فرضیۀ مهم اســت  لیبرالی  باور 

کردیم: آنها بحث  درمورد 
را به  که نمی توان آن  1. من یک فرد هستم؛ یعنی جوهرۀ منفرد دارم 
این هستۀ درونی  کرد؛ درست است،  زیرمجموعه تجزیه  یا  چند بخش 
گر بکوشم  ا اما  اســت.  بیرونی احاطه شــده  از الیه های  بســیاری  بین  در 
و  واضح  صدایــی  وجودم  اعمــاق  در  ِبَکنــم،  را  بیرونــی  پوســته های  این 

این صدا خوِد حقیقی من است. که  واحد خواهم شنید 
آزاد است. کامًا  2.خود حقیقی من 

مــن می توانم  که  قبلی حاصل می شــود  فرضیــۀ  دو  از  فقــره  ایــن   .3
از  فــرد دیگری نمی تواند ســر  که هیچ  بدانم  را  درمــورد خــودم چیزهایــی 
دارم  آزاد درونی خودم دسترســی  به فضای  زیرا فقط من  بیاورد،  در  آنها 
به همین دلیل  بشــنوم.  را  فقــط من می توانم نجواهای خود حقیقی ام  و 
یادی می دهد. من نمی توانم  افراد اختیار بسیار ز به  لیبرالیسم  که  است 
فرد  که هیچ  کنم، چرا تکیه  فرد دیگری  به  انجام تصمیمات خــود  برای 
احساسی  چه  و  هســتم  کســی  چه  واقعًا  من  که  بداند  نمی تواند  دیگری 
بهتر  رأی دهنده  که  اســت  دلیل  به همین  و چه چیزی می خواهم.  دارم 
زیبایی در چشمان  و  اســت  با مشــتری  و همیشــه حق  از همه می داند 

دارد. بیننده جای 
بــه چالــش  را  فــرض  ایــن ســه  بــه کل،  یســتی  ایــن  حــال، علــوم ز بــا 

یم: دار این علوم  برمبنای  می کشد. 
افراد  انسان ها همان  و  یتم ها هستند  الگور زنده همان  1. موجودات 
به عبارت دیگر،  اند.  »تقسیم پذیر«1  آنها  نیســتند؛  و منحصربه فرد  واحد 
فاقد  که  یتم های مختلف اند  الگور از  یادی  ز از تعداد  انســان ها متشکل 

1  dividulas
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منفرد هستند. یا یک خوِد  درونی  نوای  یک 
و  ژن هــا  نیســتند.  آزاد  می ســازند  را  انســان  کــه  یتم هایــی  الگور  .2
یا  را  و تصمیمات خود  را شکل می دهند  آنها  یست محیطی  فشارهای ز

آزادانه( می گیرند. به صورت  نه  )اما  یا تصادفی  به صورت جبری 
یک،  تئور به طــور  می تواند  جانبــی  یتــم  الگور یــک  ترتیب،  بدیــن   .3
که می تواند تک تک  یتمی  الگور از خود من بشناســد.  بهتر  را خیلی  من 
نظــر بگیرد، می تواند  را تحت  انــدام و مغز من  نظام های تشــکیل دهندۀ 
و چــه چیزی  دارم  و چه احساســی  کســی هســتم  بدانــد من چه  دقیقــًا 
جــای  می توانــد  شــود،  ســاخته  یتمــی  الگور چنیــن  وقتــی  می خواهــم. 
از  بهتر  یتم  الگور این  را بگیرد. درنتیجه،  بیننده  و  و مشــتری  رأی دهنده 
در  زیبایی  نوعی  و  اســت  یتم  الگور این  بــا  و همیشــه حق  همه می داند 

به چشم خواهد خورد. یتم  الگور این  محاسبات 
با این  وجود، طی سده های نوزدهم و بیستم باور به فردگرایی بسیار 
واقعًا  بتواند  که  نداشــت  یتم خارجی وجود  الگور زیرا هیچ  بود.  معنا دار 
بازارها خواســته  و  بود دولت ها  بگیرد. ممکن  نظر  زیر  مرا  کارا  به شــکلی 
این  برای  فنــاوری الزم  آنها  اما  انجام دهند،  را  کار  باشــند دقیقًا همیــن 
و  بیوشــیمی  از  و اف بــی آی صرفــًا درکی مبهم  کا گ ب  نداشــتند.  را  کار 
تلفنی  گــر مأمــوران تمام تماس هــای  ا و مغــز من داشــتند و حتی  ژن هــا 
را  کســی دیگــر در خیابان  با  برخورد تصادفــی من  هــر  و  گــوش داده  مــرا 
را  داده ها  این  تمام  تحلیل  برای  کافی  محاسبه ای  توان  می کردند،  ثبت 
لیبرال ها  بیستم،  سدۀ  یک  تکنولوژ شرایط  به  توجه  با  متعاقبًا  نداشتند. 
از خود من  بهتر  مــرا  کنند هیچ فردی نمی تواند  اســتدالل  حق داشــتند 
به  را  تا خــود  داشــتند  بســیار خوبی  انســان ها دلیل  بنابراین،  بشناســد. 
بزرگ1  برادر  فرامین  از  و به جای تبعیت  بپندارند  شکل یک نظام مختار 

گوش دهند. درونی خود  نداهای  به 

1  Big Brother

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/


ازهم جداسازی بزرگ    109

یتم های  الگور یکم ممکن است  بیســت و به هر حال، فناوری ســدۀ 
از خــود  بهتــر  مــِن  بــه »هک کــردن بشــریت« و شــناختِن  قــادر  را  جانبــی 
خواهد  فرو  فردگرایــی  به  بــاور  بیفتد،  اتفاق  ایــن  که  هنگامی  کنــد.  من 
یتم های شبکه ای  از انسان های منفرد صلب و به الگور پاشید و اختیار 
نمی بینند  مختار  موجوداتی  به شــکل  را  خود  دیگر  افراد،  می شــود.  داده 
آرزوهــای خــود می گرداننــد، در عــوض عادت  را طبق  زندگــی خــود  کــه 
بیوشیمی  از مکانیسم های  به شکل مجموعه ای  را  که خود  کرد  خواهند 
یتم های  الگور از  و شــبکه ای  دارند  قــرار  نظارت  دائمًا تحت  کــه  ببینند 
اتفاق  ایــن  اینکه  بــرای  را هدایــت می کننــد.  الکترونیــک، آن مجموعــه 
مرا  تمام وکمــال  کــه  یتــم جانبی  الگور یــک  بــه  احتیاجــی  بیفتــد، هیــچ 
کافی است  اشتباه نمی شود نیست؛ همین  و هرگز مرتکب  می شناســد 
با  و در مقایســه  از خــودم خواهــد شــناخت  بهتر  مــرا  یتــم  الگور ایــن  کــه 
که  بنابراین، عقانی اســت  انجــام خواهد داد.  کمتری  اشــتباهات  من 
این  به  بیشتروبیشــتر  من  زندگی،  انتخاب های  و  تصمیم گیــری  درزمینۀ 

کنم. اعتماد  یتم  الگور
از این خط  که به طــب مربوط می شــود،  تــا جایی  از این  مــا پیــش 
به  فرد  یــک  بیمارســتان ها  کــه ما دیگر در  کرده ایم. مدت هاســت  عبــور 
مانند  رایانــه ای  یتم هــای  الگور یــاد  ز بســیار  به احتمال  یــم.  نمی رو شــمار 
از مهم تریــن تصمیمات  واتســوِن آی بــی ام، در طول عمر شــما بســیاری 
الزامًا خبر بدی  این  و  گرفت.  را خواهند  اندام و سامت شما  به  مربوط 
که  با خود حمل می کنند  را  دیابتی حاال حسگرهایی  بیماران  نیســت. 
و  بررســی  روز  را چندبــار در طول  آنهــا  به طــور خــودکار ســطح قند خــون 
آنها هشدار می دهد. در  به  ک عبور می کند،  از یک مرز خطرنا که  زمانی 
در  موفق  آزمایش  از نخســتین  ییل1 خبر  دانشــگاه  ســال 2014، محققان 
کنترل می شود. پنجاه و دو  آیفون  با  که  زمینۀ »پانکراس مصنوعی« دادند 

1  Yale
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کردند. هر بیمار یک حسگر و پمپ  آزمایش شــرکت  فرد دیابتی در این 
بــه  پمــپ  ایــن  گذاشــته می شــد.  کار  او  کــه در شــکم  کوچــک داشــت 
با همدیگر  که  گــون1 )دو هورمونی  گلوکا و  انســولین  از  کوچکی  لوله های 
این حســگر دائمًا در  بــود.  کنتــرل می کنند( متصل  را  ســطح قند خــون 
حال بررسی سطح قند خون بود و این داده ها را به آیفون ارسال می کرد. 
که این اطاعات را تحلیل، و در زمان  ی اپلیکیشنی بود  این آیفون حاو
لزوم دستوراتی به این پمپ ارسال و این پمپ مقادیر مقرری از انسولین 

تزریق می کرد. به خون  انسانی  بدون هیچ گونه دخالت  را  گون  گلوکا یا 
کنترل  که از هیچ بیماری جدی رنج نمی بردند برای  بعضی افراد هم 
از حسگرهای قابل حمل  سامت و فعالیت های خود شروع به استفاده 
گوشی های  از  کرده اند. این تجهیزات )که در داخل هر چیزی  رایانه ها  و 
کار  زیر  لباس هــای  و  بازوبندها  تــا  گرفته  و ســاعت های مچی  هوشــمند 
و  یست سنجی مانند فشار خون  گذاشــته می شوند( داده های مختلف ز
رایانه ای  برنامه های  بــه  داده ها  این  ثبت می کند. ســپس  را  ضربان قلب 
از  بــرای لذت بردن  توصیه می کند  فرد  به  که  ارســال می شــود  پیچیده ای 
و عادات  یم غذایی  رژ پربارتر چگونــه  و  زندگی طوالنی تر  و  بهتر  ســامت 
نووارتیس2، در  با غــول دارویــی،  گــوگل همراه  تغییر دهد.  را  روزانــۀ خــود 
بافتــار اشــک ها، هر چند  بــا تحلیل  کــه  لنز چشــمی اســت  حال توســعۀ 
بررسی می کند. پیکسی ساینتیفیک3  را  گلوکز خون  ثانیه یک بار سطوح 
کردن  برای پیدا را  که مدفوع بچه  را می فروشد  »پوشک های هوشمندی« 
نشانه هایی درمورد وضع بهداشتی و درمانی او تحلیل می کند. در نوامبر 
جدا  که  هوشــمندی  )بازوبند  مایکروســافت4  باند  مایکروســافت،   ،2014
که  گام هایی  تعــداد  و  کیفیت خواب  و  قلــب  کارهــای دیگر، ضربان  از 

1  glucagon
2  Novartis
3  Pixie Scientific
4  Microsoft Band
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نام  با  اپلیکیشــنی  کرد.  را معرفی  را زیر نظر می گیــرد(  یــد  هــر روز برمی دار
اســاس عادات فعلی شما اطاع می دهد  بر  و  گذاشته  فراتر  پا  سررســید1 

مانده است. باقی  از عمرتان  که چند سال 
اســتفاده  آنها  از  َاپ هــا  ایــن  درمــورد  تفکــر عمیــق  بــدون  بعضی هــا 
ایدئولوژی  یــک  به  این موضــوع همین حاال  بــرای دیگران  اما  می کننــد، 
کّمی سازی شــده2  اســت. جنبش خوِد  نه یک مذهب( بدل شــده  گر  )ا
این  نیســت.  یاضی  ر الگوهــای  کــه خود چیــزی جــز  اســتدالل می کنــد 
ندارد.  آنها  فهم  برای  شانســی  انســان  ذهن  که  پیچیده اند  آنقدر  الگوها 
و  کنید  ی  از مثل قدیمی ]شــناخت خویشتن[ پیرو گر می خواهید  ا پس 
یا تحلیل  یا مدیتیشن  ی فلسفه  را رو نباید وقت خود  را بشناسید،  خود 
را  یست سنجی  نظام مند داده های ز به طور  باید  بلکه  کنید،  اتاف  روان 
برای شــما تحلیل  را  آنها  یتم ها اجازه دهید  الگور بــه  و  کرده  جمــع آوری 
کاری باید انجام دهید.  کسی هستید و چه  کنند و به شما بگویند چه 

اعداد« است. از طریق  این جنبش »خودشناسی  شعار 
فهرســت  شــاوان3  شــلومی  نــام  بــه  خواننــده ا ی   ،2000 ســال  در 
یک«4 درنوردید.  »آر نام  با  ترانۀ محبوب خود  با  را  برتر محلی  آهنگ های 
یک همسر  که وسواس شدیدی نسبت به آر این ترانه دربارۀ مردی است 
کدام یک  که  بداند  او می خواهد  کرده اســت.  ســابق دوســت خود پیدا 
این سوال  به  پاسخ دادن  از  یک؟ دوستش  آر یا  او  بهترند؛  در عشق بازی 
هســتند.  متفاوت  تجربه ای  آنها  از  کدام  هر  که  می گوید  و  مــی رود  طفره 
کن، خانم«. جالب  این مرد راضی نشده و می گوید: »از اعداد استفاده 
که دقیقًا مناسب چنین  با نام ِبدپوست5 وجود دارد  کمپانی  اینکه یک 

1  Deadline
2  Quantified Self
3  Shlomi Shavan
4  Arik
5  Bedpost
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آنها  می توانید  که  می فروشد  یست ســنجی  ز بازوبندهای  و  است  افرادی 
بازوبند داده هایــی مانند  ایــن  کنیــد.  به  دســت  زمــان عشــق بازی  را در 
لذت  اوج  زمان  مدت  آمیزش،  زمان  مدت  تعرق،  ســطح  قلب،  ضربان 
به  این داده ها  را جمع آوری می کند.  کالری های ســوخته شــده  تعداد  و 
با  را  و عملکرد شــما  تحلیــل  را  اطاعــات  ایــن  که  داده می شــود  رایانــه 
ارگاســم های تظاهری  برای  رتبه بندی می کند. دیگر جایی  اعــداد دقیق 

نیست. بود؟«  تو چطور  »برای  که  این سوال  پرسیدن  یا 
ارتباط  خودشــان  با  تجهیزاتی  چنیــن  بی امان  واســطۀ  با  که  کســانی 
کنند،  تلقی  فرد  را یک  اینکه خود  به جای  اســت  برقرار می کنند، ممکن 
ببیننــد  بیوشــیمی  نظام هــای  از  مجموعــه ای  شــکل  بــه  بیشــتر  را  خــود 
متنــازع  درخواســت های  بازتــاب  روزافــزون  به شــکلی  تصمیماتشــان  و 
کنید هر هفته دو ساعت وقت آزاد دارید  نظام های مختلف باشد. فرض 
یا  بدهید  اختصاص  شطرنج  بازی  به  را  وقت  این  که  نیستید  مطمئن  و 
تو  به  بپرسد: »احساست  بازی تنیس. یک دوســت خوب ممکن اســت 
احســاس من می گوید  که  آنجا  تا  چه می گوید؟« شــما می گویید »خب، 
کلسترول و فشار  برای سطح  که تنیس بهتر اســت. تنیس  واضح اســت 
تشدید  کارکردی  تصویرســازی  اســکن های  اما  اســت.  بهتر  نیز  من  خون 
پیشین  نیمۀ  قشــر  باید  که  نشــان می دهند  )اف ام آرآی( من  مغناطیســی 
رایج  کنم. در خانوادۀ من جنون بســیار  تقویت  را  ســمت چپ مغز خود 
بود. مطالعات  آن شده  گرفتار  پایینی  و عموی من در سن خیلی  است 
آغاز  بار شطرنج بازی کردن می تواند  که هفته ای یک  نشــان می دهد  اخیر 

بیندازد.« تأخیر  به  را  بیماری  این 
ســالمندان  بخش هــای  در  می توانیــد  نیــز  حــاال  همیــن  شــما 
بیابیــد.  را  بیرونــی  واســطۀ  از  افراطی تــری  نمونه هــای  بیمارســتان ها، 
گاهی  آ و  ِخــَرد  به شــکل دوران  را  )اومانیســم( دوران پیری  انســان گرایی 
و  امــراض  از  اســت  ممکــن  ایــده آل  ســالمند  یــک  می کنــد.  تجســم 
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تیز اســت و هشــتاد  و  او ســریع  اما ذهن  ببــرد،  رنــج  ضعف هــای بدنــی 
قرار  از چه  که موضوع  او دقیقًا میداند  را پشت ســر دارد.  ســال بصیرت 
کسانی  نوادگان و دیگر  برای  اســت و همیشه توصیه های موشکافانه ای 
یکم  بیســت و ســدۀ  ســالۀ  هشــتاد  ســالمندان  می روند.  نــزدش  کــه  دارد 
ما درمورد  روزافزون  لطــف درک  به  ندارند.  تطابق  این تصویر  با  همیشــه 
تا  زنــده نگه دارد  آنقدر  را  انســان، علم طب می تواند ما  یست شناســی  ز
پاشــیده و منحل شــوند. غالبًا  از هــم  اذهــان و »خودهــای حقیقــی« ما 
ازکارافتاده ای  و  یستی  ز نظام های  از  مجموعه ای  می ماند  باقی  که  آنچه 
رایانه ها و پمپ ها، زنده  و  از نمایشگرها  کمک مجموعه ای  با  که  است 

مانده است. باقی 
زندگی  با  ژنتیکی  فن آوری هــای  که  همینطور  عمیق تر،  ســطحی  در 
با دی ان ای  روابطــی خودمانی  روزبه روز  آدمیان  و  ادغام شــده  ما  روزمــرۀ 
خود برقرار می کنند، خود منفرد ممکن است محوتر شده و ندای درونی 
با  ما وقتی  از ژن ها بدل شــود.  گروهــی  به همهمۀ  آنها شــاید  و حقیقــی 
دیگــر  اســت  یــا رو می شــویم ممکــن  رو و تصمیمــات دشــوار  دوراهی هــا 
ژنتیکی درونی  پارلمــان  با  و در عوض  نبوده  به دنبــال ندای درونی خــود 

کنیم. خود مشورت 
در  جولــی1  آنجلینــا  زن،  هنرپیشــۀ   ،2013 ســال  مــی  مــاه   14 در 
از  برداشــتن ســینۀ خود  برای  نیویورک تایمــز مقالــه ای درمورد تصمیمش 
زندگی  زیر ســایۀ ســرطان ســینه  او ســال ها  کرد.  طریــق جراحی منتشــر 
بــه دلیل  تقریبــًا در جوانی  او  هــم مادربــزرگ  و  مــادر  زیرا هم  بــود،  کــرده 
همین سرطان جان خود را از دست داده بودند. او خودش یک آزمایش 
ژن  ک  خطرنا جهش  حامل  نیز  ی  و می کــرد  تأیید  که  داد  انجام  ژنتیکی 
که حامل این جهش  کا21 است. بنابر پژوهش های آماری اخیر، زنانی  برا

1  Angelina Jolie
2  BRCA1
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به احتمال 87 درصد دچار ســرطان ســینه می شوند.  ژنتیکی هســتند 
بیماری  این  از  گرفت  اما تصمیم  نداشت،  گرچه جولی سرطان ســینه  ا
این  در  بــردارد. جولی  را  و هر دو ســینۀ خود  کند  ک جلوگیری  وحشــتنا
نگاه  را خصوصی  داســتان خــود  نمی خواهم  که »من  داد  توضیح  مقاله 
ســرطان  ســایۀ  زیر  آیا  نمی دانند  کــه  هســتند  زنان  از  بســیاری  زیــرا  دارم 
بتواننــد ژن های خود  نیــز  آنها  امیــدوارم  یــا خیر.  زندگــی می کنند  ســینه 
که  باالیــی دارنــد، مطلــع خواهند شــد  یســک  ر گــر  ا و  کننــد  آزمایــش  را 

دارند.« اختیار  در  گزینه های خوبی 
تصمیمی  جراحــی  عمــل  این  نــدادن  یــا  انجــام دادن  برای  تصمیــم 
ناراحتی ها و خطرات و هزینه های  از  بالقوه مهلک است. جدا  دشوار و 
می توانــد  تصمیــم  ایــن  عمــل،  پــس  از  مــداوای  و  جراحــی  عمــل  مالــی 
روابط  و  بیرونی و سامت عاطفی  و سیمای  بر ســامت  یادی  ز تأثیرات 
این  عمومی سازی  در  که  شجاعتی  و  جولی  تصمیم  باشد.  داشته  افراد 
مورد تحسین  را  او  و  کرد  ایجاد  بزرگی  نشــان داد، شــوک  از خود  مســئله 
امیدوار شــدند  افراد،  از  بســیاری  قرار داد. خاصه،  بین المللــی  پســند  و 
و  ژنتیک  به طــب  نســبت  گاهی  آ افزایش  باعث  این عمومی ســازی  کــه 

آن خواهد شد. بالقوۀ  مزایای 
برای  یتم ها  الگور بــه نقش حیاتــی  یخی جالب اســت  تار از دیــدگاه 
درمورد  مهمی  تصمیم  چنین  داشت  قصد  او  وقتی  کنیم.  اشــاره  جولی 
کوهی مشرف به اقیانوس نرفت و به غروب  زندگی خود بگیرد، به باالی 
آفتاب در امواج اقیانوس نگاه نکرد و نکوشید به درونی ترین احساسات 
ژن های خود  نوای  بــه  داد  ترجیح  در عوض،  کند.  پیدا  خود دسترســی 
آنها نه در عواطف بلکه در اعداد نمود  که صدای  گوش دهد، ژن هایی 
نداشــت.  ناراحتی خاصی  یــا  زمان، جولــی هیچ درد  آن  پیــدا می کــرد. 
است.«  خوب  کامًا  همه چیز  باش،  »آرام  می گفتند:  او  به  احساســاتش 
را  اســتفادۀ پزشــکان داســتان دیگری  کامپیوتری مورد  یتم های  الگور اما 
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کنید مشکلی وجود  و می گفتند: »شاید شما احساس  روایت می کردند 
کار  ندارد، اما یک بمب ساعتی در دی ان ای شما وجود دارد. دست به 

شوید؛ همین حاال!«
مورد  این  در  نیــز  جولی  منحصربه فرد  شــخصیت  و  عواطــف  البته، 
با شخصیتی متفاوت، متوجه  زنی دیگر  گر  ا ایفا می کرد.  کلیدی  نقشی 
به  بــود تصمیم  اســت، ممکن  ژنتیکی  که حامل چنین جهش  می شــد 
با این  حال، )و در اینجا ما به محدودۀ  انجام این عمل جراحی نگیرد. 
متوجــه  زن  ایــن  گــر  ا می افتــاد  اتفاقــی  چــه  می شــویم(  وارد  گرگ و میــش 
بلکه  اســت،  کا1  برا ک  ژنتیکــی خطرنا نه تنهــا حامل جهش  که  می شــد 
است  ای بی سی دی13  نام  با  دیگر  )تخیلی(  ژنتیکی  جهش  یک  حامل 
نتیجه  و در  یابی احتماالت شــده  ارز کــه باعث تخریــب منطقۀ مغــزی 
آمارگر  یــک  گر  ا بگیرند؟  کــم  دســت  را  خطرات  آدمیــان  می شــود  باعث 
از  نفر  و چندیــن  او  مادربــزرگ  و  مــادر  که  نشــان ســازد  زن خاطر  این  به 
یسک های سامتی مختلف را دست   اینکه ر بستگان دیگرش به دلیل 
بزنند در جوانی  اقدامات پیش گیرانه  به  نتوانســتند دســت  و  گرفتند  کم 

اتفاقی می افتد؟ کرده اند، چه  فوت 
مهمی  تصمیمات  جولــی  آنجلینا  ماننــد  نیز  شــما  یاد  ز احتمال  بــه 
آزمایش  یا  آزمایش ژنتیک  نیز  گرفت. شما  درمورد سامتی خود خواهید 
بر  را  نتایج  یتــم،  الگور داد؛ یک  انجــام خواهیــد  یــا یک اف ام آرآی  خون 
نیز  و شــما  تحلیل می کند  آمــارِی عظیــم  و  داده ای  پایگاه هــای  اســاس 
ســناریوی  یک  این  البتــه،  پذیرفــت.  خواهیــد  را  یتــم  الگور توصیه هــای 
بردگی  به  را  مــا  و  کرد  نخواهند  شــورش  یتم ها  الگور نیســت.  آخرالزمانی 
آنقــدر خوب عمل  ما  به جای  در تصمیم گیــری  بلکــه  کشــید،  نخواهند 

بود. دیوانگی خواهد  آنها  از  ی  پیرو که عدم  می کنند 

1  ABCD3
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کشــن و علمی تخیلِی  ا فیلم  آنجلینا جولی در  اول  نخســتین نقش 
کاسا ریس2، یک سایبورگ2  سال 1993 به نام سایبورگ12 بود. او نقش 
روباتیکز3  پینویــل  به دســت شــرکت  که در ســال 2074  بازی می کرد  را 
شــده  ســاخته  شــرکتی  تروری  و  جاسوســی  یت هــای  مأمور انجــام  بــرای 
یت های  انجام مأمور و  بتواند در حین تعقیب  اینکه  برای  کاسا  است. 
خود به شکلی بهتر در بین جوامع انسانی مخفی شود، مبتنی بر عواطف 
پینویل  می شــود  متوجه  کاســا  وقتی  اســت.  شــده  برنامه ریزی  انســانی 
او  حیات  به  پایــان دادن  قصد  بلکه  می کند  کنترل  را  او  نه تنهــا  روباتیکز 
آزادی خود می جنگد. ســایبورگ2  و  زندگی  برای  و  فرار می کند  دارد،  را 
آزادی و حریم خصوصی در  برای  یای لیبرال درمورد مبارزۀ فردی  یک رؤ

برابر هشت پاهای شرکتی جهانی است.
و  جولــی در زندگــی واقعــی خــود ترجیــح مــی داد حریــم خصوصــی 
برای  اینچنینی  خواســته ای  کنــد.  خــود  ســامتی  فدای  را  خود  اختیــار 
با رضایت  ما  بیشتر  تا  باعث شود  به خوبی  بشــر می تواند  بهبود سامت 
را  مــا حفاظــت می کنند  از فضاهــای خصوصی  کــه  و رغبــت، موانعــی 
بروکراسی های دولتی و شرکت های چندملیتی اجازه  گذاشته و به  کنار 
باشند.  داشته  دسترســی  ما  زندگی  و  وجود  اعماق  درونی ترین  به  دهیم 
ما  فعالیت های  و  را خوانده  ما  نامه های  گوگل  اینکه  به  اجازه دادن  مثًا 
اینکه خدمات  از  زودتــر  تا  را قادر خواهد ســاخت  گوگل  کند،  را دنبــال 
بیماری هــای همه گیِر در شــرف  از  را  مــا  درمانــی ســنتی متوجــه شــوند، 

شیوع، مطلع سازد.
لندن  در  آنفلوانزا  که  بریتانیا چگونه می داند  ملی4  درمانی  خدمات 
گزارش های هزاران پزشک در صدها  با تحلیل  کرده است؟  شیوع پیدا 

1  Cyborg 2
2  Casella Reese
3  Pinwheel Robotics
4  National Health Services

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/


ازهم جداسازی بزرگ    117

می شــوند؟  باخبر  موضوع  ایــن  از  چگونه  پزشــکان  ایــن  تمام  کلینیــک. 
کمــی احســاس  و  بیــدار شــده  از خــواب  روز  یــک  مــاری1 صبــح  وقتــی 
ساعت  چند  او  نمی شــتابد.  پزشــک  نزد  به  یک راســت  کند،  ناخوشــی 
را  او  با عســل  فنجان چای  یــک  اینکه  امیــد  با  را  روز  دو  یکــی  یــا حتی 
و  نشــد، وقت می گیرد  بهتر  اوضاع  گر  ا کرد، صبر می کند.  درمان خواهد 
را تشریح می کند. پزشک این  ئم بیماری خود  کلینیک می رود و عا به 
ملی  سازمان  مرکز  در  فردی  اســت  ممکن  و  می کند  رایانه  وارد  را  داده ها 
گزارش های هزاران پزشک دیگر  سامت این داده ها را همراه با سیلی از 
کرده است. تمام این  آنفلوانزا شیوع پیدا  که  کند  و نتیجه  گیری  تحلیل 

دارد. نیاز  یادی  ز زمان  به  کارها 
گوگل فقط  انجام دهد.  را ظرف چند دقیقه  کار  این  گوگل می تواند 
جســت وجوی  موتور  در  یا  خود  ایمیل های  در  لندنی ها  که  کلماتی  باید 
از  داده ای  پایــگاه  بــا  را  آنهــا  و  بگیــرد  نظــر  زیــر  را  می کننــد  تایــپ  گــوگل 
عــادی،  روز  هــر  در  کنیــد  فــرض  دهــد.  مطابقــت  بیمــاری  نشــانه های 
 100.000 کــردن«  »عطســه  و  تهــوع«  »حالت  و  »تــب«  و  »ســردرد«  کلمــات 
گر  ا اما  لنــدن پدیدار شــوند.  ایمیل ها و جســت وجوهای شــهر  مرتبــه در 
پدیدار  بــار   300.000 کلمــات  این  که  گوگل متوجه شــود  یتــم  الگور امــروز 
منتظر  نیست  نیازی  داده است.  آنفلوانزا رخ  بله! پس، شــیوع  شده اند، 
از خواب  او  که  اولــی  برود. در همان صبح  پزشــک  نزد  تا ماری  بمانیــم 
به  کار  از رفتن به سر  کمی احساس ناخوشــی می کند، قبل  بلند شــد و 
اما سر  دارم،  »من سردرد  که  این مضمون می زند  با  ایمیلی  همکار خود 

دارد. نیاز  آن  به  گوگل  که  تنها چیزی است  این  آمد.«  کار خواهم 
گیرد،  کار  به  را  ی خود  بتواند جــادو گوگل  اینکه  برای  این  حال،  بــا 
بخواند  را  او  پیام هــای  نه تنها  که  باشــد  داده  اجازه  گوگل  به  بایــد  ماری 
گر  ا بگــذارد.  ک  اشــترا به  نیز  درمانی  مقامــات  با  را  اطاعــات  این  بلکــه 

1  Mary
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درمورد سرطان  گاهی  آ افزایش سطح  برای  تمایل داشت  آنجلینا جولی 
برای جلوگیری  نباید  کند، چرا ماری  فدا  را  سینه حریم خصوصی خود 

انجام دهد؟ کاری مشابهی  فدا بیماری های مسری  از شیوع 
ترندهای  گوگل در سال 2008  نیســت. درواقع،  نظری  ایدۀ  این یک 
موتورهــای  نظر گرفتــن  زیــر  بــا  کــه  کــرد  راه انــدازی  را  گــوگل1  آنفلوانــزای 
آنفلوانزا می پردازد. این خدمات همچنان  به ردیابی شــیوع  جســت وجو 
بــه دلیــل محدودیت های حریــم خصوصی  و  توســعه هســتند  در حــال 
ایمیل های  از خواندن  و ظاهرًا  دنبال  را  کلمات جســت وجو شــده  فقط 
ده  اســت  قادر  نیز  حــاال  همین  گــوگل  امــا  می کند.  اجتنــاب  شــخصی 
را به صدا  آنفلوانزا  از خدمات درمانی ســنتی، زنگ خطر هــای  قبــل  روز 

درآورد.
به شــمار  بلندپروازانه تری  پــروژۀ حتی  گوگل2  مبنای  مطالعــات خط 
بزرگی درخصوص ســامت  پایگاه دادۀ بســیار  گوگل قصد دارد  مــی رود. 
که  امید است  کند.  تثبیت  را  »ســامت عالی«  پروفایل  و  بسازد  انسان 
که  شــود  باعث  مبنا،  خط  از  انحرافــات  کوچک تریــن  حتی  شناســایی 
مــردم درمورد مشــکات ســامتِی در حال  شــکل گیری  بــه  هشــداردادن 
بــرد، ممکن شــود.  بیــن  از  را در نطفــه  آنهــا  کــه می تــوان  ماننــد ســرطان 
که  اســت  از محصوالت  کاملی  زنجیرۀ  با  مبنا، همگام  مطالعات خط 
مانند  پوشیدنی  در داخل چیزهای  و  گفته می شود  گوگل فیت3  آنها  به 
رشــته ای  و  اســت  قابل جاســازی  و عینک  کفش  و  و دســت بند  لباس 
ایدۀ اصلی  را جمع آوری می کنــد.  یست ســنجی  ز از داده های  بی پایــان 
داده های  از  بی پایــان  طیفــی  فیــت  گــوگل  محصــوالت  کــه  اســت  ایــن 
تأمین می کند. و  مبنا جمع آوری  برای مطالعات خط  را  یست سنجی  ز

1  Google Flu Trends
2  Google Baseline Study
3  Google Fit
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از  فراتر  را  پــا  دارنــد  گــوگل قصد  مانند  کمپانی هایــی  ایــن  حــال،  بــا 
به  کنــون  هم ا دی ان ای  آزمایــش  بــازار  بگذارنــد.  پوشــیدنی  محصــوالت 
زمینــه 23اندمی1  این  از پیشــروان  یکــی  صورت جهشــی رشــد می کند. 
کمپانی خصوصی تأسیس شــده به دست آن ووچیکی2 همسر  اســت؛ 
نــام 23اندمــی  بریــن3.  نــام ســرگی  بــه  گــوگل  از مؤسســین  یکــی  ســابق 
را  انســان  ژن های  کــه  می کند  اشــاره  کروموزومی  جفــت  بیست وســه  بــه 
کروموزوم های من  کــه  اســت  این  کلمــه  این  پیــام  و  کدگــذاری می کنــد 
کروموزوم ها چه  بدانــد  کــه  کســی  هر  دارند.  با من  ویــژه ای  بســیار  رابطۀ 
که حتی  به شــما چیزهایی درمورد خود شما بگوید  می گویند، می تواند 

نمی شدید. آنها مشکوک هم  به  هرگز 
به 23اندمی  فقط 99 دالر  پیام مطلع شوید،  این  از  گر می خواهید  ا
ارســال  شــما  بــرای  را  لولــه دار  کوچــک  بســتۀ  یــک  نیــز  آنهــا  و  یــد  بپرداز
بســته  را  آن  و  یخته  ر لوله  این  را داخل  بزاق دهان خــود  می کنند. شــما 
آنجــا دی ان ای موجود  ارســال می کنید.  کالیفرنیا  ویــو4 در  بــه مانتیــن  و 
یافت  در آناین  به صــورت  را  آن  نتایــج  و  بزاق شــما مطالعه می شــود  در 
روبه رو  آنها  با  که  ســامتی  بالقوۀ  خطرات  از  را  فهرســتی  شــما  می کنید. 
نــود خصیصه و وضعیت،  از  برای بیش  ژنتیــک خود  و زمینۀ  هســتید، 
را بشناســید!«  یافــت می کنیــد. »خــود  نابینایــی در تــا  گرفتــه  از طاســی 
کامًا  کار  این  که  آنجا  از  نبوده است.  ارزانی  و  این ســادگی  به  هیچ گاه 
کلید  کمپانی  ایــن  پایــگاه دادۀ  انجام می شــود، مقیــاس  آمــار  اســاس  بر 
که یک  کمپانی  اولیــن  رو،  ایــن  از  اســت.  انجــام پیش بینی هــای دقیق 
مشتریان  برای  را  پیش بینی ها  بهترین  بسازد،  عظیم  ژنتیکی  پایگاه دادۀ 
گرفت.  به دســت خواهد  را  بــازار  بالقوه  به طور  و  کــرد  ارائه خواهد  خــود 

1  23andMe
2  Anne Wojcicki
3  Sergey Brin
4  Mountain View
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موضوع  این  نگران  روزه  هر  متحده  ایاالت  یســتی  ز فناوری  کمپانی های 
ایاالت  در  خصوصی  حریم  به  مربوط  سفت وســخت  قوانین  که  هستند 
افــراد، ممکن  به حریــم خصوصی  متحــده درکنــار بی توجهــی چینی ها 

کند. تقدیم چین  آماده  و  را حاضر  ژنتیک  بازار  است 
آن  رقبای  و  گــوگل  به  گر  ا و  کنیــم  به هم وصل  را  نقــاط  تمام  ما  گــر  ا
و  دی ان ای  اســکن های  و  یست ســنجی  ز تجهیــزات  بــه  آزاد  دسترســی 
سوابق پزشکی خود را بدهیم، خدمات درمانی و سامتی همه چیزدانی 
مبــارزه می کند،  بیماری ها  با شــیوع  نه تنها  که  کــرد  یافــت خواهیم  در را 
خواهد  محافظت  آلزایمر  و  قلبــی  حمات  و  ســرطان  برابر  در  ما  از  بلکه 
پایــگاه داده ای می توانــد  بــا داشــتن چنیــن  گــوگل  ایــن  وجــود،  بــا  کــرد. 
قــول یک  بــه  کــه  کنیــد  فــرض  را  نظامــی  کنــد.  ی  بیشــتر پیشــرو بســیار 
هر  و  که شــما می کشــید  نفســی  هر  پلیس1،  موســیقی  گروه  ترانۀ مشــهور 
زیر  نمی کنید،  آن عمل  بــه  که  را  قولی  و هر  انجام می دهید  کــه  حرکتی 
و ســطح قند خون  بانکی و ضربان قلب  که حســاب  نظــر دارد؛ نظامی 
را  نظام مطمئنًا شما  این  دارد.  نظر  زیر  را  و شــیطنت های جنسی شــما 
و توهم های خودساخته ای  از خود شــما می شناســد. خودفریبی ها  بهتر 
قرار می دهد  و عادات مضر  و شــغل های اشتباه  بد  روابط  را در  افراد  که 
امروز  که  گوگل برخاف خوِد روایت گر،  را فریب دهند.  گوگل  نمی توانند 
بر اســاس داســتان های خودســاخته  را  کنترل می کند، تصمیمات  را  ما 
قاعدۀ  از  تجــارب حاصله  و  به دلیل میان برهای شــناختی  و  نمی گیــرد 
مــا  کــه  گامــی  هــر  درحقیقــت  گــوگل  نمی شــود.  منحــرف  اوج-پایــان2 

1  Police
2  Peak-end Rule
 برمبنای این قاعده، قضاوت انســان درباره ی تجاربش مستقل از ارزیابی او از آن تجارب
 (لذت بخش یا دردآور( تقریباً به کل، به نقطه ی اوج و پایان آن بستگی دارد. سایر اطالعات و
 داده های حاصل از آن تجارب گم نمی شوند، بلکه تنها مورد توجه و استفاده قرار نمی گیرند.
]]م
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به خاطر می سپارد. را  داده ایم  او دست  با  که  کسی  هر  و  برداشته ایم 
فرایندهــای  بیشــتر  کــه  بــود  خواهیــم  خوشــحال  مــا  از  بســیاری 
کم  دســت  یا  ســپرده  سیســتمی  چنین  دســتان  به  را  خود  تصمیم گیری 
کنیم.  آن مشــورت  بــا  روبــه رو می شــویم  مهــم  بــا تصمیمات  کــه  زمانــی 
کنیم، تعطیات  تماشا  را  فیلمی  که چه  کرد  توصیه خواهد  ما  به  گوگل 
را  شغلی  پیشــنهاد  چه  بخوانیم،  رشــته ای  چه  دانشــگاه  در  یم،  برو کجا 
گفت:  مــن خواهم  کنیم.  ازدواج  و  دیــدار  کســی  با چه  و حتی  بپذیریم 
کرده اند.  از من خواســتگاری  پاول2  و هم  کــن، هم جان1  گوش  »گوگل، 
و  اســت  این عاقه متفاوت  اما  آنهــا عاقه مند هســتم،  ی  به هر دو مــن 
با توجه به تمام  برای من خیلی دشوار است.  تصمیم گیری در این مورد 

داری؟« برای من  توصیه ای  که می دانی، چه  چیزهایی 
متولد شــدی  زمانی که  از  را  تو  داد: »خــب، من  پاســخ خواهد  گوگل 
تو  تلفنی  تماس هــای  تمام  و  را خوانده  تــو  ایمیل های  تمام  می شناســم. 
تمام  و  تــو  و دی ان ای  تــو  مورد عاقۀ  فیلم هــای  تمام  از  و  کــرده  ثبــت  را 
از  اطاعــات دقیقی  تو مطلع هســتم. من  قلب  یست ســنجی  ز پیشــینۀ 
نمودارهایی  گر بخواهی می توانم  ا و  دارم  که داشــتی  تمام ماقات هایی 
که  زمانی  در  تــو  قند خون  و  فشــار خــون  و  از ضربــان قلب  ثانیه به ثانیــه 
باشــد، می توانم  گر الزم  ا نشــان دهم.  را  داشــتی  پاول ماقات  یا  با جان 
در  آنها داشــتی  ی  بــا هر دو که  برخورد جنســی  از هر  دقیقــی  رتبه بنــدی 
نیز  را  آنهــا  را می شناســم،  تو  کــه  اختیــارت بگــذارم و طبیعتــًا همانطــور 
و  یتم های عالی خودم  الگور و  این اطاعات  تمام  بر اساس  می شناسم. 
که جان  تو توصیه می کنم  به  رابطۀ دیگر،  آمار در مورد میلیون ها  دهه ها 
او  از  بلندمدت  به احتمال 87 درصــد در  که  کنی، طــوری  انتخــاب  را 

بود.« راضی تر خواهی 

1  John
2  Paul
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از این پاسخ راضی  که می دانم  را می شناسم  تو  آنقدر خوب  »البته، 
به  و  دارد  جــان  به  نســبت  بهتری  بســیار  ظاهر  پــاول  زیــرا  بود.  نخواهــی 
به طور  قائل هستی،  افراد  برای ظاهر  از حدی  بیش  ارزش  تو  اینکه  دلیل 
افراد  ظاهر  بی شک  کنم.  توصیه  را  پاول  من  که  داشــتی  دوست  پنهانی 
یتم های  الگور نیســت.  مهم  می کنی  فکر  تــو  که  آنقدر  اما  دارد؛  اهمیــت 
کرده  آفریقا تکامل پیدا  بیوشیمی تو )که ده ها هزار سال پیش در دشت 
اهمیت  به ظاهــر  بالقــوه، 35 درصد  رتبه بنــدی جفت هــای  در  اســت( 
آمار  و  مطالعات  پیشرفته ترین  اساس  بر  )که  من  یتم های  الگور می دهد. 
بلندمدِت  موفقیت هــای  در  فقــط 14 درصد  که ظاهر  میگویند  اســت( 
نظر  در  را  پــاول  گرچــه من ظاهــر  ا بنابرایــن،  دارد.  تأثیــر  روابــط عاشــقانه 

باشی.« با جان  بهتر است  که  تو می گویم  به  باز هم  گرفتم، 
این  از  باید  فقط  وفادارانه ای  مشــاوره ای  خدمات  چنین  ازای  در  ما 
اینکه  و  فردیــت هســتند  انســان ها صاحب  کــه  کنیم  نظــر  ایــده صــرف 
و چه  تعیین می کند چه چیــزی خوب  کــه  آزاد دارد  اراده ای  انســان  هــر 
انســان ها دیگر موجوداتی  زندگی چیســت.  و معنای  اســت  زیبا  چیزی 
خوِد  دســت  به  ساخته شــده  داســتان های  بــا  کــه  بود  نخواهنــد  مختــار 
از یک  آنها بخش هایــی جداناپذیر  روایت گــر هدایت شــوند. در عوض، 

به شمار می روند. بزرگ جهانی  شبکۀ 
به آن اجازه می دهد در  و  را مقدس دانسته  لیبرالیسم خوِد روایت گر 
ازدواج صاحب  بــازار  و در  و در ســوپرمارکت ها  رأ ی گیری  ایســتگاه های 
گرچه  ا زیــرا  معنــای خوبی داشــت،  قرن هــا  تا  ایــن موضــوع  باشــد.  رأی 
نظام  اما هیچ  باور داشــت،  یاها  رؤ و  انواع تخیات  به  نیز  روایت گر  خوِد 
اینکه ما  بــه محــض  ایــن  وجود،  با  نداشــت.  آن وجــود  از  بهتــر  دیگــری 
نظامی واقعًا بهتر داشته باشیم، سپردن اختیار به دستان خوِد روایت گر 

بود. بی احتیاطی خواهد 
شــد،  خواهند  کهنه  دموکراتیک  انتخابــات  مانند  لیبرال هــا  عادات 
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از خود من  بهتر  نیز  مرا  نظرات سیاســی  بود حتی  قادر خواهد  گوگل  زیرا 
به نمایش بگذارد. وقتی من در غرفۀ رأی گیری در پشت پرده ایستاده ام، 
کنم و تصمیم  با خود حقیقی ام مشــورت  که  مــن می گوید  به  لیبرالیســم 
که عمیق ترین خواسته های مرا منعکس  کاندیدا  کدام حزب یا  بگیرم به 
وقتی  که  نشــان می دهند  یســتی  ز این  حال، علوم  با  بدهم.  رأی  می کند 
ســال های  در  کــه  چیزهایــی  تمــام  واقعــًا  ایســتاده ام،  پــرده  پشــت  آنجــا 
یاد نمی آورم.  به  را  کرده ام  انتخابات قبلی احســاس  از زمان  سپری شــده 
آمــده و خاطراتی  فــرود  مــن  بر ســر  تبلیغــات  از  ایــن، بمبارانــی  بــر  عــاوه 
می ســازد.  منحرف  را  تصمیمم  که  می کنــد  تداعی  من  برای  را  تصادفــی 
از  روایت گر  نیز خوِد  کانمن1، در سیاست  آزمایش آب سرد  دقیقًا همانند 
روایت گر،  این خوِد  ی می کند.  پیرو اوج-پایان  قاعــدۀ  از  تجارب حاصل 
یاد  به  را  واقعۀ غیرعادی  و فقط چنــد  فراموش می کند  را  اتفاقات  بیشــتر 

اخیر می دهد. یدادهای  رو به  نامتناسب  کامًا  ارزشی  و  آورده 
از سیاست های  دائمًا  این چهار سال طوالنی  در  اســت  من ممکن 
به  تمایل  که  به هرکسی  و  به خودم  و  باشــم  کرده  نخســت وزیر شکایت 
نابــودی همۀ  او »باعث  کــه  باشــم  گفته  را داشــت،  آنهــا  بــه  گــوش دادن 
انتخابــات، دولت  از  قبــل  ایــن  حــال، در ماه هــای  با  بــود.«  مــا خواهــد 
می کند.  خرج  پول  ســخاوتمندانه  به شکلی  و  داده  کاهش  را  مالیات ها 
با ترکیبی متعادل  کمپین درخشان همراه  کم برای اجرای یک  حزب حا
مغــز  در درون  تــرس،  کنتــرل  مرکــز  بــا  دقیقــًا  کــه  و وعده هــا  تهدیدهــا  از 
صبح  من  می کنــد.  اســتخدام  را  مبلغــان  بهترین  می گویــد،  ســخن  من 
اثر  فرایندهای فکری من  بر  که  بیدار می شوم  با سرماخوردگی  انتخابات 
تمــام ماحظات دیگر  به  را  ثبات  و  امنیت  وادار می کند  مــرا  و  گذاشــته 
نابودی همۀ ما خواهد  »باعــث  که  فردی  بفرمایید! من  و  ترجیــح دهم. 
یاست جمهوری می فرستم. بود« را برای چهار سال دیگر دوباره به دفتر ر

1  Kahneman
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رأی دهد،  مــن  به جــای  که  مــی دادم  اجــازه  گــوگل  به  مــن فقط  گــر  ا
برهانم. شما هم می دانید  از دست چنین سرنوشتی  را  می توانستم خود 
کاهش های  گوگل  گرچــه  ا اســت.  نیامده  دنیا  به  دیروز  همین  گوگل  که 
اما  گرفت،  نخواهد  نادیده  را  انتخاباتی  وعده های  و  مالیات ها  در  اخیر 
اتفاقاتی  گذشــته چــه  که در طول چهار ســال  بــه خاطر خواهد داشــت 
را می خوانم فشار خون  روزنامۀ صبح  که من  روز  او هر  ی داده است.  رو
تماشــای  پامیــن من در هنگام  ُافت ســطح دو از  و  مــرا خواهد ســنجید 
پوچ  شــعارهای  چگونه  می دانــد  گــوگل  بود.  خواهد  مطلــع  شــب  اخبار 
بیماری باعث می شــود  گوگل می داند  کند.  را غربال  مبلغان جیره خوار 
کنند و این موضوع  گرایش پیدا  از معمول به راست  رأی دهندگان بیش 
قــادر  گــوگل  بنابرایــن،  کــرد.  خواهــد  جبــران  را  آن  و  می گیــرد  نظــر  در  را 
بر  نه  و  مــن  گــذرای ذهنی  اســاس حالت  بر  نه  را  رأی خــود  بود  خواهــد 
و  واقعی  احساسات  اساس  بر  بلکه  من،  روایت گر  خوِد  یاهای  رؤ اســاس 

بدهد. گفته می شود،  »من«  آن  به  که  بیوشیمی  یتم های  الگور عایق 
داد.  نخواهــد  انجــام  را  صحیــح  انتخــاب  همیشــه  گــوگل  طبیعتــًا 
کافی  اندازۀ  بــه  گوگل  گر  ا اما  اســت.  این ها فقط احتمال  تمام  باالخــره، 
آن خواهند داد.  بــه  روزافزونی  اختیار  آدمیــان  بگیرد،  تصمیمــات خوب 
کرده و داده های  پایگاه های اطاعاتی رشد  که زمان می گذرد،  همینطور 
و اتخاذ تصمیمات  کــرده  یتم ها بهبود پیدا  الگور و  آمــاری دقیق تر شــده 
نخواهد  کامــل  به طور  را  مــن  نظام همیشــه  این  بهتر می شــود.  بســیار  نیز 
به آن نیســت.  نیازی  اما  بــود.  شــناخت و هیــچ گاه بدون خطــا نخواهد 
که این نظام مرا بهتر از خودم بشناسد، لیبرالیسم سرنگون می شود  روزی 
نمی شناســند،  به خوبی  را  خویش  واقعــًا  افراد  بیشــتر  اینکه  به  توجــه  با  و 

نظر می رسد. به  که  از چیزی است  آسان تر  اتفاق  این  وقوع 
گــوگل، فیس بوک1  کینه توز  به دســت دشــمن  اخیــرًا  که  مطالعــه ای 

1  Facebook
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یتــم فیس بــوک  الگور کــه همیــن حــاال  اســت  نشــان داده  انجــام شــده، 
برای  بهتری  افراد، قاضــی  و همســران  والدین  و  بــا دوســتان  در مقایســه 
ی 86.220 داوطلب  آنها است. این مطالعه رو شخصیت ها و تمایات 
و پرسشــنامۀ شخصیتی صد  بوده  کاربری فیس بوک  که دارای حســاب 
پاســخ های  یتــم فیس بوک  الگور انجام شــد.  کرده انــد  تکمیــل  را  آیتمــی 
)اینکه  آنهــا  فیس بوک  الیک هــای  نظرگرفتن  زیــر  اســاس  بر  را  داوطلبــان 
الیــک  عامــت  بــا  را  کلیپ هــا  و  تصاویــر  و  اینترنتــی  صفحــات  کــدام 
بیشــتری وجود  کــرد. هرچه الیک هــای  کرده انــد( پیش بینــی  مشــخص 
بــا  یتــم  الگور ایــن  پیش بینی هــای  بــود.  دقیق تــر  پیش بینی هــا  داشــت، 
پیش بینی های همکاران، دوستان، اعضای خانواده و همسران مقایسه 
از  بهتر  ارائۀ عملکــردی  بــرای  یتم  الگور این  که  اســت  شــد. شــگفت آور 
از  بهتر  بــرای عملکــردی  نیــاز دارد.  بــه ده عــدد الیــک  تنهــا  همــکاران، 
از  بهتر  و  الیــک   150 به  از اعضای خانــواده  بهتر  به 70 الیــک،  دوســتان 
گر شما در حساب  همسران به 300 الیک احتیاج دارد. به عبارت دیگر، ا
فیس بــوک  یتــم  الگور باشــید،  داده  انجــام  الیــک   300 خــود  فیس بــوک 
پیش بینی  شــما  همســر  از  بهتر  را  شــما  خواســته های  و  نظرات  می تواند 

کند!
فرد  از خود  زمینه ها حتــی  بعضــی  در  یتــم فیس بــوک  الگور درواقــع، 
که  بود  شــده  خواســته  شــرکت کنندگان  از  داشــت.  بهتری  عملکرد  نیــز 
یا وســعت شــبکۀ اجتماعی  مواد مخدر  مانند میزان مصرف  چیزهایی 
یتم  الگور قضــاوت  بــا  درمقایســه  آنهــا  قضــاوت  کننــد.  یابــی  ارز را  خــود 
از سوی  زیر )ارائه شــده  با پیش بینی  کمتری داشــت. این تحقیق  دقت 
این نتیجه می رسد:  به  یتم فیس بوک(  الگور از سوی  نه  و  مؤلفین مقاله، 
که  و زمانی  کننــد  را ترک  روانــی خود  »افــراد ممکن اســت قضاوت های 
یا مســیرهای شــغلی  فعالیت ها  انتخاب  مانند  زندگی  تصمیمات مهم 
کنند. این امکان  رایانه ها  تکیــه  بر  را می گیرند،  یا حتی همســران خــود 
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گرفته می شــود،  بر اســاس داده ها  که  کــه چنین تصمیماتی  وجــود دارد 
آدمیان شود.« زندگی  بهبود  باعث 

که در  در تبصره ای شوم تر، همین مطالعه به طور ضمنی اشاره می کند 
ایاالت متحده، فیس بوک ممکن است  یاســت جمهوری  ر آتی  انتخابات 
بداند  بلکــه  دانســته،  را  آمریکایی  میلیــون  نظرات سیاســی ده هــا  نه تنهــا 
اینکه  و  بوده  آنها، رأی دهندگان حســاس و چرخشــی  از بین  کســانی  چه 
به ســوی خود چرخانــد. فیس بوک  را چگونــه می توان  رأی دهنــدگان  ایــن 
جمهوری خواهان  بین  تنگاتنگی  رقابــت  اوکاهما1  در  که  بگوید  می تواند 
که هنوز تصمیم  را،  رأی دهنــده ای  اســت و 32.417  برقرار  و دموکرات ها 
کاندیدا چه چیزی  هر  که  کرده  و مشــخص  نگرفته اند شناســایی  را  خود 
می تواند  چگونه  فیس بوک  بزنــد.  برهم  خود  به نفع  را  تعــادل  تا  بگوید  باید 
این  رایگان  به طور  آورد؟ ما  به دســت  را  ارزشــمند  این داده های سیاســی 

قرار می دهیم. فیس بوک  اختیار  در  را  اطاعات 
کل  بازرگانان،  پایی، فاتحان و  ارو کامیابی امپراطوری  در دوران اوج 
رنگارنگ می خریدند. در سدۀ  مهره های  ازای  در  را  کشــورها  و  جزیره ها 
یکم، داده های شخصی ما احتمااًل ارزشمندترین منبعی است  بیست و
ازای  در  را  این اطاعــات  ما  و  کننــد  ارائه  انســان ها می توانند  بیشــتر  که 
فناوری  به غول هــای  گربه ها  از  یدیوهــای جالبــی  و و  ایمیلــی  خدمــات 

یم. می سپار

فرمانروا تا  پیشگو  از 

پیشــگویان  بــه  یتم هــای دیگــر  الگور و  و فیس بــوک  گــوگل  کــه  هنگامــی 
کارگزاران  به صــورت  اســت همچنیــن  همه چیــزدان بدل شــوند، ممکن 
ویز2  گــذار،  مســیر  این  درک  به منظور  دربیاینــد.  فرمانروایــان  درنهایــت  و 
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بسیاری  که  رانندگی،  به  کمک  برای  جی پی اس  مبتنی بر  )اپلیکیشــنی 
ویــز  بگیریــد.  نظــر  در  را  می کننــد(  اســتفاده  آن  از  امــروزه  راننــدگان،  از 
استفاده  اپلیکیشن  این  از  که  کاربر  میلیون ها  نیســت.  نقشــه  یک  فقط 
و  ترافیکــی  ازدحامــات  به روزرســانی وضعیــت  می کننــد دائمــا در حــال 
سوانح رانندگی و حضور خودروهای پلیس هستند. ازاین رو، ویز می داند 
از طریق سریع ترین مسیر  و  ترافیک سنگین دور سازد  از  را چگونه  شــما 
به  تقاطع می رسید، احساستان  به  وقتی شما  برساند.  به مقصد  ممکن 
گردش به چپ  اما ویز  کنید،  گردش  که به سمت راست  شما می گوید 
اســت  بهتر  که  زود متوجه می شــوند  یــا  دیر  کاربــران  توصیــه می کنــد؛  را 

کنند. ی  پیرو ویز  از  به احساس خود  گوش دادن  به جای 
یتم ویز فقط به شکل یک پیشگو عمل  در ابتدا به نظر می رسد الگور
به  اما تصمیم آخر  و آن پاسخ می دهد،  می کند. شــما سوالی می پرسید 
کند،  را جلب  این پیشگو اعتمادتان  گر  ا این  حال،  با  عهدۀ شماست. 
کارگزار  یــک  به  را  ایــن پیشــگو  که  بــود  ایــن خواهد  بعــدی  گام عقانــی 
و  یتــم می دهید  الگور این  بــه  را  نهایی  کنیم. شــما فقط مقصــد  تبدیــل 
و بدون نظارت شما  این هدف،  به  برای تحقق بخشــیدن  یتم  الگور این 
اســت  اتفاق ممکن  این  ویز،  به  مربوط  کار می کند. در حالت  به  اقدام 
کنید  ی خودران متصل  به یک خــودرو را  ویز  که شــما  ی دهد  رو زمانی 
یا  بگیرد«  در پیش  به سمت خانه  را  »ســریع ترین مسیر  بگویید  ویز  به  و 
گیرد  در پیش  را  »مســیری  یا  گیرد«  در پیش  را  »خوش منظره ترین مســیر 
انجام  اما  کند.« شــما تصمیم می گیریــد،  تولیــد  را  آلودگی  کمتریــن  کــه 

ویز محول می کنید. به  را  دستورات خود 
فرمانروا تبدیل شــود. ویز  به یک  که ویز  نهایــت، محتمل اســت  در 
به  نســبت  بیشــتری  بســیار  اطاعــات  و  اختیــار،  در  یــادی  ز قــدرت  کــه 
و  کند  رانندگان  و ســایر  کنترل شــما  به  اســت شروع  دارد، ممکن  شــما 
این  به  کنید  فــرض  کند. مثًا  تعییــن  را  و تصمیمات شــما  خواســته ها 
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کنید  کنند و فرض  از آن استفاده  که ویز خیلی خوب است همه  دلیل 
نسبتًا  که مسیر شمارۀ دو  ترافیک است، در حالی  در مسیر شمارۀ یک 
درنتیجه  بدانند،  را  موضوع  این  همه  دهد  اجازه  ویز  گر  ا اســت.  خلوت 
نیز  این مســیر  و  بــه ســمت مســیر دو خواهنــد شــتافت  راننــدگان  تمــام 
استفاده می کنند  از یک پیشگو  که همه  مسدود خواهد شــد. هنگامی 
و همه به او باور دارند، این پیشگو به فرمانروا تبدیل می شود. درنتیجه، 
رانندگان اطاع  از  کند. شاید ویز فقط به نیمی  باید به جای ما فکر  ویز 
نیم  از  را  این اطاعــات  که  اســت، در حالی  که مســیر دو خلوت  دهــد 
ی مســیر یک  بنابراین، فشــار رو مــی دارد.  نــگاه  راننــدگان مخفــی  دیگــر 

کاهش می یابد. دو  بدون مسدود شدن مسیر 
کورتانا1  نــام  به  پیچیده تر  سیســتمی  توســعۀ  حال  در  مایکروســافت 
بــازی  در  مصنوعــی  هــوش  شــخصیت  یــک  از  برگرفتــه  نامــی  اســت؛ 
کورتانا یک دستیار شخصی  رایانه ای محبوِب این شرکت به نام هیلو2. 
را به صورت  بتواند آن  که مایکروسافت امید دارد  هوش مصنوعی است 
تشــویق  کاربــران  دهــد.  قــرار  ینــدوز  و آتــی  نســخه های  در  درون برنامــه، 
و  ایمیل ها  و  فایل هــا  تمــام  به  دهنــد  اجازه  کورتانــا  بــه  که  شــد  خواهند 
را شــناخته  آنها  بتوانــد  تــا  باشــد  آنها دسترســی داشــته  اپلیکیشــن های 
و  کنــد  ارائــه  آنهــا  بــه  موضــوع  هــزاران  درمــورد  توصیه هایــی  درنتیجــه  و 
بدل  اســت  کاربر  منافع  نماینــدۀ  که  مجازی  کارگــزار  یک  بــه  همچنین 
که چیزی را برای تولد همسر  کند  کورتانا می تواند به شما یادآوری  شود. 
کنید  رزرو  رســتوران  را در  و میزی  انتخاب  را  و هدیه ای  خــود خریداری 
به  کورتانا می تواند  ید.  بخور از شام  قبل  را یک ســاعت  داروهای خود  و 
برای  ید،  برندار از خواندن  گر همین حاال دســت  ا که  شــما هشدار دهد 
که  افتاد. همینطور  تأخیر خواهید  به  کاری مهم  به یک جلسۀ  رســیدن 

1  Cortana
2  Halo
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کورتانا به شما هشدار خواهد  شما در حال واردشدن به جلسه هستید، 
پامیم شما  و ســطح دو باال اســت  از حد  که فشــار خون شــما بیش  داد 
در چنین شــرایطی غالبًا  آماری  اساس ســوابق  بر  و  اســت  پایین  بســیار 
بهتر اســت  بنابرایــن،  انجــام داده ایــد.  کار  اشــتباهاتی جــدی در حــوزۀ 
از متعهدســاختن  و  نظر بگیرید  آزمایشــی در  به صورت  فعًا  را  همه چیــز 

کنید. نظر  قرارداد صرف  امضای هرگونه  یا  خود 
کارگزاران بدل شوند، ممکن است  به  از پیشــگویان  کورتاناها  وقتی 
کنند.  به نمایندگی از صاحبان خود به طور مستقیم با یکدیگر صحبت 
کورتاناهای  که  به نحوی  شــود،  آغاز  بی خطر  به شــکلی  می تواند  کار  این 
توافق  بــه  و زمان جلســه  بر ســر مکان  و  گرفته  تمــاس  با هم  و شــما  مــن 
به  بالقوه  کارفرمــای  یــک  که  گهــان متوجه می شــوم  نا بعــدًا  امــا  برســند. 
اجازه  فقط  بلکــه  نیســت،  رزومه  یک  ارســال  به  نیازی  که  می گویــد  من 
عاشق  یک  کورتانای  یا  بکشــد.  ســیخ  به  مرا  کورتانای  او  کورتانای  دهم 
به مبادلۀ اطاعات  با هم  و  برقرار می کند  ارتباط  کورتانای من  با  بالقــوه 
خیر  یا  اســت  خوب  پیونــد  این  آیــا  که  می گیرنــد  تصمیــم  و  می پردازنــد 

اطاع صاحبان خود(. بدون  )کامًا 
اســت  به دســت می گیرند، ممکن  را  اختیار  کورتاناها  که  همینطور 
کنند،  یکدیگر  دســتکاری  به  شــروع  خود  صاحبان  منافع  افزایــش  برای 
کیفیت  بــه  ازدواج،  بــازار  یــا  کار  بــازار  در  که شــاید موفقیــت  تــا جایــی 
را در  کورتاناها  به روزتریــن  کــه  ثروتمندانی  باشــد.  کورتانای شــما وابســته 
مزیتی  دارای نسخۀ قدیمی هستند،  که  فقرایی  به  دارند نسبت  اختیار 

قطعی خواهند داشت.
اســت.  مربــوط  کورتانــا  صاحــب  هویــت  بــه  موضــوع  مبهم تریــن  امــا 
و یک خود  نیستند  افراد  انســان ها همان  به حال دیده ایم،  تا  که  همانطور 
کســی  به نفع چه  باید  کورتانا  بنابراین،  یکپارچۀ منفرد به شــمار نمی روند. 
نو تصمیم می گیرد  آغاز سال  در  روایت گر من،  کنید خود  کند؟ فرض  کار 
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برود. یک  باشــگاه بدنســازی  به  روز  و هر  کنــد  را شــروع  یم غذایی  رژ یــک 
که نوبت به باشگاه بدنسازی می رسد، خوِد تجربه کننده  هفته بعد، زمانی 
پیتزا سفارش دهد.  و  کند  را روشن  تلویزیون  که  کورتانا دستور می دهد  به 
از  یا  کند  اطاعت  تجربه کننــده  از خوِد  بایــد  آیا  کند؟  کار  باید چه  کورتانــا 

گرفته است؟ روایت گر یک هفته پیش  که خوِد  تصمیمی 
با یک ســاعت  کورتانــا واقعًا  آیــا  که  بپرســید  از خــود  ممکــن اســت 
خــوِد  تــا  می کنــد  تنظیــم  را  آن  شــب ها  روایت گــر  خــوِد  کــه  زنــگ دار 
خیر.  یا  دارد  تفــاوت  کنــد،  بیدار  کار  بــرای  به موقع  فــردا  را  تجربه کننــده 
بیشــتری  بســیار  اقتدار  زنــگ دار  با یک ســاعت  کورتانــا در مقایســه  امــا 
با فشــردن یک دکمه، ساعت  ی من دارد. خوِد تجربه کننده می تواند  رو
آنقدر خوب می شناســد  مرا  کورتانا  کند. در عوض،  را خاموش  زنگ دار 
به  وادار  مــرا  تا  را فشــار دهد  کــدام دکمه هــای درونی  کــه می دانــد دقیقًا 

کند. »توصیه«ی خود  از  ی  پیرو
و  نــو1  گــوگل  نیســت.  تنهــا  بــازی  ایــن  در  مایکروســافت  کورتانــای 
نیز  آمازون3  به همین سو هستند.  گام برداشتن  نیز در حال  اپل2  ســیرِی 
از  و ســپس  را مطالعه  دائمًا شــما  که  کار می گیــرد  بــه  را  یتم هایــی  الگور
به شما استفاده می کنند.  برای توصیه محصوالت  انباشــتۀ خود  دانش 
کتاب فروشی واقعی می روم در بین قفسه ها قدم می زنم  وقتی من به یک 
به  وقتی  اعتماد می کنم.  به غریزۀ خــودم  کتاب مناســب  انتخاب  و در 
به من  و  یتمی ظاهر شــده  الگور فــورًا  مــی روم،  آمازون  فروشــگاه مجــازی 
پســندیده اید.  را  کتاب هــا  کــدام  گذشــته  در  شــما  »می دانــم  می گویــد: 
را  کتاب  آن  یــا  این  به شــما شــباهت دارد غالبًا  آنها  که ســلیقۀ  افرادی 

داشته اند.« نیز دوست 

1  Google Now
2  Apple’s Siri
3  Amazon
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افراد  بیشــتر  ایــاالت متحده  در  امــروزه  اســت.  راه  آغــاز  فقط  ایــن  و 
می خواننــد.  دیجیتــال  کتاب هــای  چاپ شــده  کتاب هــای  به جــای 
کاربرانشــان  در هنگام مطالعۀ  قادرند  آمــازون  کیندِل1  مانند  تجهیزاتــی 
زیــر  می توانــد  شــما  کینــدل  مثــًا  کننــد.  جمــع آوری  را  آنهــا  اطاعــات 
کدام  و  را ســریع  کتاب  یــک  از  کدام بخش  که شــما  باشــد  نظر داشــته 
در  و  کرده اید  استراحت  کدام صفحه  در  آهسته می خوانید؛  را  بخش ها 
گذاشته اید و هیچ گاه دوباره سراغ آن نرفته اید.  کنار  کتاب را  کدام سطر 
گر  ا کنــد.(  بازنویســی  کمی  را  به مؤلــف بگوییــم آن بخش  )بهتــر اســت 
یست ســنجی  ز حســگرهای  و  چهره  تشــخیص  دســتگاه  یک  با  کیندل 
که می خوانید چگونه  که هر جمله ای  به روزرسانی شود، خواهد دانست 
کیندل  تأثیــر می گــذارد. درنتیجــه،  بــر ضربــان قلب و فشــار خون شــما 
ناراحتی  باعث  و چه چیزی  باعث خنده  که چه چیزی  خواهد فهمید 
در حال   وقتی  اســت. خیلی زود،  باعث خشــم شما شــده  و چه چیزی 
نیز در حال  خواندن شــما خواهند  کتاب ها  کتاب ها هســتید،  خواندن 
فراموش  را  کــه خوانده ایــد  بیشــتر چیــزی  گرچــه شــما خیلــی زود  ا و  بــود 
کرد. چنین  فراموش نخواهد  را هم  آمازون حتی یک مورد  کرد،  خواهید 
را  کتاب ها  با دقتی غیرطبیعی  را قادر خواهد ساخت  آمازون  داده هایی 
قادر خواهند  را  آمــازون  داده ها همچنین  این  کند.  انتخاب  برای شــما 
و چگونه می تواند شما  کسی هستید  بداند شــما دقیقًا چه  که  ساخت 

کند. روشن  و  را خاموش 
این  از  که جداشــدن  برســیم  نقطه ای  به  ما  اســت  ســرانجام ممکن 
شــود.  امکان ناپذیــر  نیــز  لحظــه  یــک  بــرای  حتــی  همه چیــزدان  شــبکۀ 
امیدواری های  گر  ا بود.  به معنای مرگ خواهد  این شــبکه  از  جداشــدن 
از تجهیزات  آینده مجموعــه ای  انســان های  بپیوندد،  پزشــکی به تحقق 
یست سنجی ازجمله ارگان های فراطبیعی و نانو-روبات ها را در داخل  ز

1  Kindle
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نظر  زیر  را  ما  این تجهیزات ســامتی  و  قرار خواهنــد داد  بدن هــای خود 
محافظــت  مــا  از  آســیب ها  و  بیماری هــا  و  عفونت هــا  برابــر  در  و  گرفتــه 
از  مطلع شــدن  برای  هم  باید  تجهیزات  این  وجود،  ایــن   با  کرد.  خواهند 
برابر طاعون های  آخرین دستاوردهای پزشکی، و هم برای محافظت در 
باشند. دقیقًا  آناین  روزهای هفته  تمام  در  و  سایبری جدید، شبانه روز 
و  ویروس ها  معــرض حملــۀ  در  دائمــًا  رایانه هــای خانگــی  کــه  همانطــور 
و  تنظیم کنندۀ ضربان قلب من  دارند،  قرار  تروجان1  اســب های  و  کرم ها 
نیز به همین شکل مورد حمله  نانوتک من  ایمنی  سمعک من و سیستم 
را به روز  برنامۀ ضد ویروس بدن خود  گر من به طور مرتب  ا قرار می گیرند. 
که میلیون ها  نکنم، ممکن است یک روز از خواب بیدار و متوجه شوم 
کنترل هکری  کنون تحت  که در رگ های من حرکت می کند ا نانوروباتی 

کرۀ شمالی است. در 
اســت  ممکــن  بیســت و یکم  ســدۀ  جدیــد  فن آوری هــای  بنابرایــن، 
و  کــرده  ســلب  را  آنهــا  اختیــار  و  ســاخته  معکــوس  را  بشــری  انقــاب 
سرنوشــت  ایــن  از  گــر  ا برســاند.  قــدرت  بــه  را  غیربشــری  یتم هــای  الگور
درواقــع،  نکنیــد.  ســرزنش  را  رایانــه ای  خوره هــای  می هراســید، 
که  بدانیم  اســت  مهــم  اتفاقات هســتند.  ایــن  یست شناســان مســئول  ز
کل  ی محرک  نیرو رایانه ای،  از علوم  بیشــتر  یست شناســانه  بینش های ز
نتیجه گیری  کــه  یســتی هســتند  ز این علوم  تأمین می کنند.  را  روند  این 
نباشــد  اینطور  گر  ا یتم ها هســتند.  الگور زنده، همان  کرده انــد موجودات 
یتم ها متفاوت باشد(  با عملکرد الگور گر عملکرد موجودات زنده ذاتًا  )ا
بیافرینند،  شــگفتی هایی  زمینه ها  دیگر  در  می تواننــد  رایانه ها  درنتیجــه 
و مطمئنًا  کنند  را هدایت  مــا  زندگی  و  را درک  ما  بود  قادر نخواهند  امــا 
اینکه  به محض  وجــود،  این   بــا  بود.  نخواهند  مــا  با  ادغام شــدن  به  قادر 
یتم ها  الگور که موجودات زنده همان  کنند  یست شناسان نتیجه گیری  ز

1  Trojan horses
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برداشــته  را  غیرارگانیک  و  ارگانیــک  موجودات  بیــن  دیوار  آنها  هســتند، 
فاجعــه ای  بــه  مکانیکــی  کامــًا  موضوعــی  از  را  رایانــه ای  انقــاب  و 
به  انســان های فردی  از  را  و اختیار  کرد  تبدیل خواهنــد  یست شناســی  ز

کرد. یتم های شبکه ای محول خواهند  الگور
این  حقیقت  اما  می هراسند،  پیشــرفت ها  این  از  افراد  برخی  گرچه  ا
امروزه  کــرد.  اســتقبال خواهند  آن  از  نفر مشــتاقانه  که میلیون هــا  اســت 
از زندگی خود به صورت آناین و  یادی  گذراندن مدت ز از ما با  بسیاری 
ضبط فعالیت های روزانۀ خود و شدیدًا عصبانی شدن از ایجاد اختال 
فردیت خود  و  قید حریم خصوصی  برای چند دقیقه،  اتصال، حتی  در 
یتم ها در اطراف ما در حال  از انسان ها به الگور انتقال اختیار  را زده ایم. 
بــه دلیل  بلکه  گهانی،  نا به دلیــل یک تصمیــم دولتــی  نــه  اســت،  وقوع 

انتخاب های شخصی عادی. از  سیلی 
پلیســی  اســت یک دولت  کار ممکن  نتیجــۀ  نباشــیم،  گــر مراقب  ا
اینکه  تمــام فعالیت های ما، بلکه حتی  نه تنها  که دائمًا  باشــد  اورِولی1 
و  می گیــرد  نظــر  زیــر  را  می گــذرد  چــه  مــا  مغزهــای  و  بدن هــا  داخــل  در 
استفاده هایی  چه  اســتالین2  که  کنید  فکر  این  به  فقط  می کند.  کنترل 
و  بکنــد  حاضــر  همه جــا   یست ســنجِی  ز حســگرهای  از  می توانســت 
این   بــا  کند.  پیــدا  آنها  بــرای  اســت  اســتفاده هایی ممکــن  پوتیــن چــه 
کابوس های سدۀ بیستم  از تکرار  انســانی  گرچه حامیان فردیت  ا حال، 
فردیت  هستند،  اورِولی  آشــناِی  دشمنان  با  مقابله  آمادۀ  و  می هراســند 
از  بزرگ تــر،  بســیار  خطــری  با  یارویــی  رو حــال  در  حــاال  همیــن  انســانی 
یکم احتمال اینکه فرد به آرامی  سمتی مخالف است. در سدۀ بیست و
از بیرون به طور بی رحمانه  که  از این است  از درون متاشی شود بیشتر 

خرد شود.

1  Orwellian
2  Stalin
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و  کــرده  بیعت  مــن  فردیــت  بــا  دولت هــا  و  شــرکت ها  بیشــتر  امــروزه 
و  نیازها  بــرای  سفارشــی،  تفریحات  و  آمــوزش  و  دارو  فراهم کــردن  وعــدۀ 
و دولت ها  اما شــرکت ها  را می دهنــد.  مــن  خواســته های منحصربه فــرد 
تجزیه  بیوشــیمی  به خرده نظام های  مرا  بایــد  ابتدا  کار،  این  انجــام  برای 
زیر  در همه جــا حاضرند  که  با حســگرهایی  را  این خرده نظام هــا  کــرده، 
کنند.  رمزگشــایی  قدرتمند  یتم های  الگور با  را  آنها  و عملکرد  گرفته  نظر 
یای مذهبی  از یک رؤ که فرد چیزی بیش  در این فرایند، معلوم می شود 
الکترونیک،  و  بیوشــیمی  یتم هــای  الگور از  بافتــه ای  واقعیــت،  نیســت. 

بود. فردی خواهد  بدون قطب های  و  واضح  مرزهای  بدون 

نابرابری ارتقای 

بررســی  را  لیبرالیســم  تهدیــد عملــی علیــه  از ســه  فقــره  مــا دو  اینجــا  تــا 
از دست خواهند داد؛  را  ارزش خود  کامًا  انسان ها  اینکه  ابتدا  کرده ایم: 
اما  بود،  خواهند  ارزشــمند  جمعی  به طور  همچنان  انســان ها  اینکه  دوم 
یتم های  الگور و در عــوض  از دســت خواهنــد داد  را  اختیــار فردی خود 
کرد. این نظام همچنان به شما نیاز دارد  جانبی آنها را مدیریت خواهد 
رایانه ای  کدهــای  آمــوزش داده و  را  یخ  تار را ســاخته،  تــا ســمفونی هایی 
بیشتر  و درنتیجه  از خودتان خواهد شناخت  بهتر  را  اما شما  بنویســید، 
این  از  کامًا  نیــز  و شــما  گرفت  به جای شــما خواهد  را  تصمیمات مهم 
این  حال،  با  بود؛  بد نخواهد  الزامًا  این دنیا  بود.  امر خوشــحال خواهید 

بود. پسالیبرال خواهد  دنیایی 
هم  همچنان،  افراد  بعضی  که  است  این  لیبرالیسم  علیه  سوم  تهدید 
باقی می مانند،  به صورت سردرنیاوردنی  و هم  به صورت صرف نظرنکردنی 
ارتقایافته را شکل  از انسان های  کوچک و صاحب امتیازی  گروه نخبۀ  اما 
و غریب،  باورنکردنی عجیب  قابلیت هــای  از  فرابشــرها  این  خواهند داد. 
اجــازه خواهد  آنها  بــه  که  بود  برخــوردار خواهنــد  و خاقیــت بی ســابقه ای 
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آنها خدماتی  کنند.  اتخــاذ  را  از مهم ترین تصمیمات جهان  بســیاری  داد 
که این نظام، نه می تواند  ضروری به این نظام ارائه خواهند داد، در حالی 
ارتقا نخواهند  با این  حال، بیشتر انسان ها  کند.  آنها را درک و نه مدیریت 
یتم های  الگور که هم  تبدیل می شوند  مادون  قشــر  به یک  متعاقبًا  و  یافت 

آنها سلطه خواهند داشت. بر  فرابشرهای جدید  و هم  رایانه ای 
پایه های  نابودی  باعث  یست شناسی  ز قشرهای  به  انسان ها  تقسیم 
شــکاف های  بــا  می توانــد  لیبرالیســم  شــد.  خواهــد  لیبــرال  ایدئولــوژی 
لیبرالیســم،  که  آنجا  از  درواقــع،  کند.  یســتی  اجتماعی-اقتصــادی هم ز
بدیهــی  را  شــکاف ها  ایــن  وجــود  می دهــد،  ترجیــح  برابــری  بــه  را  آزادی 
به طور پیش فــرض تمام  لیبرالیســم همچنــان  این  حــال،  بــا  می پنــدارد. 
انسان ها را دارای ارزش و اختیاری یکسان می پندارد. از دیدگاه لیبرال، 
قلعه ای مجلل  در  و  بوده  میلیاردر  فرد  که یک  ندارد  ابدًا مشکلی وجود 
زندگی  حصیــری  کلبــه ای  در  فقیــر  رعیتــی  که  حالــی  در  کنــد،  زندگــی 
همچنان  رعیــت  آن  منحصربه فــرد  تجــارب  لیبرالیســم،  بنابــر  می کنــد. 
که  اســت  به همیــن دلیل  دارد.  میلیــاردر  فــرد  تجــارب  بــا  برابــر  ارزشــی 
مؤلفین لیبرال رمان هایی طوالنی درمورد تجارب رعیت فقیر می نویسند 
برای  گر شــما  ا را می خوانند.  کتاب ها  با ولع این  نیز  و حتــی میلیاردرها 
می بینید  یــد،  برو گاردن2  کاونــت  یا  ی1  بــرادو به  بینوایــان  نمایش  دیــدن 
ثروت  کل  احتمــااًل  و  دارند  قیمت  دالر  صدهــا  خوب  صندلی هــای  که 
ژان  با  آنهــا همچنان  این  وجود،  بــا  به میلیاردها می رســد.  تماشــاچیان 
برادرزاده های  به  برای غذادادن  نان  به دلیل دزدیدن قرصی  که  والژانی3 
گرسنگی در حال مرگ بودند و نوزده سال را در زندان سپری  از  که  خود 

کرد، همدردی می کنند.

1  Broadway
2  Covent Garden
3  Jean Valjean
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رأی  که  روزی  نیــز عمــل می کنــد؛  انتخابــات  روز  در  همیــن منطــق 
لیبرال  راه حل  دارد.  ارزش  میلیاردر  فرد  رأی  اندازۀ  به  فقیر دقیقًا  رعیت 
ایجاد  بــرای  به جای تاش  کــه  اســت  این  نابرابری اجتماعی  رفــع  بــرای 
بــرای تجــارب مختلف  برابــر  ارزشــی  بــرای همــگان،  تجربــه ای یکســان 
کــه  راه حــل هنگامــی  ایــن  آیــا  ایــن  حــال،  بــا  نظــر می گیــرد.  در  بشــری 
ثروتمندان و فقرا نه تنها از طریق ثروت بلکه از طریق شکاف های واقعی 

بود؟ از هم جدا شوند، عملی خواهد  نیز  یست شناسی  ز
باالی  هزینه های  بــه  نیویورک تایمز  در  خود  مقالۀ  در  جولــی  آنجلینا 
که جولی انجام داده بود، 3000  کرد. آزمایشی  آزمایش های ژنتیک اشاره 
دالر هزینه داشت )جدا از قیمت خود عمل جراحی و جراحی بازسازی 
آن یک  در  که  انجام شــد  دنیایی  در  آزمایش  این  مربوطه.(  و مداواهای 
تا   1 بین  روزانه  نفــر دیگر  میلیارد  و 1.5  1 دالر  از  کمتر  روزانه  نفــر  میلیارد 
را به ســختی  افــراد تمام زندگی خود  این  گر  ا 2 دالر درآمــد دارنــد. حتــی 
تهیه  را  ژنتیک 3000 دالری  آزمایــش  کننــد، هیچ گاه نمی توانند پول  کار 
اقتصادی در حال حاضر فقط در حال رشد  اینکه شکاف های  و  کنند 
ثروتمند جهان  فرد  و دو  ارزش دارایی شــصت  هســتند. در سال 2016، 
از  بود!  جهان  فقیرترین هــای  از  نفر  میلیــارد   3.6 دارایی  ارزش  انــدازۀ  به 
این  درنتیجه  اســت،  نفر  میلیــارد  تقریبًا 7.2  که جمعیت جهــان  آنجــا 

دارند. دارایی  بشریت  پایینِی  نیمۀ  کل  اندازۀ  به  میلیاردر  شصت و دو 
کاهش خواهد  یاد در طول زمان  هزینۀ آزمایش دی ان ای به احتمال ز
ساخته شــدن  حال  در  همینطور  پرهزینــه  جدید  فرایندهــای  امــا  یافت، 
دســترس  در  یــج  به تدر قدیمــی  مداواهــای  گرچــه  ا درنتیجــه،  هســتند. 
از عامۀ  گرفت، نخبگان همیشــه چند قدمــی  قرار خواهــد  افــراد  عمــوم 
مزایای  بســیاری  از  ثروتمندان  یخ،  تار طول  در  بود.  خواهنــد  جلوتر  مردم 
یست شناســی  اما هیچ شــکاف ز برده اند،  لــذت  و سیاســی  اجتماعــی 
از فقرا جدا نکرده اســت. اشراف ســاالران قرون وســطی  را  آنها  عظیمــی 
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و  دارد  آنها جریــان  در درون رگ هــای  اعــا  آبــی  کــه خون  بودند  مدعــی 
دیگران  از  باهوش تــر  آنهــا طبیعتًا  که  داشــتند  اصرار  برهمن هــای هندو1 
آینده می توانیم  در  این  حــال،  با  بودند.  باورها خیالــی  این  اما  هســتند؛ 
و شــناختی  فیزیکی  توانایی هــای  زمینۀ  در  واقعــی  شــاهد شــکاف های 
وجود  به  جامعه  مابقی  و  ارتقایافته،  فرادســت  طبقۀ  یک  بین  که  باشیم 

آمد. خواهد 
استاندارد  پاسخ  مواجه می شــوند،  این سناریو  با  دانشــمندان  وقتی 
که در زمینۀ  یادی  که در سدۀ بیستم جهش های بسیار ز آنها این است 
نفع  کل جمعیت  به  نهایتًا  اما  آغاز شد،  ثروتمندان  با  آمد  پزشکی پدید 
باعــث  بــه شــکاف های اجتماعــی  به جــای وسعت بخشــیدن  و  رســاند 
در  آنتی بیوتیک ها  و  کســن ها  وا مثًا  شد.  شکاف ها  این  کوچک تر شــدن 
اما  کشــورهای غربی ســود می رســاند،  در  باالتر  به طبقات  ابتــدا عمدتًا 

آدمیان می شود. تمام  زندگی  بهبود  باعث  در همه  جا  امروزه 
نیز  یکم  بیســت و فرایند در ســدۀ  ایــن  که  انتظــار  این  این  حــال،  بــا 
باشــد.  یاپردازانه  رؤ کمی  به دو دلیــل  تکــرار خواهد شــد، ممکن اســت 
اســت.  انقاب فکری عظیم  از یک  پزشــکی در حــال عبور  اینکه  ابتدا 
اما پزشکی  بیماران داشت.  پزشکی در سدۀ بیستم سعی در شفادادن 
ارتقــای  بــرای  تــاش  در حــال  فزاینــده ای  به طــور  یکم  بیســت و در ســدۀ 
بود،  ی طلبانه  تســاو پــروژۀ  یــک  بیمــاران  شــفای  اســت.  ســالم  آدم های 
فیزیکی  سامت  از  هنجاری  اســتانداردی  که  داشــت  این  بر  فرض  زیرا 
از آن  بایــد  و  بــرده  لــذت  از آن  کــه همــه می تواننــد  و فکــری وجــود دارد 
قــرار می گرفت، این  از این هنجــار  پایین تــر  فــردی  گر  ا باشــند.  بهره منــد 
کنند تا »مانند  کمک  که این مشکل را حل، و به او  وظیفۀ پزشکان بود 
پروژۀ نخبه گرا است،  افراد ســالم یک  ارتقای  به عکس،  باشــد«.  دیگران 
را  افراد  تمام  بر  اعمال  قابــل  اســتاندارد همگانِی  به یک  مربوط  ایدۀ  زیرا 

1  Hindu Brahmins
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به  برتری نسبت  افراد یک  به برخی  که  این است  به دنبال  و  کرده  انکار 
باالی متوســط  که حافظه های عالی تر و هوش  افرادی  افراد دیگر بدهد؛ 
آنقدر  ارتقا  از  گونه ای  گر  ا توانایی های جنســی درجۀ یک می خواهند.  و 
بــه عنوان خط  درنتیجه  ببرند،  لــذت  آن  از  که همــه  شــود  رایج  و  ارزان 
در  بعدی درمان ها، ســعی  نســل  که  تلقی خواهد شــد  مبنــای جدیدی 

آن خواهند داشت. پشت سرگذاشتن 
بهتری  از ســامت  به راحتــی  فقــرا می توانند  تــا ســال 2070  متعاقبــًا 
این  وجود، شــکاف جداســاز  بــا  اما  باشــند،  بهره منــد  امــروز  بــه  نســبت 
با  را  آدمیان معمواًل خــود  بــود.  بزرگ تــر خواهد  بســیار  ثروتمندان  از  آنهــا 
بدبخت  پیشــینیان  نه  می کنند،  مقایســه  خود  خوشــبخت تر  معاصرین 
یت1  آمریکایی در یک محلۀ فقیرنشین دیترو گر شما به یک فقیر  ا خود. 
از خــود، در یک قرن  با اجداِد ســه نســل قبل  او در مقایســه  که  بگویید 
به مراقبت بهداشــتی و درمانی بهتری دسترســی دارد، این حرف  پیش 
چنیــن  درواقــع،  شــود.  او  خوشــحالی  باعــث  اســت  ممکــن  به ســختی 
خواهــد  نظــر  بــه  خودپســندانه  و  خودبینانــه  مخــوف  به شــکلی  کامــی 
کارگران  با  را  باید خــودم  گفــت: »چرا  او در جواب شــما خواهد  رســید. 
دارم  دوســت  من  کنــم؟  مقایســه  نوزدهــم  ســدۀ  رعیت هــای  و  کارخانــه 
کن نواحی  یا حداقل مانند آدم های سا تلویزیون  ثروتمندان داخل  مانند 
گر در سال 2070 شما  کنم.« به طور مشابه، ا برون شهری، ثروتمند زندگی 
از سامت درمانی بهتری نسبت به سال  که  پایین تر بگویید  به طبقات 
2017 بهره مند هستند، این جمله ممکن است تسلی خاطر سردی برای 
که بر جهان تسلط  آنها باشد، زیرا آنها خود را با فرابشرهای ارتقایافته ای 

کرد. مقایسه خواهند  دارند 
کامًا  تمام پیشرفت های پزشکی، ما نمی توانیم  به رغم  عاوه براین، 
بهتری  از سامت درمانی  فقرا مطمئنًا  که در سال 2070  باشیم  مطمئن 

1  Detroit
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و نخبگان  که دولــت  ایــن خاطر  به  بهره مند هســتند،  امــروز  به  نســبت 
ممکن است عاقۀ خود به ارائۀ مراقبت درمانی برای فقیران را از دست 
زیرا سدۀ  به همگان ســود می رســاند  پزشــکی  بیســتم  بدهند. در ســدۀ 
بیستم عصر توده ها بود. ارتش های سدۀ بیستم به میلیون ها سرباز سالم 
نیاز داشــتند. درنتیجه، دولت ها  کارگر ســالم  میلیون ها  به  اقتصادها  و 
خدمات سامت عمومی را برای تضمین سامت و توانمندی همگانی 
تســهیات  ارائــۀ  مــا  پزشــکی  بزرگ تریــن دســتاوردهای  ارائــه می کردنــد. 
کمپین های واکسیناسیون و ریشه کن کردن  مربوط به بهداشت عمومی و 
ژاپنی منافع مشخصی  بود. در سال 1914 نخبگان  بیماری های مسری 
فاضاب  شــبکه های  و  بیمارستان ها  ســاخت  و  فقرا  کسیناســیون  وا در 
کشــوری  ژاپن  گــر می خواســتند  ا زیــرا  داشــتند،  فقیرنشــین  در محــات 
به چندین میلیون  باشد،  اقتصادی قوی  و  ارتشــی قدرتمند  با  قدرتمند 

نیاز داشتند. کارگر سالم  و  سرباز 
بــا آن،  باشــد، و همراه  تمــام شــده  توده هــا ممکن اســت  امــا عصــر 
همینطور  باشــد.  رســیده  پایان  بــه  نیز  توده هــا  درمان  و  بهداشــت  عصــر 
یتم هــا می دهند،  الگور بــه  را  انســانی جــای خود  کارگران  و  کــه ســربازان 
سطوح  ارائۀ  که  کنند  نتیجه گیری  است  ممکن  نخبگان  برخی  حداقل 
فقرای  از  توده هایــی  بــرای  ســامتی  از  اســتانداردی  حتی  یا  بهبودیافتــه 
تمرکز خود  که  بســیار عاقانه تر است  و  باشــد  بیهوده  کاری  بی مصرف، 
از هنجارها قرار  فراتر  از فرابشرهای  ارتقای تعداد انگشت شماری  ی  را رو

دهند.
از  که  کرۀ جنوبی  و  ژاپن  کشــورهایی ماننــد  و ولد در  زاد  نرخ  امروزه 
زمینۀ  در  شگرفی  تاش های  آنها  در  و  هســتند  پیشــرفته  فناوری  لحاظ 
انتظارات  آنهــا  از  )که  کــودکان  از  کمتروکمتری  تعــداد  آموزش  و  پــرورش 
کشورهای  نزولی است. چگونه  انجام می شود،  بیشتروبیشــتری می رود( 
که در حال توسعه هستند می توانند  بزرگی مانند هند یا برزیل یا نیجریه 
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کشــورها شــبیه یک قطار  باشــند؟ این  امیدوار  ژاپن  کشــور  با  بــه رقابت 
از  نشســته اند  درجه یــک  گن هــای  وا در  کــه  نخبگانــی  هســتند.  طویــل 
کشــورهای  بیشــتر  بــه  شــبیه  درآمــدی ای  و  آموزشــی  و  درمانــی  ســطوح 
میلیــون  صدهــا  حــال،  ایــن   بــا  هســتند.  بهره منــد  جهــان  توســعه یافتۀ 
از  کرده اند همچنان  گن های درجه سه تجمع  وا در  که  شــهروند معمولی 
یلی  گسترده ای رنج می برند. نخبگان هندی یا برز بیماری و جهل و فقر 
انجــام دهند؟  کاری  بعد چــه  در ســدۀ  ترجیح می دهند  نیجریــه ای  یــا 
سرمایه گذاری  یا  فقیر  میلیون  صدها  مشــکات  رفع  برای  سرمایه گذاری 
زمانی  یعنی  بیســتم  برخاف ســدۀ  ثروتمند؟  میلیون  ارتقای چند  بــرای 
از  آنها  که  این دلیل  به  فقرا داشتند  که نخبگان سعی در رفع مشکات 
کردن  بیســت و یکم جدا در ســدۀ  بودند،  اقتصادی حیاتی  و  نظامی  نظر 
به  گن های درجه یک  وا به  گن های بی مصرف درجه سه و شتاب دادن  وا
کارآمدترین  باشــد( می تواند  کــه بی رحمانه  ســمت جلو، )هر چقدر هم 
ژاپن ممکن است به جای  با  رقابت  برای  برزیل  کشــور  اســتراتژی باشد. 
تعداد  بــه  بیشــتر  باشــد،  ســالم  کارگر معمولی  میلیون ها  نیازمنــد  اینکــه 

باشد.  داشته  احتیاج  ارتقایافته  فرابشرهای  از  انگشت شماری 
کــه  فرابشــرهایی  پیدایــش  بــا  می تواننــد  چگونــه  لیبــرال  باورهــای 
اســتثنایی هستند،  و فکری  و احساســی  فیزیکی  توانایی های  صاحب 
با تجارب  اساســًا  فرابشــرها  این  گــر معلوم شــود تجارب  ا بمانند؟  زنــده 
افتاد؟  اتفاقی خواهد  متفاوت است، چه  انسان های خردمند1 معمولی 
و  دزد  خردمنِد  انســان های  تجارب  بــه  مربوط  رمان های  از  فرابشــرها  گر  ا
روابط  با  مرتبط  تلویزیونی  که ســریال های  کافه شوند، در حالی  پســت 
عاشقانۀ فرابشرها برای انسان های معمولی نامفهوم باشند چه می شود؟
بر قحطی و طاعون  انســانی در ســدۀ بیســتم )غلبه  بزرگ  پروژه های 
و  فراوانــی  مــورد  در  همگانــی  هنجــار  یــک  از  داشــتند  ســعی  جنــگ(  و 

1  Sapiens
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کنند.  سامت و صلح برای همگان و بدون هیچ استثنایی محافظت 
سعادت  و  فناناپذیری  به  )رســیدن  بیست و یکم  ســدۀ  جدید  پروژه های 
ایــن   بــا  کننــد.  بشــریت خدمــت  تمــام  بــه  دارنــد  امیــد  نیــز  و خدایــی( 
از هنجار،  این پروژه هــا به جای حفاظــت  اینکه هــدف  بــه دلیل  حــال، 
به وجودآمدن قشری  باعث  آنها  بسیار  به احتمال  اســت،  آن  از  فراتررفتن 
رفتار  و  کرده اند  را ترک  لیبرال خود  یشه های  که ر فراانسان ها می شوند  از 
با  نوزدهم  پایی های ســدۀ  ارو رفتــار  با  انســان های معمولــی فرقی  با  آنهــا 

باشد. نداشته  آفریقایی ها 
به  را  انســان ها  یک،  تکنولوژ پیشــرفت های  و  علمی  کتشــافات  ا گر  ا
و  انســان های بی مصرف  از  توده ای  که یکی شامل  کند  دو قشــر تقســیم 
یا  باشد،  برگزیده  ارتقایافتۀ  فرابشــرهای  از  کوچکی  تعداد  شامل  دیگری 
بسیار  یتم های  الگور دست  به  انسان ها  دست  از  کلی  به طور  اختیار  گر  ا
فرو خواهد شکست.  لیبرالیســم  این صورت  در  منتقل شود،  هوشــمند 
این  از  این خأل حاصل  ایدئولوژی های جدیدی می توانند  یا  چه دین ها 
رقم  را  مــا  گونۀ  نــوادگان خدا بعــدی  تکامل  ســیر  و  کنند  پــر  را  پاشــی  فرو

بزنند؟
***

)ازجملــه  هــراری  نــوح  یــووال  کتاب هــای  بیشــتر  مطالعــۀ  بــرای 
انســان  کتــاب  بــه دو  کنــون خواندیــد(  ا کــه  یادداشــت های خاصــه  ای 

کنید. مراجعه  گونه  انسان خدا و  خردمند 
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