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صدسال دگر
و آینده اقتصاد جهان
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
هنگامیکــه حــاج محمدحســین امیــن الضــرب در ســال  ۱۲۶۳مجلــس«وکالی
تجــار» را بنیــان نهــاد احتمــاالً تصــور نمیکــرد کــه در حــال پیریــزی یکــی از
دیرپاتریــن نهادهــای اقتصــادی ایــران اســت کــه در مواجهــه بــا طوفانهــای
اجتماعــی و سیاســی پایــدار میمانــد و بــه شــکلی درمیآیــد کــه مــا امــروز آن را
بهعنــوان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران میشناســیم؛ یکــی
از مهمترین نهادهای بخش خصوصی با حدود پانزده هزار عضو.
امیــن الضــرب صنعــت بــرق را بــه ایــران آورد ،تأســیس بانــک را پیشــنهاد کــرد
و مجلــس وکالی تجــار را بنیانگــذاری کــرد .بیتردیــد او چــه زمانــی کــه بــه
دنبــال انتقــال فـنآوری بــه داخــل کشــور بــود ،چــه زمانــی کــه تأســیس مؤسســات
مالــی را پــی میگرفــت و چــه زمانــی کــه نهــاد مــدرن اتــاق بازرگانــی را ایجــاد
میکــرد ،خــودآگاه یــا ناخــودآگاه ،از افــق دیــد بلندمدتــی برخــوردار بــود .اکنــون
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مــا بهعنــوان وارثــان ایــن نهــاد تــاش کردهایــم کــه ایــن نــگاه بلندمــدت را
حفــظ کنیــم و بــه آن ســاختار نظاممندتــری بدهیــم .انتشــار مجلــه «آیندهنگــر»
و کتابهایــی ماننــد «تغییــرات بــزرگ جهــان تــا ســال  »۲۰۵۰همــراه بــا دیگــر
طرحهــای پژوهشــی در میــان تالشهــای اتــاق بازرگانــی تهــران بــرای ارائــه
تصویری روشنتر از آینده اقتصاد ایران و جهان جای میگیرند.
انتشــار کتــاب «صدســال دگــر» نیــز باهدفــی مشــابه صــورت میپذیــرد.
کتابــی کــه در آن مجموعــهای از برجســتهترین اقتصاددانــان جهــان ،تــاش
کردهانــد کــه شــرایط اقتصــاد جهــان در ســال  ۲۱۱۳را بــه تصویــر بکشــند.
پیشبینــی آینــده ،آنهــم بــرای مدتزمــان صدســال ،بــا بــی اطمینانــی بســیاری
همــراه اســت و نویســندگان کتــاب کــه برخــی از آنهــا نوبــل اقتصــاد را در کارنامــه
دارنــد ،بهتــر از هرکســی بــر ایــن بــی اطمینانــی واقفانــد و بــه همیــن خاطــر
هرکــدام تــاش کردهانــد تــا بــا رویکــردی مخصــوص در مــورد آینــده اقتصــاد
جهان دست به پیشبینی بزنند.
شــکی نیســت کــه مــا امیدواریــم کــه صدســال دیگــر ،جایــگاه ایــران در اقتصاد
جهــان بهمراتــب بهتــر از وضعیــت امــروز باشــد و البتــه میدانیــم کــه چالشهــای
بســیاری درراه تحقــق چنیــن آرزویــی قــرار دارنــد .ایجــاد رشــد اقتصــادی تنهــا از
طریــق انتقــال فــنآوری از اقتصادهــای توســعهیافته بــا محدودیتهایــی همــراه
خواهــد بــود ،محدودیتهایــی کــه چیــن امــروز بــا آن مواجــه شــده اســت ،رشــد
اقتصــادی پایــدار و درونزا نیازمنــد اصالحاتــی نهــادی اســت کــه بــه تقویــت بخــش
خصوصــی و کارآفرینــی بیانجامــد .مــواردی ماننــد آمــوزش و بهداشــت نیــز
بهانــدازه رشــد اقتصــادی اهمیــت دارنــد و بــه تقویــت آن کمــک میکننــد.
همچنیــن در کنــار تــاش بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی ،نمیتــوان از مــواردی
ماننــد کاهــش نابرابــری اقتصــادی و اجتماعــی و دسترســی طبقــات فرودســت بــه
خدمــات اجتماعــی و پزشــکی غافــل شــد .بــه عــاه بایــد از نظــام مالــی برخــوردار
بــود کــه بتوانــد نیازهــای مالــی مــوارد ذکرشــده را بهطــور بهینــه تأمیــن کنــد و
در کنــار آن نظــام بیمــهای بایــد حضورداشــته باشــد کــه بتوانــد ریســکهای
موجــود درراه توســعه را مدیریــت کنــد .مهمتــر از همــه ،عوامــل زیســتمحیطی
ماننــد کمآبــی نیــز میتواننــد در آینــده بــه تهدیــدی جــدی بــرای همــه
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دســتاوردهای احتمالــی درزمینه توســعه تبدیل شــوند .خوشــبختانه کتاب«صدســال
دگر» همه موارد باال را در برمیگیرد.
دارن عجــم اوغلــو ،اقتصــاددان دانشــگاه ام آی تــی ،در فصــل نخســت شــرح
میدهــد کــه اصالحــات نهــادی چگونــه میتواننــد رشــد اقتصــادی را بــه همــراه
بیاورنــد و توســعه را تثبیــت کننــد .در فصــل بعــد ،آنگــس دیتــن ،اقتصاددانــی کــه
جایــزه نوبــل اقتصــاد ســال  ۲۰۱۵را بــه دســت آورد ،دســتاوردهای بشــر در کاهــش
نــرخ مرگومیــر نــوزادان و افزایــش میانگیــن طــول عمــر را بررســی میکنــد و
چالشهــای پیــش روی ادامــه ایــن رونــد را برمیشــمرد .او همچنیــن بهعنــوان
متخصــص ســنجش میــزان درآمــد و ســطح زندگــی در اقتصادهــای درحالتوســعه،
از کاســتیهای مربــوط بــه شــاخصهایی ماننــد تولیــد ناخالــص داخلــی میگویــد.
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه ایدههــای اقتصــادی بــدون دسترســی بــه دادههایــی
قابلاطمینــان ،بهنــدرت میتواننــد از ســطح نظریــه فراتــر برونــد و در عمــل بــه
کار بیاینــد و بدتــر اینکــه ممکــن اســت بهجــای اینکــه بهعنــوان ابــزاری بــرای
بهبــود زندگــی بشــر بــه کار گرفتــه شــوند بــه ایدئولــوژی تبدیــل شــوند .آوینــاش
دیکســیت ،اقتصــاددان بازنشســته دانشــگاه پرینســتون ،در فصــل ســه رویکــرد
خالقانــهای را بــرای مواجهــه بــا بــی اطمینانیهــای مربــوط بــه پیشبینــی در
مــورد آینــده بــه کار میگیــرد و مخروطــی را ترســیم میکنــد کــه ســناریوهای
مختلــف بــا احتمــاالت مختلــف در آن جــای میگیرنــد .او از ســناریوهای نگــران
کننــده میگویــد و ســپس جهانــی ایــده آل را بــه تصویــر میکشــد امــا هشــدار
میدهــد کــه چنیــن جهــان ایــده آلــی احتمــاالً از خاکســترهای یــک بحــران
عمیــق ســر بــر خواهــد آورد .ادوارد گلیــزر ،اقتصــاددان جــوان دانشــگاه هــاروارد ،در
فصــل چهــار پیشبینــی میکنــد کــه رشــد اقتصــادی پیــش رو تأثیــری بــر
سرشــت بشــر و ارتــکاب گناهــان هفتگانــه نخواهــد داشــت ،برخــاف کینــز کــه
انتظــار داشــت گناهانــی ماننــد طمــع و حســادت در جهانــی ثروتمندتــر کمتــر رواج
داشــته باشــند .گلیــزر همچنیــن هشــدار میدهــد که اگــر نهادهــا و کسـبوکارهای
تثبیتشــده در بــازار بتواننــد بــرای حفــظ جایگاهشــان جلــوی ورود کارآفرینــان و
فعــاالن اقتصــادی تــازه را بگیرنــد ،آنــگاه کل اقتصــاد بایــد بــا پیامدهــای درجــا زدن
دســتوپنجه نــرم کنــد .در فصــل پنــج ،آنــدره مــاس کولــی ،اقتصــاددان و
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ریاضیــدان اهــل کاتالونیــا ،پیشبینــی میکنــد کــه تــا صدســال آینــده فقــر
شــدید از چهــره جهــان زدوده شــود .او همچنیــن بــرای چالشهایــی ماننــد تأمیــن
انــرژی بــه سیاســتگذاران توصیــه میکنــد کــه از دخالــت در بــازار و ایجــاد
اعوجــاج در آن پرهیــز کــرده و اجــازه بدهنــد کــه مکانیــزم قیمتهــا وظیفــه
تنظیــم میــزان اســتفاده از منابــع انــرژی مختلــف از منابــع کربنــی گرفتــه تــا
تجدیــد پذیــر را بــر عهــده بگیــرد .جــان رومــر در فصــل شــش بــا تأکیــد بــر
ایاالتمتحــده آمریــکا نشــان میدهــد کــه ناکارآمــدی یــک نظــام سیاســی و
بیتوجهــی احــزاب بــه چالشهــای ملــی چگونــه میتوانــد نتایــج فاجعــه بــاری
را بــرای اقتصــاد بــه همــراه داشــته باشــد .در فصــل هفــت ،الویــن راث ،برنــده نوبــل
اقتصــاد ســال  ،۲۰۱۲آینــده حــوزه تخصصــیاش یعنــی بــازار تخصیــص را
موردبررســی قــرار میدهــد .او همچنیــن پیشبینــی میکنــد همانطــور کــه
بــردهداری زمانــی رواج داشــت و ســپس ممنــوع شــد ،برخــی از کاالهــا و خدماتــی
کــه معاملــه آنهــا امــروز رواج دارد نیــز در آینــده بــا محدودیتهــای قانونــی
مواجــه شــوند و برخــی معامــات کــه امــروز ممنــوع هســتند نیــز در آینــده وجهــه
قانونــی بیابنــد .پیشبینیهــای او در مــورد آینــده بازارهــای مختلــف بســیار
خواندنــی اســت .رابــرت شــیلر ،برنــده نوبــل اقتصــاد ســال  ،۲۰۱۳اگرچــه
میتوانســت در نــگارش فصــل هشــت کتــاب ماننــد چنــد کتــاب اخیــرش بــه
پیامدهــای ناگــوار اعتمــاد کامــل بــه بــازار آزاد بپــردازد امــا ترجیــح داده کــه آینــده
بازارهــای مالــی و بهخصــوص صنعــت بیمــه را موردتوجــه قــرار دهــد .پیشــنهاد او
در مــورد لــزوم بهکارگیــری بیمــه حــوادث تروریســتی آنهــم در ســطح ملــی
اگرچــه در ســال  ۲۰۱۳کمــی دور از ذهــن بــه نظــر میرســید امــا اکنــون لــزوم
بهکارگیــری آن حداقــل در برخــی از مناطــق ماننــد اروپــای غربــی احســاس
میشــود .شــیلر مینویســد همانطــور کــه بــرای بیمــه یــک ســاختمان در
مقابــل آتشســوزی ،صاحبــان ســاختمان بایــد خواســتههای ایمنــی موردنظــر
شــرکت بیمــه را بــرآورده کننــد ،ورود شــرکتهای بیمــه بــه موضوعاتــی ماننــد
تروریســم میتوانــد بــه بهبــود آمادگــی در مقابــل چنیــن حمالتــی هــم بیانجامــد.
رابــرت ســولو ،برنــده نوبــل اقتصــاد ســال  ۱۹۸۷و از مهمتریــن چهرههــای مربــوط
بــه رشــد اقتصــادی ،در فصــل نــه بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ میدهــد کــه

پیشگقتار

آیــا اقتصادهــای درحالتوســعه بــرای افزایــش ســطح رفــاه اقتصــادی بایــد همــان
مســیری را بپیماینــد کــه اقتصادهــای پیشــرفته زمانــی پیمودهانــد؟ رابــرت ســولو
همچنیــن بــر نقــش آمــوزش در ایجــاد رشــد اقتصــادی تأکیــد میکنــد .در آخریــن
فصــل ،فصــل ده ،مارتیــن وایتزمــن ،اســتاد اقتصــاد در دانشــگاه هــاروارد ،پدیــده
گــرم شــدن زمیــن و شــیوههای مقابلــه بــا آن را موردبررســی قــرار میدهــد .او
بهدرســتی شــرح میدهــد کــه پیامدهــای زمینــی گرمتــر احتمــاالً در بخشهــای
کمتــر توســعهیافته جهــان وخیمتــر خواهــد بــود و در غیــاب اجماعــی جهانــی
بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده ،کشــورها مجبــور خواهنــد بــود کــه بــا اســتفاده از
شیوههای مهندسی آبوهوا برای کاهش دمای مناطق خود تالش کنند.
راهکارهــای ارائهشــده بــرای چالشهــای پیــش رو هرچنــد بهطــور مســتقیم
بــه ایــران مربــوط نمیشــوند ،امــا شــیوه نــگاه بــه مســائل کــه توســط متخصصــان
هــر حــوزه ارائهشــده در نگــرش مــا نســبت بــه چالشهــای پیــش رو مفیــد بــوده
و بــه مــا دریافتــن راهکارهــای بومــی مخصــوص بــه خــود بــرای دســتیابی بــه
توسعه درونزا و پایدار کمک میکند.
کتــاب «صدســال دگــر» بــرای همــه آنهایــی کــه افــق دیــدی بلندمــدت
دارنــد ،از صاحبــان کســبوکارها گرفتــه تــا پژوهشــگران ،دانشــجویان و افــراد
عالقهمند ،میتواند جذاب و مفید باشد.
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صدسال دگر
مقدمه نویسنده برای ترجمه فارسی
ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا
مدرسه اقتصادی لندن
آگوست ۲۰۱۶
تقریبــا دو دهــه از زندگــیام را در ایاالتمتحــده ســپری کــردهام؛ ابتــدا در
شــیکاگو ،جایــی کــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری را بــه پایــان
رســاندهام و ســپس بهعنــوان اســتاد اقتصــاد در دانشــگاههای شــهرهای مختلــف.
طــی ایــن دوران آنقــدر خوشــبخت بــوده ام کــه بــا افــراد برجســتهای از همــه جــای
جهــان آشــنا شــوم ،افــرادی کــه یــا از نظــر شــخصیتی و یــا حرف ـهای (یــا هــر دو)
افــراد قابــل ستایشــی هســتند و چنــد تــن از آنهــا بــه دوســتان مانــدگاری تبدیــل
شــده انــد .در میــان ایــن افــراد ،در صــدر آنهــا ،دوســت ایران ـیام جــای میگیــرد:
یــک آمریکایــی متولــد ایــران کــه تنهــا چنــد روز پــس از حضور در دانشــگاه شــیکاگو
در سپتامبر  ۱۹۸۹هنگام بازی فوتبال با او آشنا شدم.
طــی ســالهای زندگــی در ایاالتمتحــده و انگلســتان ،مــن بــا ایرانیهــای
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بســیاری آشــنا شــدهام کــه همگــی آنهــا در ویژگیهــای مشــترکی ماننــد افــراد
موفق آمریکایی مشترک بودهاند.
اکنــون در بســیاری از کشــورها و در ســطح جهــان بهطــور کلــی زمانــه چالــش
برانگیــزی اســت .نمیدانیــم کــه آینــده آبســتن چــه وقایعــی اســت .امــا دانشــمند
برجســته بســیاری همــه عمــر خــود را بــه اندیشــیدن در مــورد شــیوه عملکــرد جهان
از زوایــای مختلــف اختصــاص دادهانــد .شــیوه نگــرش و نقطــه نظرهــای آن هــا بایــد
مفیــد باشــد .دانــش مــا در زمینههــای مختلــف اقتصــاد از رشــد اقتصــادی و امــور
مالــی گرفتــه تــا اقتصــاد ســامت ،گــرم شــدن زمیــن ،بخــش عمومــی ،پیامدهــای
کهنســال شــدن جمعیــت و بســیاری زمینههــای دیگــر رو بــه گســترش و تجمیــع
اســت هرچنــد کــه هنــوز کامــل نیســت .بــا ایــن حــال در بیشــتر مواقــع بینشهــای
آنهــا تنهــا در نشــریات آکادمیــک منتشــر میشــود و بــه نــدرت بــا عمــوم مــردم بــه
اشــتراک گذاشــته میشــود و در اغلــب مــوارد پرسـشهای مرتبــط از آنهــا پرســیده
نمیشــود .مــن نــگارش ایــن کتــاب را عهــده گرفتــم چــرا کــه میخواســتم بدانــم
کــه برخــی از ایــن دانشــمندان پیشــرو در مــورد یکــی از چالــش برانگیزتریــن
پرســشهایی کــه میتــوان مطــرح کــرد چــه نظــری دارنــد :اینکــه آینــده دور
چگونه خواهد بود.
مایــه خوشــبختی مــن اســت کــه کتابــم بــه فارســی ترجمــه شــده اســت .مــا
اقتصاددانــان ،همچــون همــه دیگــر دانشــمندان ،مســئولیت داریــم کــه دانشــمان را تا
آنجــا کــه امــکان دارد نشــر دهیــم و بههمیــن خاطــر مــن بســیار خوشــحالم کــه
این کتاب اکنون به ایران میرسد.
امیــدوارم کــه خوانــدن ایــن کتــاب منبــع الهامــی باشــد بــرای برخــی افــراد در
داخــل ایــران (یــک ســرمایهگذار ،یــک جــوان ،یــک سیاســتمدار ،یــک فــرد
دانشــگاهی ،یــک دانــش آمــوز ،یــک پــدر) جهــت ایجــاد نهادهــای بهتــر ،تاســیس
شــرکتهای جدیــد ،اندیشــیدن در مــورد اینکــه کشــور چگونــه مــیوانــد رشــد
اقتصــادی پایــدار و قابــل اطمینــان را در بلندمــدت حفــظ کنــد .امیــدوارم کــه کتــاب
مشــوقی باشــد بــرای افزایــش بهــرهوری و نــوآوری ،ایجــاد شــیوههای تــازه بــرای
تســهیل مبــادالت ،بــه کارگیــری خالقیــت فــردی ،رشــد آزادی و رقابت ،شــکلگیری
نهادهایــی کــه از طریــق آنهــا کشــور بتوانــد شــکوفا شــود و ایجــاد راههایــی بــرای

مقدّ مه

بهبــود نظــام مالــی بــرای تامیــن مالــی فراگیــر بــه شــیوه مســئوالنه .آرزو میکنــم
کــه کتــاب بــرای یــک جــوان بــرای کســب و ایجــاد علــم و دانــش الهــام بخــش
باشــد .امیــدوارم کــه بــه یــک فــرد در یافتــن راهــی بهتــر بــرای زندگــی و ســاختن
جهانی بهتر کمک کند.
امیــدوارم کــه ایــن ترجمــه کتابــم بــه ســوق دادن ایــران در ایــن جهتهــا
کمــک کنــد .حتــی اگــر تنهــا بــه میزانــی ناچیــز ،حتــی اگــر بــر یــک ،دو یــا چنــد
فــرد هــم تاثیرگــذار باشــد ارزشــمند اســت .همانطــور کــه در مــورد دوســتان ایرانیام
صــدق میکــرد ،اطمینــان دارم کــه ویژگیهــای بنیادیــن انســانی مانند سختکوشــی،
خالقیــت ،وفــادای ،صبــوری و بــا انگیــزه بــودن ،کــه بــرای ایــران خوشــبختتر مــورد
نیاز است ،همین حاال هم در کشور به چشم میخورد.
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تقدیمنامه
به آنا ،آندر و جولین
به خوزه آنتونیو ،م لوز ،ژاوی ،پاتخو ،آنتونو و جون.

سپاسگزاری
قدردانــی عمیقــم پیــش از همــه نثــار نویســندگان هــر فصــل اســت .آنهــا
تصمیــم گرفتهانــد همچــون همیشــه زمــان ،ســرمایهی انســانی و بینــش خــود را بــه
ســتایشبرانگیزترین شــیوه یعنــی اســتدالل کــردن ،نوشــتن ،بحــث کــردن و ســخن
گفتــن بــه کار بگیرنــد در ایــن کتــاب در مــورد ســوالی کــه امیــدوارم بــرای شــما
جذابیــت بســیاری داشــته باشــد .نمیتوانــم بــه انــدازهی کافــی بــه خاطــر لــذت
بــردن از خوانــدن نظرهــا و تحلیلهــای قــدردان آنهــا باشــد .چــه ســال  ۲۰۱۳در
حــال خوانــدن ایــن کتــاب باشــید ،چــه ســال  ۲۰۶۳و چــه ســال  ،۲۱۱۳امیــدوارم
ایــن مقــاالت بــرای شــما هــم همانقــدر ارزشــمند باشــد کــه بــرای مــن بــوده
است.
دوم اینکــه از جــان اس .کــول در انتشــارات امآیتــی تشــکر میکنــم کــه از
ابتدا مشتاقانه از این پروژه حمایت کرد.
دســت آخــر از همســرم ،آنــا ،و فرزندانــم انــدر و جولیــن تشــکر میکنــم بــه
خاطــر عشقشــان و زندگـیای کــه هرگــز رویایــش را هــم ندیــده بــود .مــادرم ،پــدر
مرحومــم و برادرانــم نیــز شایســتهی چنیــن قدردانـیای هســتند .شــک نــدارم کــه
بــدون عشــق ،حمایــت و محیطــی کــه همــواره فراهــم آوردهانــد ،ایــدهی ایــن کتــاب
هرگز به ذهنم نمیرسید.

ایدهای برای صد سال دگر
مقدمه نویسنده برای چاپ انگلیسی
نویسنده :ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا

1

دیویــد هیــوم ،2فیلســوف اســکاتلندی ،در کتــاب تحقیــق دربــارهی فهــم
انســانی 3کــه در ســال  ۱۷۴۸چــاپ شــد ،اصــول حافظـهی تداعیگــر را کــه در آن
هــر ایــده در یــک شــبکه بــا ایــدهی دیگــری ارتبــاط دارد در ســه اصــل خالصــه
کرد :همانندی ،مجاورت زمانی و مکانی و علّیت.
دقیقـاً بــه یــاد مـیآورم کــه ایــدهی ایــن کتــاب چگونــه بــه ذهنــم رســید ،ا ّمــا
اصــول هیــوم راهنمــای خوبــی اســت .ســه مظنــون را میتــوان نــام بــرد .نخســتین
مظنــون دختــران دوقلویــم هســتند .از هشــت ســال و نیــم پیــش ،یعنــی وقتــی بــه
دنیــا آمدنــد ،بــا وســواس بیشــتری بــه آینــده فکــر کــردم .پیــش از تولــد آنهــا،
طــرز فکــرم دربــارهی آینــده بیشــتر جنبــهی «علمــی» داشــت (مثــل بــازدهی
ســرمایهگذاری در ســرمایهی انســانی در طــول عمــر یــک نفــر در نوشــتههای
اقتصــادی ،یــا نوشــتههایی دربــارهی اینکــه روزی در آینــده خورشــید خامــوش
میشــود و زندگــی پایــان مییابــد ).وقتــی آنهــا بــه دنیــا آمدنــد ،بــا دقــت
بیشــتری بــه ده بیســت ســال بعــد فکــر کــردم (از جملــه اینکــه مناســبترین
مدرســه و محلــه بــرای آنهــا کــدام اســت؟ کــدام زبــان خارجــی را بایــد بیاموزنــد؟
1.Ignacio Placios-Huerta
2.David Hume

فیلسوف بریتانیایی در قرن هجدهم که از مهمترین فیلسوفان مکتب تجربه گرایی به حساب میآید (مترجم).
3.An Enquiry Concerning Human Understanding
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و مانند اینها).
درســت اســت کــه ایــن چیزهــا بــه  ۱۰۰ســال دیگــر ربطــی ندارنــد ،ا ّمــا در همان راســتا
اســت .شــرح مظنــون دوم بــا واژههایــی ســاده شــاید ســختتر باشــد :درک عمیــق و
بنیادیــن ایــن حقیقــت اندوهنــاک کــه زندگـیام رو بــه پایــان اســت .البتــه همـه میدانیــم
کــه زندگــی متناهــی اســت ،ا ّمــا در مــورد مــن ایــن آگاهــی تحملناپذیــر نســبت بــه
اینکــه زندگــی حتم ـاً بــه پایــان میرســد ،بــه تازگــی آشــکار شــده؛ بــه خصــوص طــی
چنــد ســال اخیــر در نخســتین ســاعات تاریــک روز بــه آینــدهی دور اندیشــیدهام .جهــان
زمانــی کــه مــن دیگــر در آن نیســتم چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا جنگهــای دیگــری روی
خواهنــد داد؟ آیــا یخهــای قطبــی آب خواهنــد شــد؟ آیــا فقــر بــه صورتــی کــه امــروز
ـوادگان نــوادگان مــن چــه شــکلی خواهنــد بــود؟
میشناســیم ریش ـهکن خواهــد شــد ؟ نـ
ِ
آیــا نــژاد بشــر همانطــور کــه اســتیون هاوکینــگ 4فیزی ـکدان امــروز توصیــه میکنــد در
آینــده بــرای هجــرت بــه ســیارهای دیگــر برنامهریــزی خواهنــد کــرد؟ آیــا در آینــده...؟
چگونه در آینده ...؟ چه زمانی در آینده ...؟ بسیار کنجکاوم که بدانم.
ســومین مظنــون مقالـهی جــان مینــارد کینــز 5در ســال  ۱۹۳۰یعنــی «احتمــاالت
اقتصــادی بــرای نــوادگان مــا »6اســتکــه بهتازگــی آن را خوانــدهام .کینــز در ایــن
مقالــه کــه همزمــان بــا آغــاز رکــود بــزرگ کتــاب او 7بــه چــاپ رســید ،بــه صــد ســال
جلوتــر مینگــرد کــه در آن یادگیــری شــیوهی خــوب زندگــی کــردن جایگزیــن
تــاش بــرای امــرار معــاش میشــود .پیشبینیهــای جالبــی هــم میکنــد .برخــی
از آنهــا کامـ ً
ـا درســت از کار در آمدهانــد؛ ماننــد چهــار تــا هشــت برابــر شــدن ســطح
زندگــی .برخــی بهوضــوح اشــتباه بودهانــد؛ ماننــد کاهــش ســاعات کاری بــه پانــزده
ساعت (میدانم که سال  ۲۰۳۰هنوز فرا نرسیده است).
مطمئــن نیســتم؛ ا ّمــا اگــر قــرار باشــد حــدس بزنــم بایــد بگویــم ترکیبــی از ایــن
4.Stephen Hawking

فیزیکدان و کیهانشناس بریتانیایی که بهرغم بیماری یکی از مشهورترین فیزیکدانان معاصر است (مترجم)
5.John Maynard Keynes

اقتصاددان و اندیشمند بریتانیایی و یکی از بزرگترین اقتصاددانان قرن بیستم محسوب .کتاب نظریهی عمومی
اشتغال ،بهره و پول مهم ترین کتاب کینز است( .مترجم)
6.Economic Possibilities for our Grandchildren
7.Essays in Persuasion
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ســه عامــل در ذهــن مــن ایــن پرســش را بــه وجــود آوردنــد کــه «جهــان  ۱۰۰ســال
دیگــر چــه شــکلی خواهــد بــود؟» وقتــی ایــن پرســش ظاهــر شــد ،فکــر نکــردن بــه آن
بــه ســختی ممکــن بــود .ایــن پرســش بــه گون ـهای غیرعــادی مشــکل و جالــب بــود
شــاید حتــا مهــم هــم بــود ،آنهــم نهتنهــا بــرای مــن؛ بلکــه بــرای هــزاران و میلیونهــا
نفــر دیگــر .ابتــدا تــاش کــردم بــرای خــودم چنــد پاســخ بیابــم کــه اکنــون جســارت
نمیکنــم آنهــا را بنویســم .چنــد دقیقــه کــه گذشــت ،میــل بــه دانســتن جــواب ایــن
پرســش در مــن چنــد برابــر شــد :آقــای ایکــس و آقــای وای در ایــن مــورد چــه فکــر
میکننــد ؟ آقــای زد و آقــای دبلیــو چطــور؟ آنهــا چــه خواهنــد گفــت؟ آنهــا
«آینــده» را چگونــه تصــور میکننــد ؟ فکــر کــردم دانســتن ایـن چیزهــا عالــی خواهــد
بــود .در آن لحظــه واقع ـاً حــس میکــردم ایــن کتابــی اســت کــه بایــد نوشــته شــود
و مسئولیت نگارش و گردآوری آن هم با من است.
اطمینــان داشــتم کــه افــراد خاصــی ماننــد ایکــس ،وای ،زد و دبلیــو کــه از ابتــدا
در ذهــن داشــتم موافــق خواهنــد بــود کــه ایــن یــک پرســش بکــر ،ســخت و جــذاب
اســت و در نتیجــه وقتــی ایــن اندیشــه از ذهنــم گذشــت کــه شــاید ایــن پرســش بــه
نظــر آنهــا و برخــی دیگــر چنــدان جــذاب نباشــد و احمقانــه بهنظــر برســد ،نادیــده
گرفتمــش .بــا ایــن حــال ،بــرای اطمینــان ،ابتــدا ایــدهام را بــا چنــد دوســت نزدیــک در
میــان گذاشــتم .وقتــی اشــتیاق آنهــا را دیــدم ،بیشــتر تشــویق شــدم کــه پــروژهی
9
ایــن کتــاب را دنبــال کنــم .ســپس بــا جــان اس .کــول 8در انتشــارات ام آی تــی
تمــاس گرفتــم (انتنشــاراتی کــه کتــاب بازنگــریِ کینــز 10را منتشــر کــرده بــود؛ کتابــی
کــه در آن چنــد نویســنده مقالـهی ســال  ۱۹۳۰کینــز را تحلیــل کــرده بودنــد) .او هــم
بــه ایــدهام عالقــه نشــان داد و فــورا ً گفــت کــه انتشــارات امآیتــی عالقهمنــد اســت
ایــن کتــاب را منتشــر کنــد .آخریــن گام ،پرســیدن از ایکــس ،وای ،زد و دبلیــو بــود تــا
ببینــم اصــ ً
ا عالقــه و زمــان دارنــد مقالــهای در مــورد پیشبینیهایشــان بــرای
 ۱۰۰ســال آینــده بنویســند یــا نــه؟ برنامـهی مــن گــردآوری کتابــی بــود بــا حــدود ده
تــا دوازده فصــل و هــر فصــل را کســی بنویســد کــه دوســت دارم و فکــر میکنــم
8.John S. Covell
9.MIT Press
10.Revisiting Keynes
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آٔدمهــای روشــنگر و جالبــی هســتند؛ همچنیــن نویســندههایی کــه پیشزمینــه و
گرایــش و تخصــص تحقیقاتــی متفاوتــی دارنــد .در نتیجــه شــروع کــردم بــه ارســال
دعوتنامههــا؛ هرچنــد بیــش از حــد بــه ایــن پــروژه خوشبیــن نبــودم .معلــوم شــد
اینطــور نبــوده .واکنشهــا عالــی بــود و بســیاری از افــراد بهســرعت ایــن دعــوت را
پذیرفتند .برای مثال:
سالم ایگناسیو؛
بــرای خــودم هــم غافلگیرکننــده اســت کــه دعوتنام ـهات بــه نظــرم بســیار
وسوســهانگیز اســت .میترســم نشــانهی کهنســالی باشــد .روی مــن حســاب
کن :خوشحال خواهم شد که برای پیشبینی آیندهی دور تالش کنم...
ال روث
یا
ایگناسیوی عزیز؛
دریافــت پیامــی از تــو بعــد از اینهمــه ســال جــای خوشــحالی دارد .پیشبینــی
علمــی در مــواردی کــه فــرد خــودش نیســت تــا ببینــد پیشبینیهایــش بــه نتیجــه
رســیده یــا نــه ،وسوســهای اســت کــه بایــد در مقابــل آن مقاومــت کــرد .امــا مــن
حداقــل در ابتــدای کار قصــد مقاومــت نــدارم .هرچنــد بــا در نظــر گرفتــن پیشزمینــه
ام در آمــار ،بیتردیــد دامن ـهی خطــا یــا حداقــل ســناریوهای جایگزیــن را هــم ارایــه
خواهم داد .پاسخ من (به دعوتنامه) را مثبت در نظر بگیر.
با احترام ،کن آرو
حتــا افــرادی کــه مؤدبانــه درخواســتم را رد کردنــد حرفهــای خوبــی در
موردش زدند:
پــس از چنــد روز فکــر کــردم در مــوردش مطمئــن نیســتم؛ نســبت بــه
نگرشهایــم آنقــدر اطمینــان نــدارم کــه بتوانــم آنهــا را بــا همــه بــه اشــتراک
بگذارم .اما ممنونم که به فکر من بودید ،و منتظرم خواندن کتاب هستم!
دیگران هنگام دادن پاسخ منفی ،افکار جالبی را مطرح کردند:
ایگناسیوی عزیز؛
بامحبــت و متفکران ـهات ایــن اســت کــه مــن آینــده را
پاســخ مــن بــه دعــوت
ّ
پیشبینــی نمیکنــم .بلکــه تــاش میکنــم گذشــته را بفهمــم .مــن کارشــناس
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تاریــخ اقتصــاد هســتم ،نــه پیشگــو .میدانــم پــول زیــادی در پیشبینــی اســت،
امــا ایــن کاری نیســت کــه انجــام میدهــم .بــرای ایــن پــروژه آرزوی موفقیــت
دارم.
با احترام
13
12
11
متاســفانه ،برخــی ماننــد کنــث ارو  ،گــری بکــر و رابــرت فــوگل پــس از
قبــول دعــوت مجبــور شــدند از انجــام ایــن کار انصــراف بدهنــد؛ چــرا کــه مســایل
شــخصی بــه آنهــا اجــاز ه نمـیداد بخــش مربــوط بــه خــود را پیــش از ضرباالجــل
انتشار تمام کنند .چه بد؛ واقعاً مایهی تأسف است.
در آخــر اینکــه نوشــتن (و گــردآوری) مایــهی افتخــار اســت .از بســیاری
جهــات ،ایــن کتــاب خالصــهای اســت از آنچــه برخــی از بهتریــن دانشــمندان
علــوم اجتماعــی قــرن بیســتم در طــول یــک قــرن از پیشــرفتهای غیرمنتظــره در
محیــط اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی آموختهانــد .دانــش و بینــش ناشــی از
آمــوزش آنهــا دربــارهی مکانیــک اقتصــاد ،توســعه ،محیــط زیســت ،نهادهــا،
ســیاره ،در
طبیعــت بشــر و بســیاری از دیگــر جنبههــای زندگــی مــا در ایــن
ّ
فصلهایــی کــه بــرای پیشبینــی آنچــه در آینــده در انتظــار مــا اســت نوشــتهاند
بــه کار گرفتــه شــده .البتــه اینکــه پیشبینیهایشــان تــا چــه حــد درســت
خواهــد بــود پرسشــی تجربــی اســت .پیشبینیهــا ،بــه خصــوص آنهایــی کــه
دربــارهی آینــدهی دورنــد ،همــواره مشــکل بودهانــد .قــرن بیســتم احتمــاالً بســیار
متفــاوت میبــود اگــر آکادمــی هنرهــای زیبــا در ویــن 14آدولــف هیتلــر 15را بــه
11.Kenneth Arrow

اقتصاددان امریکایی که در سال  ۱۹۷۲جایزهی نوبل اقتصاد را کسب کرد و یکی از مهمترین شخصیتها در
نظریهی انتخاب اجتماعی است .تحقیقات او در علوم سیاسی نیز کاربرد بسیاری داشته( .مترجم)
12. Gary Becker

اقتصاددان امریکایی که در ســال  ۱۹۹۲جایزهی نوبل اقتصاد را دریافت کرد .او در سال  ۲۰۱۴از دنیا رفت.
(مترجم)
13.Robert Fogel

تاریخدان اقتصاد ،متولد امریکا که در سال  ۱۹۹۳جایزهی نوبل را دریافت کرد و در سال  ۲۰۱۳از دنیا رفت.
(مترجم)
14.Vienna

15.Adolf Hitler

26

صد سال دگر

بهانـهی «نامناســب بــودن بــرای نقاشــی» رد نمیکــرد ،یــا اگــر پیشـهی امیدبخــش
یــوزف اســتالین 16بهعنــوان شــاعر ایــن بخــت را مییافــت کــه جدیتــر دنبــال
شــود .و ســرزمین باســک 17مــن نیــز کامــ ً
ا متفــاوت میبــود اگــر فرانکــو 18در
جنگ ریف 19کشته شده بود.
همــه میدانیــم کــه آنچــه اقتصاددانــان بــرای «نشــان دادن» آینــده بــه مــا
انجــام میدهنــد ،بهخصــوص بــرای آینــدهی دور ،حتمــاً بــه انــدازهی آنچــه
داســتان نویســان میتواننــد در نوشتههایشــان ارایــه کننــد از نظــر احساســی
جــذاب نخواهــد بــود؛ یــا از نظــر بصــری بــه انــدازهی آثــار برخــی فیلمســازان
20
جــذاب بــه نظــر نخواهــد رســید .بــرای مثــال ،فیلــم مســحورکنندهی بلیــد رانــر
( )۱۹۸۲بــه ذهــن میآیــد کــه وقتــی شــهرهای بســیار شــلوغ و پُــر از گروههــای
گنگســتری را نمایــش مــیداد کــه بــا گویشهــای متفــاوت حــرف میزدنــد،
تصویــر یکپارچــهای از آینــده ارایــه مــیداد؛ آن هــم همــراه بــا آســمانی کــه
صفحــهای نمایشــگر آن را روشــن کــرده کــه ســفر بــه دیگــر ســیارات را تبلیــغ
میکنــد .فیلمــی بــا چنیــن توصیفــی از آینــده و نمونههــای مشــابه دیگــر
فیلمهــای علمــی تخیلــی ،از نظــر بصــری بــرای مــردم متقاعدکنندهتــر و
جذابتر از آن هستند که هیچ اقتصاددانی نمیتواند با آنها رقابت کند.
امــا اقتصاددانــان ،حداقــل برخــی از اقتصاددانــان ،نســبت بــه فیلمســازان و
دیگــر دانشــمندان ابــزار بهتــری بــرای پیشبینــی دارنــد .البتــه ایــن ابــزار باعــث
نمیشــود عــاری از خطــا باشــند .امــا آنهــا بیشــتر در مــورد قوانیــن تعامــات
انســانی میداننــد و ایــن قوانیــن را نســبت بــه دیگــران بــا عمــق بیشــتر و
شــیوههای بهتــری بازتــاب دادهانــد .هــر قــدر هــم کــه مشــکل باشــد ،شــرط
16.Joseph Stalin
17.Basque
18.Franco

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

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

20.Blade Runner
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میبنــدم احتمــال اینکــه (دربــارهی پیشبینــی آینــده) حــق بــا اقتصاددانــان
باشــد بیشــتر اســت .در هــر صــورت ،اگــر ایــن مجموع ـهی مقــاالت را در زمانــی
ـاق نظــری
حــدود ســال  ۲۱۱۳میخوانیــد ،بایــد بدانیــد کــه در ســال  ۲۰۱۳اتّفـ ِ
عمومــی در ایــن مــورد وجــود داشــت کــه نویســندگان فصلهــای ایــن کتــاب در
میــان برتریــن دانشــمندان علــوم اجتماعــی نســل خــود قــرار داشــتند .اگــر قــرار
بــود امــروز یــک پیشبینــی ارایــه کنــم ،ایــن بــود کــه تکتــک آنهــا تــا ســال
 ۲۱۱۳جایزهی نوبل اقتصاد را کسب خواهند کرد.
در آخــر ،بــه نظــرم بــرای جمعبنــدی نقــل قــول از یکــی از ســخنرانیهای
ویلیــام فاکنــر 21را کــه بــه آینــده اشــاره دارد و حامــل ایــدهای اســت کــه بــه نظــرم
پیامهــای متفــاوت ایــن کتــاب آن را بــا شــدت بیشــتری بســط میدهنــد مناســب
اســت« :مــن بــه پایــان بشــر اعتقــاد نــدارم»؛ دســتکم در طــول  ۱۰۰ســال
آینده.

21.William Faulkner

امریکایی قرن بیستم و برندهی جایزهی نوبل ادبیات که کتاب خشم و هیاهو یکی از مشهورترین
نویسندهی
ِ
آثار اوست( .مترجم)
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معرفی نویسندگان
(به ترتیب فصلها)

ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا

اقتصــاددان اســپانیایی کــه در دانشــگاه شــیکاگو تحصیــل کــرده و اکنــون در
مدرســه اقتصــاد لنــدن اســت .کتــاب دیگــرش نظری ـهی بــازی زیبــا بــه رابط ـهی
میــان اقتصــاد و فوتبــال و بــه طــور خــاص آزمــون نظریههــای تئــوری بــازی در
یپردازد.
فوتبال م 

دارون عجم اوغلو

اقتصــاددان ترکتبــار کــه اکنــون در دانشــگاه امآیتــی ســرگرم فعالیــت اســت.
تاکنــون چندیــن کتــاب نوشــته کــه چــرا ملتهــا شکســت میخورنــد؟ (کــه بــا
جیمــز رابینســون نوشــته) مشــهورترین آنهاســت .عجــم اوغلــو بــر نقــش نهادهــا بر
رشــد اقتصــاد و توســعه تاکیــد دارد و ادعــا میکنــد رشــد اقتصــادی عاملــی بــرای
بهبــود نهادهــای سیاســی نیســت و ایــن بهبــود نهادهــای سیاســی اســت کــه بــه
توســعه و رشــد اقتصــادی میانجامــد؛ دیدگاهــی کــه درواقــع نقطــهی مقابــل
دیدگاه اقتصاددانانی مانند رابرت برو است.

آنگس دیتن

اقتصــاددان امریکایــی کــه در دانشــگاه پرینســتون ســرگرم تحقیــق اســت و در
ســال  ۲۰۱۵برنــدهی جایــزهی نوبــل اقتصــاد شــد .آنگــس دیتــن نــه تنهــا در بخــش
نظریهپــردازی ،بلکــه در شــیوهی ســنجش دادههــا و آزمــون نظریههــا هــم چهــرهی
مهمــی در علــم اقتصــاد محســوب میشــود .کتــاب فــرار بــزرگ او دربــارهی
راهکارهای مبارزه با فقر بهخصوص در جهان رو به توسعهی امروز است.

آویناش دیکسیت

اســتاد اقتصــاد بازنشســته در دانشــگاه پرینســتون کــه بــا نهادهایــی ماننــد صنــدوق
بینالمللــی پــول نیــز همــکاری کــرده و ریاســت شــورای امریکایــی اقتصــاد را بــه عهــده

معرفی نویسندگان

داشــته اســت .او در کتــاب هنــر اســتراتژی بــه خواننــدگان یــاد میدهــد کــه تئــوری
بازیها را در کسبوکار و زندگی به کار بگیرند .آویناش دیکسیت متولد هند است.

ادوارد گلیزر

اقتصــاددان پنجاهســالهی امریکایــی کــه در دانشــگاه شــیکاگو تحصیــل کــرده و
اکنــون اســتاد دانشــگاه هــاروارد اســت .او بــه خاطــر تحقیقاتــش دربــارهی نقــش
شــهرها در پیشــرفت و توســعهی بشــر شــهرت یافتــه اســت .بــه اعتقــاد او تنــوع
بخشــیدن بــه صنعــت در مقایســه بــا تخصــص یافتــن در صنعتــی خــاص بهتــر
میتوانــد بــه رشــد اقتصــادی کمــک کنــد .گلیــزر بــر نقــش ســرمایهی انســانی
برای رشد شهرها هم تاکید دارد.

آندره ماس کولی

اقتصــاددان اســپانیایی در دانشــگاه پمپئــو فابــرا در کاتاالنونیــای اســپانیا کــه در
اســتفاده از ریاضیــات در علــم اقتصــاد تبحــر دارد .او در ســال هــای  ۲۰۱۰تــا ۲۰۱۶
وزیر اقتصاد و علوم کاتالونیا بوده است.

جان رومر

دانشــمند علــوم سیاســی و اقتصــاددان در دانشــگاه ییــل امریــکا کــه در مــورد
اقتصــاد مارکسیســتی ،شــیوههای بازتوزیــع و رقابــت سیاســی تحقیــق کــرده .او از
جملــه اقتصاددانانــی اســت کــه ابتــدا در رشــتهی ریاضیــات تحصیــل کرده و ســپس
وارد رشتهی اقتصاد شده .جان رومر متولد امریکا است.

الوین راث

اقتصــاددان امریکایــی کــه در ســال  ۲۰۱۲جایــزهی نوبــل اقتصــاد را بــه خاطــر
تحقیقــات در زمینــهی بــازار تخصیــص بهدســت آورد .کاربــرد تحقیقــات او در
مــواردی ماننــد تخصیــص پزشــکان بــه بیمارســتانها در امریــکا کاربــرد بســیاری
داشــته .الویــن راث در زمینــهی تئــوری بــازی نیــز تحقیقــات فراوانــی کــرده و
اکنون در دانشگاه استنفورد سرگرم تدریس است.
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رابرت شیلر

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه ییــل امریــکا کــه جایــزهی نوبــل اقتصــاد ســال  ۲۰۱۳را
دریافــت کــرد .تخصــص رابــرت شــیلر امــور مالــی اســت .او در مــورد بــازار مســکن
نیــز تحقیقاتــی را انجــام داده .ایــن اقتصــاددان امریکایــی بــا بهرهگیــری از اقتصــاد
رفتــاری ادعــا میکنــد رهــا کــردن بازارهــا بــه حــال خــود پیامدهــای نامناســبی،
بهخصوص برای مصرفکنندگان ،دارد.

رابرت سولو

اقتصــاددان امریــکا کــه در ســال  ۱۹۸۷جایــزهی نوبــل اقتصــاد را دریافــت کــرد
و تحقیقــات او در زمینـهی رشــد اقتصــادی بــه حــدی مهــم اســت کــه مــدل رشــد
بــرونزا را بــه نــام او نامگــذاری کردهانــد و بــا اینکــه چنــد دهــه از معرفــی ایــن
مدل میگذرد ا ّما ادبیات رشد اقتصادی هنوز بر پایهی مدل او قرار دارد.

مارتین وایتزمن

اقتصــاددان امریکایــی؛ یکــی از تأثیرگذارتریــن اقتصاددانــان معاصــر کــه
تحقیقاتــش بیشــتر دربــارهی اقتصــاد محیــط زیســت اســت .او در تازهتریــن کتابــش
بوهوایی به پیامدهای اقتصادی گرم شدن زمین میپردازد.
شوک آ 

فصل اول

جهانیکهنوادگانمابه
ارثخواهندبرد
دارون عجم اوغلو
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در حالــی ســرگرم نوشــتن ایــن مقال ـهام کــه در انتظــار تولــد دومیــن پســرم
هســتم .اگــر رونــد مربــوط بــه پــدر شــدن همچــون چنــد ده ـهی گذشــته پیــش
بــرود ،احتمــاالً پســرم در دوران چهلســالگی صاحــب فرزنــد خواهــد شــد و (برخــی
از) نوههایــم در ســال  ۲۱۱۳مشــغول ســپری کــردن دوران چهــل یــا پنجاهســالگی
خــود خواهنــد بــود .جهانــی کــه در آن خواهنــد زیســت چگونــه خواهــد بــود؟
ســابقهی پيشبينیهــا در علــوم اجتماعــی نشــان میدهــد کــه چنــدان نمیتــوان
بــه توانایــی مــا (بشــر) بــرای پيشبینــی رخدادهــای صــد ســال آینــده اطمینــان
داشــت .امــا پيشبینــی آینــده معمــوالً وســیلهای اســت بــرای آشــکار ســاختن
چالشهــای پیــش رو ،و از آنجــا کــه تــا حــدی از تجربههــای پیشــین نشــأت
میگیــرد ،ایــن فرصــت را هــم فراهــم مــیآورد کــه بتــوان نگاهــی دقیقتــر بــه
روندهایــی کــه دوران مــا را شــکل دادهانــد انداخــت .همیــن نگــرش را بــرای نــگارش
ایــن فصــل بــه کار گرفتــهام .بــا ده رونــدی آغــاز میکنــم کــه اعتقــاد دارم
مهمتریــن روندهایــی هســتند کــه زندگــی اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی مــا را در
ایــن  ۱۰۰ســال اخیــر شــکل دادهانــد هرچنــد طبیعتـاً ممکن اســت بــا مخالفتهای
بســیاری مواجــه شــوند .ســپس چارچوبــی را بــرای تفســیر ایــن روندهــا ارائــه
میدهــم و در نهایــت از ایــن چارچــوب بهــره میبــرم تــا دریابــم ادامــهی ایــن
روندها طی  ۱۰۰سال آینده چگونه خواهند بود.
روند  :۱انقالب در حقوق
دوران مــا دوران حقــوق سیاســی بــود« .نمــودار »۱تکامــل دو شــاخص حقــوق
سیاســی و دموکراســی را نشــان میدهــد کــه بازتابدهنــدهی رونــد بهبــود حقــوق
سیاســی از ســال  ۱۹۵۰و آغــاز قــرن بیس ـتویکم هســتند ]۱[ .پیــش از ایــن در
تاریــخ بشــر هرگــز چنیــن جمعیتــی در فرآینــد انتخــاب رهبرانشــان یــا دسـتکم
در تأثیرگــذاری نســبی بــر شــیوهی حکمرانــی جوامــع مشــارکت نداشــتهاند و
برخــاف نظــر بدبینــان ،چنیــن رونــدی نتایــج بــدی نداشــته اســت .اورتــگا یــی
گاســت ،1هرچنــد لیبــرال بــود امــا در آغــاز قــرن بیســتم زنگهــای خطــر را بــه صدا
1.Ortega Y Gasset

فیلسوف اسپانیایی که آثارش در نیمهی نخست قرن بیستم منتشر شد( .مترجم)
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درآورد و در کتــاب «طغیــان تودههــا » 2نســبت بــه خطــرات مشــارکت تودههــا در
سیاســت هشــدار داد .بااینهمــه بــرای بیشــتر شــهروندان در بســیاری از بخشهــای
جهــان ،و بیشــتر از همــه اروپــای غربــی و مشــتقات آن ،مشــارکت سیاســی
دموکراتیــک بــه امــری بدیهــی تبدیــل شــده و در بیشــتر بخشهــای جهــان،
تودههــا نشــان دادهانــد میتواننــد عملکــرد هوشــمندانهای در سیاســت داشــته
باشــند .بهــار عربــی بــه مــا نشــان داد کــه حتــا در جاهایــی کــه دانشــمندان علــوم
اجتماعــی و صاحبنظــران انتظــارش را نداشــتند ،تقاضــای پرشــوری بــرای
دموکراســی و ایجــاد آن وجــود دارد .بســیاری هنــوز نگرانانــد کــه تودههایــی
بــدون تحصیــات کافــی (کــه بهراحتــی میتــوان بــر آنهــا تأثیــر گذاشــت)
نمیتواننــد از پــس اداره کشــور بربیاینــد و دموکراســی در بهتریــن حالــت نظامــی
ناپایــدار اســت و بــه همیــن خاطــر توصیــه میکننــد هرگونــه دموکراســی در عمــل
بایــد توســط نخبــگان سیاســی مدیریــت شــود کــه نتیج ـهاش محدودیــت حقــوق
2.The Revolt of the Masses
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سیاســی اســت .والتــر لیپمــن ،3اندیشــمند امريكایــی چنیــن ایــدهای را اینگونــه
شــرح میدهــد« :منافــع مشــترک میتواننــد افــکار عمومــی را منحــرف کننــد و
بــه همیــن خاطــر طبقـهای از متخصصــان جامعــه کــه منافــع شــخصی آنهــا فراتــر
از خواستهای محلی است باید ادارهی امور را به عهده بگیرند]۲[ ».
بهرغــم چنیــن ایدههایــی کــه دس ـتکم در میــان نخبــگان پرطرفــدار بودنــد،
حقــوق سیاســی بــرای افــراد بــا آمــوزش و ثــروت کمتــر معمــوالً سیاس ـتهایی را
بــه همــراه داشــته کــه باعــث بازتوزیــع منابــع شــده یــا ارائـهی خدمــات عمومــی را
گســترش داده حتــا اگــر در برخــی مــوارد نخبــگان در برابــر ایــن سیاســتها
مقاومــت کردهانــد .تحقیقــات اخیــر تومــاس فوجیــوارا 4مثالــی را از برزیــل ارائــه
میدهــد؛ کشــوری کــه در آن بــه خاطــر نظــام انتخاباتــی منســوخ و پیچیــده،
سوءاســتفادهی مؤثــر از حــق رأی افــرادی بــا ســطح ســواد پاییــن رواج داشــت امــا
آسانســازی و اتوماســیون فرآینــد رأیدهــی بــه کاهــش قابــل توجــه سوءاســتفاده
از رأیدهنــدگان کمســواد و فقیــر انجامیــد .فوجیــوارا نشــان داد ایــن تحــول بــه
انتخــاب شــهردارانی منجــر شــد کــه سیاسـتهای بازتوزیــع گســتردهتری را وعــده
میدادنــد و ایــن نتیج ـهی بــدی نبــود .تمایــل ایــن شــهرداران بیشــتر نســبت بــه
سیاس ـتهای بــاب میــل رأیدهندگانــی بــود کــه بهتازگــی از حــق رأی برخــوردار
شــده بودنــد؛ سیاسـتهایی ماننــد ارائـهی خدمــات بهداشــتی بهتــر کــه بــه کاهــش
قابل توجه نرخ مرگومیر نوزادان انجامید [.]۳
ایــن بهبــود چش ـمگیر در حقــوق تنهــا بــه حقــوق سیاســی اکثریــت جامعــه
محــدود نشــده اســت .حمایــت از حقــوق شــهروندان و آزادیهــای فــردی و
آزادیهــای زنــان و اقلیتهــا نســبت بــه  ۱۰۰ســال پیــش بهمراتــب بهتــر شــده
اســت .یــک قــرن پیــش ،زنــان حــق رأی نداشــتند و تبعیــض علیــه آنهــا در قانــون
و در عمــل بــه چشــم میخــورد .تبعیــض گســترده و خشــونت علیــه زنــان و
اقلیتهــای نــژادی تنهــا بــه ســرزمینهای امپراتــوری عثمانــی و روســیه محــدود
نبــود و در اروپــا و ایــاالت متحــد هــم رواج داشــت .بــا ایــن حــال رســیدن بــه جایگاه
3.Walter Lippmann

نویسندهی امریکایی که برای نخستین بار اصطالح «جنگ سرد» را به کار برد( .مترجم)

4.Thomas Fujiwara
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فعلــی بــدون فــراز و فــرود نبــوده اســت .فاشیســم و دیگــر گونههــای اســتبدادی
حکمرانــی بــر ســر راه کشــورهایی شــامل آلمــان ،ایتالیــا ،ژاپــن و حتــا ایــاالت
متحــد قــد برافراشــتند .ملیگرایــی خشــونتآمیز و نظامیگــری گســتردگی
بیشــتری داشــتهاند .و البتــه اینکــه انقــاب حقــوق در قــرن اخیــر انقالبــی ناتمــام
بــوده؛ چــرا کــه امــروز اکثریــت جمعیــت جهــان هنــوز تحــت حکومتهــای
اســتبدادی زندگــی میکننــد .ایــن حکومتهــا اغلــب سیاســتهایی را دنبــال
میکننــد کــه نــه منافــع اکثریــت جامعــه ،بلکــه منافــع اقلیتــی از برگزیــدگان
جامعــه را تامیــن میکننــد و همچنیــن نقــض حقــوق زنــان و اقلیتهــا نیــز در
ایــن رژیمهــای اســتبدادی بیشــتر رواج دارد .بــا وجــود ايــن ،انقــاب حقــوق بــه
حــدی در جهانــی کــه در آن زندگــی میکنیــم نفــوذ کــرده کــه حتــا رژیمهــای
اســتبدادی (از چیــن گرفتــه تــا روســیه) نیــز در آنچــه میتواننــد انجــام دهنــد بــا
احتیــاط عمــل میکننــد و معمــوالً مجبــور میشــوند ســرکوب افــراد ،زنــان و
اقلیتها را تعدیل کنند.
گســترش نامتــوازن حقــوق شــهروندی و سیاســی ،بهرغــم ناتمــام مانــدن،
بســیار پراهمیــت اســت؛ چــرا کــه نهتنهــا زندگــی میلیاردهــا نفــر را متحــول کــرده
بلکــه دیگــر روندهــای اصلــی جامعــه بشــری (در قــرن اخیــر) نیــز تحــت تأثیــر و
دنبال هرو آن بود هاند.
روند  : ۲طوفان تکنولوژی
هرچنــد انقــاب صنعتــی موجــی از ماشــینهای تــازه و بهبــود در تکنولــوژی
صنعــت نســاجی ،موتــور بخــار ،حملونقــل ،فلــزکاری و ارتباطــات را بــه همــراه آورد
امــا ســرعت بــه بــازار آمــدن ابزارهــا ،تکنیکهــا و محصــوالت تــازه در یــک قــرن
اخیــر بهراحتــی از ســرعت پیشــرفت در دوران انقــاب صنعتــی پیشــی گرفتــه
اســت .در نتیجــه ،اکنــون بــه فناوریهایــی دسترســی داریــم كــه تصــور آنهــا
بــرای نیــاکان مــا مشــکل بــود .ایــن تحــول نهتنهــا شــامل پیشــرفتهای اخیــر
ماننــد ماشــینآالت خــودکار و رباتهــا ،اینترنــت ،دامنـهی گســتردهی فناوریهــای
ارتباطــی نویــن و شــبکههای اجتماعــی میشــود ،بلکــه دســتآوردهای قابــل
توجــه در داروســازی و تکنولوژیهــای پزشــکی ،لولهکشــی داخلــی ،یخچالهــا و
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دیگــر لــوازم خانگــی ،روشــنایی بــه مراتــب بهتــر و ارزانتــر ،رادیــو ،تلویزیــون،
ســفرهای نهچنــدان گــران هوایــی و زمینــی ،و افزایــش هنگفــت در گزینههــای
توپــز را نيــز دربــر میگیــرد .تأثیــر چنیــن
مربــوط بــه ســرگرمی و پخ 
تکنولوژیهایــی از فرآیندهــای مربــوط بــه تولیــد بهمراتــب فراتــر رفتــه و در
همهی جنبههای زندگی اجتماعی ما نفوذ کرده است.
روند  : ۳رشد بیامان
بــر پایـهی دسـتآوردهای فنــاوری ،قــرن مــا عصــر رشــد اقتصــادی پایــدار هــم
بــود .هرچنــد قــرن نوزدهــم هــم شــاهد رشــد اقتصــادی بــود امــا ســرعت و فراگیری
آن بــا آنچــه در صــد ســال اخيــر رخ داده قابــل مقایســه نیســت .درآمــد شــهروندان
عــادی جهــان اکنــون بســیار بیشــتر از  ۱۰۰ســال پیــش اســت .نمــودار  ۲میانگیــن
درآمــد ســرانهی جهــان در  ۲۰۰ســال اخیــر را نشــان میدهــد (بــا برابــری قــدرت
خریــد بــر اســاس دالر ســال  .)۲۰۱۰مــا تقریبـاً هشــت برابــر ثروتمندتــر از پدربزرگ
و مادربزرگهایمــان (و در واقــع اجدادمــان) هســتیم کــه اوایــل قــرن گذشــته
میزیستند]۴[ .
نمــودار  ۲ســیر ارتقــای ســطح درآمــد ســرانه در پیشــرفتهترین اقتصادهــای
جهــان در ایــن دوران ،یعنــی ایــاالت متحــد و انگلســتان ،را در بــر میگیــرد کــه
ن میدهــد رشــد اقتصــاد در اقتصادهــای پیشــرو بهرغــم وقــوع رکــود بــزرگ،
نشــا 
در  ۱۰۰سال گذشته روند نسبتاً پایداری داشته است.
روند : ۴رشد نامتوازن
حقیقــت قابــل توجــه ایــن اســت کــه رشــد اقتصــادی دوران مــا متــوازن نبــوده
اســت .هرچنــد جهــان درهمتنیدهتــر شــده ،امــا شــکاف میــان کشــورهای ثروتمنــد
و فقیــر بــر اســاس بیشــتر ســنجشها افزایــش یافته اســت .نمــودار  ۳نشــاندهندهی
ِ
ِ
ِ
صــدک
صــدک دهــم و همچنیــن
صــدک نــودم و
نســبت بیــن درآمــد ســرانهی
ِ
صــدک بیســتوپنجم کشــورهای جهــان اســت .ایــن نمــودار
هفتادوپنجــم بــه
نشــان میدهــد فاصلـهی بیــن کشــورهای بســیار ثروتمنــد (صــدک نــودم) و بســیار
فقیــر (صــدک دهــم) ،و همچنیــن بیــن کشــورهای نســبتاً ثروتمنــد و نســبتاً فقیــر
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نمودار  )2تولید ناخالص داخلی سرانه از سال  ۱۸۲۵میالدی تا ۲۰۰۵
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دالر ۲۰۱۰

5K

اعداد روی محور بر اساس هزار دالر هستند یعنی مثال  2.5 Kبه معنی  ۲۵۰۰دالر است.
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میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه جهان بر اساس دالر سال ۲۰۱۰

1.2 K
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تولید ناخالص داخلی سرانه در ایاالت متحده آمریکا بر اساس دالر سال ۲۰۱۰
تولید ناخالص داخلی سرانه در ایاالت متحده آمریکا بر اساس دالر سال ۲۰۱۰

(صــدک ۷۵ام و صــدک ۲۵ام) طــی ایــن دوران افزایــش یافتــه اســت .درآمــد صــدک
نــودم کــه در آغــاز قــرن حاضــر کمتــر از نــه برابــر درآمــد صــدک دهــم بــود امــروز
بــه بیــش از ســی برابــر رســیده اســت .اگــر بــه اواســط قــرن نوزدهــم بازگردیــم،
یعنــی زمانــی کــه انقــاب صنعتــی هنــوز شــتاب نگرفتــه بــود و پیــش از آنکــه آدام
اســمیت 5نــگارش کتــاب «ثــروت ملــل » 6را آغــاز کنــد ،ایــن نســبت احتمــاالً کمتــر
از  ۳بود]۵[ .
نمــودار  ۳نشــان میدهــد در صــورت متــوازن ســاختن اعــداد بــر اســاس
جمعیــت کشــورها ،تصویــر پرفــراز و نشــیبتری خواهیــم داشــت7؛ آن هــم بــه
5.Adam Smith

اندیشمند بریتانیایی در قرن هجدهم که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد میشود.

6.The Wealth of Nations

کتاب ثروت ملل مهمترین اثر آدام اسمیت محسوب می شود.
.7در مورد قبلی برای مثال دو کشور چین و هلند وزن یکسانی داشتند چرا که هرکدام یک کشور محسوب
میشوند اما اینجا جمعیت کشورها نیز لحاظ شده است (مترجم)
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نمودار  )3رشد اقتصادی نامتوازن ،سال  ۱۹۰۰تا ۲۰۱۰
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نسبت صدک نودم به صدک دهم
نسبت صدک نودم به صدک دهم ،وزن دهی شده بر اساس جمعیت
نسبت صدک  ۷۵ام به صدک  ۲۵ام
نسبت صدک  ۷۵ام به صدک  ۲۵ام ،وزن دهی شده بر اساس جمعیت

خاطــر کاهــش در نســبت صــدک نــودم و صــدک دهــم در  ۲۰ســال گذشــته بــه
لطــف رشــدهای ســریع اخیــر در چندیــن کشــور پرجمعیــت ماننــد برزیــل ،چیــن و
هنــد .روندهــای متوازنشــده بــر اســاس جمعیــت هــم بــار دیگــر نشــان میدهنــد
نســبت درآمــدی بیــن صــدک نــودم و صــدک دهــم در یــک قــرن اخیــر از کمتــر از
 ۶به حدود  ۲۰رسیده است.
روند  : ۵تحول در کار و دستمزد
تغییــرات در عرصـهی فنــاوری همچنیــن ماهیــت کار را متحــول کرد ه اســت .در
بســیاری از اقتصادهــای پیشــرفته ،بخــش کشــاورزی در قــرن نوزدهــم بهطــور
نســبی رو بــه افــول بــود .کمرنــگ شــدن بخــش کشــاورزی ادامــه یافتــه ،امــا بخــش
تولیــد نیــز کــه
محــرک اصلــی نخســتین مراحــل رشــد در بســیاری از ایــن
ّ
اقتصادهاســت ،رو بــه افــول نهــاده و بخــش خدمــات جــای آن را گرفتــه .میــزان
اشــتغال در بخــش کشــاورزی در اقتصادهــای کمتــر توســعهیافته نیــز رونــدی
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نمودار  )۴سیر توزیع دستمزد در آمریکا
برای صدکهای ۱۰ام ۵۰ ،ام  ،نود ام طی سالهای  ۱۹۶۳تا  ۲۰۰۸میالدی

لگاریتم تجمعی تغییرات
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صدک نودم توزیع دستمزد در آمریکا ،کارکنان تمام وقت
صدک پنجاهم توزیع دستمزد در آمریکا ،کارکنان تمام وقت
صدک دهم توزیع دستمزد در آمریکا ،کارکنان تمام وقت

نزولــی را در پیــش گرفتــه .تحــول در ماهیــت کار در اقتصادهــای پیشــرفته جنبـهی
دیگــری نیــز دارد کــه بهخصــوص در اقتصادهایــی ماننــد ایــاالت متحــد ،کانــادا،
اروپــای غربــی و ژاپــن اهمیــت یکســانی بــا رونــد پیشــین داشــته و آن جنبــه از بین
رفتن بسیاری از مشاغلی است که نیاز به مهارت چندانی ندارند]۶[ .
فرآینــد مکمــل نیــز بــه لطــف پیشــرفت تکنولــوژی گســترش یافتــه و تأثیــر
یکســانی دارد؛ جهانــی شــدن تکنولــوژی و تولیــد  :انجــام بســیاری از امــور کــه
پیشتــر توســط کارگــران محلــی بــا مهــارت کــم یــا متوســط صــورت میپذیرفــت
اکنــون بــه خــارج از مرزهــا و نقاطــی ماننــد چیــن منتقــل شــده کــه نیــروی کار در
آن ارزان اســت .نتیجـهی مهــم ایــن رونــد در بخــش توزیــع درآمــد بــوده:در حالــی
کــه تقاضــا بــرای نیــروی کار بــا مهــارت کــم و متوســط کاهــش یافتــه ،نابــراری
توزیــع درآمــد ،بیشــتر شــده و در حالــی کــه مشــاغل نیازمنــد مهــارت متوســط
ناپدیــد شــدهاند ،توزیــع درآمــد ســاختاری دوقطبــی یافتــه اســت .چنیــن رونــدی
را میتــوان در نمــودار  ۴یافــت کــه افزایــش فاصلـهی درآمــدی بیــن صــدک نــودم
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نمودار  )۵توزیع دستمزد در آمریکا
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صدک

 بررسی جامعه آمریکایی سال  ،۲۰۰۸دستمزدهای کارکنان تمام وقت

 سرشماری ایاالت متحده سال  ،۱۹۷۰دستمزدهای کارکنان تمام وقت

و صــدک دهــم در امريــكا و بهخصــوص بیــن صــدک نــودم و صــدک دهــم را نشــان
میدهــد .نمــودار  ۵بــا مقایس ـهی تفــاوت درآمــد صدکهــای مختلــف بــا صــدک
نــودم در ســالهای  ۱۹۷۰و  ۲۰۰۸در امريــكا نشــان میدهــد چگونــه افزایــش ایــن
نسبت برای طبقهی متوسط به تق ّعر بیشتر نمودار انجامیده است]۷[ .
روند  : ۶انقالب در بهداشت و درمان
هرچنــد نابرابــری توزیــع ثــروت در میــان کشــورها نســبت بــه آغــاز قــرن
افزایــش یافتــه یــا در بهتریــن حالــت در همــان ســطح باقــی مانــده ،وضعیــت
بهداشــت و درمــان در کشــورهای جهــان بســیار متفــاوت اســت .نمــودار ۶
نشــاندهندهی تغییــر ســطح امیــد بــه زندگــی در زمــان تولــد در ســالهای یــک
قــرن اخیــر در کل جهــان و بخشهــای مختلــف آن ماننــد اروپــا و مشــتقات آن
(اســترالیا ،کانــادا ،نیوزيلنــد و ایــاالت متحــد) ،آســیا و امريــكای التیــن ،و صحــرای
آفریقــا اســت ]۸[ .بــه لطــف نوآوریهــای قابــل توجــه در بخــش بهداشــت و درمــان
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نمودار  )۶همگرایی در امید به زندگی ،سال  ۱۹۰۰تا  ۲۰۰۰میالدی
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 میانگینجهانی

اروپا و مشتقات غربی آن

آسیا ،آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب
آفریقا

و گســترش ایــن نوآوریهــا در ســطح جهــان ،امــروز حتــا فقیرتریــن کشــورها نیــز
از شرایط بهداشتیای بهره میبرند که با قرن نوزدهم قابل مقایسه نیست.
روند  :۷فناوری بدون مرز
فناوریهــای نویــن ارتباطــی و تغییــرات در سیاس ـتهای تجــاری نیــز جهــان
یکپارچهتــری را بــه وجــود آورده اســت .همانطــور کــه نمــودار  ۷نشــان میدهــد،
نســبت تجــارت جهانــی بــه درآمــد ملــی کــه حتــا در ابتــدای قــرن بیســتم نیــز رقم
باالیــی بــود بــه لطــف جهانیســازی فنــاوری و تولیــد ،در دوران اخیــر رشــد قابــل
توجهــی داشــته ]۹[ .پیشــرفتها در فنــاوری مربــوط بــه ارتباطــات و همچنیــن
فراهــم شــدن امــکان برونســپاری امــور ،اکنــون بــه شــرکتها اجــازه داده از پاییــن
بــودن دســتمزدها در نقــاط مختلــف جهــان بــه شــکل فراگیرتــری بهــره ببرنــد.
عــاوه بــر تأثیــر ایــن رونــد بــر نابرابــری دســتمزدها در اقتصادهــای پیشــرفته،
فرآینــد فعلــی امــکان تحقــق رشــد اقتصــادی ســریعتر را در کشــورهایی ماننــد
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نمودار  )۷تجارت جهانی ،سال  ۱۸۷۲تا ۲۰۰۸
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نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی
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چیــن فراهــم آورده؛ آن هــم تنهــا بــه واســطهی فراوانــی نیــروی کار ارزانقیمــت و
بــدون نیــاز بــه ســرمايهگذاریهای مشــابه بــا کشــورهای غربــی و طــی کــردن
مراحــل نهــادی و تکنولوژیکــی کــه اقتصادهــای پیشــرفته در قــرن نوزدهــم و اوایــل
قــرن بیســتم پیمودنــد .همانطــور کــه خواهیــم دیــد ،چنیــن فرآینــدی پیامدهــای
مهمــی بــر مســیری داشــته کــه قدرتهــای اقتصــادی نوظهــور در زمینـهی نهــادی
و فناوری طی کردهاند.
روند  :۸قرن صلح ،قرن جنگ
قــرن بیســتم آغــاز بــدی داشــت و در ادامــه هــم بدتــر شــد؛ آن هــم بــه خاطــر
یکــی از مهمتریــن جنبههــای زندگــی اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی مــا:
جنگهــا و هــدر رفتــن زندگــی میلیونهــا انســان بیگنــاه .خونبارتریــن
نبردهــای تاریــخ بشــر در نیم ـهی نخســت قــرن بیســتم روی دادنــد .امــا حقیقــت
غافلگیرکننــده ایــن اســت کــه شــصت ســال پــس از آن ،هرچنــد عــاری از جنگهای
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نمودار  )۸تلفات نبردهای بین المللی ،سال  ۱۹۰۰تا ۱۹۹۷
200

100

50

2000

1980

1960

1940

سال

1920

1900

میزان تلفات با واحد  ۱۰۰هزار نفر
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میانگین متحرک یازده ساله تلفات میدان نبرد ,سال  ۱۹۰۰تا ۱۹۹۷
منبع PRIO/UPSALA:

تعداد تلفات در هر سال ۱۹۰۰ ،تا ۱۹۹۷

داخلــی و بینالمللــی نبــود ،صلحآمیزتریــن دوران تاریــخ ثبتشــدهی بشــر
محســوب میشــود کــه میتــوان آن را در نمــودار  ۸مشــاهده کــرد .ایــن نمــودار
نشــاندهندهی تعــداد کشتهشــدگان (بــا واحــد  ۱۰۰هــزار نفــر) در جنگهــای
بینالمللــی و میانگیــن متحــرک ایــن اعــداد اســت کــه باعــث میشــود امــکان
درک روندها آسانتر باشد.
نمــودار  ۹نشــاندهندهی دادههــای خــام و میانگیــن متحــرک بــرای مرگهــای
ناشــی از جنگهــای داخلــی اســت .هرچنــد بــا پایــان نظــام اســتعماری تلفــات
ناشــی از جنگهــای داخلــی اوج میگیــرد امــا رونــد مربــوط بــه نیمـهی دوم قــرن
نشــاندهندهی کاهــش تعــداد جنگهــای داخلــی و تلفــات آنهــا در نیم ـهی دوم
قرن بیستم است]۱۰[ .
نمــودار  ۱۰کــه روی جهــان توســعهیافته تمرکــز دارد نشــان میدهــد اگــر
دادههــای مربــوط بــه قتــل نیــز در نظــر گرفتــه شــوند ،تصویــر پیچیدهتــری بــه
دســت خواهــد آمــد .در دهــهی  ،۱۹۶۰میــزان تلفــات ناشــی از قتــل در ایــاالت
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نمودار  )۹تلفات جنگ های داخلی ،سال  ۱۹۰۰تا ۱۹۹۷
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میانگین متحرک یازده ساله تلفات میدان نبرد ,سال  ۱۹۰۰تا ۱۹۹۷
منبع PRIO/UPSALA :

تلفات در هر سال ۱۹۰۰ ،تا ۱۹۹۷

متحــد امريــكا ،کانــادا ،اســترالیا ،نیوزيلنــد و تقریب ـاً هم ـهی کشــورهای اتحادی ـهی
اروپــا افزایــش یافــت .بــا وجــود ايــن ،ایــن رونــد از دهـهی  ۱۹۹۰بــه بعــد بهشــدت
کاهــش یافــت ]۱۱[.بــه طــور کلــی ،بــا کنــار هــم قــرار دادن دادههــا میتــوان
گفــت گرچــه بســیاری از بخشهــای جهــان هنــوز غــرق در خشــونت و کشــتار
هســتند ،جنگهــای داخلــی همچنــان در جریانانــد ،و بســیاری از دولتهــا هنــوز
جــان شهروندانشــان را میگیرنــد (آن هــم بــدون اینکــه پاســخگو باشــند) امــا
امــروز میــزان خشــونت از بســیاری از جنبههــا نســبت بــه  ۱۰۰ســال پیــش کاهــش
یافته است]۱۲[ .
روند  :۹ضدیت با روشنگری در سیاست
افــراد کمــی انقــاب حقــوق را پيشبینــی کــرده بودنــد ،امــا افــرادی ماننــد
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نمودار  )۱۰میزان قتل ( آدم کشی) سال  ۱۹۵۰تا ۲۰۰۵
5
4.5

3.5
3

میزان قتل با واحد  ۱۰۰نفر

4

2.5

2000

1990

1970

1980

1960

1950

2

سال

دنــی دیــدرو  8یــا دولبــاخ 9هــم کــه موفــق بــه ایــن امــر شــده بودنــد ،بــر اســاس
اندیش ـههای عقالیــی و برآوردهــای عملــی ،چنیــن انقالبــی را نتیج ـهی گســترش
جهانــی ایدههــا و ایدهآلهــای عصــر روشــنگری میدانســتند .امــا در مقابــل ،ایــن
 ۱۰۰ســال شــاهد جنبشهــای ضــد روشــنگری قدرتمنــد و اغلــب خشــونتآمیز
بــوده کــه نقــش تعیینکننــدهای در سیاســت ایفــا کردهانــد .نیمـهی نخســت قــرن
بیســتم تحــت ســلطهی دو نمونــه از ایــن جنبشهــا ،یعنــی فاشیســم و کمونیســم،
قــرار داشــت کــه در چنــد کشــور بــه قــدرت رســیدند ،ویرانــی بــه بــار آوردنــد و
میلیونهــا نفــر را بــه کام مــرگ فرســتادند .فاشیســم و نســخهی بدخیمتــر آن
8.Denis Diderot

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

9.D’Holbach
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یعنــی نازیســم ،بعــد از جنــگ جهانــی دوم کنــار گذاشــته شــدند و بقایــای ســمی
آنهــا نیــز بــا کنــار رفتــن رژیمهــای فاشیســتی در یونــان ،پرتغــال ،اســپانیا و
امريكای التین محو شدند.
بــا ایــن حــال چهــار دهـهی گذشــته شــاهد جنبــش ضــد روشــنگری دیگــری
هــم بــوده؛ نقــش رو بــه افزایــش (افراطگرایــی) مذهــب در سیاســت .هرچنــد ایــن
رونــد در میــان ادیــان مختلــف پخــش شــده و مســیحیان بنیادگــرا در نیــم قــرن
گذشــته بــه نیــروی قابــل مالحظهتــری در سیاســت امريــكا تبدیــل شــدهاند و
نقــش یهودیــان ارتودکــس افراطــی نیــز در سیاســت اســرائیل افزایــش یافتــه و
مهمتــر از همــه ،شــاهد اوجگیــری دوبــارهی بنیادگرایــی (افراطگرایــی مذهبــی)
در خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و جنــوب آســیا بودهایــم .بــه دنبــال رژیمهــای
ســکوالرتر کــه تقریبـاً در شــصت ســال نخســت قــرن بیســتم در بیشــتر بخشهــای
منطقــه ســر برآوردنــد ،نقــش مذهــب در جامعــه و سیاســت جهــان اســام افزایــش
یافتــه و باعــث شــده ایــدهی نبــرد تمدنهــا بــه ذهــن بســیاری خطــور کنــد؛
ایــدهای کــه تقویــت آن نتیجــهی اجتنابناپذیــر اعــام جنــگ بــا تــرور توســط
جرج بوش بود.
روند  : ۱۰انفجار جمعیت و اثر آن بر منابع و محیط زیست
تعــداد بســیار بیشــتری از مــا انســانها امــروز نســبت بــه  ۱۰۰ســال پیــش روی
زمیــن ســاکنیم .نمــودار  ۱۱رونــد روبهرشــد جمعیــت جهــان در  ۱۰۰ســال گذشــته
(و پيشبینــی آن را بــرای  ۱۰۰ســال آینــده کــه بعــدا ً بــه آن اشــاره خواهــد شــد)
نشــان میدهــد کــه بنابــر آن جمعیــت جهــان از یکونیــم میلیــارد در ســال ۱۹۰۰
بــه شــشون ُه دهــم میلیــارد در ســال  ۲۰۱۰رســیده اســت ]۱۳[ .بیشــتر ایــن
افزایش نیز در بخشهای کمتر برخوردار جهان بوده است.
جمعیــت اروپــای غربــی ،شــمال امريــكا ،اســترالیا و نیوزيلنــد در ایــن دوران تنها
یکوهفــت دهــم برابــر شــده اســت .افزایــش جمعیــت و افزایــش ســطح درآمــد
ســرانه بــا افزایــش تقاضــا از محیــط زیســت و در نتیجــه افزایــش فشــار بــر آن همراه
بــوده .در نتیجــه بســیاری نگــران بودنــد کــه مــا بــرای تامیــن مایحتاجمــان بیــش
از حــد بــه زمیــن فشــار بیاوریــم .نگرشهــای خوشبینانــه و بدبینانــه نســبت بــه
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نمودار  )۱۱جمعیت جهان ،سال  ۱۹۰۰تا ۲۰۱۰
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برآورد مدیسون برای سال  ۱۹۰۰تا ۱۹۵۰
داده های سازمان ملل برای سال  ۱۹۵۰تا ۲۰۱۰
پیش بینی سازمان ملل در صورت نرخ زاد و ولد باال ،سال  ۲۰۱۰تا ۲۱۰۰
پیش بینی سازمان ملل در صورت نرخ زاد و ولد متوسط سال  ۲۰۱۰تا ۲۱۰۰
پیش بینی سازمان ملل در صورت نرخ زاد و ولد پایین ،سال  ۲۰۱۰تا ۲۱۰۰

ایــن پدیــده را میتــوان در یکــی از مشــهورترین شــرطبندیها بیــن یــک
کارشــناس محیــط زیســت بــه نــام پــل ارلیــش 10و یــک اقتصــاددان بــه نــام جولیان
ســایمون 11در مــورد گروهــی از مــواد خــام کمیــاب مشــاهده کــرد .ارلیــش
پيشبینــی کــرده بــود در نتیجـهی رشــد ســریع جمعیــت یــک فاجعـهی جمعیتــی
بــا قحطیهــای گســترده رخ خواهــد داد .پيشبینــی دیگــرش ایــن بــود کــه بهــای
پنــج فلــز کــروم ،مــس ،نیــکل ،قلــع ،و تنگســتن در ســالهای  ۱۹۸۰تــا ۱۹۹۰
افزایــش یابــد؛ آن هــم پــس از اصــاح شــدن بــر اســاس نــرخ تــورم؛ در حالــی کــه
ســایمون ایــن پيشبینــی را زیــر ســؤال بــرد .ایــن شــرطبندی بــا پیــروزی طــرف
خوشبیــن بــه پایــان رســید چــرا کــه بهــای همــهی ایــن فلزهــا در مدتزمــان
10.Paul Ehrlich
11.Julian Simon
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نمودار  )۱۲بهای فلزات شرط بندی ارلیش و سایمون ،سال  ۱۹۶۰تا ۲۰۰۹
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سال شرط بندی

قیمت (بهای سال  ۱۹۸۰معادل  ۱۰۰در نظر گرفته شده است)
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تعیینشــده کاهــش یافــت .هرچنــد شــاید ایــن پیــروزی نــارس بــود؛ چــرا کــه از
آن زمــان تاکنــون بــر اســاس نمــودار  ،۱۲کــه متوســط بهــای ایــن فلــزات را نشــان
میدهــد ،قیمــت منابــع رو بــه افزایــش بــوده اســت ]۱۴[ .امــا بهــای منابــع احتمــاالً
تنهــا یــک بحــث فرعــی اســت و تأثیــر بنیادینتــری کــه مــا بــر محیــط زیســت
گذاشــتهایم ناشــی از مصــرف حیــرتآور ســوختهای فســیلی و ســطح رو بــه
افزایــش دیاکســید کربــن بــوده کــه بــا ســرعت ادامــه خواهنــد یافــت؛ حتــا اگــر
برخی از منابع ،مانند نفت ،کمیاب شوند.
||||
واضــح اســت کــه ایــن روندهــا مســتقل از یکدیگــر نیســتند و فهــم رابط ـهی
بیــن آنهــا گامــی مهــم بــرای بــرآورد آیندهشــان محســوب میشــود .بیتردیــد
رابطـهی میــان ایــن روندهــا چندوجهــی اســت و ارائـهی توضیحــی یکپارچــه بــرای
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نمودار  )۱۳انتشار دی اکسید کربن و تمرکز آن در جو ،سال  ۱۹۰۰تا ۲۰۰۸
پیمانکیوتو
30

تمرکز دی اکسید کربن ()ppmv
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 انتشار جهانی دی اکسید کربن

تمرکز دی اکسید کربن در اتمسفر زمین

چنیــن روندهــای متنوعــی در بهتریــن حالــت بیپروایــی خواهــد بــود؛ امــا بــدون
چارچوبــی بــرای اندیشــیدن کــه چنــدان هــم دقیــق نباشــد ،نمیتوانــم در مــورد
اینکــه چــرا ایــن روندهــا زندگــی قــرن مــا را شــکل دادهانــد ســخن چندانــی
بگویــم .چارچوبــی کــه از آن بــرای شــرح ایــن روندهــا بهــره میبــرم بهشــدت
وامــدار تحقیقاتــم بــا جیمــز رابینســون 12اســت ]۱۵[ .ایــدهی مرکزی ایــن چارچوب
نقــش پایــهی تغییــرات فنــاوری در رشــد اقتصــادی اســت کــه بــا ماهیــت
تکنولوژیکــی بســیاری از روندهایــی کــه شــرح دادم ســازگاری دارد .امــا بایــد گفــت
ایــن نهادهــا هســتند کــه ماهیــت ،ســرعت و شــیوهی گســترش تغییــرات را در
فنــاوری شــکل میدهنــد .در ایــن مــورد ،همانطــور کــه شــرح خواهــم داد ،از بــاور
12.James Robinson

استاد اقتصاد و علوم سیاسی که کتاب چرا ملتها سقوط میکنند؟ را با عجم اغلو نوشته است( .مترجم)
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عمومــی در علــوم اجتماعــی مبنــی بــر اینکــه فنــاوری تأثیــر قــوی بــر نهادهــا دارد
و نــه برعکــس فاصلــه میگیــرم .مثــال بــارز چنیــن نگرشــی نظریـهی تجــدد اســت
کــه توســط برخــی اندیشــمندان از جملــه ســیمور مارتیــن لیپســت 13قــوام یافتــه و
ادعــا میکنــد رابط ـهی علیتــی قــوی میــان برخــورداری اقتصــادی و دموکراســی و
حقــوق سیاســی برقــرار اســت .متأســفانه دادههــا نظریـهی تجــدد را چنــدان تاییــد
نمیکننــد .بــرای مثــال ،کشــورهایی کــه از زمــان جنــگ جهانــی دوم و آغــاز قــرن
بیســتم ســریعتر رشــد کردهانــد نســبت بــه کشــورهای بــا رشــد کمتــر
دموکراتیکتــر نیســتند ]۱۶[ .مــن در عــوض ادعــا میکنــم توســعهی نهــادی کــه
بــا انقــاب حقــوق در رابطــه اســت و هــم بــر آن تأثیــر گذاشــته و هــم از آن تأثیــر
گرفتــه ،عامــل اصلــی تغییراتــی بــوده کــه در یــک قــرن اخیــر در زمینـهی اقتصــاد
و فناوری تجربه کردهایم.
پیشــرفت در فنــاوری بــه طــور طبیعــی تحت نــوع خاصــی از نهادهــای اقتصادی
فراگیــر 14رخ میدهــد و توســعه مییابــد :نهادهایــی کــه مشــ ّوقها و فرصتهــای
مربــوط بــه نــوآوری و فعالیــت اقتصــادی را در ســطح وســیعی از جامعــه ایجــاد
میکننــد .ایــن مشــ ّوقها کــه بــر پایــهی حــق مالکیــت بــرای نــوآوران،
كســبوكارها و کارگــران قــرار دارد کــه در آن فرصتهــای برابــر بــرای همــه
تضمیــن شــده ،مانعــی بــرای راه انــدازی كســبوكار و اشــتغال وجــود نــدارد و
خدمــات عمومــی اساســی و زیرســاختهای موجــود امــکان مشــارکت در فعالیــت
اقتصادی را برای اقشار وسیعی از جامعه فراهم آورده است.
نهادهــای اقتصــادی فراگیــر تحــت حمایــت نهادهــای سیاســی فراگیــر هســتند
کــه از دو ویژگــی برخوردارنــد :نخســت اینکــه کثرتگــرا هســتند و قــدرت
سیاســی را در ســطح وســیعی توزیــع میکننــد؛ در نتیجــه یــک فــرد یــا گــروه
نمیتوانــد قدرتــی نامحــدود را در اختیــار بگیــرد و مســتبدانه حکمرانــی کنــد .دوم
13. Seymour Martin Lipset

جامعه شــناس آمریکایی که در مورد جامعه شناسی سیاسی تحقیق می کرد و در سال  ۲۰۰۶جان سپرد.
(مترجم)
14.Inclusive

عجم اوغلو و رابینسون در کتاب«چرا ملت ها شکست میخورند» ،ویژگیهای نهادهای فراگیر و بهرهکش و
اثرات آنها را به طور کامل شرح میدهند( .مترجم)
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اینکــه بــه میــزان کافــی قــدرت در دولــت متمرکــز شــده؛ بــه طــوری کــه انحصــار
اعمــال خشــونت در اختیــار دولــت قــرار دارد بــه جــای اینکــه در اختیــار گروههــای
قدرتمنــد خــارج از دولــت ماننــد تبهــکاران قــرار داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت
نظــم و امنیــت ،کــه الزمـهی ایجــاد یــک ملــت اســت ،زمینگیــر خواهنــد شــد .در
نقطهی متضاد نهادهای فراگیر ،نهادهای بهرهکش 15قرار دارند.
نهادهــای اقتصــادی بهرهکــش چنیــن ویژگیهایــی دارنــد :عــدم حفاظــت از
حــق مالکیــت اکثریــت جامعــه ،اعمــال زور و تهدیــد ،نبــود آزادی بــا هــدف محــروم
ســاختن منابــع از اکثریــت بــا هــدف بهــره رســاندن بــه گــروه اقلیــت برگزیــده،
ناهمــوار ســاختن زمیــن بــازی بــه نفــع همــان گــروه برگزیــده اغلــب بــه وســیلهی
ایجــاد موانعــی بــرای ایجــاد كسـبوكار و اشــتغال کــه بــه انحصــار امتیــازات بــرای
برگزیــدگان میانجامــد و باالخــره فقــدان فرصتهــای کافــی و خدمــات عمومــی
برای اکثریت جامعه.
جایــگاه ایــن نهادهــای اقتصــادی معمــوالً توســط نهادهــای سیاســی بهرهکــش
محافظــت میشــود کــه قــدرت را در دســتان گروهــی کوچکیــا حــول منفعتــی
متمرکــز میکننــد؛ آن هــم بــدون پاســخگویی و محدودیــت در اعمــال قــدرت.
نــوع دیگــری از نهادهــای سیاســی بهرهکــش از عــدم تمرکــز قــدرت در دولــت
نشــئت میگیــرد کــه بــه بیقانونــی و ناامنــی همهگیــر میانجامــد (حتــا اگــر
لزوماً ارتباطی به وجود گروههای برگزیده تعریفشده نداشته باشد).
تحقــق پیشــرفت در فنــاوری و در نتیجــه رشــد اقتصــادی تحــت نهادهــای
فراگیــر بســیار محتملتــر اســت؛ چــرا کــه ایــن نهادهــا فرصتهــا و مش ـ ّوقهایی
را بــرای بخــش بزرگــی از جامعــه فراهــم میآورنــد .در واقــع نهادهــای بهرهکــش
آشــکارا جلــوی پیشــرفت تکنولــوژی و نــوآوری را میگیرنــد؛ بــا ایــن تص ـ ّور کــه
چنیــن پیشــرفتهایی بــه تضعیــف ثبــات آنهــا میانجامــد و منافــع گروهــی را بــه
خطــر میانــدازد کــه قــدرت را در اختیــار دارنــد .نهادهــای بهرهکــش بهرغــم
عــدم تقویــت فضــای مناســب رشــد در طــول تاریــخ حضــور پررنگــی داشــتهاند؛
چــرا کــه تحــت حمایــت گروههایــی بودهانــد کــه ســکان هدایــت جامعــه را در
اختیــار داشــتهاند .ایــن گــروه حاکــم بــه واســطهی مزایــای در اختیــار داشــتن
15.Extractive

51

 52صد سال دگر

انحصــار قــدرت سیاســی ،میتواننــد خودشــان را تقویــت كننــد و ســود ببرنــد؛ حتــا
اگــر چنیــن رونــدی بــه بهــای فقــر و ســرکوب دیگــر گروههــای جامعــه تمــام شــود.
جــدا ً در برابــر ایجــاد اصالحــات مقاومــت میکننــد؛ چــرا کــه
آنهــا همچنیــن
ّ
هماننــد پیشــرفت فنــاوری ،ایجــاد اصالحــات نیــز میتوانــد بــه تضعیــف پایههــای
قــدرت انحصــاری آنهــا بینجامــد .هرچنــد کنتــرل قــدرت توســط گــروه کوچکــی از
برگزیــدگان میتوانــد ظهــور و دوام نهادهــای بهرهکــش را توضیــح دهــد امــا تنهــا
عاملــی نیســت کــه دوام چنیــن نهادهایــی را تضمیــن میکنــد .نهادهــای بهرهکــش،
ماننــد دیگــر انــواع ســازمانها ،یــک پایــهی اجتماعــی دارنــد و سلســلهمراتب
کاملــی از یــک ســاختار اجتماعــی را همــراه بــا هنجارهــای اجتماعــی و داخلـیاش
ایجــاد میکننــد .ایــن ســاختارها بــرای نهادهــای بهرهکــش ،معمــوالً بــر اســاس
گونههــای مختلفــی از ایدههــای اســتبدادی و سلســلهمراتب ســفت و محکــم
اســت کــه نهتنهــا صحن ـهی سیاســت داخلــی را شــکل میدهــد بلکــه روســتاها،
محالت ،خانوادهها و شرکتها را نیز در بر میگیرد.
در نتیجــه حتــا در جوامــع کوچــک و خانوادههایــی کــه تحــت فقــر و ســرکوب
برآمــده از نهادهــای بهرهکــش قــرار دارنــد ،بــاز هــم افــرادی خواهنــد بــود کــه در
مقابــل حرکــت بــه ســوی نهادهــای فراگیــر مقاومــت خواهنــد کــرد؛ چــرا کــه
چنیــن تغییــری میتوانــد جایــگاه آنهــا را تهدیــد کنــد ،جایگاهــی کــه مناســبات
اجتماعــی و داخلــی آن بــر اســاس هنجارهــای نهادهــای بهرهکــش شــکل گرفتــه
اســت .امــا جهــان تحــت حکمرانــی نهادهــای بهرهکــش جهــان ایســتایی نیســت .از
آنجــا کــه ایــن نهادهــا بــه نفــع رســاندن بــه یــک گــروه کوچــک بــه بهــای آســیب
زدن بــه دیگــر گروههــا میپردازنــد ،گاهــی گروههــای دیگــر علیــه ایــن نهادهــا
یشورند.
م 
تــوان نهادهــای بهرهکــش بــرای مقابلــه بــا تغییــرات از یــک ســو از انحصــار
قــدرت اقتصــادی و سیاســی در دســتان گروهــی کوچــک ناشــی میشــود و از ســوی
دیگــر از پای ـهی اجتماعــی ایــن نهادهــا در ســطوح مختلــف سلســلهمراتب جامعــه.
تضــاد ذاتــی در جامعــه نیــز گاهــی بــه ســاختار نهادهــای بهرهکــش خدشــه وارد
میســازد و را ه را بــرای نهادهایــی فراگیرتــر بــاز میکنــد .ایــن همــان رویــدادی
اســت کــه اخیــرا ً در بهــار عربــی و همچنیــن در رویدادهایــی برجســتهتر ماننــد
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انقــاب باشــکوه ۱۶۸۹ـ ۱۶۸۸در انگلســتان و انقــاب فرانســه در ســال ۱۷۸۹
میــادی مشــاهده کردهایــم .نخســتین رونــد ،یعنــی انقــاب حقــوق ،نیــز بایــد بــر
همیــن اســاس ارزیابــی شــود .گرچــه حرکــت از ســوی نهادهــای بهرهکــش بــه
ســوی نهادهــای فراگیــر در چنــد قــرن بــه وقــوع پیوســته ،امــا قــرن مــا دورهای
بــوده کــه در آن چنیــن حرکتهایــی ســرعت و نیــروی بیشــتری بــه خــود
گرفت هاند.
مهــم اســت کــه ایــن انقــاب تنهــا یــک تغییــر در نظــام سیاســی ،قانــون
اساســی و قوانیــن نوشتهشــده نبــوده .جایــی کــه نهادهــای فراگیــر اثرگــذاری
بیشــتری داشــتهاند ،حقــوق شــهروندی و سیاســی بیشــتر گروههــا نیــز توســعه
یافتــه و همچنیــن رهایــی افــراد از ســلطه هنجارهــای اجتماعــی اســتبدادی در
جوامــع کوچــک و خانوادههایــی کــه بــه عنــوان اجــزای کوچــک نهادهــای کالن
بهرهکــش عمــل میکردنــد در ســطح وســیعتری رخ داده اســت .در واقــع نهادهــای
فراگیــر اگــر بــر پایــهی ســاختار اجتماعــی سلســلهمراتبی و روابــط اجتماعــی
ایجادشــده توســط نهادهــای بهرهکــش اســتوار شــوند ،دوام چندانــی نخواهنــد
داشت.
بنابرایــن اگــر کســی نظامــی مردمســاالر را تصــور میکنــد کــه در آن
آزادیهــای فــردی محتــرم شــمرده نمیشــوند ،چنیــن نظامــی هرگــز نمیتوانــد
یــک نظــام فراگیــر پایــدار باشــد .چنیــن ادعایــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه همـهی
انقالبهــا و جنبشهایــی کــه بــرای گســترش حقــوق تــاش میکننــد لزومــا بــه
نهادهــای فراگیرتــر میانجامنــد .بســیاری از ایــن جنبشهــا موفــق بــه ایجــاد
تغییــر در دولــت شــدهاند ،ا ّمــا بــدون تغییــر نهادهــای تقویتکننــدهاش یــا بــدون
توســعهی حقــوق اکثریــت جامعــه و برخــی از ایــن جنبشهــا نیــز ،کــه بهتریــن
نمونـهی آن انقــاب بلشــویکی ســال  ۱۹۱۷اســت ،نظامــی بــه مراتــب خونبارتــر را
جایگزیــن یــک نظــام اســتبدادی کردهانــد .حتــا زمانــی کــه مقصــد نهایــی نهادهــای
فراگیــر بودهانــد ،بــاز هــم ممکــن اســت در مســیر ناهمواریهایــی پیــش آمــده
باشــد و خونریزیهــای بیمــوردی رخ داده باشــد؛ ماننــد آنچــه در انقــاب فرانســه
روی داد .بــا وجــود ایــن ،رونــد کلــی قــرن بیســتم بــه ســوی نهادهــای فراگیرتــر
بــوده کــه دســت در دســت انقــاب حقــوق پیــش رفتنــد .پنــج رونــد بعــدی ،طوفان
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تکنولــوژی ،رشــد بیامــان ،رشــد نامتقــارن ،تحــول در کار و انقــاب در بهداشــت
همگی ک موبیش از این انقالب در حقوق نشئت گرفتهاند.
نقطهعطفهایــی کــه در قــرن اخیــر در تکنولــوژی شاهدشــان بودهایــم در
جهانــی تحــت تســلط نهادهــای بهرهکــش امکانپذیــر نبودنــد .انگیزههــا،
آزادیهــا ،فرصتهــا و زمیــن بــازی مســطح کــه توســط نهادهــای فراگیــر ایجــاد
شــده بودنــد همانقــدر پایــه و اســاس ایــن نقطهعطفهــا در فنــاوری هســتند کــه
نخســتین نســخههای نهادهــای فراگیــر کــه بــه دنبــال انقــاب باشــکوه در انگلســتان
ایجاد شدند سرمنشأ انقالب صنعتی بودند.
ســپس رشــد اقتصــادی از پــس ایــن پیشــرفتها در فنــاوری از راه رســید و
نامتقــارن بــودن ایــن رشــد بیشــتر بــه خاطــر توزیــع نهادهــای فراگیــر در ســطح
جهــان در قــرن نوزدهــم و بیســتم بــود .کشــورهایی کــه نهادهــای نســبتاً فراگیــر را
پذیرفتــه بودنــد بــه واســطه ســرمايهگذاری در توســعهی فناوریهــای خودشــان یــا
بــه کار گرفتــن بهتریــن فناوریهــا از دیگــر اقتصادهــای پیشــرو موفــق شــدند
پیشــرفت کننــد ،کشــورهای بــا نهادهــای بهرهکــش اغلــب انگیــزهی ناچیــزی بــرای
چنیــن ســرمايهگذاریهایی یــا بهکارگیــری چنیــن فناوریهایــی بــرای
شهروندانشــان ایجــاد کردنــد و در بیشــتر مواقــع تــاش کردنــد جلــوی صنعتــی
شــدن و اســتفاده از فناوریهــای جدیــد را بگیرنــد تــا بــه ثبــات رژیمهایشــان
آسیب وارد نشود]۱۷[ .
پنجمیــن و ششــمین رونــد یعنــی تحــول در کار و انقــاب در بهداشــت نیــز بــه
دنبــال عوامــل یکســانی ایجــاد شــدند .تحــول در کار بــه طــور مســتقیم بــه خاطــر
ماهیــت تحــوالت در فنــاوری در قــرن مــا بــه دســت آمــد و انقــاب در بهداشــت نیــز
کــه داروهــا و واکســنهای بهتــر در آن نقشآفرینــی کردنــد یکــی از جالــب
توجهتریــن دس ـتآوردهای پیشــرفتهای مــا در فنــاوری بــود .ا ّمــا جنب ـهی دیگــر
نهادهــای فراگیــر نیــز کــه در اواســط قــرن بیســتم ریشــه دوانــد نقشــی مهــم در
انقــاب بهداشــتی ایجــاد کــرد .مهمتریــن تحــوالت در بهداشــت و امیــد بــه زندگــی،
همانطــور کــه نمــودار  ۶نشــان میدهــد ،بــه اقتصادهــای در حــال توســعه مربــوط
میشــود کــه بســیاری از آنهــا هنــوز تحــت تســلط نهادهایــی بهرهکــش بودنــد
کــه نهتنهــا بــه دنبــال دفــاع از منابــع اقلیتــی کوچــک بودنــد ،بلکــه حتــا اگــر
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میخواســتند هــم تــوان ارائــهی خدمــات بهداشــتی یــا حتــا دارو و واکســن بــه
شهروندانشــان را نداشــتند .ا ّمــا انگیــزه و تــوان چنیــن اقداماتــی بــه کشــورهای
ثروتمندتــر و نهادهــای بینالمللــی آنهــا و ســازمان بهداشــت جهانــی مربــوط
میشــد کــه آن را مدیــون انقــاب حقــوق هســتیم .پذیــرش ایــن موضــوع توســط
کشــورهای ثروتمندتــر کــه نهتنهــا در ایــن کشــورها افــراد ،زنــان و اقلیتهــا بایــد
از حقــوق و حمایــت برخــوردار باشــند بلکــه بایــد بــه افــرادی نیــز کــه در دیگــر
کشــورها رنــج میبرنــد یــاری رســاند باعــث شــد انقــاب در بهداشــت بــه یکــی از
چشـمگیرترین پیامدهــای نیروهایــی تبدیــل شــود کــه پــس از انقــاب حقــوق آزاد
شــده بودنــد .هفتمیــن رونــد ،فنــاوری بــدون مــرز ،همچنیــن آشــکارا ماهیتــی
فناورانــه داشــت و یکــی دیگــر از پیامدهــای انقــاب حقــوق بــود .امــا بــرای درک
اهمیــت آن ،بایــد بــه موضــوع دیگــری گریــز بزنیــم :اینکــه نهادهــای فراگیــر
عامــل اصلــی تغییــرات در فنــاوری هســتند ،ا ّمــا معنایــش ایــن نیســت کــه رشــد
اقتصادی تحت نهادهای بهرهکش غیرممکن است.
در صــورت ثابــت مانــدن دیگــر شــرایط ،حتــا آنهــا هدایــت نهادهــای بهرهکــش
را در اختیــار دارنــد ترجیــح میدهنــد اقتصــاد تــا آنجــا کــه امــکان دارد رشــد
کنــد؛ چــرا کــه آنهــا نیــز از ایــن رشــد نفــع میبرنــد ا ّمــا مشــکل جایــی ایجــاد
میشــود کــه رشــد اقتصــادی ورود فناوریهایــی را اجتنابناپذیــر میســازد کــه
رانتهــای ایــن گــروه را کاهــش میدهــد یــا قــدرت آنهــا را تهدیــد میکنــد .امــا
رشــد اقتصــادی تــا زمانــی کــه خطــری بــرای ثبــات چنیــن رژیمهایــی محســوب
نشــود و بــه كسـبوكارهای تحــت کنتــرل دولــت ،اقلیــت حاکــم یــا متحــدان آنهــا
محدود شود ،تحت نهادهای بهرهکش هم میتواند محقق شود.
دو ســناریو تحقــق چنیــن رشــدهایی را امکانپذیــر میکننــد :نخســت زمانــی
کــه مزیّــت نســبی یــک جامعــه یــک بخــش مشــخص باشــد کــه بتــوان آن را بــه
طــور مؤثــر اداره کــرد؛ حتــا اگــر کنتــرل ایــن بخــش در اختیــار گــروه کوچکــی از
اعضــای جامعــه باشــد کــه نمون ـهی آن را میتــوان در مســتعمرههای در حــوزهی
دریــای کارائیــب ماننــد باربــادوس ،کوبــا وهائیتــی بیــن قرنهــای شــانزدهم و
هجدهــم میــادی یافــت کــه از نهادهایــی بهرهکــش و اســتوار بــر پایـهی بــردهداری
و کشــت نیشــکر برخــوردار بودنــد کــه در اختیــار گــروه کوچکــی از طبقهی کشــاورز
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بــود .دومیــن ســناریو زمانــی اســت کــه رشــد از طریــق فرآینــد انتقــال فنــاوری از
کشــورهای ثروتمندتــر و تــاش بــرای رســیدن بــه ســطح آنهــا صــورت بپذیــرد.
[ ]۱۸رشــد ســریع اتحــاد جماهیــر شــوروی ،مثــال بــارزی از نهادهــای بهرهکــش،
بیــن دهــهی  ۱۹۳۰تــا اوایــل دهــهی  ۱۹۷۰بــر اســاس همیــن تــاش بــرای
رســیدن بــه دیگــران بــود کــه بخشــی از عامــل آن انتقــال دســتوری منابــع از بخــش
کشــاورزی بــه بخــش صنعــت بــود .در هــردو ســناریو ،هرچنــد رشــد اقتصــادی
میتوانــد تحــت نهادهــای بهرهکــش بهســرعت ایجــاد شــود و بــرای دورهای نســبتاً
طوالنــی ادامــه بیابــد ،ا ّمــا در نهایــت محــدود خواهــد بــود .زمانــی کــه تقاضــای
جهانــی بــرای شــکر کاهــش یافــت ،مســتعرههای کشــاورزی بــا رکــود و افــت
مواجــه شــدند و رشــد اتحــاد جماهیــر شــوروی نیــز زمانــی متوقــف شــد کــه امــکان
ایجــاد رشــد بیشــتر از طریــق صنعتیســازی دســتوری وجــود نداشــت .هیچکــدام
از این سناریوها پیشرفت چشمگیری را در فناوری ایجاد نکردند.
رشــد امــروز چیــن نیــز نمونــهی دیگــری از رشــد اقتصــاد تحــت نهادهــای
بهرهکــش اســت ،ا ّمــا یــک تفــاوت اساســی دارد؛ اینکــه شــروع رونــد فنــاوری
حدومــرز و ســرعت رشــد تحــت نهادهــای بهرهکــش
بــدون مــرز باعــث شــده ّ
امــروزه بهمراتــب بیشــتر باشــد .در قــرن نوزهــم میــادی ،آلمــان و روســیه فرآینــد
رشــد را بــا هــدف رســیدن بــه دیگــران طــی کردنــد و گرچــه بــه نــرخ رشــدهایی
باالتــر از اقتصادهــای پیشــروی آن زمــان ،یعنــی ایــاالت متحــد و انگلســتان ،دســت
یافتنــد ا ّمــا مدتزمــان آن محــدود بــود و بــا ایجــاد تغییراتــی ریشـهای در ســاختار
جوامــع آلمــان و روســیه امکانپذیــر شــد؛ تغییراتــی کــه در نهایــت بــه بیثباتــی و
ســقوط رژیمهــای حاکــم در ایــن کشــورها انجامیــد .چیــن موفــق شــده بــرای بیــش
از ســه دهــه بــه رشــد ســریع دســت یابــد؛ آن هــم بــا تهدیدهایــی محــدود نســبت
بــه نهادهــای بهرهکــش کــه بخشــی از دلیــل آن بــه تغییــر ماهیــت فنــاوری
بازمیگــردد .رشــد بــا هــدف رســیدن بــه دیگــران در آلمــان و روســیه در اواخــر
قــرن نوزهــم میــادی و بــرای ژاپــن و کــرهی جنوبــی در نیمـهی دوم قــرن بیســتم
شــامل توســعهی صنایــع ،ایجــاد بــازار داخلــی و تــن دادن بــه فرآینــدی از تغییــرات
ســاختاری ،اجتماعــی و نهــادی میشــد .ایــن کشــورها حتــا اگــر میتوانســتند
بــدون نیــاز بــه اختــراع فناوریهــای نویــن و تنهــا بــا وارد کــردن آنهــا از رشــد
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اقتصــاد بهــره ببرنــد بــاز نمیتوانســتند انجــام بخشــی از فرآیندهــای مربــوط بــه
صنعــت نســاجی ،حملونقــل ،شــیمی یــا متالــوژی را در بــازار جهانــی بهعهــده
بگیرنــد .در مقابــل ،تحــوالت اخیــر در ماهیــت تکنولــوژی و جهانــی شــدن فرآینــد
تولیــد باعــث شــده اقتصادهــای نوظهــور بتواننــد بــه جــای توســعهی یــک صنعــت
کامــل ،میزبــان تنهــا بخشــی از فرآیندهــای آن صنعــت ماننــد مونتــاژ و ســاخت
باشند.
چنیــن تحولــی نهتنهــا بــه چیــن اجــازه داده بــا تکیــه بــر فنــاوری جهانــی و
نیــروی کار ارزان و فــراوان ،رشــدی ســریع را محقــق ســازد ،بلکــه ضــرورت ایجــاد
تغییــرات ســاختاری ،اجتماعــی و نهــادی را نیــز کمرنــگ کــرده؛ تغییراتــی کــه
جوامــع پیشــین بــرای اینکــه بتواننــد رشــد را بــا هــدف رســیدن بــه دیگــران
محقــق کننــد مجبــور بودنــد بــه آنهــا تــن بدهنــد .اینجــا بــا یکــی از پیامدهــای
همــراه بــا پارادوکــس تحــوالت فناورانــهی ناشــی از نهادهــای فراگیــر مواجــه
میشــویم کــه افزایــش احتمــال پــا گرفتــن نوعــی از نهادهــای بهرهکــش در بخــش
دیگر جهان است .در واقع ،این پارادوکس میتواند عمیقتر باشد.
اگــر رشــد چیــن همــراه بــا تقاضــای کنترلشــده بــرای تغییــرات اجتماعــی
یــک روی ســکهی ایــن تحــوالت فناورانــه و برونســپاری فرصتهــای شــغلی
باشــد ،پــس رونــد پنجــم یعنــی تحــول در کار و دســتمزدها همــراه بــا افزایــش
میــزان نابرابــری درون اقتصادهــای پیشــرفته هــم کــه در نمودارهــای  ۴و  ۵نشــان
داده شــده میتوانــد روی دیگــر آن باشــد .بــه بیــان دیگــر ،جهانیســازی تولیــد
کــه فنــاوری بــدون مــرز آن را بــه وجــود آورده شــاید در رشــد ســریع چیــن و بــه
تأخیــر افتــادن تغییــرات نهــادی در ایــن کشــور نقــش داشــته باشــد .نــه نهادهــای
بهرهکــش دایمــی هســتند و نــه نهادهــای فراگیــر .گروههایــی کــه میخواهنــد
قــدرت سیاسیشــان را بــه بهــای کنــار زدن دیگــران افزایــش دهنــد و از قــدرت
بــرای بــه دســت آوردن منفعــت اقتصــادی بهــره ببرنــد و ســپس از ایــن منفعــت
اقتصــادی بــه عنــوان ابــزاری بــرای افزایــش قــدرت اســتفاده کننــد مدام تهدیدشــان
میکننــد .وقتــی چنیــن فرآینــدی بــدون نظــارت ادامــه پیــدا کنــد ،میتوانــد
نهادهــای فراگیــر را ســرنگون ســازد .افزایــش شــدید نابرابــری در ایــاالت متحــد
امريــكا و دیگــر نقــاط جهــان در جهــان پیشــرفته ،کــه بخشــی از آن بــه خاطــر
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همــان پیشــرفتها در فنــاوری و جهانیســازی بــوده کــه بــه رشــد اقتصــادی
چیــن کمــک کردهانــد ،میتوانــد پدیــدهای بدشــگون باشــد .نخســت اینکــه
افزایــش نابرابــری طبقــهای از شــهروندان بســیار ثروتمنــد را پدیــد آورده کــه
میتواننــد ثروتشــان را در راه بــه دســت آوردن قــدرت بیشــتر بــه کار بگیرنــد تــا
هــم از ثروتشــان محاظفــت کننــد و هــم دســتورکارهای اقتصــادی ،سیاســی و
ایدئولوژیــک خــود را پیــش ببرنــد .دوم اینکــه همانطــور کــه در نمودارهــای  ۴و
 ۵نشــان داده شــده ،ایــن پدیــده بــه نحیــف شــدن طبقـهی متوســط انجامیــده کــه
اغلب حامی قوی نهادهای فراگیر بودهاند.
طــرح کلــی چارچوبــی کــه تاکنــون ارائــه کــردهام آشــکار میســازد کــه چــرا
بخــش دوم هشــتمین رونــد ،کاهــش جنگ و خشــونت ،همچنــان یکــی از پیامدهای
انقــاب حقــوق اســت .بــه همــان دالیلــی کــه انقــاب در حقــوق بــه آزادی بیشــتر
افــراد و حمایــت از حقــوق زنــان و اقلیتهــا انجامیــد ،جنــگ را نیــز بــه دالیــل
گوناگــون نکوهــش میکنــد .نخســت اینکــه ایــن آزادیهــا و حقــوق اساســاً بــا
جنگهــاي خونبــار و ماجراجوییهــای نظامــی خشــونتآمیز در تضــاد هســتند.
دوم اینکــه همانطــور کــه جــک اســنایدر 16اعتقــاد دارد ،ریشــهی بســیاری از
جنگهــا بــه تنشهــای سیاســی داخلــی بازمیگــردد کــه در حضــور نهادهــای
بهرهکــش بیشــتر رواج دارنــد و در نتیجــه گســترش انقــاب حقــوق بایــد از احتمــال
وقــوع آنهــا کاســته باشــد ]۱۹[ .ســوم اینکــه انقــاب حقــوق مبنــای فلســفی
تغییــرات در ســازمانهای بینالمللــی و هنجارهایــی اســت کــه هرچنــد کامــ ً
ا
موفــق نبــوده ،ا ّمــا بــه عنــوان مانعــی بــر ســر راه جنگهــای بینالمللــی عمــل
کرده است.
بــرای مثــال ،پــس از کنگــرهی ویــن در ســال  ۱۸۱۵میــزان جنگهــای اروپایــی
کاهــش یافــت؛ چــرا کــه انتظــارات کشــورها در آن مشــخص بــود و ارتبــاط بیشــتری
میــان دولتهــا برقــرار شــده بــود و تحمــل کمتــری نســبت بــه اقــدام نظامــی
یکجانبــه وجــود داشــت .ســازمان ملــل متحــد نیــز نقــش مشــابهی را از زمــان
جنــگ جهانــی دوم ایفــا کــرده اســت .وقایــع اخیــر در لیبــی نشــان داد کــه حتــا
16.Jack Snyder
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خشــونتهای داخلــی هــم میتوانــد خطــر دخالــت خارجــی را ایجــاد کنــد کــه
نتیجـهی آن مهــار بیشــتر تمایــل رژیمهــای اســتبدادی نســبت بــه جنــگ داخلــی
و قتلعام خواهد بود.
ا ّمــا توضیــح کاهــش جنــگ و خشــونت بــه همیــن محــدود نمیشــود .گــذار
پایــدار از نهادهــای بهرهکــش بــه نهادهــای فراگیــر مســتلزم تغییــرات بنیادیــن در
پایــگاه اجتماعــی چنیــن نهادهایــی و بهویــژه عبــور از ســاختار اســتبدادی و
سلســلهمراتبی درون خانوادههــا و جوامــع کوچــک اســت .بــه اعتقــاد مــن چنیــن
اســتحالهای ،کــه در بســیاری از نقــاط جهــان بــه وقــوع پیوســته ،ســهم بســزایی در
کاهــش جنــگ و خشــونت داشــته؛ بــرای مثــال در ایــاالت متحــد ،برخــی ماننــد
چارلــز مــاری ،17مقالهنویــس محافظــهکار ،ادعــا کردهانــد ایــن انحطــاط تســلّط
والدیــن بــر نوجوانــان بــوده کــه بــه افزایــش خشــونتهای درونشــهری دهههــای
 ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰انجامیــده؛ ا ّمــا رونــد مشــهودتر از کاهــش خشــونت حکایــت از ایــن
دارد کــه دســت در دســت کاهــش ســاختار اســتبدادی در جوامــع و خانوادههــا
پیش رفته است]۲۰[ .
ایــن گمانهزنــی نیــز منطقــی اســت؛ هرچنــد بایــد گفــت خیلــی انتزاعــی اســت
اگــر ادعــا شــود تحــول در ماهیــت کار و در نتیجـهی آن کاهــش اهمیــت کشــاورزی
و دیگــر امــور یــدی ،بــه رونــد نزولــی ســاختارهای اجتماعــی و دیگــر هنجارهــای
حامــی نهادهــای بهرهکــش شــدت میبخشــد؛ چــرا کــه جوامعــی بــا ســاختارهای
اســتبدادی و سلســلهمراتبی و خانوادههــای پدرســاالرانه کــه در واکنــش بــه تهدیــد
خشــونت شــکل میگیرنــد ،وقتــی کار بــر اســاس فرآیندهــای فیزیکــی باشــد
بیشــتر شــایع میشــوند .ا ّمــا چــه عاملــی فــوران جنگهــا در نیمـهی نخســت قــرن
بیســتم و روندهــای ضــد روشــنگری هــر دو نیم ـهی نخســت و دوم قــرن را شــرح
میدهــد؟ پاســخ صادقانــه ایــن اســت کــه مــن نمیدانــم .امــا چارچوبــی کــه
ترســیم کــردهام ســرنخهایی بــه دســت میدهــد .شــاید انقــاب حقــوق علیــه
ســاختارهایی کــه عمدتــا تحــت نهادهــای بهرهکــش توســعه یافتــه بودنــد بــذر ایــن
واکنــش شــدید را کاشــت .ایــن ،همــراه بــا تنــش شــدید بــرای توزیــع منافــع کــه در
17.Charles Murray
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دوران پــس از ســقوط نهادهــای بهرهکــش ادامــه داشــت ،بســتری را بــرای
جنبشهــای ضــد روشــنگری فراهــم آوردنــد .چنیــن دیدگاهــی زمانــی محتملتــر
بــه نظــر میرســد کــه ایــن را هــم در نظــر بگیریــم کــه کمونیســم ،فاشیســم و
افراطگرایــی مذهبــی در سیاســت نیــز همگــی از میانــهی نــزاع بــر ســر توزیــع
درآمــد و منابــع در جوامــع ســر برآوردنــد و کســانی را کــه از رونــد تحــوالت ناراضــی
بودند گردهم آوردند.
در انتهــا ،دهمیــن رونــد انفجــار جمعیــت و فشــار بیشــتری کــه بــه محیــط
زیســت میآوریــم یکــی دیگــر از پیامدهــای همــراه بــا پارادوکــس توســعه جهانــی
نهادهــای فراگیــر و تحــوالت تکنولوژیکــی اســت کــه پــس ا ز آن جریــان یافــت .ایــن
پیشــرفتها در فنــاوری رشــد بهمراتــب ســریعتری را در ســطح جهــان امکانپذیــر
ســاخته اســت .همانطــور کــه مشــاهده کردهایــم ،ایــن پیشــرفتها همچنیــن
فناوریهــای پزشــکی ،داروهــا و واکس ـنهای بهتــر را فراهــم آوردهانــد و از مــرگ
پیــش از موعــد میلیونهــا انســان جلوگیــری کردهانــد .در نتیجــه بســیاری از
زنانــی کــه ممکــن بــود در ســنین پایینتــر جــان بدهنــد اکنــون وارد ســن تولیــد
مثــل میشــوند و ایــن در جوامعــی کــه نــرخ زادوولــد در آنهــا هنــوز متحــول
نشــده ،بــه معنــای انفجــار جمعیــت اســت .ایــن جمعیــت بیشــتر تــا زمانــی کــه
دیگــر چالشهــای اقتصــادی و اجتماعــی حــل و فصــل شــوند بهتنهایــی مشــکلی را
ـیارهی مــا ایجــاد نمیکنــد ،امــا انفجــار جمعیــت در کنــار افزایــش درآمــد
بــرای سـ ّ
ســرانه کــه بــا افزایــش شــدید انتشــار گازهــای گلخان ـهای ناشــی از ســوختهای
فسیلی همراه شده ،اکنون ثبات وضعیت آب و هوای ما را تهدید میکند.
||||
اکنــون و بــا بهــره گرفتــن از فهرســت روندهایــی کــه عصــر مــا را شــکل دادهانــد
و چارچــوب اولی ـهای کــه اجــازه میدهــد بیــن ایــن روندهــا ارتبــاط برقــرار كنيــم
و دربــاره بــه آنهــا بیندیشــیم ،نوبــت بــه بحــث در ایــن مــورد میرســد کــه آیــا باید
انتظــار داشــته باشــیم ایــن روندهــا ادامــه یابنــد یــا معکــوس شــوند و اینکــه چگونه
ســیارهای را کــه بــرای نوادگانمــان بــه یــادگار
چنیــن تغییراتــی ممکــن اســت ّ
میگذاریم شکل دهند.
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ییابد؟
شبینی  : 1انقالب در حقوق ادامه م 
پي 
بهرغــم پيشبینیهــای نظریههــای تجــدد و نظری ـهی پایــان تاریــخ فرانســیس
فوکویامــا 18کــه هــردو از منطقــی مشــترک پیــروی میکردنــد و بهرغــم نــدای
پیــروزی ســرمایهداری دموکراتیــک ،بایــد گفــت نهتنهــا انقــاب در حقــوق ناتمــام
مانــده ،بلکــه هیــچ تضمینــی بــرای حفــظ یــا گســترش آن وجــود نــدارد .در واقــع
موانــع بســیاری بــر ســر راه توســعهی حقــوق شــهروندی و سیاســی،قرار دارنــد کــه
بیشــتر آنهــا محصــول دیگــر روندهایــی هســتند کــه تاکنــون در موردشــان بحــث
کرده ایم و مهمترین آنها به این شرح است:
ـ نهادهــای دموکراتیــک و فراگیــر و همــراه بــا آنها حقوق سیاســی و شــهروندی
در ایــاالت متحــد ،یکــی از ثروتمندتریــن و دموکراتیکتریــن کشــورهای قــرن
بیســتم ،از دو ســو مــورد حملــه قــرار گرفتهانــد .نخســتین تهدیــد مســتقیم علیــه
دموکراســی امريكایــی اســت .همانطــور کــه اشــاره کــردم ،نابرابــری درآمــدی در
امريــكا افزایــش یافتــه و جامعــه را دوقطبــی کــرده و طبقــهای از امريكاییهــای
بســیار ثروتمنــد را ایجــاد کــرده کــه نقــش تعیینکننــدهی آنهــا در سیاســت در
حــال افزایــش اســت .شــاید در واکنــش بــه ایــن پدیــده ،نقــش پــول در سیاســت بــه
عنــوان منبعــی بــرای کارزارهــای انتخاباتــی و البــی کــردن و دیگــر شــیوههای
تأثیرگــذاری در چنــد دهــهی اخیــر حتــا حیاتیتــر شــده اســت .همــهی اینهــا
نشــانههای نگرانکننــدهای بــرای دموکراســی امريكایــی اســت و اگــر دموکراســی
امريكایــی دچــار تزلــزل شــود ،بــه تبــع آن حقــوق سیاســی و شــهروندی هــم در
داخــل و خــارج ایــن کشــوربا مشــکل مواجــه خواهنــد شــد .تهدیــد دوم (علیــه
ی فــردی و اقلیتهــا
دموکراســی در امريــكا) از حمل ـهی مســتقیم علیــه آزادیهــا 
ناشــی میشــود کــه از زمــان آنچــه نبــرد علیــه تــرور خوانــده میشــود آغــاز
شــده؛ نبــردی کــه در دوران ریاس ـتجمهوری جــرج بــوش آغــاز شــد و در دوران
ـدت ادامــه یافــت کــه ســرریزهای آن میتوانــد بــه اضمحــال
بــاراک اوبامــا بــا شـ ّ
دموکراسی امريكایی بینجامد.
ـ رشــد اقتصــاد چیــن بهخصــوص در مقایســه بــا مشــکالت اقتصــادی چنــد
18.Francis Fukuyama
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ســال گذشــته در ایــاالت متحــد امريــكا و اروپــا ایــن تو ّهــم را ایجــاد کــرده کــه راه
جایگزینــی بــرای ثروتمنــد شــدن وجــود دارد کــه مســیر آن از اســتبداد میگــذرد.
ایــن نظریــه ادعــا میکنــد دموکراســی بــاری بــر دوش و مانعــی بــر ســر راه اســت
و نظامهــای اســتبدادی خیرخــواه بهتــر میتواننــد بــه مــردم خدمــت کننــد.
احتمــاالً جــای تعجــب نیســت کــه ایــن دســتورالعمل اســتبدادی در نظــر بســیاری
از خودکامــگان در آســیا و آفریقــا بســیار جــذاب جلــوه میکنــد و حتــا در ایــاالت
متحــد و اروپــا نیــز میتــوان اشــتیاق نســبت بــه آن را مشــاهده کــرد .هرچنــد ایــن
نظریــه در واقــع خوانــش اشــتباهی از دالیــل و ماهیــت رشــد اقتصــادی چین اســت،
ا ّمــا نمیتــوان بــا اطمینــان گفــت امــکان گرایــش بــه اســتبداد ایــن کشــورها را
تهدیــد نمیکنــد .بهرغــم چنیــن تهدیداتــی میتــوان انتظــار داشــت انقــاب در
حقــوق ،هرچنــد نســبتاً کنــد ،ادامــه یابــد ،البتــه بــه دالیلــی کامـ ً
ـا متفــاوت بــا
آنچه در نظریهی تجدد آمده است.
بــه چهــار دلیــل میتــوان خوشبیــن بــود کــه انقــاب در حقــوق بــر موانــع
موجــود غلبــه کنــد .نخســت اینکــه نهادهــای فراگیــر ،هرچنــد برگشــتناپذیر
نیســتند ،ا ّمــا معمــوالً مقاومانــد و تاکنــون توانســتهاند بــر چالشهــا غلبــه کننــد.
بــرای مثــال ،ایــن نهادهــا نشــان دادهانــد آنقــدر قــدرت دارنــد کــه در عصــر
طالیــی 19در مقابــل اشــرافزادگان دزد 20مقاومــت کننــد .بهخصــوص کــه ایــن
دشــمنان نهادهــای فراگیــر بــه انــدازهی نمونههــای امــروزی ثروتمنــد و از آنهــا
بیرحمتر بودند.
در اروپــای غربــی ،نهادهــای فراگیــر مســیر متفاوتــی را پیمودهانــد و هرچنــد بــا
چالشهایــی مواجهانــد کــه بــه آینــدهی اتحادیــه اروپــا و یــورو مربــوط میشــود،
ا ّمــا تنــوع و گوناگونــی نهادهــای فراگیــر در اقتصادهــای پیشــرفته تضمینــی قــوی
اســت علیــه مغلــوب شــدن همهگیــر آنهــا در مقابــل گروههــای ثروتمنــد .دومیــن
19.Gilded Age

دورهای از اقتصاد امریکا طی سالهای  ۱۸۷۰تا  ۱۹۰۰به عصر طالیی مشهور شده به این معنی که در این
دوره بسیاری از مشکالت اجتماعی با روکشی از طال پوشانده شده بود .ادعا میشود که در این دوره صاحبان
صنایع و موسسات مالی که به اشرافزادگان دزد مشهور شده بودند ثروت خود را به بهای تنگدستی بسیاری
از دیگر اقشار جامعه به دست آورده بودند (مترجم)
20.Robber Barons
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دلیــل ایــن اســت کــه توســعهی اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی بــه فهرســت
حامیــان نهادهــای فراگیــر افــزوده شــده .قــدرت ایــن حامــی تــازه را اخیــرا ً در
موفقیــت وبســایتهای مشــهور ماننــد گــوگل ،ویکیپدیــا و ردیــت در نــاکام
گذاشتن قانون توقف سرقت آنالین 21مشاهده کردیم.
دلیــل ســوم را کــه انتزاعیتــر اســت میتــوان ایــن دانســت کــه تحـ ّول ماهیــت
کار و تأثیــر بااهمیتــی کــه انقــاب در حقــوق تاکنــون بــر ســاختار اجتماعــی داشــته
بــه جوامــع کوچــک اســتبدادی و ســاختار خانوادگــی خدشــه وارد کــرد ه و در نتیجه
احتمــال حمایــت از تجــاوز بــه حقــوق و آزادیهــای افــراد و اقلیتهــا در آینــده را
کاهــش دادهانــد .در نهایــت اینکــه بنابــر چارچوبــی کــه تاکنــون ترســیم کــردهام
حتــا رشــد دورقمــی در چیــن بهرغــم بهــره بــردن از جهانــی شــدن تکنولــوژی و
تولیــد بــاز ،در نهایــت بــه گــذار خواهــد انجامیــد و اگــر چیــن اصالحــات ســاختاری
نهــادی بــه ســوی وضعیتــی فراگیرتــر را بــه کار نبنــدد ،اقتصــاد آن احتمــاالً در دو
تــا ســه دهـهی آینــده از نفــس خواهــد افتــاد؛ یعنــی جایــی کــه درآمــد ســرانه در
چین به حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد امريكا برسد.
ایــن بــرای رفــاه شــهروندان پرجمعیتتریــن کشــور جهــان خبــر بــدی اســت.
در واقــع ،بــدون اصالحاتــی نهــادی ،کنــد شــدن رشــد اقتصــادی چیــن ممکــن
اســت بــه اســتبداد و ســرکوب بیشــتر توســط حــزب کمونیســت بینجامــد .همچنین
باعث خواهد شد جذابیت مدلهای رشد استبدادی رنگ ببازد.
نــگاه بدبینان ـهی مبنــی بــر اینکــه حتــا اگــر انقــاب در حقــوق عقبنشــینی
نکنــد دس ـتکم پیشــرفت آن کنــد خواهــد شــد بــر پای ـهی سرســختی نهادهــای
بهرهکشــی قــرار دارد کــه همچنــان مــا را احاطــه کردهانــد .در واقــع امــروز بســیاری
از جوامــع تحــت نهادهــای بهرهکــش وضعیــت متفاوتــی بــا چیــن دارنــد؛ چــرا کــه
چالــش اصلــی آنهــا ایجــاد مشــارکت بیشــتر در سیاســت و تضمیــن تکثرگرایــی
نیســت ،بلکــه در بســیاری از ایــن جوامــع ،عــدم تمرکــز قــدرت سیاســی در دولــت
بــه چشــم میخــورد .بنابرایــن ،مســیر آنهــا بــه ســوی نهادهــای فراگیرتــر دشــوارتر
21.Stop Online Piracy Act

قانون توقف سرقت آنالین در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده اما برخی از شرکتهای بزرگ اینترنتی و
کاربران به آن اعتراض دارند و آن را مغایر آزادی آنالین می دانند (مترجم)

64

صد سال دگر

خواهــد بــود؛ چــرا کــه ابتــدا بایــد نهادهایــی دولتــی ایجــاد شــوند و ســپس تضمیــن
شــود کــه ایــن نهادهــا در اختیــار گروهــی بــا منافــع خــاص قــرار نمیگیرنــد.
تجربههــای پیشــین در افغانســتان ،هائیتــی و ســومالی ،ســه مــوردی کــه اخیــرا ً
توجــه زیــادی را جلــب کردهانــد ،مشــکالت پیــش روی چنیــن فرآینــدی را نشــان
میدهــد .پــس بــه طــور کلــی ،میتوانیــم نســبت بــه ادامــه و گســترش انقــاب در
حقــوق حتــا بــه صــورت آرام و دور از ایــدهآل ،محتاطانــه خوشبیــن باشــیم .عــاوه
بــر ایــن اعتقــاد دارم ایــن انقــاب احتمــاالً تأثیــر شــگرفی بــر دیگــر روندهــای مهــم
خواهــد گذاشــت .بــا وجــود ايــن ،خوشبینــی نبایــد باعــث ســهلانگاری شــود.
یکــی از اصلیتریــن تفاوتهــا میــان چارچوبــی کــه در بیــان آن تــاش کــردهام و
نظری ـهی تجــدد ایــن اســت کــه رونــدی برگش ـتناپذیر در انقــاب حقــوق وجــود
نــدارد و ایــن تنهــا عملکــرد میلیونهــا انســان در سرتاســر جهــان خواهــد بــود کــه
از ایــن انقــاب و نهادهــای فراگیــر ایجادشــده در اطــراف آن دفــاع خواهــد كــرد و
آنها را به پیش خواهد برد.
شبینی  :۲آیندهی فناوری
پي 
در مــورد آینــدهی فنــاوری بســیار میتــوان نوشــت :دربــارهی اینکــه چــه
امــوری میتواننــد بــه طــور مؤثــر توســط رباتهــا انجــام شــوند؟ دســتیابی بــه
فناوریهــای تــازه در بهداشــت و داروســازی؟ آیــا هدایــت خودروهــا ،کامیونهــا و
هواپیماهــا میتوانــد از انســان بینیــاز شــود و بــه صــورت کامـ ً
ا خــودکار دربیایــد؟
آیــا رباتهــا میتواننــد داخــل خانههــای مــا را تمیــز و چمــن جلــوی آنهــا را
کوتــاه کننــد؟ چگونــه میتوانیــم از فراوانــی اطالعــات در اطرافمــان بهتــر بهــره
ببریــم؟ و ماننــد آنهــا .ا ّمــا بــدون وارد شــدن بــه ایــن جزئیــات ،تصویــر کالن پیــش
روی رونــد تکنولــوژی واضــح اســت :دالیــل کمــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه
دوران نوآوریهــا بــه ســر آمــده اســت .ایــن تنهــا بــه خاطــر میلیونهــا ایــدهای
نیســت کــه میتواننــد بــه تولیــد محصــوالت و فرآیندهــای تــازه بینجامنــد ،بلکــه
بــه ایــن خاطــر اســت کــه هــر نــوآوری پرس ـشهای تــازهای را ایجــاد میکنــد و
راه را بــرای نوآوریهــای بیشــتر بــاز میکنــد ،همانطــور کــه اخیــرا ً در مــورد
تلفنهــای هوشــمند ،تبلتهــا و شــبکههای اجتماعــی دیدهایــم کــه چگونــه بــه
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خاطــر آنهــا صنایــع تــازهای بــا تمرکــز بــر توســعهی اپلیکیشــن بــرای ایــن
دســتگاهها شــکل گرفتــه اســت .توانایــی جوامــع مــا بــرای هدایــت کــردن پیشــرفت
در فنــاوری بــه بخشهــا و محصــوالت و عوامــل تولیــدی کــه بیشــترین نفــع را از
آنهــا ببرنــد ،عامــل دیگــری اســت بــرای خوشبیــن بــودن نســبت بــه آینــدهی
فنــاوری ]۲۱[ .تحقیقــات اخیــر واکـ ر هانلــون 22نمونـهای از ایــن هدایــت پیشــرفت
در فنــاوری در قــرن نوزدهــم را شــرح میدهــد .او نشــان داد چگونــه اخــال
ایجادشــده در تأمیــن پنبــهی مــورد نیــاز صنایــع بریتانیــا کــه عامــل آن جنــگ
داخلــی در امريــكا بــود باعــث بهبــود ســریع فرآیندهــای نســاجی مرتبــط بــا پنبـهی
هنــدی شــد ]۲۲[ .مثــال معاصرتــر بــه واکنــش صنایــع داروســازی امريــكا بــه
تغییــرات انــدازهی بــازار بــرای انــواع دارو (تفــاوت چش ـمگیر جمعیــت نس ـلهای
مختلــف) بازمیگــردد کــه نشــان میدهــد چگونــه بــرای بیماریهایــی کــه رو بــه
گســترش بــود ،نــوآوری باعــث عرضـهی داروهــای تــازه در ســطحی وســیعتر شــد.
[]۲۳
اصلیتریــن تهدیــد نســبت بــه پویایــی فنــاوری مــا نــه از خشــک شــدن
سرچشــمهی نــوآوری ،بلکــه از گــذری وســیع از نهادهــای فراگیــر به ســوی نهادهای
بهرهکــش ناشــی میشــود .در غیــاب چنیــن پدیــدهای ،اختراعــات و ابتــکارات در
تکنولــوژی ادامــه خواهنــد یافــت و حتــا اگــر نخواهیــم تهدیدهــا را نســبت بــه
نهادهــای فراگیــر دســتکم بگیریــم ،بــاز هــم خطــر قریبالوقوعــی در مــورد
ویرانی عمارت نهادی ساختهشده در یک قرن گذشته به چشم نمیخورد.
شبینی  : ۳آیا رشد کند خواهد شد؟
پي 
رشــد اقتصــادی ،در ایــن مــورد رشــد اقتصــادی پایــدار ،یکــی از قوانیــن طبیعــت
نیســت و در نتیجــه میتوانــد کنــد یــا متوقــف شــود .امــا دالیــل زیــادی وجــود
دارنــد کــه بنابــر آنهــا بتــوان تصــور کــرد مــا در حوالــی نقطــهی پایــان رشــد
اقتصــادی قــرار نداریــم .نخســت اینکــه دلیــل واضحــی بــرای کنــد شــدن پیشــرفت
فنــاوری کــه اصلیتریــن موتــور رشــد اقتصــادی اســت وجــود نــدارد .دوم اینکــه
رشــد اقتصــادی بــا هــدف رســیدن بــه دیگــران نهتنهــا در چیــن بلکــه در دیگــر
22. Walker Hanlon
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بخشهــای جهــان در حــال توســعه نیــز بــه چشــم میخــورد .البتــه چنیــن
ادعایــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه خطــری بــرای نگرانــی در مــوردش وجــود نــدارد.
اقتصادهــای پیشــرفته ،بهویــژه امريــكا و اروپــای غربــی ،در حــال دسـتوپنجه نــرم
کــردن بــا مشــکالت مــادی و اقتصــادی هســتند و اگــر چنیــن مشــکالتی اکثــرا ً
کوتاهمــدت و از آنچــه بــه نظــر میرســند ســطحیتر هســتند ،امــا خطــر بــه کار
گرفتــن سیاس ـتهای اشــتباه را کــه بــه مشــکالت عمیقتــری بینجامــد نبایــد بــه
طــور کامــل نادیــده گرفــت .همچنیــن اینکــه چهقــدر میتــوان روی رشــد
اقتصادهــای در حــال توســعه بــرای پیشــبرد رشــد اقتصــاد جهــان حســاب کــرد بــا
محدودیــت مواجــه اســت؛ چــرا کــه از یــک ســو رشــد ایــن کشــورها بــه تقاضــای
اقتصادهــای پیشــرفته و ادامــهی جهانــی شــدن تکنولــوژی و تولیــد (در نتیجــه
ســامت اقتصــادی امريــكا و اروپــا) وابســته اســت و از ســوی دیگــر رشــدهای ســریع
اقتصادهــای نهچنــدان پیشــرفته بــا هــدف رســیدن بــه ســطح اقتصادهــای پیشــرفته
نیز ظرفیت محدودی دارد.
بــا همـهی اینهــا در غیــاب کنــار زده شــدن نهادهــای فراگیــر ،میتــوان گفــت
نــوادگان مــا نیــز احتمــاالً خواهنــد نوشــت رشــد در قــرن آنهــا تــا چــه حــد
افسارگسیخته بوده است.
شبینی  : ۴رشد چهقدر نامتوازن خواهد بود؟
پي 
امیــد بــه اینکــه در قــرن آینــده رشــد اقتصــادی همگرایــی میــان کشــورهای
ثروتمنــد و فقیــر را تضمیــن خواهــد کــرد خوشخیالــی خواهــد بــود ،ا ّمــا دالیلــی
وجــود دارد کــه بنابــر آنهــا بتــوان انتظــار داشــت ایــن رشــد بــه انــدازهی قــرن ۲۱
نامتــوازن نخواهــد بــود .نخســت اینکــه انقــاب در حقــوق و نهادهــای فراگیــر
همــراه بــا آن احتمــاالً در قــرن آینــده در کشــورهای بیشــتری ،هرچنــد کنــد و
ناقــص ،گســترش خواهــد یافــت .دوم اینکــه جهانــی شــدن فنــاوری و تولیــد
احتمــاالً ادامــه خواهــد یافــت و بــه تقاضای بیشــتر بــرای نیــروی کار ارزان در ســطح
جهــان خواهــد انجامیــد؛ حتــا اگــر ایــن نیــروی کار ارزان در کشــورهایی باشــند کــه
هنــوز تحــت ســلطهی نهادهــای بهرهکــش قــرار دارنــد .ســوم اینکــه احتمــاالً بایــد
منتظــر تغییراتــی در ماهیــت نهادهــای بهرهکــش باشــیم؛ بهویــژه کــه جنگهــای
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داخلــی کــه در صحــرای آفریقــا و آســیا در جریانانــد نقطــهی آغــاز فرآینــد
دولتســازی و تمرکــز قــدرت هســتند .در بیشــتر مــوارد ،ایــن فرآینــد در ســایهی
دولتهایــی مســتبد خواهــد بــود کــه هرچنــد خشــونت بســیاری بــه خــرج
میدهنــد ،ا ّمــا بــه هــر صــورت محیطــی را ایجــاد میکننــد کــه نظــم و قانــون در
آن برقــرار خواهــد بــود تــا خودشــان و اطرافیانشــان از آن بهــره بگیرنــد .ایــن
پدیــده در نتیجــه امــکان بهرهکشــی مؤثرتــر از منابــع طبیعـیای را فراهــم خواهــد
آورد کــه تقاضــای جهانــی بــرای آنهــا رو بــه افزایــش بــوده و میتوانــد بــه جــذب
سرمایههای خارجی با هدف بهره بردن از نیروی کار ارزان بینجامد.
شبینی  : ۵تحول در کار ادامه خواهد یافت
پي 
رونــد مربــوط بــه جایگزینــی تکنولــوژی و ماشــینها بــه جــای نیــروی کار
انســانی در فرآیندهــای ســاد ه چنــد دهــه ادامــه خواهــد یافــت و ایــن همــراه بــا
افزایــش ســطح درآمــد کــه بــه تغییــر ترکیــب تقاضــا خواهــد انجامیــد بــه معنــای
ادامـهی تحــول ســاختاری در بســیاری از کشــورها خواهــد بــود .از اهمیــت اشــتغال
در کشــاورزی کاســته خواهــد شــد و اهمیــت بخــش خدمــات در صحــرای آفریقــا،
آسیا و امريكای التین افزایش خواهد یافت.
در اقتصادهــای پیشــرفته ،اضمحــال مشــاغل نیازمنــد مهــارت متوســط احتماالً
ادامــه خواهــد یافــت ،ا ّمــا نمیتــوان پيشبینــی کــرد کــه آیــا ایــن دو رونــد بــه
طــور اجتنابناپذیــری بــه افزایــش نابرابــری درآمــدی خواهنــد انجامیــد یــا نــه.
گــذار از کشــاورزی بــه خدمــات میتوانــد بــه عنــوان نیرویــی تعدیلکننــده عمــل
کنــد کــه بهویــژه بــه خــروج میلیونهــا نفــر از فقــر بینجامــد؛ حتــا اگــر شــرایط
در مناطــق شــهری و بخشهــای غیرکشــاورزی بــه خاطــر هجــوم مهاجــران
همچنان ناگوار و فرصتها در آنها محدود باشند.
هرچنــد پیشــرفت تکنولــوژی و در نتیجــه اســتحالهی ماهیــت کار در اقتصادهای
پیشــرفته و بهویــژه ایــاالت متحــد ،در ســه دهـهی گذشــته بــه بدتــر شــدن شــکاف
درآمــدی انجامیــده و گرچــه احتمــال ایــن را هــم کــه پیشــرفتهای آینــده در
رباتیــک کمهزینــه باعــث کاهــش شــدید نیــروی کار بــا مهــارت کــم و متوســط
بشــود نبایــد نادیــده گرفــت ،امــا بــاز هــم نمیتــوان گفــت ادامــهی تحــول در
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ماهیــت کار ضرورتــاً بــه افزایــش نابرابــری درآمــدی میانجامــد .اول اینکــه
نابرابــری در امريــكا تنهــا بــه خاطــر پیشــرفت تکنولــوژی افزایــش نیافــت و بخشــی
از آن بــه دالیــل دیگــری ماننــد کنــد شــدن رشــد ارائــه خدمــات آموزشــی و
همچنیــن تغییــرات در نهادهــا و سیاســتگذاری بــه نفــع گروههــای پردرآمــد
بازمیگــردد .در نتیجــه ایــاالت متحــد بایــد بتوانــد از طریــق ســرمايهگذاری بــا
هــدف افزایــش کیفیــت آموزشهــای دوران مدرســه و پیــش از مدرســه شــغلهای
تــازهای را بــرای طبقــهی متوســط ایجــاد کنــد؛ حتــا اگــر ایــن مشــاغل شــبیه
مشــاغلی نباشــند کــه نسـلهای پیشــین در طبقـهی متوســط بــا مهــارت متوســطی
به آن دسترسی داشتند.
دوم اینکــه درســت اســت کــه پیشــرفت تکنولــوژی تقاضــا بــرای همــهی
مشــاغل تولیــدی بــه جــز شــغلهای مهندســی و مدیریتــی را کاهــش داده ،ا ّمــا
همزمــان تقاضــا و در نتیجــه اشــتغال در بســیاری از بخشهــا ماننــد بهداشــت،
تغذیــه و مراقبتهــای شــخصی را افزایــش داده .در نتیجــه میتــوان انتظــار داشــت
ایــن مشــاغل باعــث افزایــش دســتمزدها در چنــد دهــهی پیــش رو بشــوند؛
بهخصــوص کــه فنــاوری احتمــاالً همچنــان بــه نفــع آنهــا عمــل خواهــد کــرد؛ چــرا
کــه بــه خاطــر افزایــش درآمــد ،تقاضــا بــرای مشــاغل خدماتــی و تعــداد افــرادی کــه
در آنهــا مشــغول بــه کارنــد احتمــاالً افزایــش خواهــد یافــت و همچنین مشــاهدهی
ایــن رونــد احتمــاالً باعــث خواهــد شــد افــراد بیشــتری در مهارتهایــی مــورد نیــاز
این مشاغل سرمايهگذاری کنند تا درآمد خود را افزایش دهند.
ســوم اینکــه ماهیــت هدایتشــوندهی فنــاوری احتمــاالً نقــش مهمــی در ایــن
مــورد ایفــا کنــد .مســیر پیشــرفت فنــاوری انعطافپذیــر اســت و نســبت بــه
سیاسـتها و ســوددهی واکنــش نشــان خواهــد داد .اگــر اشــتغال در بخــش خدمــات
افزایــش یابــد ،بایــد انتظــار داشــته باشــیم توســعهی فنــاوری بــه ســوی افزایــش
بهــرهوری در ایــن بخــش هدایــت شــود کــه میتوانــد بــه ظهــور طبقـهی متوســط
تــازهای بینجامــد .در نهایــت اینکــه چــه ایــن طبقـهی متوســط شــکل بگیــرد چــه
نگیــرد ،سیاسـتهای مالیاتــی کــه در آن هــا نــرخ مالیــات همســو بــا میــزان درآمــد
افزایش یابند میتوانند جلوی افزایش شکاف درآمدی را در جامعه بگیرند.
بــه بیــان دیگــر ،اینکــه دسـتآوردهای ناشــی از رشــد چگونــه در یــک کشــور
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توزیــع میشــوند ،تنهــا بــه وســیلهی مســیری کــه فنــاوری پیمــوده تعییــن
نمیشــود و نهادهــا و انتخابهــای سیاســی کشــور نیــز در آن نقــش دارنــد .اینهــا
نهتنهــا بــر عرضــهی مهارتهــای موجــود بــرای کار بــا انــواع فنــاوری و توزیــع
منابع داخل جامعه تأثیرگذارند ،بلکه در نحوهی تکامل فناوری هم مؤثرند.
شبینی  : ۶انقالب در بهداشت ادامه خواهد یافت
پي 
تردیــد کمــی در ایــن مــورد وجــود دارد کــه انقــاب بهداشــت ادامــه خواهــد
یافــت .نهتنهــا فرزنــدان و نوههــای مــا در کشــورهای پیشــرفته ،ســالمتر و
طوالنیتــر از مــا خواهنــد زیســت ،بلکــه همنوعــان آنهــا در بخشهــای فقیرتــر
جهــان نیــز در مقایســه بــا والدیــن و اجدادشــان زندگــی ســالمتری خواهنــد داشــت.
ایــن هــم بــه خاطــر فنــاوری بهتــر ،داروهــای بهتــر و واکس ـنهای بهتــری اســت
که در حال توسعه و گسترش سریعتر در سطح جهاناند.
همچنیــن آگاهــی بیشــتر در مــورد اینکــه چــه ســرمايهگذاریهای
زیرســاختیای بــرای بهبــود بهداشــت بایــد صــورت پذیــرد در ایــن رونــد نقــش
خواهــد داشــت .البتــه حتمــاً دســتاندازهایی نیــز بــر ســر راه خواهنــد بــود؛
بهخصــوص بــه خاطــر همــهی قحطیهــای قابــل اجتنــاب در شــرق آفریقــا کــه
هنــوز جلــوی آنهــا گرفتــه نمیشــود .ارائـهی خدمــات بهداشــتی عمومــی احتمــاالً
از آنچــه آرزو میکنیــم کندتــر خواهــد بــود .امــا اگــر جنگهــای بزرگــی رخ
ندهد ،روند کلی به سوی همگرایی و بهداشت ادامه خواهد یافت.
تأثیــر ایــن رونــد بــر رشــد اقتصــادی جــای بحــث بیشــتری دارد .نگــرش
ســازمان بهداشــت جهانــی و برخــی اقتصاددانــان ماننــد جــف ســاکس 23ایــن اســت
کــه بهبــود در بهداشــت باعــث واگرایــی رشــد اقتصــادی میــان کشــورهای جهــان
خواهــد شــد ،ا ّمــا بــه نظــر نمیرســد پیشــرفتهای مشــابه از دهــهی ۱۹۵۰
تاکنــون چنیــن واگرایـیای را ایجــاد کــرده باشــند؛ آن هــم در حالــی کــه زندگــی و
رفــاه در ســطح جهــان را بــه میــزان قابــل توجهــی بهبــود بخشــیدهاند]۲۴[ .
23.Jeff Sachs
اقتصاددان امریکایی که در زمینهی اقتصاد توسعه تخصص دارد( .مترجم)
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بنابرایــن ،محتملتریــن ســناریو ایــن اســت کــه ادامــهی انقــاب بهداشــت،
زندگیهــای بهتــر و ســالمتری را ایجــاد كنــد ،ا ّمــا بهخودیخــود عامــل رشــد
اقتصادی نباشد.
همچــون روندهــای دیگــ ِر مربــوط بــه بهبــود زندگــی و وضعیــت انســانها،
اصلیتریــن تهدیــد علیــه انقــاب در بهداشــت از عقبگــرد انقــاب در حقــوق
ناشــی میشــود .نخســت اینکــه بــدون اصالحــات نهــادی در بســیاری از
بخشهــای صحــرای آفریقــا و آســیا ،اینکــه خدمــات بهداشــتی تــا کجــا میتواننــد
بهبــود بیابنــد بــا محدودیــت مواجــه خواهــد بــود .دوم اینکــه یــک عقبگــرد در
انقــاب در حقــوق یــا مفهــوم آن در کشــورهای پیشــرفته میتوانــد باعــث اجتنــاب
از ســرمايهگذاری و کمکهــای خارجــی ضــروری بــرای بهبــود بهداشــت در ســطح
جهــان بشــود .تــا وقتــی چنیــن عقبگــردی رخ ندهــد ،ادامـهی انقالب در بهداشــت
تضمینشده خواهد بود.
روند  : ۷آیندهی جهانی شدن
جهانــی شــدن ،بــا اینکــه دس ـتآوردهای قابــل توجــه در فنــاوری مربــوط بــه
ارتباطــات و حملونقــل بــه تقویــت آن انجامیدهانــد ،تاکنــون یــک انتخــاب بــوده
اســت .نمــودار  ۷نشــان میدهــد مرحلــهی پیشــین جهانیســازی چگونــه بــه
خاطــر ناآرامــی و جنــگ بــه پایــان رســید .چنیــن سرنوشــتی بــرای مــوج فعلــی
جهانــی شــدن نیــز محتمــل اســت؛ حتــا اگــر بــه دالیــل بســیاری امــکان وقــوع آن
کمتــر باشــد؛ بهخصــوص کــه جهــان امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری درهمتنیــده
شــده و معکــوس کــردن ایــن رونــد تنهــا بــا تغییــر سیاسـتهای تجــاری مشــکلتر
خواهــد بــود .در واقــع ،پیشــرفتهای تــازه احتمــاالً جهانــی شــدن فنــاوری را
افزایــش خواهنــد داد کــه در نتیجــه برونســپاری امــوری ماننــد مشــاوره پزشــکی
و تشــخیص بیمــاری را کــه پیشتــر نیازمنــد مالقــات حضــوری بــود تســهیل
خواهند کرد.
البتــه بــه دو دلیــل میتــوان تصــور کــرد ســرعت جهانــی شــدن فنــاوری از
گذشــته کندتــر باشــد .نخســت اینکــه دســتمزدها در بازارهــای بــا نیــروی کار
فــراوان و ارزان ،ماننــد چیــن ،هنــد و اندونــزی ،رو بــه افزایــش اســت؛ در حالــی کــه
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بهــره بــردن از نیــروی کار ارزان و فــراوان اصلیتریــن عامــل توســعهی جهانــی
شــدن بــود .دوم اینکــه ،رشــد اقتصــادی چیــن ممکــن اســت بــه پایــان برســد و در
نتیجه بخشی از سیستم تقسیم جهانی کار افت کند.
شبینی  : ۸قرن صلحآمیز؟
پي 
اگــر قــرن بیســتم قــرن جنــگ و صلــح بــود ،آیــا قــرن بیسـتویکم تنهــا قــرن
صلــح لقــب خواهــد گرفــت؟ دالیلــی وجــود دارد کــه بنابــر آنهــا بتــوان بــه ایــن
پرســش پاســخ مثبــت داد ،امــا همچنیــن جایــی بــرای نگرانی وجــود دارد .در ســوی
روشــن ،میتــوان مشــاهده کــرد کــه جنگهــای بینالمللــی و داخلــی در شــصت
ســال گذشــته رو بــه کاهــش بودهانــد و بــه رغــم برخــی درگیریهــای داخلــی
خونبــار ماننــد جنگهــای روانــدا و بالــکان ،دهههــای اخیــر صلحآمیزتــر از
دهههای پیشین بودهاند.
عــاوه بــر ایــن ،همانطــور کــه نمــودار  ۱۰نشــان میدهــد ،در بخشهــای
توســعهیافتهتر جهــان ،انــواع دیگــر خشــونت رو بــه کاهــش اســت .عوامــل اصلــی
چنیــن روندهایــی کــه انقــاب در حقــوق و مشــتقات آن ماننــد تغییــر در نگرشهــا
و هنجارهــا ،و توســعهی نهادهــای بینالمللــی حافــظ صلــح بودهانــد احتمــاالً
همچنــان برقــرار خواهنــد مانــد .بــرای مثــال ،در حالــی کــه انقــاب در حقــوق بــه
دیگــر بخشهــای جهــان ســرایت میکنــد ،میتــوان امیــدوار بــود جنگهــای
کمتــری بــه خاطــر محاســبات سیاســی داخلــی دربگیرنــد و ارزشهــا و هنجارهــای
اجتماعــی همســو بــا انقــاب در حقــوق باعــث کاهــش مقبولیــت و در نتیجــه
کاهــش احتمــال وقــوع جنــگ شــوند .روندهــای دیگــر در نهادهــا نیــز ممکــن اســت
کمــک کننــد .نخســتین گام بــه ســوی نهادهــای فراگیــر در بســیاری از بخشهــای
جهــان تمرکــز بیشــتر قــدرت در دولــت خواهــد بــود کــه پیامــد مســتقیم آن انتقــال
ظرفیــت و تــوان اعمــال خشــونت از منابــع مختلــف بــه دولــت ،و نتیجـهی آن نيــز
کاهــش خشــونت و قتــل در بســیاری از بخشهــای جهــان ماننــد ســومالی ،کنگــو،
افغانستان و بخشهایی از پاکستان خواهد بود.
بایــد بــه یــک تهدیــد مشــخص نیــز کــه در جهــت عکــس عمــل میکنــد اشــاره
کــرد؛ اینکــه نظــم بینالملــل و ســازمانهایی ماننــد ســازمان ملــل متحــد کــه

71

72

صد سال دگر

نقــش پررنگــی در کاهــش جنــگ در شــصت ســال اخیــر داشــتهاند بــرای مشــکالت
مشــخصی ماننــد تنــش بیــن ایــاالت متحــد و اتحــاد جماهیــر شــوروی طراحــی
شــدهاند؛ در حالــی کــه چالشهــای پیــش رو بســیار متفــاوت خواهنــد بــود ،ماننــد
درگیــری بالقــوه میــان چیــن و همســایگانش .پــس ایــن پرســش باقــی میمانــد
کــه آیــا ایــن نهادهــا بــرای مواجهــه بــا چنیــن تنشهــای نوظهــوری مناســب
خواهند بود یا خیر؟
پيشبینی  :۹از ضدروشنگری به روشنگری؟
هرچنــد فاشیســم اکنــون بــه خاطــرهای کمرنــگ تبدیــل شــده ،امــا نقــش
تعیینکننــده (خوانــش افراطــی) مذهــب در سیاســت بســیاری از مناطــق جهــان
واقعیتــی حاضــر و واضــح اســت .آیــا ایــن هــم ماننــد خشــونت بــا جایگزیــن شــدن
تســاهل و عقالنیــت بــه جــای افراطگرایــی رونــدی نزولــی بــه خــود خواهــد گرفــت؟
پاســخ ســادهای بــه ایــن پرســش وجــود نــدارد تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه درک
مــا از اهمیــت رو بــه رشــد مذهــب در سیاســت هنــوز ناقــص اســت .بهتریــن حــدس
مــن در حــال حاضــر ایــن اســت کــه نقــش رو بــه رشــدی کــه اســام در سیاســت
خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و بخشهایــی از جنــوب آســیا ایفــا کــرده بــه خاطــر ســه
رونــد متقاطــع اســت .نخســتین رونــد بخشــی از رونــد ضــد روشــنگری اســت کــه
واکنشــی بــود از ســوی جوامــع ســنتی و اســتبدادی نســبت بــه تحــوالت گیجکننــده
و تهدیدآمیــز اطرافشــان .یــک مثــال روشــن بــرای آن ســید قطــب (۱۹۰۶
ـ )۱۹۶۶-مصری است.
قطــب یــک روشــنفکر ،نظریهپــرداز ،نویســندهي چندیــن کتــاب و یکــی از
چهرههــای سرشــناس اخوانالمســلمین در دهههــای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰میــادی
بــود کــه الهامبخــش بســیاری از شــاخههای اســام سیاســی ماننــد القاعــده
محســوب میشــود .افراطــی شــدن قطــب در دوران تحصیلــش در ایــاالت متحــد،
تــا حــدی واکنشــی بــود نســبت بــه آنچــه در مدرنیتــه میدیــد کــه مشــخصات آن
مادیگرایــی ،بیبندوبــاری جنســی و نبــود وجهــی روحانــی بــود کــه در حــال در
بــر گرفتــن نهتنهــا امريــكا بلکــه ســرزمین او یعنــی مصــر بــود .دومیــن عامــل ایــن
اســت کــه فرآینــد مــدرن شــدن در بســیاری از کشــورهای خاورمیانــه توســط
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نهادهــای بهرهکــش روی داد و بســیاری از بخشهــای جامعــه را بــه حــال خــود
رهــا کــرد؛ در نتیجــه اقبــال بــه اســام سیاســی اغلــب عنصــری بازتوزیعــی در خــود
دارد کــه نماینــدهی گروههــای کمتــر برخــورداری اســت کــه از بســیاری از حقــوق
محروماند (این مورد دربارهی عربستان سعودی صدق نمیکند).
بررســی نگرشهــای مربــوط بــه احــزاب سیاســی بناشــده بــر اصــول اســامی
ماننــد حــزب عدالــت و توســعه در ترکیــه ،اخوانالمســلمین در مصــر و حــزب
نهضــت در تونــس نشــان میدهــد کــه گرچــه معمــوالً تــاش میکننــد اصولشــان
را بــا هــر وســیلهای اجــرا کننــد ،ا ّمــا معمــوالً نماینــدهی بخشــی از مــردم هــم
محســوب میشــوند کــه رژیمهــای پیشــین بــه آنهــا بیتوجــه بــوده اســت.
تحقیقــات اخیــر اریــک میرســون 24در مــورد عملکــرد احــزاب اســامگرا در
شــهرداریهای مختلــف ترکیــه در ســال  ۱۹۹۴نشــان داد در مناطقــی کــه احــزاب
اســامگرا در انتخاباتــی نزدیــک پیــروز شــدند ،احتمــال حضــور بیشــتر دختــران در
مدارس بیشتر بوده است]۲۵[ .
احتمــاالً بــه ایــن خاطــر کــه والدیــن محافظهکارتــر در مــورد فرســتادن
دخترانشــان بــه مــدارس احســاس امنیــت بیشــتری میکردنــد و همچنیــن شــاید
بــه ایــن خاطــر کــه احــزاب اســامگرا در مقایســه بــا احــزاب ســکوالری کــه تــا آن
زمــان بــر صحنـهی سیاســی ترکیــه تســلط داشــتند ،بــه آمــوزش طبقـهی نهچندان
برخــوردار توجــه بیشــتری نشــان میدانــد .عامــل ســومی کــه بــه طــور بالقــوه بــه
افزایــش نقــش اســام سیاســی کمــک کــرده حــس بدبینــی گســترده نســبت بــه
جهــان غــرب اســت کــه بــه عنــوان اســتعمارگر در آنجــا حضــور داشــته و در عــدم
توســعهی منطقــه نقــش داشــته اســت؛ حســی کــه بــه خاطــر لفاظیهــای اخیــر در
مورد «نبرد تمدنها» تقویت هم شده است.
بایــد انتظــار داشــته باشــیم ریشــه دوانــدن انقــاب در حقــوق بهخصــوص در
بســیاری از کشــورها بهکنــدی صــورت بگیــرد؛ چــرا کــه هرســه رونــد توضیــح
دادهشــده هنــوز سیاســت داخلــی و طــرز فکرهــا در منطقــه را شــکل میدهنــد و
همچنیــن بــه ایــن خاطــر کــه بســیاری از نســخههای (افراطــی) مخالــف چندیــن
جنبــه انقــاب در حقــوق ماننــد حقــوق و آزادیهــای مشــخص بــرای افــراد ،زنــان و
24.Erik Meyersson
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اقلیتها هستند.
بــا وجــود ایــن اعتقــاد دارم احتمــاالً انقــاب در حقــوق در ایــن مناطــق از جهــان
نیــز گســترش خواهــد یافــت .بایــد یــادآور شــد ایــن بــه خاطــر عواملــی نیســت کــه
در نظریــهی تجــدد بــر آنهــا تاکیــد میشــود ،بلکــه بــه خاطــر پویاییهــای
سیاســی و اجتماعــی منطقــه اســت .تــا همیــن جــا بــه واســطهی بهــار عربــی
مشــاهده کردهایــم کــه نهادهــای بهرهکــش در بســیاری از کشــورهای منطقــه
بیثباتتــر از آن چیــزی هســتند کــه چنــد ســال پیــش بــه نظــر میرســید و
تغییــرات سیاســی بــه منطقــه راه خواهنــد یافــت؛ حتــا بــه رغــم بســیاری از
تالشهایــی کــه نــاکام ماندنــد و درگیریهــای منطقــه در چنــد دهــهی آینــده.
عــاوه بــر ایــن ،نســخههای میانهروتــر و محبوبتــر جنبشهــای سیاســی
مذهبــی ،ماننــد اخوانالمســلمین ،حقــوق سیاســی و شــهروندی بســیاری را بــرای
بخــش قابــل توجهــی از جامعــه بــه ارمغــان میآورنــد و ایــن در نهایــت راه را بــرای
گســترش بیشــتر حقــوق بــرای هم ـهی افــراد بــاز خواهــد کــرد .بــا وجــود ايــن،
ســادهانگارانه خواهــد بــود اگــر تصــور شــود آغــوش بیشــتر کشــورهای منطقــه در
دهههــای آینــده بــه روی روشــنگری بــاز شــود .گســترش غیررســمی حقــوق
سیاســی و شــهروندی بــه افــراد ،زنــان و اقلیتهــا محتملتــر اســت؛ هرچنــد
ممکن است با مقاومت بخشهایی از جامعه همراه شود.
قصــد نــدارم بــا تمرکــز بــر نقــش مذهــب در سیاســت ،احتمــال ظهــور نیروهای
ضــد روشــنگری تــازهای را در قــرن آینــده نادیــده بگیــرم .آشــکارترین کاندیــدا در
ایــن میــان ظهــور دوبــارهی فاشیســم و نــوع دیگــری از نظامیگــری در چیــن یــا
امريــكا یــا هــردو اســت .ســینکلر لوئیــس 25در ســال  ۱۹۳۵نوشــت« :زمانــی کــه
فاشیســم بــه امريــكا بیایــد ،در پرچــم پیچیــده شــده و صلیــب حمــل میکنــد» ،و
شــاید افزایــش نقــش مذهــب در صحنـهی سیاســی امريــكا ،نبــرد بــا تــرور و آینــده
تنــش بــا چیــن چنیــن ســناریویی را محتملتــر کنــد .کاندیــدای دیگــر شــاید
جنبشــی ضــد مدرنیســت باشــد کــه بــا پیشــرفت فنــاوری و اقتصــاد بــه مخالفــت
برخیــزد کــه شــاید بخشــی از انگیــزهی آن نگرانیهــای موجــه بــرای نجــات
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ـیارهی زمیــن از تغییــرات اقلیمــی و دیگــر پیامدهــای ویرانگــر محیــط زیســتی
سـ ّ
باشــد و شــاید بخشــی از آن هــم ،کــه بــا پارادوکــس همــراه اســت ،بــه انقــاب در
حقــوق مربــوط باشــد کــه باعــث افزایــش دغدغـهی افــراد نســبت بــه حقــوق و رفــاه
دیگــران بشــود .هرچنــد ایــن ســناریوها محتمــل هســتند ،ا ّمــا فکــر میکنــم
احتمال تحقق آنها بسیار کم است.
شبینی  : ۱۰جمعیت ،منابع و محیط زیست در قرن بیستویکم
پي 
پيشبینیهــای ســازمان ملــل متحــد در مــورد جمعیــت جهــان بــا ســه
ســناریوی زادوولــد زیــاد ،متوســط و کــم در نمــودار  ۱۱نشــان داده شــده اســت .دو
نتیج ـهی مهمــی کــه از برآوردهــا میتــوان بــه دســت آورد :یــک اینکــه جمعیــت
جهــان بــرای مدتــی بــه رشــد خــود ادامــه خواهــد داد و دو اینکــه احتمــاالً در
نقطــهای در قــرن آینــده ایــن رشــد مســطح خواهــد شــد .جهــان بهراحتــی
میتوانــد ایــن جمعیــت افزایشیافتــه را در خــود جــای دهــد و دلیــل کمــی بــرای
نگرانــی در مــورد قحطــی شــدید منابــع یــا بحرانــی مرتبــط بــا جمعیــت وجــود دارد.
حتــا اگــر جولیــان ســایمون بــا توجــه بــه قیمتهــای امــروز ،کــه در نمــودار ۱۲
آمــده ،بازنــدهی شــرطبندی لقــب میگرفــت بــاز هــم در مــورد ایــن تصویــر کالن
درســت میگفــت کــه فنــاوری در مواجهــه بــا کمبودهایــی کــه اثــر آنهــا در
قیمتهــا نمایــان اســت بــا زبردســتی عمــل خواهــد کــرد .بــرای مثــال از طریــق بــه
کار بســتن نــوآوری بــرای غلبــه بــر گلوگاههایــی کــه در بخــش مربــوط بــه پیشــرفت
تکنولــوژی شــرح داده شــد .ســؤال حیاتیتــر بــه تغییــرات آب و هوایــی و مصــرف
ســوختهای فســیلی مربــوط میشــود؛ تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه آســیبهای
ناشــی از انتشــار گازهــای گلخانــهای بــا منشــأ ســوختهای فســیلی بــه مثالــی
مشــهور از تــراژدی منابــع مشــترک در کتابهــای درســی تبدیــل شــده اســت.
فقــدان بــه کار گرفتــن مالیــات مناســب بــرای مصــرف ســوخت و مقــررات دیگــر،
آســیبی کــه هریــک از مــا بــه محیــط زیســت وارد میکنیــم قابــل قیمتگــذاری
نیســت و در نتیجــه بــه مصــرف ســوختهای فســیلی ادامــه خواهیــم داد؛ حتــا اگــر
ـیارهی زمیــن باشــد .نمــودار  ۱۳میــزان انتشــار کربــن ،تمرکــز
تهدیــدی بــرای سـ ّ
کربن در ج ّو و تاریخ پیمان کیوتو را نشان میدهد]۲۶[ .
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انتشــار کربــن از آغــاز قــرن نهتنهــا رو بــه افزایــش بــوده ،بلکــه در واقــع بــا در
نظــر گرفتــن صنعتــی شــدن ســریع چیــن و بســیاری از دیگــر اقتصادهــای نوظهــور
بــه نظــر نمیرســد راهــکاری عملــی بــرای تحقــق کاهــش انتشــار کربــن در
آینــدهای نزدیــک وجــود داشــته باشــد .در عــوض ،بــه دو عامــل دیگــر یعنــی
پیشرفت تکنولوژی و دیگری سیاست دل بستهایم.
از منظــر فنــاوری ،بــرای یافتــن راههــای کمکربــن بــرای تولیــد و انتقــال انــرژی
نیازمنــد تحوالتــی در انرژیهــای جایگزیــن و شــبکهی توزیــع هســتیم .بــرای
کاهــش تأثیــر کربنهایــی کــه تــا همیــن االن منتشــر شــدهاند و همچنیــن کاهــش
جریــان فعلــی انتشــار کربــن بایــد بــه راهکارهــای مهندســی آب وهــوا ماننــد مهــار
و ذخیــره کربــن اعتمــاد کنیــم .ا ّمــا اینهــا راهکارهایــی موقتــی هســتند .در نهایــت
تنهــا راه بــرای تضمیــن نجــات زمیــن ،روی آوردن بــه انرژیهــای پاکتــر اســت.
ایــن هدفــی بــزرگ اســت ،ا ّمــا شــاید تحققــش آنقدرهــا هــم کــه در ابتــدا بــه نظــر
میرســید مشــکل نباشــد؛ آن هــم بــه خاطــر ماهیــت قابــل جهتدهــی بــودن
پیشــرفت فنــاوری .انرژیهــای پــاک بــه طــور خــاص بــرای مانــدگاری الزم نیســت
از نظر اقتصادی کامال بهصرفه باشند.
روی آوردن بــه انرژیهــای جایگزیــن حتــا وقتــی انرژیهــای پــاک تــا ۵۰
درصــد گرانتــر از انرژیهــای بــا پایــهی ســوختهای فســیلی باشــند میتوانــد
بــه وســیلهی سیاس ـتهای صحیــح محقــق شــود .تــا وقتــی ســهم بــازار کافــی و
انتظــار توســعه در آینــده وجــود داشــته باشــد ،انگیــزهی کافــی بــرای فنــاوری وجود
دارد کــه بــه طــور درونزا راهــی فناوریهــای نویــن شــود و از فناوریهــای آالینــده
فاصلــه بگیــرد ]۲۷[ .ایــن نوآوریهــا همــراه بــا یادگیــری حیــن انجــام کار ،کــه از
طریــق انجــام شــیوههای پاکتــر بــه طــور طبیعــی روی خواهــد داد ،میتواننــد
ما را به هدفمان برسانند.
هرچنــد ایــن ســناریو بــه طــور کلــی باعــث خوشبینــی اســت ،ا ّمــا درون خــود
خطــری جــدی هــم دارد و آن اینکــه دورنمــای مهندســی آب و هــوا و پیشــرفت
فنــاوری در فناوریهــای پــاک میتواننــد بــه عنــوان عاملــی بازدارنــده بــرای
اقدامــات مؤثــر در کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای و روی آوردن بــه منابــع
پاکتــر انــرژی عمــل کننــد .در ایــن صــورت ،بــاور مــا بــه توانایــی فنــاوری در حــل
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مشکالت در نهایت بیش از آنکه مفید باشد ،زیانبار خواهد بود.
از نظــر سیاســی ،نیازمنــد توافقــی بینالمللــی هســتیم کــه بــر اســاس آن گــذار
بــه منابــع انــرژی جایگزیــن بــه شــیوهای یکپارچــه روی دهــد؛ حتــا اگــر ایــن بــه
معنــای هزینــهی بیشــتر در کوتاهمــدت بــرای کشــورهای مشــارکتکننده باشــد.
عملکــرد نــه چنــدان اطمینــان بخــش مــا تاکنــون عاملــی اســت بــرای بدبینــی
نســبت بــه آینــده ،ا ّمــا عامــل مهــم دیگــری نیــز در جهــت عکــس وجــود دارد :اگــر
گســترش انقــاب در حقــوق ادامــه یابــد ،مــردم را واخواهــد داشــت تــا بیشــتر در
مــورد رفــاه آنهایــی بیندیشــند کــه بــه خاطــر بیتمایلــی مــا در اقــدام علیــه
تغییــرات آب و هوایــی متحمــل رنــج و ســختی خواهنــد شــد .همیــن حــاال هــم در
بخشــی از جامع ـهی بشــری در جهــان توســعهیافته تمایلــی بــه فــداکاری ،هرچنــد
کوچــک ،بــرای کاهــش انتشــار کربــن و کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت مشــاهده
میشــود .اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد و فشــار کافــی از ســوی رأیدهنــدگان بــرای
توافقــی بینالمللــی جهــت مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمــی ایجــاد شــود ،سیاســتمداران
نیز وارد ماجرا خواهند شد.
در پایــان ،بــا امیــد بــه تــداوم روندهایــی کــه جهــان مــا را جــای بهتــری
ـیارهی زمیــن بایــد بــه تــداوم و تقویــت انقــاب
کردهانــد ،بــرای آینــدهی ســالم سـ ّ
در حقوق ابراز امیدواری کنیم.
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ابرهای تیره
کینــز مقال ـهی مشــهورش «احتمــاالت اقتصــادی بــرای نــوادگان مــا» را در
دورانــی ســخت نوشــت کــه در آن آینــده چنــدان روشــن بــه نظــر نمیرســید.
امــا کینــز بــه خواننــدگان گوشــزد کــرد کــه مبــادا کوتاهمــدت را بــه جــای
بلندمــدت اشــتباه بگیرنــد و بــه آنهــا اطمینــان داد آینــدهی مــوارد بنیادیــن
اقتصــاد در بلندمــدت روشــن خواهــد بــود؛ چــرا کــه پیشــرفتهای ف ّنـیای کــه
تــا آن زمــان جهــان را بــه پیــش آورده بودنــد میتوانســتند ارمغــان بیشــتری را
بــرای جهــان بــه همــراه داشــته باشــند .او البتــه نگــران شــرایطی بــود کــه
میتوانســت رشــد را متوقــف کنــد و بــه همیــن خاطــر پیشبینیهایــش را
مشــروط کــرد بــه اینکــه «جنــگ مهمــی رخ ندهــد و جمعیــت بــه میــزان
زیــادی افزایــش نیابــد» .جنــگ جهانــی دوم و انفجــار جمعیــت بیتردیــد تأثیــر
خــود را داشــتهاند؛ بــا ایــن حــال اســتانداردهای زندگــی امــروز در همــان
سطحی است که او پیشبینی کرده بود.
امــروز ،بــار دیگــر ،شــرایط ســختی حکمفرماســت .ایــاالت متحــد امریــکا
بهســختی دارد از بدتریــن رکــورد از دوران کینــز تاکنــون خــارج میشــود .هیــچ
تضمینــی در مــورد آینــدهی اقتصــاد اروپــا وجــود نــدارد و ســقوط احتمالــی یــورو
میتوانــد رکــود فعلــی را طوالنیتــر یــا حتــا وخیمتــر کنــد .رشــد در هنــد و
چیــن نیــز از نفــس افتــاده اســت .ایــن چنــد خــط را درســت پــس از ویرانیهــای
ناشــی از طوفــان ســندی 1در شــمال شــرق امریــکا مینویســم .افزایــش پایــدار
ســطح آب دریاهــا تضمیــن میکنــد چنیــن طوفانهایــی بیشــتر رخ خواهنــد
داد و در همیــن حــال بازســازی و هزینههــای (احتمــاالً بیحاصــل) ایمنســازی
باعــث رشــد اقتصــاد خواهنــد شــد کــه نمون ـهی کالسـ ِ
ـیک مــواردی اســت کــه
در آنهــا تولیــد ناخالــص داخلــی و وضعیــت زندگــی انســانها در دو جهــت
مخالف حرکت میکنند.
شــاید مــا هــم ،همچــون کینــز ،بتوانیــم پیشبینــی کنیــم کــه ایــن تهدیدات
کوتاهمــدت در مقابــل نبــوغ مهارنشــدنی بشــر بــرای ایجــاد زندگــی بهتــر رنــگ
ببازنــد .در بلندمــدت همــه خواهیــم مــرد .صــد ســال دگــر ،حتــا نوههایــم
1. Sandy

گذر از تاریکی به آیندهای روشنتر

نــوادگان نوادگانــم شــاید
(تقریبــاً بــه طــور حتــم) زنــده نخواهنــد بــود ،امــا
ِ
ثروتمندتــر و تندرس ـتتر از آن چیــزی باشــند کــه تص ـ ّور میکنیــم .بــا وجــود
ایــن ،تهدیــدات امــروز تنهــا ناشــی از شــرایط زودگــذر نیســتند .مشــکالت
کوتاهمــدت امــروز همچــون نشــانهای هســتند از فرآیندهــای عمیقتــری کــه
قرار نیست جایی بروند.
رشــد جمعیــت و جنگهــای جهانــی شــاید در مقایســه بــا دوران کینــز
تهدیدهایــی جــدی محســوب نشــوند ،ا ّمــا تغییــرات آب و هوایــی کــه مقرراتــی
بــر آن حکمفرمــا نیســت خطــری تــازه و بــزرگ اســت .دورنمــای بلندمــدت
کنتــرل شــرایط اقلیمــی تیــره اســت؛ انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا در
ســال  ۲۰۱۲از ایــن منظــر قابــل توجــه بــود کــه ایــن موضــوع (تغییــرات آب و
هوایــی) در آن نادیــده گرفتــه شــد و کنــد شــدن رشــد اقتصــادی در هنــد و
چیــن حتــا اگــر از رشــد انتشــار گازهــای گلخانـهای بکاهــد ،از اهمیتــی کــه ایــن
کشــورها بــرای مبــارزه بــا تغییــرات آب و هوایــی قائــل میشــوند خواهــد
کاست.
رشــد ســطح زندگــی حتــا پیــش از تغییــرات آب و هوایــی نیــز در خطــر بــود.
رشــد درآمــد ســرانه در ایــاالت متحــده حتــا پیــش از بحــران مالــی جهانــی نیــز
دهــه بــه دهــه رو بــه کاهــش بــود .نــرخ رشــد اقتصــادی در اروپــا از زمــان شــروع
بازســازیهای پــس از جنــگ جهانــی دوم ،حتــا پیــش از دوران بحــران یــورو،
نیــز رو بــه کاهــش نهــاده بــود .شــاید ،خدایــان پیشــرفتهای فنــاوری مــا را بــه
حــال خــود رهــا کردهانــد .بســیاری از نویســندگان بــه ایــن خاطــر تأســف
میخورنــد کــه پیشــرفتهای فنــی فعلــی تقریبــا بــه طــور کامــل بــر پایــهی
فنــاوری اطالعــات قــرار دارد و در نتیجــه دیگــر جنبههــای تولیــد و مصــرف در
ســی ســال اخیــر بــه نــدرت تغییــر کردهانــد ،و اینکــه اینترنــت ،ایمیــل،
گوشــیهای هوشــمند ،آیپــاد و تبلتهــا چیــزی بیــش از اســباببازیهای
اغواگر نیستند که ارمغان اندکی برای رفاه بشر و رشد بهرهوری دارند.
بســیاری از مــا همچنیــن نگرانیــم کــه گســترش عجیبوغریــب نابرابــری
کــه در ســی ســال اخیــر رخ داده باعــث تضعیــف رشــد اقتصــادی شــود .وقتــی
رشــد اقتصــادی بــه طــور گســترده توزیــع نشــود و هنگامــی کــه بخــش کوچکــی
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از جامعــه بــه شــدت ثروتمنــد شــوند ،قدرتــی کــه ثروتمنــدان در اختیــار
میگیرنــد میتوانــد تهدیــدی باشــد بــرای هــر فــرد دیگــری در جامعــه.
ابرثروتمنــدان نیــاز کمــی بــه کاالهــای عمومــی ،خدمــات بهداشــتی عمومــی یــا
آمــوزش عمومــی دارنــد و حتــا از برخــی زیرســاختهای اساســی نیــز بینیازنــد.
بــا ایــن حــال تحصیــات و بهداشــت بخــش جداییناپذیــر رفــاه محســوب
میشــوند و جامع ـهای بــا آمــوزش و بهداشــت گســترده از ایجــاد نــوآوری ،کــه
الزمـهی رشــد اقتصــادی محســوب میشــود ،برخــوردار اســت .در همیــن زمــان،
ثروتمــدان معمـ ً
ـول بــرای مســدود کــردن فرآینــد تخریــب خــاق ،کــه الزمـهی
دور تازهای از نوآوری است ،هم از انگیزه و هم از ابزار الزم برخوردارند.
آنهــا کــه وضعیــت خوبــی دارنــد بــرای حفاظــت از آنچــه دارنــد (شــامل
شــیوههایی کــه بــه آنهــا ســود میرســاند؛ آن هــم بــه بهــای رفــاه دیگــران)
خــود را ســازماندهی میکننــد ــــ بــرای مثــال از طریــق البــی کــردن بــا هــدف
تأثیرگــذاری بــر قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه منافــع آنهــا .بحرانهــای مالــی
در طــی تاریــخ رخ دادهانــد؛ همانطــور کــه طوفانهــا شــکل گرفتهانــد .ا ّمــا
همانطــور کــه بــاال رفتــن ســطح آبهــای آزاد باعــث تشــدید طوفــان اخیــر
شــد و عاملــی خواهــد بــود بــرای طوفانهــای بیشــتر ،بحــران مالــی اخیــر نیــز
شــدیدتر بــود؛ تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه بخــش مالــی در نبــود مقــررات
کافی بیش از حد قدرتمند شده است.
 ۱۸درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPایــاالت متحــد امریــکا صــرف
بخــش خدمــات درمانــی میشــود کــه بخــش قابــل توجهــی از آن بــه فرآیندهــا
و تجهیزاتــی اختصــاص مییابــد کــه تأثیــر اندکــی بــر بهبــود ســامت دارنــد.
پیشــرفتهای فنــی در خدمــات درمانــی بیشــتر از آنچــه دولــت بابــت تحقیقــات
بــرای افزایــش طــول عمــر میپــردازد روی میدهنــد و هرچــه صنعــت خدمــات
درمانــی بزرگتــر و ثروتمندتــر شــود ،قــدرت بیشــتری خواهــد گرفــت تــا بتوانــد
بــر قوانیــن مربــوط بــه پرداختهــا تأثیــر بگــذارد و جلــوی محاســبهی هزینــه و
فایــدهی مقامــات بــرای طرحهــای تــازه را بگیــرد .نظامــی کــه در آن دولــت بــار
اصلــی پرداختهــای بخــش خدمــات درمانــی را بهعهــده دارد ،در حالیکــه
البیگرهــا قوانیــن و قیمتهــا را تعییــن میکننــد و بــه گروهــی کوچــک
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اجــازه میدهنــد اکثریــت را چپــاول کننــد .بخشهــای بیــش از حــد بــزرگ
شــدهی مالــی و خدمــات درمانــی بــه ماشــینهای رانتجــوی مؤثــری بــرای
مدیرانشــان تبدیــل شــدهاند؛ در حالیکــه رفــاه بقیــهی مــا را کاهــش
میدهنــد .چنیــن فرآیندهایــی ماننــد ترمــزی بــرای رشــد اقتصــادی عمــل
میکننــد و فراگیــری آنهــا میتوانــد بدبینــی نســبت بــه رشــد بلندمــدت را
توجیه کند.
افزایــش پایــدار در امیــد بــه زندگــی (طــول عمــر) نیــز در حــال از نفــس
افتــادن اســت .کاهــش در نــرخ مرگومیــر نــوزادان و کــودکان ،کــه نخســتین
عامــل افزایــش طــول عمــر محســوب میشــد ،در نیــم قــرن اخیــر جــای خــود
را بــه افزایــش ســن مــرگ داده اســت .کاهــش مرگومیــر ناشــی از بیماریهــای
قلبــی و عروقــی بیــن میانســاالن و ســالخوردگان از عواملــی ماننــد کاهــش
اســتعمال دخانیــات ،شــیوههای دارویــی بــرای کاهــش فشــارخون و درمــان
بهتــر بــرای افــرادی کــه حملــهی قلبــی را تجربــه کردهانــد ناشــی میشــود.
هرگونــه کاهــش در مرگومیــر ناشــی از بهبــود تغذیــه اکنــون رنــگ باختــه و
حــاال در ســوی دیگــری در حــال حرکتیــم کــه نتیج ـهی آن افزایــش فراگیــری
چاقــی مفــرط و بیمارهــای دیابتــی اســت کــه تأثیــر معکوســی بــر کاهــش نــرخ
مرگومیر دارند.
ســرطان عامــل کشــندهی دیگــری اســت و جنــگ علیــه ســرطان هــم ،کــه
مدتــی طوالنــی اســت اعــام شــده ،فاصل ـهی بســیاری تــا پیــروزی دارد .حتــا
اگــر پیشــرفتها ادامــه یابنــد ،بازهــم کاهــش نــرخ مرگومیــر در آینــده نــه بــه
خاطــر کاهــش مــرگ در میــان جوانــان ،کــه همیــن حــاال هــم بســیار پاییــن
اســت ،بلکــه بــه خاطــر کاهــش نــرخ مرگومیــر در میــان ســالخوردگان خواهــد
بــود .در حالــی کــه مــن (و دیگــر افــراد مســن) بــه نفعمــان خواهــد بــود اگــر
بتوانیــم چنــد ســال بیشــتر را بــا نوههایمــان ســپری کنیــم یــا حتــا در مــورد
زندگــی نوادگانمــان در صــد ســال دیگــر بیندیشــیم ،ا ّمــا پیشــرفتها در
افزایــش ســن مــرگ تنهــا بــه تأخیــر انداختــن رویــدادی اجتنابناپذیــر بــرای
چند سال است و تأثیر کمی بر بهبود میانگین طول عمر دارد.
ایــن تصویــری تیــره اســت و متقاعــد شــدن نســبت بــه اینکــه امیــد اندکــی

 84صد سال دگر

بــرای افزایــش بیشــتر در ســطح زندگــی و میانگیــن طــول عمــر وجــود دارد کار
مشــکلی نخواهــد بــود .شــاید بتــوان احســاس بهتــری نســبت بــه ایــن موضــوع
پیــدا کــرد اگــر ،بــر خــاف من ،ایــن ادعــا را بپذیرید کــه در مــورد اســتانداردهای
زندگــی مبالغــه شــده و خوشــبختی بشــر از طریــق رشــد اقتصــادی محقــق
نمیشــود و بایــد آن را در مــوارد دیگــری ماننــد روابــط اجتماعــی بهتــر ،ســامت
بهتر و تفریح بیشتر جستوجو کرد.
با همهی اینها من همچنان به طور محتاطانهای خوشبین هستم.
ادعاهــای بدبینانــهای کــه برشــمردم بســیار قدرتمنــد و در برخــی مــوارد
اشــتباه هســتند .آنهــا از نظــر دامنــه و از نظــر محتــوا هــم بســیار تقلیــل
یافتهانــد .دامن ـهی آنهــا تنهــا کشــورهای ثروتمنــد را در بــر میگیــرد ،بــدون
توجــه بــه آنچــه در حــال حاضــر بــر بیشــتر مــردم جهــان میگــذرد ،یــا ممکــن
اســت بــرای آنهــا رقــم بخــورد .حتــا اگــر نــوادگان نوادگانــم ثروتمندتــر از
اجدادشــان نباشــند یــا بیشــتر از آنهــا عمــر نکننــد ،چشــم انــداز بــرای
آفریقاییهــا ،هندیهــا و چینیهــا روشــنتر اســت .محتــوای آنچــه کینــز
میگفــت نیــز بســیار تقلیــل یافتــه .او در مــورد اســتانداردهای مــادی زندگــی
ســخن میگفــت ،نــه در مــورد ســامت و طــول عمــر .ا ّمــا حتــا ســامت و
ثــروت نیــز هنــوز بــرای نســل مــا (و دیگــران) تــا حــد نهایــی خــود فاصل ـهی
بسیاری دارد.
سوی روشنتر :رشد اقتصادی
بــرای بیشــتر از  ۲۵۰ســال تاریــخ رشــد اقتصــادی ،پیشــرفت معمـ ً
ـول بــر
اســاس میــزان آنچــه ســاخته بــود و بــا کاالی بیشــتر بــرای هــر نفــر ســنجیده
میشــد .امــروز کاالهــا خدمــات کمتــری دارنــد و کیفیــت مهمتــر از کمیــت
اســت ،پــس رشــد کیفیــت نیــز جــای رشــد کمیــت بــه عنــوان مبنــای رفــاه را
گرفتــه اســت .بــا وجــود ایــن ،بــه ســختی میتــوان خدمــات را انــدازه گرفــت و
سنجش میزان کیفیت نیز تقریباً غیر ممکن است.
نکت ـهی کلیتــر اینکــه اندازهگیــری تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPبســیار
بدتــر از آن چیــزی اســت کــه بــا توجــه بــه ســلطهی آن بــر ســازوکارهای
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اقتصــادی بــه نظــر میآیــد .در مفاهیــم کلــی ســنجش تولیــد ،جایــی بــرای
اســتهالک یــا از بیــن رفتــن ســرمایه وجــود نــدارد .همچنیــن مشــکالتی مفهومی
و عملــی در راه ســنجش میــزان تولیــد وجــود دارد؛ مشــکالت مفهومــی ماننــد
اینکــه ارزشــی بــرای خدمــات غیرقابــل خریــد و فــروش از جملــه امــور داخــل
2
منــزل و تفریــح وجــود نــدارد و مشــکالت عملــی ماننــد برآوردهــای فرضمحــور
کــه در واقــع بــه جــای اندازهگیــری از نســبت دادن تخمیــن بهــره میگیــرد و
نقــش آنهــا در اقتصادهــای پیشــرفته در حــال افزایــش اســت .همانقــدر کــه
دالیــل خوبــی بــرای بــه کار بــردن راهکارهــای فعلــی وجــود دارد ،دالیــل کافــی
بــرای تغییــر آنهــا نیــز وجــود دارد .در میانمــدت ،میــزان بیاعتمــادی در
مشــکالت مفهومــی و عملــی ســنجش میــزان رشــد رو بــه افزایــش اســت و بــه
همین خاطر باید با بدبینی نسبت به نتایج آنها نگریست.
خروجــی بســیاری از خدمــات را بــه ســختی میتــوان انــدازه گرفــت و بــه
همیــن خاطــر متخصصــان آمــار بــه جــای ســنجش خروجــی خدمــات ،ورودی
آنهــا را انــدازه میگیرنــد .آنهــا نتایــج را ،چــه در ســطح داخــل کشــورها و چــه
بیــن کشــورها ،بــر اســاس بهــرهوری تعدیــل میکننــد کــه ایــن جایگــذاری بــا
میــزان قابــل توجهــی از خطــا همــراه اســت .در بســیاری مــوارد ماننــد خدمــات
بخــش دولتــی ،رشــد بهــرهوری نادیــده گرفتــه میشــود .رشــدهای خیرهکننــده
در بهــرهوری خدمــات بــه میــزان قابــل توجهــی از قلــم میافتنــد .یکــی از
مهمتریــن خدمــات ـ مزایــای ناشــی از زندگــی در خانـهی شــخصی ـ تقریبـاً بــه
طــور کامــل جایگــذاری میشــود؛ آن هــم اغلــب از طریــق هزینــهی مصرفــی
دارایــی یــا قیــاس بــا متغیرهایــی ماننــد بازارهــای اجــاره کــه شــاخص مناســبی
نیستند.
هرچنــد نمیتــوان گفــت رشــد خدمــات بــه طــور سیســتماتیک دس ـتکم
گرفتــه شــده ،ا ّمــا در مــورد اثــر بهبــود کیفیــت یــا بــرای مزایــای کاالهــای
بســیار تــازه چنیــن مــوردی صــدق نمیکنــد .بســیاری از بهبودهــا در کیفیــت و
کاالهــای جدیــد بــه حســابهای ملّــی ســنجاق شــدهاند و بســیاری از
پژوهشگــران ادعــا میکننــد منافــع ناشــی از بســیاری از نوآوریهــا بــرای
2. Assumption-based estimates
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مصرفکننــدگان ماننــد دســتگاههای خودپــرداز ،تلفــن همــراه ،رایانــه ،خریــد
اینترنتــی و ابــزار مربــوط بــه ســرگرمیهای شــخصی بــه طــور جــدی دسـتکم
گرفتــه شــده اســت .هیچکــس نمیدانــد ایــن مشــکل را چگونــه میتــوان حــل
کــرد و هرچنــد دفاتــر مربــوط بــه جمــع آوری آمــار فرصتــی را بــرای بهبــود
کیفیــت کاالهــای موجــود ماننــد خودروهــای ســواری و رایانههــا در آمارهــا
ایجــاد کردهانــد ا ّمــا اثــر ناشــی از ایــن اقــام بــر رشــد ســطح زندگــی تقریبـاً بــه
طور کامل دستکم گرفته شده است.
مــن همچنیــن ایــن ایــده را کــه انقــاب اطالعــات و ابزارهــای مربــوط بــه آن
تأثیــر اندکــی بــر رفــاه و خوشــبختی بشــر داشــتهاند بــه چالــش میکشــم.
بســیاری از پژوهشگــران اهمیــت وقــت گذرانــدن و معاشــرت بــا دوســتان و
خانــواده را اثبــات کردهانــد و ایــن دقیق ـاً وجهــی از زندگــی روزانــه اســت کــه
توســط شــیوههای نویــن ارتباطــی ارتقــا یافتــه اســت .هم ـهی مــا میتوانیــم در
طــول روز بــا فرزنــدان و دوســتانمان در تمــاس باشــیم ،ارتبــاط تصویــری رایگان
اســت و میتوانیــم بــا افــرادی کــه هــزاران مایــل دورتــر زندگــی میکننــد
دوســتی نزدیکــی داشــته باشــیم .وقتــی والدینــم خویشــاوندان و دوســتانی را کــه
بــرای زندگــی بهتــر از اســکاتلند راهــی کانــادا یــا اســترالیا بودنــد بدرقــه
میکردنــد هرگــز انتظــار نداشــتند کــه آنهــا را دوبــاره ببیننــد یــا دوبــاره بــا
آنهــا صحبــت کننــد؛ مگــر از طریــق یــک تمــاس تلفنــی کوتــاه و بســیار گــران
آن هــم بــرای زمانــی کــه فــردی فــوت میکــرد .امــروز ،وقتــی بــا فــردی کار،
صحبــت یــا بــازی میکنیــم اغلــب حتــا نمیدانیــم کــه موقعیــت مکانــی او
کجاســت .مــا همچنیــن میتوانیــم از طریــق دسترســی ارزان بــه ادبیــات،
موســیقی و فیلــم در هــر زمــان و هــر مــکان از بســیاری از دسـتآوردهای بشــر
در گذشــته و اکنــون لــذت ببریــم .اینکــه ایــن ســرگرمیها و لذتهــا در آمــار
مربــوط بــه رشــد در نظــر گرفتــه نمیشــوند نشــانهی ایــراد در آمارگیــری
مربــوط بــه رشــد اســت .اگــر ایــن لذتهــا توســط افــرادی کــه از آنهــا اســتفاده
نمیکننــد ،نادیــده گرفتــه میشــوند ،نشــانهی ایــن اســت کــه گروهــی ترجیــح
خودشان را برای قضاوت در مورد لذتهای دیگران مالک قرار میدهند.
بیشــتر جمعیــت جهــان کــه در کشــورهای ثروتمنــد زندگــی نمیکننــد کنــد
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شــدن رشــد را بــه چشــم نمیبیننــد .در واقــع ،بیــش از دو و نیــم میلیــارد
نفــری کــه در هنــد و چیــن زندگــی میکننــد ایــن اواخــر نــرخ رشــد پایــداری
را تجربــه کردهانــد کــه قابــل مقایســه بــا هیــچ کشــور یــا دورهی دیگــری
نیست .آیا میتوان انتظار داشت که این رشد ادامه یابد؟
نــرخ رشــد اقتصــادی در هنــد و چیــن پــس از بحــران مالــی جهانــی کنــد
شــده و احتمــاالً مقامــات بخشهــای آمــاری در هــر دو کشــور در اعــام نــرخ
رشــد بزرگنمایــی کردهانــد .در حالیکــه احتمــاالً ایــن کنــد شــدن کوتاهمــدت
اســت ا ّمــا بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه جهــش در رشــد اقتصــادی یــک
کشــور نیــز بــه نــدرت بــه انــدازهی آنچــه در هنــد و چیــن مشــاهده شــده
پایــدار بــوده و در نتیجــه شــاید رشــد ســریع در ایــن کشــورها بــه پایــان خــود
نزدیــک شــده اســت .نظــام سیاســی چیــن بــه گون ـهای نیســت کــه بتوانــد بــه
راحتــی تخریــب خــاق را تحمــل کنــد و فســاد اداری و بهــره کــش بــودن رژیــم
همچون ترمزی برای رشد عمل خواهد کرد.
حتــا در ایــن صــورت هــم اگــر بــه کینــز بازگردیــم ،دالیلــی بنیادیــن وجــود
دارنــد کــه بــر اســاس آنهــا میتــوان گفــت هنــد ،چیــن و دس ـتکم چندیــن
کشــور دیگــر کــه اکنــون فقیــر هســتند در آینــده رشــدی ســریع را تجربــه
خواهنــد کــرد .رشــد بــر مبنــای جبران عقــب افتادگــی و رســیدن بــه اقتصادهای
پیشــرفته 3آســانتر از رشــد بــه عنــوان یــک اقتصــاد پیشــرو اســت؛ چــرا کــه
بســیاری از ایدههــای تــازه ،تجهیــزات تــازه و شــیوههای جدیــد انجــام امــور
میتواننــد از خــارج وارد شــوند و نیــازی بــه اختــراع دوبــارهی آنهــا از ابتــدا
نیســت و در حالیکــه چنیــن وارداتــی بــاز هــم نیازمنــد نوآوریهــای محلــی،
انطبــاق پذیــری (و تخریــب ســازوکار پیشــین) اســت کــه رایــگان بهدســت
نمیآینــد بــاز هــم رشــد بــر مبنــای جبــران عقــب افتادگــی آســانتر اســت و
در شــرایط درســت میتوانــد بســیاری ســریعتر از رشــد پیشــرو باشــد .حتــا در
صحــرای آفریقــا هــم کــه در دهــهی  ۱۹۸۰و اوایــل  ۱۹۹۰رشــد اقتصــادی
بســیاری بــدی را تجربــه کــرد اکنــون نشــانههایی از احیــا را میتــوان دیــد.
بخشــی از ایــن بهبــود از افزایــش بهــای مــواد خــام ناشــی میشــود کــه در
3. Catch-up Growth
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بلندمــدت قابــل اعتمــاد نیســت ،امــا بخشــی از آن نیــز ناشــی از مدیریــت بهتــر
اقتصــاد کالن اســت کــه از خــارج آموختــه شــده اســت .اگــر غــرب بتوانــد آنچــه
را بــه عنــوان «کمک»هــای خارجــی بــه آفریقــا ســرازیر میشــود و تأثیــری
مخــرب دارد متوقــف کنــد ،حکمرانــی احتمــاالً بهبــود خواهــد یافــت و رشــد در
پی آن خواهد آمد.
سوی روشنتر :سالمت
طــول عمــر در امریــکا از ســال  ۱۹۰۰تاکنــون حــدود ســی ســال افزایــش
یافتــه ،هرچنــد نــرخ رشــد ســاالنهی آن پیــش از ســال  ۱۹۵۰تقریبــا دو برابــر
نــرخ آن بعــد از ســال  ۱۹۵۰بــوده اســت .در مــدت زمــان مشــابه ،اخــاف بیــن
امیــد بــه زندگــی در میــان کشــورهای ثروتمنــد و فقیــر نیــز کاهــش یافتــه .اگــر
قــرار بــود بــرای ســنجش رفــاه از شــاخص متشــکل از امیــد بــه زندگــی و درآمــد
اســتفاده کنیــم ـ مث ـ ً
ا درآمــد ســرانه ضــرب در امیــد بــه زندگــی ـ آن وقــت
شــدت کنــد شــدن رشــد در کشــورهای ثروتمنــد حتــا از میــزان کنــد شــدن
رشــد درآمــد نیــز بیشــتر میبــود و کشــورهای فقیــر یــا دســتکم آنهایــی
کــه بــا بیمــاری ایــدز دســت بــه گریبــان نبودنــد بــه اقتصادهــای ثروتمنــد
میرســیدند و میتوانســتیم امیــدوار باشــیم کــه آن کشــورها هــم پــس از
کنترل این بیماری واگیر به دیگران میرسیدند.
کنــد شــدن رشــد میانگیــن طــول عمــر در کشــورهای ثروتمنــد و رســیدن
کشــورهای فقیــر بــه آنهــا هــر دو جنبههــای ظاهــری و مکانیکــی امیــد بــه
زندگــی هســتند .امیــد بــه زندگــی بــه راحتــی قابــل محاســبه اســت ،ا ّمــا
شــاخص دقیقــی از ســامت یــک جامعــه نیســت و در آن وزن مرگومیــر در
میــان کــودکان نیــز بــه مراتــب بیشــتر از وزن مرگومیــر در بزرگســاالن
اســت .پــس کنــد شــدن رشــد امیــد بــه زندگــی نمیتوانــد لزوم ـاً ایــن معنــا
باشــد کــه کاهــش در هم ـهی نرخهــای مرگومیــر در حــال کنــد شــدن اســت
و فاصل ـهی مرگومیــر بــرای هم ـهی ســنین بیــن کشــورهای ثروتمنــد و فقیــر
رو بــه کاهــش اســت .بــرای آینــده ،کنــد شــدن رشــد امیــد بــه زندگــی را
نمیتــوان بــه عنــوان نشــانهای از آنچــه در پیــش خواهــد بــود در نظــر گرفــت.
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تهدیدهایــی جــدی در کمیــن کاهــش مرگومیــر هســتند؛ اینکــه آیــا بیمــاری
ایــدز مهــار میشــود یــا نمیشــود ،یکــی از آنهــا اســت ا ّمــا کنــد شــدن رشــد
امید به زندگی در میان آنها نیست.
هــم در کشــورهای ثروتمنــد و هــم در کشــورهای فقیــر ،مــرگ در ســنین
کودکــی و کهنســالی محتملتــر و خطــر مــرگ در دوران بزرگســالی کمتــر
اســت .امــا امــروز در کشــورهای فقیــر ،همچــون آنچه در گذشــته در کشــورهای
ثروتمنــد مشــاهده میشــد ،احتمــال مــرگ در نخســتین ســالهای زندگــی در
مقایســه بــا جهــان توســعهیافته بــه مراتــب بیشــتر اســت .حــدود  ۵۰کــودک از
هــر  ۱۰۰۰کودکــی کــه در هنــد بــه دنیــا میآینــد پیــش از یکســالگی جــان
میدهنــد کــه نزدیــک بــه آمــار اســکاتلند در دورهای اســت کــه مــن بــه دنیــا
آمــدم (ســال  .)۱۹۴۵در ســال  ،۲۰۱۰کمتــر از  ۴نــوزاد از هــر  ۱۰۰۰نــوزاد
جــان باختنــد کــه کمتریــن میــزان از طــول تاریــخ ثبــت شــده در ایــن کشــور و
یکــی از پایینتریــن نرخهــای مرگومیــر نــوزادان در جهــان اســت .امــروز در
کشــورهای ثروتمنــد ،مــرگ در کمیــن کهنســاالن اســت ،ا ّمــا در ایــن کشــورها
در گذشــته و در کشــورهای فقیــر امــروز مــرگ در کمیــن جوانــان اســت .در
کشــورهای فقیــر امــروز ،ماننــد آنچــه در گذشــته در کشــورهای ثروتمنــد روی
داد ،پیشــرفتها در کاهــش نــرخ مرگومیــر ناشــی از کاهــش مــرگ در میــان
کــودکان اســت ،در حالیکــه امــروز در کشــورهای ثروتمنــد ،پیشــرفت در
کاهــش نــرخ مرگومیــر بــه خاطــر کاهــش نــرخ آن در میــان بزرگســاالن
است.
نخســتین بهبودهــا در ســامت افــراد در اثــر بهبــود بهداشــت عمومــی ماننــد
آب تمیــز ،بهبــود سیســتم فاضــاب ،واکسیناســیون ،حــذف آفتهــا و حشــرات
ناقــل بیمــاری ایجــاد شــد و امــروز در برخــی نقــاط جهــان هــم همچنــان بهبــود
ســامت ناشــی از همیــن عوامــل اســت کــه میتوانــد باعــث کاهــش چشــمگیر
نــرخ مرگومیــر در میــان نــوزادان و کــودکان شــده و امیــد بــه زندگــی را
افزایــش دهــد .وقتــی ایــن راهحلهایــی کــه بــه ســادگی باعــث افزایــش طــول
عمــر میشــوند بــه کار گرفتــه شــدند ،بهبــود ســامت بایــد از طریــق کاهــش
مرگومیــر در میــان بزرگســاالن ایجــاد شــود کــه بــه معنــای کاهــش
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بیماریهــای قلبــی و ســرطان اســت .در کشــورهای ثروتمنــد پیشــرفتهای
عظیمــی در کاهــش مرگهــای ناشــی از بیماریهــای قلبــی حاصــل شــده و
جــان بســیاری از میانســاالن و کهنســاالن نجــات داده شــده اســت .چنیــن
پیشــرفتهایی در مقایســه بــا کاهــش مرگومیــر در میــان کــودکان ،تأثیــر
کمتری در بهبود امید به زندگی (میانگین طول عمر) دارند.
میتــوان بحــث کــرد کــه آیــا زندگــی تــازه متولدهــا مهمتــر اســت یــا
زندگــی آنهایــی کــه در میانســالی هســتند یــا زندگــی کهنســاالن ،امــا هیــچ
پیشفــرض خــودکاری بــه نفــع ایــن نگــرش ســادهانگارانه کــه چنــد ســال
افــزودن بــه عمــر همــواره بهتریــن راهکار اســت وجــود نــدارد .کنــد شــدن رونــد
بهبــود امیــد بــه زندگــی اساس ـاً نشــانهای اســت از موفقیــت و نــه شکســت .در
کشــورهای ثروتمنــد ،بــه طــور گســترده عوامــل مــرگ در ســنین پاییــن را کــه
تأثیــر زیــادی بــر امیــد بــه زندگــی دارنــد محــو کردهایــم و بــه ســراغ عامــل
بعدی رفتهایم که سنین باالتر را هدف قرار میدهد.
پرســش اساســی بــرای نــوادگان مــا و نوههــای آنهــا ایــن اســت کــه آیــا
پیشــرفتها در کاهــش مرگومیــر قــرار اســت ادامــه یابــد یــا خیــر؟ هرچنــد
بایــد تاکیــد کــرد کــه چشــم انــداز در ایــن مــورد کام ـ ً
ا روشــن نیســت ،ا ّمــا
اعتقاد دارم که پاسخ مثبت است.
بهبودهــای فعلــی در کاهــش نــرخ مرگومیــر ناشــی از بیماریهــای قلبــی
عروقــی همچنــان جــای پیشــرفت دارنــد .داروهــای کنتــرل فشــار خــون
ارزانقیمــت و مؤثرنــد امــا نیازمنــد ایــن هســتند کــه بیمــاران بــه طــور منظــم
فشــار خون ـشان را نــزد یــک پزشــک بررســی کننــد؛ کاری کــه بســیاری افــراد
انجــام نمیدهنــد .زندگیهــای بســیاری را میتــوان از ایــن طریــق و بــا
هزینـهای پاییــن نجــات داد .میــزان اســتعمال دخانیــات میــان مــردان و بــا تأخیــر
میــان زنــان کاهــش یافتــه و در نتیجــه از فاصلـهی بیــن امیــد بــه زندگــی بیــن
مــردان و زنــان نســبت بــه آنچــه بــرای ســالها کاســته شــده اســت .اگــر زنــان
نیــز همچــون مــردان کشــیدن ســیگار را تــرک کننــد ،تعــداد بســیار کمتــری از
آنها به خاطر بیماریهای قلبی و سرطان ریه جان خواهند سپرد.
در مــورد ســرطانهای غیــر از ســرطان ریــه چــه میتــوان گفــت؟ مهمتریــن
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آنهــا ســرطان ســینه (بیشــتر رایــج در میــان زنــان) و ســرطان پروســتات (صرفـاً

رایــج در میــان مــردان) و ســرطان رودهی بــزرگ (رایــج میــان مــردان و زنــان)
هســتند .در چنــد ســال اخیــر ،پیشــرفتهای مهمــی در مبــارزه بــا ایــن ســه
نــوع ســرطان شــده کــه ناشــی از غربالگــری و داروهــای تــازهای اســت کــه
برخــی بهوســیلهی آزمــون و خطــا از طریــق شــیوههای س ـ ّنتی و برخــی دیگــر
بهوســیلهی پیشــرفتهای علمــی تــازه در درک شــیوهی عملکــرد ســرطان بــه
دســت آمدهانــد .برخــاف کاهــش نــرخ مرگومیــر ناشــی از داروهــای کاهــش
فشــار خــون ،مصــرف آســپرین پــس از حملــهی قلبــی یــا کاهــش مصــرف
دخانیــات ،شــیوههای مربــوط بــه درمــان ســرطان پرهزینــه هســتند و اســتفادهی
گســتردهی آنهــا میتوانــد بــه خاطــر کنــد شــدن رشــد درآمــد آنهایــی کــه
درگیــرش هســتند محــدود شــود .ا ّمــا برخــی پژوهشگــران اعتقــاد دارنــد در
مبــارزه بــا ســرطان در پنجــاه ســال آینــده همــان پیشــرفتهایی روی خواهنــد
داد کــه در پنجــاه ســال گذشــته در مبــارزه بــا بیماریهــای قلبــی محقــق
شدهاند.
یکــی از اصلیتریــن دالیلــی کــه باعــث تــداوم بهبــود ســامت بشــر خواهــد
شــد ایــن اســت کــه افــراد بــه دنبــال بهبــود آن هســتند و آمــادهی پرداخــت
هزینــهی نوآوریهــا ،علــوم پایــه ،اکتشــافات در زمینــهی رفتارهــا ،داروهــا،
فرآیندهــا و تجهیزاتــی کــه بــه بهبــود ســامت میانجامنــد .نــوآوری را میتــوان
از قفســه خریــداری کــرد و لزومـاً هــر زمــان کــه بــه آن نیــاز باشــد در دســترس
نیســت .ا ّمــا تردیــدی نیســت احســاس نیــاز نمیتوانــد بــه نــوآوری کمــک کنــد.
هــر بیمــاریای کــه مهــار میشــود ،بیمــاری دیگــری هــدف قــرار داده میشــود؛
بــرای مثــال تــا وقتــی عمــر یــک چهــارم جمعیــت بــه پنجمیــن ســال تولــد قــد
نمیدهــد ،کســی بــه بیمــاری آلزایمــر توجــه نمیکنــد .امــا بــا افزایــش طــول
عمــر ،چنیــن بیماریهایــی کــه در ســنین بــاال پدیــدار میشــوند اهمیــت
مییابنــد و در حالیکــه مــردم ثروتمندتــر میشــوند ،پــول بیشــتری و ســهم
بیشــتری از درآمدشــان را بــه چنیــن مــواردی اختصــاص میدهــد و بــه همیــن
خاطــر میــزان هزینههــای صــرف شــده در ایــن بخــش در مقایســه بــا درآمــد
ملی سریعتر رشد میکند.
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در کشــورهای فقیــر ،بهرغــم پیشــرفتهای نیــم قــرن اخیــر ،مرگومیــر در
میــان نــوزادان و کــودکان همچنــان بــه عنــوان معضلــی اساســی باقــی خواهــد
مانــد .کودکانــی کــه در ایــن کشــورها جــان میســپارند سرنوشــت دیگــری
مییافتنــد اگــر در کشــورهای ثروتمنــد بــه دنیــا آمــده بودنــد و مــا بایــد بتوانیــم
تــا حــدی جلــوی مرگومیــر آنهــا را بگیریــم .آنهــا نــه خاطــر بیماریهــای
العــاج ناشــناخته ،بلکــه بــه خاطــر عفونتهــای تنفســی ،اســهال و
بیماریهایــی کــه بــا واکســن میشــد جلــوی آنهــا را گرفــت جــان میدهنــد
کــه هم ـهی آنهــا در میــان کــودکان کشــورهای ثروتمنــد ریش ـهکن شــدهاند.
در نتیجــه تــوان بالقــوهی عظیمــی بــرای پیشــرفت وجــود دارد .بخشــی از آن
میتوانــد از طریــق آمــوزش ،بهخصــوص آمــوزش زنــان ،بــه دســت میآیــد و
بخشــی از طریــق درک گســتردهتر نظری ـهی میکروبــی بیماریهــا و کاربردهــای
آنهــا ماننــد لــزوم شســتن دس ـتها و اســتفاده از آب پاکیــزه حاصــل خواهــد
شد.
اصلیتریــن مانــع بــر ســر راه تحقــق ایــن خواســته عــدم وجــود دارو نیســت؛
چــرا کــه بســیاری از آنهــا ارزان هســتند و همیــن حــاال نیــز در دسترســند،
بلکــه مشــکل ظرفیــت بســیاری از دولتهــا بــرای توســعهی ســازوکاری اســت
بــرای مراقبــت از مــادر و فرزنــد و ارای ـهی خدمــات درمانــی بــه آنهــا .بخــش
اصلــی بهبــود مــرگ و نیــاز در میــان نــوزادان در کشــورهای فقیــر نــه بــه رشــد
اقتصــادی ،بلکــه بــه ظرفیــت و تعهــد دولتــی وابســته اســت ،بــرای مثــال چیــن و
هنــد پیــش از اینکــه شــروع بــه رشــد کننــد عملکــرد بســیار بهتــری در کاهــش
نرخ مرگومیر کودکان داشتند.
بــدون در نظــر گرفتــن صحــرای آفریقــا میتــوان گفــت بیشــتر مرگهــای
امــروز جهــان ناشــی از بیماریهــای غیــر ُمســری ماننــد بیماریهــای قلبــی و
ســرطان اســت و نــه بیماریهــای واگیــردار کــه دشــمن اصلــی بشــریت در
بخــش قابــل توجهــی از تاریــخ بودهانــد .همانطــور کــه مشــاهده کردیــم،
مرگومیــر ناشــی از بیماریهــای قلبــی و عروقــی در کشــورهای ثروتمنــد
کاهــش چشــمگیری داشــته؛ آن هــم بــه خاطــر داروهــای ارزانقیمــت و کاهــش
اســتعمال دخانیــات .در حالــی کــه در بســیاری از کشــورهای غیرثروتمنــد تأمیــن
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هزینههــای شــیوههای درمانــی تــازه بــرای مبــارزه بــا ســرطان بــه ســختی
امکانپذیــر اســت ،تأمیــن آســپیرین و داروهــای فشــار خــون هزینـهی چندانــی
نــدارد و میتــوان انتظــار داشــت ارایــهی آنهــا توســط بخــش دولتــی و
خصوصــی در ســطح جهــان افزایــش یابــد .بــار دیگــر بایــد اشــاره کــرد اینکــه
نظــام بهداشــت بــر پایـهی خدمــات پزشــکی (بخــش عمومــی) و مقــررات مربوط
بــه آن (بخــش خصوصــی) تــا چــه حــد میتواننــد تکامــل بیابنــد بــه عنــوان
عاملــی محدودکننــده عمــل خواهــد کــرد .بــا در نظــر گرفتــن اینکــه افزایــش
درآمــد میتوانــد باعــث افزایــش اســتعمال دخانیــات شــود و شــرکتهای
تولیدکننــدهی دخانیــات نیــز مصــرف کننــدگان در برخــی از کشــورهای بــا
درآمــد متوســط را هــدف قــرار میدهنــد ،دورنمــای کاهــش اســتعمال دخانیــات
در کشورهای فقیر کمتر امیدوارکننده است.
حتــا بیمــاری ایــدز کــه در بســیاری از کشــورهای آفریقایــی دسـتآوردهای
ایجــاد شــده در امیــد بــه زندگــی را در پنجــاه ســال اخیــر بــه بــاد داده،
هماکنــون از طریــق آمــاده شــدن داروهــای ضــد ویروســی در حــال کنتــرل
اســت .بیــن ســالهای  ۲۰۰۳تــا  ،۲۰۱۰تعــداد افــرادی کــه در کشــورهای فقیــر
چنیــن داروهایــی را دریافــت کردهانــد از کمتــر از  ۳میلیــون نفــر بــه بیــش از
 ۱۰میلیــون نفــر رســیده .میتــوان امیــدوار بــود تــا پایــان قــرن حاضــر ،در
صورت خوششانسی ،این بیماری واگیر به تاریخ پیوسته باشد.
رشــد درآمــد و بهبــود ســامت بــا یکدیگــر مرتبطنــد؛ پــول بیشــتر تغذیـهی
بهتــر را بــه همــراه مــیآورد ،پروژههــای بهداشــتی بخــش عمومــی ماننــد
بهداشــت آب و فاضــاب نیازمنــد منابــع مالــی عمومــی اســت ،فشــار بــرای
نــوآوری هــم از طریــق افزایــش ســطح زندگــی تقویــت و تأمیــن مالــی میشــود.
بــا ایــن حــال اشــتباه اســت اگــر تصــور کنیــم درآمــد و ســامت پــا بــه پــای
یکدیگــر پیــش میرونــد .بهبــود در عقبافتادگــی در بخــش بهداشــت و ســامت
هماننــد رشــد بــر اســاس جبــران عقــب ماندگــی نیــاز کمــی بــه نــوآوری دارد
کــه آن هــم بیشــتر مربــوط بــه نــوآوری در فرآیندهــا میشــود تــا مفاهیــم و بــه
طــور تاریخــی هــم مــوارد بســیاری در مکانهایــی بــا ســطح زندگــی پاییــن
وجــود دارنــد کــه در آنهــا از طریــق اقداماتــی ماننــد توزیــع آنتیبیوتیکهــا،
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بهبــود زیرســاختها ،شــبکهی توزیــع آب و کنتــرل و مبــارزه بــا حشــرات ناقــل
بیمــاری نــرخ مرگومیــر کاهــش چشــمگیری داشــته اســت .سیاســتها هــم
مؤثرنــد .وقتــی چیــن در اواســط دهـهی  ۱۹۷۰تصمیــم گرفــت رشــد اقتصــادی
ســریع را پــی بگیــرد ،اقدامــات مربــوط بــه بهداشــت عمومــی را کــه یکــی از
دسـتآوردهای رژیــم گذشــته بــود کنــار گذاشــت .هنــگام اندیشــیدن در مــورد
آینــده نبایــد تصــور کنیــم همهچیــز بــه رشــد اقتصــادی بســتگی دارد و اگــر
رشــد متزلــزل شــود ،بازهــم تضمینــی نیســت کــه ســامت و بهداشــت را نیــز بــا
خود به زیر بکشد.
سوی روشنتر :موارد دیگر
ســطح زندگــی معنــا و مفهــوم ناچیــزی خواهــد داشــت اگــر افــراد (بهرغــم
ســطح بــاالی رفــاه) از زندگــی خــود لــذت نبرنــد ،بــا وجــود ایــن بــه ســختی
میتــوان در محرومیــت و فقــر زندگــی خوبــی داشــت .اینجــا در نــرخ
مرگومیــر و ســطح زندگــی تمرکــز کــردهام ا ّمــا یــک زندگــی خــوب جنبههــای
بسیار دیگری نیز دارد که در آنها نیز امید به بهبود به چشم میخورد.
بــرای مثــال ،ســامت چیــزی اســت فراتــر از زنــده بــودن و اکنــون نــه تنهــا
افــراد بیشــتر زندگــی میکننــد ،بلکــه از ســامت بیشــتری نیــز برخوردارنــد.
برخــی از ایــن بهبــود بــه خاطــر داروهاســت ـ مــن مفصــل زانویــم را عــوض
کــردهام کــه باعــث شــده بتوانــم زندگــی فعالتــری داشــته باشــم و بــدون آن
چنیــن چیــزی ممکــن نبــود .برخــی دیگــر از زانوهــای مصنوعــی یــا قلــب
مصنوعــی بهــره میبرنــد .ســمعکها از میــزان افــراد ناشــنوا کاســته و عمــل
آبمروارید چشم قدرت بینایی بسیاری را ترمیم کرده است.
تغذی ـهی بهتــر و محیــط ســالمتر در دوران کودکــی باعــث افزایــش قــد در
میــان بزرگســاالن در سرتاســر جهــان شــده اســت .بــرای بیــش از یــک قــرن،
اروپاییهــا هــر دهــه یــک ســانتیمتر بلندتــر شــده و قــد چینیهــا نیــز اکنــون
بــا نــرخ مشــابهی در حــال رشــد اســت .بــه نظــر میرســد رشــد امریکاییهــا
متوقــف شــده ،رشــد قــد در هنــد هنــوز آغــاز نشــده و آفریقاییهایــی کــه در
ده ـهی  ۱۹۸۰بــه دنیــا آمدهانــد از افــرادی کــه یــک ده ـهی پیــش بــه دنیــا
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آمــده بودنــد کوتاهتــر هســتند .بــه نظــر میرســد قــد میتوانــد زندگــی بهتــری
را بــرای افــراد رقــم بزنــد؛ چــرا کــه برخــی اوقــات افــراد بلندتــر قویتــر هــم
هســتند و میتواننــد درآمــد بیشــتری داشــته باشــند .تغذیــهی نامناســب و
بیمــاری در دوران کودکــی نــه تنهــا میتوانــد رشــد فیزیکــی را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد بلکــه بــر رشــد مغــز نیــز اثرگــذار اســت و در نتیجــه افــرادی کــه در دوران
کودکــی تغذیــهی بهتــری دارنــد و کمتــر بــا بیمــاری مواجــه میشــوند در
بزرگســالی تــوان ادراکــی بهتــری خواهنــد داشــت .همچنیــن میــزان آی کیــو
در سطح جهان نیز رو به افزایش است.
خشــونت کاهــش یافتــه؛ خطــر بــه قتــل رســیدن افــراد کــه پیشــتر بــه
مراتــب جدیتــر بــود اکنــون کاهــش یافتــه اســت .ایــن عامــل نــه تنهــا بــر
ســامت ،بلکــه بــر کیفیــت زندگــی افــرادی نیــز کــه دیگــر در ناامنــی زندگــی
نمیکنند تأثیر دارد.
دموکراســی در ســطح جهــان در مقایســه بــا پنجــاه ســال قبــل گســترش
بیشــتری یافتــه .ســرکوب یــک گــروه اجتماعــی توســط گروهــی دیگــر ماننــد
زنــان توســط مــردان ،کارگــران توســط ســرمایه داران ،کشــاورزان توســط
مــاکان ،یــک گــروه نــژادی یــا طبقــه توســط گروهــی دیگــر کمتــر بــه چشــم
میخــورد .مــردم نســبت بــه گذشــته از امــکان بیشــتری بــرای مشــارکت در
جامعه برخوردارند.
آمــوزش نیــز در بیشــتر جهــان ارتقــا بهبــود یافتــه اســت .چهارپنجــم
جمعیــت جهــان اکنــون باســوادند ،در حالیکــه در ســال  ۱۹۵۰تنهــا نیمــی از
جهــان باســواد بودنــد .بخشهایــی روســتایی در هنــد وجــود دارنــد کــه در
آنهــا تقریبــاً هیــچ زن بزرگســالی بــه مدرســه نرفتــه ،در حالیکــه تقریبــا
هم ـهی دختــران آنهــا اکنــون بــه مدرســه میرونــد .هرچنــد بــاز بایــد گفــت
کــه بــه خصــوص در آفریقــا اقدامــات بســیاری بــرای انجــام باقــی مانــده .ا ّمــا اگــر
در نظــر بگیریــم کــه انســانها منبــع نهایــی تولیــد محســوب میشــوند ،افــرادی
ســالم ،بــا تحصیــات خــوب کــه در جامعــهای بــاز زندگــی میکننــد،
باارزشتریــن نــوع آن بــه حســاب میآینــد و ایدههــا و نوآوریهایــی کــه
ایجــاد میکننــد بــه همــه نفــع میرســاند و پایــهای بــرای تــداوم رشــد
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اقتصادی است.
البتــه نمیتــوان انتظــار داشــت ایــن بهبودهــا در همهجــا و بــه صــورت
پیوســته ادامــه یابنــد .رخدادهــای نامبــارک بــه وقــوع خواهنــد پیوســت.
جنگهــا ویرانــی بــه بــار میآورنــد و نظامهــای سیاســی ســازنده میتواننــد
جــای خــود را بــه نظامهــای سیاســی بــا آثــار منفــی بدهنــد کــه نتیج ـهی آن
معکــوس شــدن اثــر ســالها پیشــرفت اســت .بــا وجــود ایــن ،انتظــار دارم در
آینــده بــر چنیــن موانعــی غلبــه شــود؛ همانطــور کــه در گذشــته چنیــن بــوده
است.
شــاید اصلیتریــن بیاطمینانــی ،در مقیــاس جهانــی ،ایــن اســت کــه آیــا
میتــوان بــرای تغییــرات آب و هوایــی راه حلــی یافــت یــا خیــر؟ امــروز بــه
ســختی میتــوان در مــورد هرگونــه توافقــی جهانــی بــرای آن خوشبیــن بــود
و شــاید بایــد رنجهــا و ویرانیهــای زیــادی بــه بــار بیایــد تــا باالخــره مــردم گــرد
هــم بیاینــد و بــرای ایجــاد تغییــر مصمــم شــوند .نمیدانــم سرنوشــت ایــن
ماجــرا چــه خواهــد شــد ،ا ّمــا نیروهــای علیــه پیشــرفت و اقــدام جمعــی ضــد
ایــن خطــر قریبالوقــوع هــم قدرتمنــد هســتند و مــن روی پیــروزی آنهــا
شرط میبندم.

فصل سوم

اقتصادی
تندبا ِد
ِ
قرنبیستویکم
آویناش ک .دیکسیت
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ذهنهــای درخشــانی ماننــد نیلــز بوهــر 1و یوگــی بــرا 2تأکیــد کردهانــد کــه
پیشبینــی ،بهخصــوص در مــورد آینــده ،بســیار مشــکل اســت و مــن هــم
میتوانــم بــا اطمینــان خاطــر پیشبینــی کنــم کــه چنــد تــن از نویســندگان ایــن
کتــاب چنیــن ادعایــی را گوشــزد خواهنــد کــرد .پــس چــرا داریــم چنیــن کاری را
انجام میدهیم؟
در مــورد خــودم بایــد بگویــم انگیزههــای متفاوتــی بــرای ایــن کار دارم .نخســت
اینکــه بهســختی میتــوان در مقابــل پــا گذاشــتن در جــای پــای کینــز و
همچنیــن حضــور کنــار دیگــر نویســندگان شناختهشــدهی ایــن کتــاب مقاومــت
کــرد .دوم ،وقتــی پیشبینیهایــم بهشــدت اشــتباه از کار دربیاینــد ،زنــده نیســتم
کــه مســخرهام کننــد .افــرادی کــه بــه پیشبینــی هــوا یــا بازارهــای مالــی
ِ
پوســت کلفتتــری دارنــد .آنهــا هــر روز سرخوشــانه پیشبینیهــای
مشــغولند
تــازهای را انجــام میدهنــد حتــا در شــرایطی کــه پیشبینیهــای قبلــی اشــتباه از
کار درآمــده باشــند .مــن از امنیــت خاطــر عــدم حضــور (در زمــان مشــخص شــدن
نتایــج پیشبینــی) برخــوردارم .ســوم و از همــه مهمتــر ،اینکــه گمانهزنــی
خیالپردازانه بسیار سرگرمکننده است.
ً
کارشناســان هواشناســی کمــی احتیــاط میکننــد و معمــوال بــه
پیشبینیهایشــان بــرای بارندگــی احتمــال وقــوع را نیــز میافزاینــد و بــا
نشــان دادن «مخــروط بیــن اطمینانــی» در مســیر مــورد انتظــار بــرای یــک تندبــاد
بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکننــد کــه هــر چــه پیشبینــی بــه آینــدهی دورتــری
مربــوط باشــد ،دامنــهی خطــای آن نیــز گســتردهتر اســت .پیشبینیهــای
اقتصادی نیز باید چنین رویکردی را به کار بگیرند.
قیــاس اقتصــاد و تندبــاد ،بهخصــوص اکنــون کــه مشــغول نوشــتن ایــن فصــل
هســتم ،مناســب بــه نظــر میرســد .بادهایــی کــه اکنــون اقتصــاد جهــان را
میدرنوردنــد ،کــه اشــتباهات سیاســتگذاری بــه کمــک آنهــا آمــده و حتــا از
1. Niels Bohr
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2. Yogi Berra
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برخــی جنبههــا عامــل آنهــا بــوده ،همیــن حــاال رکــودی بــزرگ را ایجــاد
کردهانــد؛ آن هــم همــراه بــا اضطــراب ناشــی از در راه بــودن بحرانــی بزرگتــر.
بنابرایــن ،بایــد رویکــرد پیشبینــی تندبــاد را بــه کار بگیــرم و مســیرهای پیــش
روی آن را همراه با مخروط بیاطمینانیاش شرح دهم.
دســتکم در یــک مــورد میتــوان بــا اطمینــان خاطــر زیــادی پیشبینــی
کــرد ،آن را بهعنــوان مســیر مرکــزی مخــروط در نظــر گرفــت :چندیــن بحــران
مالــی و اقتصــاد در مســیر اقتصــاد جهــان در یــک قــرن پیــش رو حضــور خواهنــد
داشــت .هــر بحــران از پــس دورهای رونــق اقتصــادی و وضعیتــی از رضایــت خاطــر
میآیــد کــه در آن تقریب ـاً همــه بــاور خواهنــد کــرد «اینبــار فــرق میکنــد؛ مــا
یــاد گرفتهایــم کــه چگونــه جلــوی وقــوع بحــران را بگیریــم و باألخــره راز
«میانـهروی بــزرگ »3و اجتنــاب از نوســانات اقتصــادی را آموختهایــم » .بحــران کــه
از راه میرســد ،سیاســتگذاران همهجــا غافلگیــر میشــوند و آمــادهی مقابلــه
بــا آن نیســتند .واکنشهــای وحش ـتزدهی آنهــا تنهــا روی مشــکالت واقعــی را
میپوشــاند و بــذر بحــران بعــدی را کــه چنــد ســال بعــد در راه خواهــد بــود
میکارد.
ً
دیگــر پیشبینــیای کــه احتمــاال درســت از کار درخواهــد آمــد بــه
همکاریهــای بینالمللــی بــر ســر کاالهــای عمومــی جهانــی و بــه طــور خــاص
اقدامــات پیشــگیرانه بــرای کاهــش خطــر تغییــرات آب و هوایــی ویرانگــر و مهــار
عواقــب آن مربــوط میشــود .دســتیابی و اجــرای توافــق همچنــان مشکلســاز
خواهــد بــود .تنهــا آلمانیهــا و اســکاندیناویها هســتند کــه بــر ســر عهــدی کــه
بســتهاند میایســتند و بــرای تحقــق آن تــاش میکننــد .بریتانیاییهــا هــم
بــرای چنیــن کاری تــاش خواهنــد کــرد ،ا ّمــا موفــق نخواهنــد شــد .امریــکا در
مــورد مشــکالت سیاســی داخل ـیاش صــادق خواهــد بــود و در نتیجــه وعدههــای
ناچیــزی خواهــد داد ،یــا اصــ ً
ا وعــدهای در کار نخواهــد بــود ،کــه بــا انتقــاد
کشــورهایی ماننــد فرانســه و ایتالیــا همــراه خواهــد شــد کــه هــر معاهــدهای را
امضــا خواهنــد کــرد و پــس از آن هیــچ اقدامــی انجــام نخواهنــد داد .چیــن و هنــد
3. Great Moderation
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بــه طــور دایــم ّنیــت نیــک خــود را نشــان خواهنــد داد ،ا ّمــا اولویــت اصلــی آنهــا
رشــد اقتصــادی خواهــد بــود و مشــکالت داخلــی نیــز آنقــدر آنهــا را بــه خــود
مشــغول خواهــد کــرد کــه بــه تأثیــر زیســتمحیطی رشــد اقتصــادی بیتوجــه
باشند.
بخــش قابــل توجهــی از بــرق جهــان همچنــان از ســوزاندن زغــال ســنگ و
نفــت ،کــه باعــث انتشــار گازهــای گلخانــهای میشــوند ،حاصــل خواهــد شــد و
انــرژی خورشــیدی ،بــادی و انــرژی ناشــی از جــزر و مــد آب ســهم بســیار کمــی
خواهــد داشــت .انــرژی هســتهای نیــز ســیکلهایی را در خواهــد نوردیــد :دورههایــی
از افزایــش تدریجــی و ســپس تنــزل ناگهانــی ناشــی از حوادثــی وحشــتناک بــرای
رآکتورهــای هســتهای .انــرژی همجوشــی 4هســتهای هــم تاکنــون یــک فنــاوری
مربــوط بــه آینــده محســوب میشــده و در یــک قــرن آینــده نیــز چنیــن خواهــد
بود.
اگــر پیشبینیهــا در مــورد گرمایــش جهانــی درســت از کار در بیاینــد،
فقــدان اقدامــی بینالمللــی اثراتــی جانبــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
گذرگاههــای آبــی شــمال غــرب و شــمال شــرق در قطــب خالــی از یــخ خواهنــد
شــد کــه هزینــهی حملونقــل از آســیای شــرقی بــه اروپــا و ســواحل شــرقی
امریــکا را کاهــش خواهــد داد .هرچنــد تــا آن زمــان اجــزای اصلــی جریــان تجــارت
جهانــی از غــرب اقیانــوس آرام گرفتــه تــا ســواحل شــرقی آســیا زیــرورو خواهنــد
شــد و شــاید مســیر اقیانــوس آرام بــه ســوی کشــورهای ثروتمنــد امریــکای جنوبــی
تقویــت شــود .بخــش قابــل توجهــی از رفتوآمــد مربــوط بــه مســیر مشــهور قطــب
شــمال کــه در گذشــته بــه کار گرفتــه شــده بــه گردشگرانــی مربــوط خواهــد
شــد کــه میخواهنــد مســیری را کــه روالــد آموندســن 5و آدولــف اریــک
نوردینسکیولد 6پیمودهاند طی کنند.
در مــورد دو ســوی مخــروط بیاطمینانــی چــه میتــوان گفــت؟ ایــاالت
4. Fusion Power
5. Roald Amundsen
6. Adolf Erik Nordenskiöld
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متحــد امریــکا و اروپــا در لبــهی راســت آن قــرار میگیرنــد .ســاختار سیاســی
ناکارآمــد و ادامـهی رونــد نامطلــوب در ســاختار جمعیتــی باعــث خواهــد شــد ایــن
غولهــای اقتصــادی ســابق بــه اقتصادهایــی نســبتاً معمولــی در جهــان تبدیــل
شــوند .شــرایط آنهــا بــه طــور ترســناکی شــبیه شــرایطی اســت کــه بســیاری از
کشــورهای امریــکای التیــن در دوران بــد دهههــای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰از ســر
گذراندنــد .اقتصادهــای آنهــا گاهــی رشــدی انــدک را تجربــه خواهــد کــرد ،ا ّمــا
بیشــتر اوقــات در رکــود خواهــد بــود ،در حالیکــه اقتصادهــای بهتازگــی
جانگرفتــه در آســیا و بخشهایــی از امریــکای جنوبــی و آفریقــا رشــد ســریعتری
را تجربــه خواهنــد کــرد .اروپــا و امریــکا همچنــان بــار بدهیهــای عمومــی و
ـورم و بحــران ارزی را تجربه
خصوصــی را بــر دوش خواهنــد کشــید و دورههایــی از تـ ّ
خواهنــد کــرد .مقامــات صنــدوق بینالمللــی پــول از دفاتــر مرکــزی در
ســاختمانهای شیشــهی نوســاز ایــن ســازمان در ســنگاپور نمایندگانــی را بــرای
بحــث در مــورد تمدیــد بدهیهــا بــه واشــنگتن و بروکســل خواهنــد فرســتاد.
افــکار عمومــی در امریــکا و اروپــا از بــار ســنگین ایــن بدهیهــا رنجیدهخاطــر
خواهنــد بــود .امریکاییهــا همچنــان تأکیــد خواهنــد کــرد کــه بــر اســاس قانــون
اساســی میتواننــد از کاالهــای بهتازگــی واردشــده ماننــد هلیکوپترهــای شــخصی
دل فیلمهــای
و ســینمای خانگــی سـهبُعدی هلوگرافیــک ،کــه آنهــا را درســت در ِ
اکشــن و کنــار بازیگــران قــرار میدهــد ،لــذت ببرنــد .میــزان تولیــد در ایــاالت
متحــد بــه مراتــب کمتــر از میــزان مصــرف خواهــد بــود و در کســری بودج ـهی
هنگفــت کشــور تــداوم خواهــد داشــت کــه نیازمنــد ادامـهی اســتقراض ایــن کشــور
اســت .ایــن وضعیــت باعــث نخواهــد شــد امریکاییهــا همزمــان بــه کشــورهایی
ن کشــورها بــا قــرض دادن بــه
کــه مــازاد تــراز تجــاری دارنــد انتقــاد کننــد کــه آ 
امریــکا باعــث میشــوند امریکاییهــا بیــش از حــد مصــرف کننــد! اروپاییهــا
تظاهراتــی پرتعــداد و پرســروصدا راه خواهنــد انداخــت تــا از حقشــان بــرای
نشســتن و نوشــیدن در کل روز ،کــه از ســوی دیونیســوس 7بــه آنهــا اعطــا شــده،
دفــاع کننــد .دولتهــا ،کــه اصلیتریــن هدفشــان پیــروزی مجــدد در انتخابــات
7. Dionysus
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اســت ،بــرای اجتنــاب از تحریــک رأیدهنــدگان ،بــه همــهی تعهداتشــان بــه
صنــدوق بینالمللــی پــول عمــل نخواهنــد کــرد .ا ّمــا پــس از مذاکراتــی ســخت و
طوالنــی ،صنــدق بینالمللــی پــول شــرایط تــازهای را بــرای پازپرداخــت بدهیهــا
تعییــن میکنــد .بدهــکاران بهخوبــی میداننــد کــه اگــر شــما هــزار میلیــارد دالر
بــه یــک بانــک بدهــکار باشــید ،تحــت ســلطهی بانــک قــرار داریــد ،ا ّمــا اگــر صــد
هــزار میلیــارد دالر بدهــکار باشــید ،آنــگاه ایــن بانــک اســت کــه تحــت ســلطهی
شما است]۱[ .
در امریــکا ،بحرانهــای اقتصــاد کالن کــه گ ـهگاه پیــش میآینــد بهخاطــر از
دســت رفتــن برتــری فنــاوری وخیمتــر خواهنــد شــد ،در حالیکــه دولــت کــه
در اختیــار یــا تحــت نفــوذ محافظهکارانــی بــا برداشــت افراطــی از مذهبــی قــرار
دارد ،تحقیقــات پیشــرو در مــورد بیوتکنولــوژی و زمینههــای مشــابه را ممنــوع
خواهــد کــرد .نظــام آموزشــی امریــکا نیــز توســط خواســتههای بنیادگرایــان
افراطــی مذهبــی و اتحادیههــای معلمــان تحــت فشــار قــرار خواهــد گرفــت کــه
نتیج ـهی آن ســرعت گرفتــن افــول امریــکا اســت .چیــن مثــال ترســناکی اســت
از افــول بلندمــدت .ایــن کشــور بــرای قرنهــا در علــم و فنــاوری جهــان را
رهبــری میکــرد .ســپس تصمیمــات دمدمیمزاجانــهی امپراتورهــای ایــن
کشــور جلــوی اکتشــاف بیشــتر را گرفــت و بــاور کورکورانــه بــه برتــر بــودن و
س ـ ّنتها و بیاطمینانــی بــه هــر چیــز غیــر چینــی باعــث رکــود و افولــی شــد
کــه بــرای جبــران آن بــه زمانــی معــادل شــش قــرن نیــاز بــود ]۲[ .بــرای ایــاالت
متحــد ،قــرن بیس ـتویکم تنهــا نقط ـهی شــروع لغــزش در سراشــیبی مشــابهی
خواهد بود.
یکــی از اثــرات جانبــی ایــن افــول خبــر خوبــی بــرای برخــی از دیگــر کشــورها
خواهــد بــود :امریــکا بــار دیگــر جایگاهــش را بهعنــوان اقتصــادی بــر پایــهی
تولیــدات کارخانـهای بــاز خواهــد یافــت ]۳[ .در ســال  ،۲۰۱۱تولیــد برخــی کاالهــا
ماننــد جــارو از چیــن بــه امریــکا منتقــل شــد .چینیهــا دیگــر نمیخواســتند
چنیــن کاالهــای پالســتیکی بیارزشــی را تولیــد کننــد؛ آنهــا ترجیــح میدادنــد
بــه ســوی بخشهــای پیشــرفتهتر و پیچیدهتــری گــذار کننــد .ایــن رونــد
معکــوس ،دس ـتکم باعــث ایجــاد شــغل بــرای کارگــران امریکایــی بــا تحصیــات

ِ
ِ
تندباد
اطمینانی
مخروط بی
ِ
ِ
اقتصادی قرن بیستویکم 103

کم و بیمهارت خواهد شد.
در لب ـهی چــپ مخــروط بیاطمینانــی چیــن و هنــد را مییابیــم کــه خیــزش
اجتنابناپذیــر و مقاومتناپذیرشــانبرای تســلط بــر جهــان یکــی از پیشبینیهایــی
اســت کــه امــروز ،در ســالهای نخســت قــرن بیســتویکم ،بــا اطمینــان ارایــه
میشــود .نابرابریهــای منطقــهای و نــژادی در هــر یــک از ایــن دو کشــور بــه
درگیریهــای داخلــی متنــاوب خواهــد انجامیــد .لــزوم برخــورد پلیــس و نیــروی
نظامــی بــا ایــن شــرایط بخــش قابــل توجهــی از منابــع دولتــی را مصــرف خواهــد
کــرد و جــای اندکــی را بــرای هزینههــای اجتماعــی پربــازده و ســرمایهگذاری در
بخــش عمومــی باقــی خواهــد گذاشــت .بیشــتر پروژههــای زیرســاختی از
بیتوجهــی و خرابــکاری و اقدامــات تروریســتی ناشــی از نبردهــای داخلــی آســیب
خواهنــد دیــد .ســرمایهگذاری خارجــی محــو خواهــد شــد و شــرکتهای موفــق
داخلی نیز کشور را به سوی مناطقی با مشکالت کمتر ترک خواهند کرد.
برخــی از ایــن ســناریوهایی کــه ترســیم کــردم میتواننــد بــا یکدیگر همزیســتی
کننــد؛ بــرای برخــی دیگــر امــکان روی دادن همزمانشــان وحــود نــدارد .ا ّمــا
حتــا تحقــق همزمــان تعــداد کمــی از آنهــا نیــز چشــمانداز تیــرهای را ترســیم
8
خواهــد کــرد .در حالــی ایــن چنــد خــط را مینویســم کــه در آســتانهی هالوویــن
قــرار داریــم و در نتیجــه زمــان مناســبی اســت بــرای ایجــاد تــرس و دلهــره .ا ّمــا،
بــه طــور حتــم ،هــدف اصلــی مــن از نشــان دادن ایــن کابــوس هشــدار دادن بــه
خواننــدگان اســت و امیــدوارم باعــث آغــاز اقداماتــی بشــود کــه احتمــال تحقــق
ایــن کابوسهــای بالقــوه را کاهــش دهــد .پــس ،ســناریوی رؤیایــی چــه خواهــد
بود و چه اقداماتی برای تحقق آن باید انجام شود؟
در ســناریوی رؤیایــیام ،سیاســتگذاران یــاد گرفتهانــد بحرانهــا
اجتنابناپذیرنــد و مهمتریــن اقدامــات بــرای مقابلــه بــا آنهــا بایــد پیــش از وقــوع
بحــران و در روزهــای خــوب انجــام شــود .اوایــل دهـهی  ،۲۰۰۰بهــای مــس بســیار
بــاال بــود و خزانــهی دولــت شــیلی درآمــد انبوهــی را تجربــه میکــرد .وزیــر
8. Halloween

ب هالووین یکی از
یکی از جشــنهای ســنتی غربی در ماه اکتبر که خواندن داستانهای ترســناک در ش 
ویژگیهای آن است.
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اقتصــاد وقــت ،آنــدره والســکو ،9در مقابــل فشــار بســیاری از گروههــای ذینفــع
بــرای تزریــق پــول بــه پروژههــای مــورد نظــر آنهــا مقاومــت کــرد و بــه جــای آن
صنــدوق ذخیــرهی مالــی هنگفتــی را ایجــاد کــرد کــه آن زمــان بــا انتقــاد شــدید
همــان گروههــای ذینفــع مواجــه شــد .وقتــی رکــود بــزرگ ســال  ۲۰۰۷جهــان را
درنوردیــد ،بیشــتر کشــورها بــا مشــکالت جــدی کســری بودجــه و بدهــی مواجــه
شــدند و مجبــور بــه کاهــش هزینههــا در هم ـهی برنامههــای دولتــی شــدند .بــا
توجــه بــه ســقوط بهــای مــس ،ممکــن بــود شــیلی بیــش از دیگــران از بحــران
آســیب ببینــد ،امــا والســکو توانســت از ذخایــر انباشــته شــده بــرای کماثــر ســاختن
شــوک اقتصــادی بهــره ببــرد و در نتیجــه یکشــبه بــه قهرمــان ملّــی تبدیــل شــد.
از او نقــل شــده کــه «کینزیــن بــودن بــه معنــی یکســان بــودن در دو بخــش
ســیکل (تجــاری) اســت ]۴[ ».در ســناریوی رؤیایــی مــن ،ایــن شــعار بــا انــدازهای
بــزرگ بــر دیــوار وزارتخانههــای اقتصــاد سرتاســر جهــان نصــب خواهــد شــد و
عملکرد مالی این نهادها نیز با آن مطابقت خواهد داشت.
ایــن رؤیــا را دارم کــه مــدارس دولتــی در امریــکا کیفیــت و اهدافــی را کــه در
نیم ـهی نخســت قــرن بیســتم داشــتند بازیابنــد و فــارغ التحصیــان دبیرســتان از
مهــارت ،و نــه صرفــاً اعتمــاد بــه نفــس ،برخــوردار باشــند و بــرای ایــن فــارغ
التحصیــان دبیرســتانی فرصتهــای مقــرون بــه صرفـهای بــرای کســب تحصیــات
عالــی وجــود داشــته باشــد؛ آن هــم در رشــتههای بــا اهمیــت ماننــد ریاضــی،
علــوم طبیعــی ،مهندســی و (بــا جــرأت بایــد بگویــم) اصــول علــم اقتصــاد بــه جــای
رشــتههایی ســادهتر ماننــد رشــتههای آوازخوانــی و رقــص کــه امــروز در میــان
بســیاری از دانشــجویان امریکایــی محبوبیــت دارنــد [ .]۵بــه بیــان دیگــر ،امیــدوارم
امریــکا دریابــد آمــوزش بیشــتر نوعــی کاالی ســرمایهای اســت و نــه مصرفــی( .در
جهــان رؤیایــی) معلمــان مــدارس دســتمزد مناســبی دریافــت میکننــد و از ســوی
دیگــر بخشهــای جامعــه مــورد احتــرام واقــع میشــوند .آنهــا بــا انگیــزه خواهنــد
بــود و خودشــان را وقــف شغلشــان میکننــد .حساســیت اتحادیــهی معلمــان
تنهــا معطــوف بــه حفــظ شــغل هم ـهی معلمــان بــدون در نظــر گرفتــن توانایــی،
برخــوردار بــودن از ســاعات کاری کــم در طــول روز و ســال تحصیلــی کوتــاه ،و
9. Andrés Velasco
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بازنشســته شــدن نســبتاً زود بــا مزایــای بازنشســتگی مناســب نخواهــد بــود.
معلمــان در مــورد موضوعــی کــه تدریــس میکننــد از دانــش خوبــی برخــوردار
خواهنــد بــود و بیشــتر آنهــا در دوران دانشــگاه در میــان دانشــجویان ممتــاز
(یکســوم ممتــاز) و نــه یکســوم ضعیــف قــرار داشــتهاند .امیدهــا و آرزوهــای
مشــابهی ،هرچنــد بــا میــزان متفاوتــی از تأکیــد ،بــرای بیشــتر بخــش ثروتمنــد
جهان در سال  ۲۰۱۳نیز قابل تعمیم است.
در جهــان رؤیایــی مــن در ســال  ،۲۱۱۳بــرای افــراد فرصــت ریس ـکپذیری،
ابتــکار و نــوآوری و ثروتمنــد شــدن در صــورت موفقیــت وجــود خواهــد داشــت.
ایــن فرصتهــا بــه طــور برابــر در اختیــار همــه قــرار خواهــد داشــت .هرچنــد
نتیج ـهی آن بــرای همــه یکســان نخواهــد بــود ،گــروه قعرنشــین توزیــع درآمــد
توســط یــک تــور تأمیــن اجتماعــی حمایــت خواهنــد شــد .چنیــن راهــکاری از
مجموعـهای از سیاسـتهای ســاده ،فراگیــر و نســبتاً غیرقابــل سوءاســتفاده تشــکیل
شــده؛ ماننــد مالیــات بــر درآمــد منفــی 10کــه جایگزیــن همــهی پرداختهــای
رفاهــی پیچیــده میشــود ،همــراه بــا پوشــش خدمــات درمانــی کــه از همــهی
افــراد در مقابــل هزینههــای درمانــی ویرانگــر حمایــت میکنــد .بســیاری در
ایــاالت متحــد ناخــودآگاه چنیــن شــیوهای را بــه سوسیالیســم متهــم میکننــد،
ا ّمــا بایــد بــه آنهــا یــادآوری کــرد شــیوهی بســیاری مشــابهی بــرای نخســتین بــار
و بــه طــرز کامــ ً
ا قانــع کننــدهای توســط اســطورهی لیبرتارینهــای راســتگرا
یعنــی میلتــون فریدمــن 11مــورد دفــاع قــرار گرفــت ]۶[ .ایــدهآل مــن بــرای
حمایــت از اقشــار آســیب پذیــر ســاختاری اســت بســیار نحیــف کــه آنقــدر
بخشــنده نیســت کــه بــه افــراد اجــازه بدهــد بــرای همیشــه بـیکار بماننــد و راحت
زندگــی کننــد .مهمتــر از همــه اینکــه در ایــن شــیوه همــهی گروههــای
درآمــدی بــه یــک انــدازه از مســاعدتهای دولتــی بهرهمنــد خواهنــد شــد و
بانـکداران بیــش از نانواهــا مــورد حمایــت قــرار نخواهنــد گرفــت .همچنیــن هیــچ
10. Negative Income Tax
11. Milton Friedman
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امتیــاز خاصــی بــه افــرادی تعلــق نخواهــد گرفــت کــه در مکانهایــی کــه بــا خطــر
تندبــاد و ســیل مواجهنــد خانههــای گرانقیمــت میســازند یــا میخرنــد ،یــا
آنهــا کــه وامهــای مســکن کالن میگیرنــد بــا ایــن تصــور کــه قیمتهــا هرگــز
ســقوط نخواهــد کــرد ،یــا آنهــا کــه ریسـکهای باالیــی را بــه امیــد کســب ســود
میپذیرنــد و زیانهــای احتمالــی را بــر دوش مالیــات دهنــدگان قــرار میدهنــد.
ایــن نظــام یارانـهای را متوجــه کشــاورزانی نمیکنــد کــه در دوران رونــق زیــر بــار
بدهیهــای ســنگین میرونــد تــا زمینهــای کشــاورزی خریــداری و بیــش از
حــد تولیــد کننــد .نظــام خدمــات درمانــی ایــدهآل مــن افــرادی را پوشــش نخواهــد
داد کــه آشــکارا ســبکی از زندگــی را برگزیدهانــد کــه بــرای ســامت خطرنــاک
اســت و بــه بیماریهایــی ماننــد ســرطان و دیابــت منجــر میشــود کــه درآمــد
آنهــا بــار مالــی قابــل توجهــی را بــه دیگــران تحمیــل میکنــد .ســخن حکیمانـهی
هربــرت اسپنســر« ،12حفاظــت از مــردم در مقابــل نتایــج اقدامــات احمقانـهی آنهــا
بــه پــر شــدن جهــان از احمقهــا میانجامــد » ،بایــد بــا حروفــی درشــت بــر
دیوارهــای همـهی ادارات دولتــی مربــوط بــه ارایـهی کمــک ،یارانــه ،بیمــه و دیگــر
انــواع اعانــات دولتــی نصــب شــود ]۷[ .جایــزهی دارویــن بــه افــرادی پــس از مــرگ
آنهــا اهــدا میشــود کــه بــا اقدامــات نامســئوالنه و احمقانــه باعــث حــذف خــود
از بشــریت شــدهاند و در نتیجــه بــه مخــزن ژن بشــریت نفــع رســاندهاند]۸[ .
جایــزهی مشــابهی بایــد بــرای افــرادی طراحــی شــود کــه اقدامــات غیــر مســئوالنه
و احمقانهشــان باعــث مــرگ مالــی یــک شــرکت شــده .همچنیــن مزایایــی کــه
بابــت قطــع همــکاری بــه مدیــران پرداخــت میشــود بایــد بــه گون ـهای طراحــی
شــوند کــه مــواردی را در بــر نگیرنــد کــه در آنهــا تــرک شــرکت پــس از مدیریتــی
فاجعهآمیز روی داده است.
هنــگام طراحــی و اجــرای نظــام ایــدهآل مــن بــرای حمایــت از اقشــار ضعیــف
دولتهــا بهدقــت میــان نیازهــای کوتاهمــدت و بلندمــدت تــوازن ایجــاد خواهنــد
کــرد .اقتصــاد کوتاهمــدت و ملزومــات سیاســی حقیقــی هســتند و نبایــد مــورد
بیتوجــه قــرار بگیرنــد ا ّمــا توجــه بــه کوتاهمــدت اغلــب بــه هزینــهی بیــش از
12. Herbert Spencer
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حــد بــرای رونــق بخشــیدن بــه اقتصــاد ،حفــظ شــرکت و صنایعــی ناکارآمــد و
ماننــد اینهــا میانجامــد .در چنیــن مــواردی ،سیاســتمداران و بســیاری از
اقتصاددانــان بــه جمل ـهای از مــرد بزرگــی اشــاره میکننــد کــه مــا اینجــا تــاش
میکنیــم مقالــهی او را بــهروز کنیــم« :در بلندمــدت همــهی مــا مردهایــم ».امــا
ایــن مثــال از مــرد بــزرگ یــک ایــراد منطقــی جدیــد دارد .او بایــد میگفــت« :در
بلندمــدت هــر کــدام از مــا مردهایــم ]۹[ ».در هــر زمانــی از آینــده ،افــراد دیگــری
زنــده خواهنــد بــود و هــر سیاســتگذار اخالقگرایــی بایــد بــه منافــع آنهــا هــم
توجــه نشــان بدهــد؛ حتــا اگــر صــدای آنهــا در رقابتهــای سیاســی امــروز
شنیده نمیشود.
میــزان ثــروت و درآمــد در رأس هــرم جامعــه اجــازه نخواهــد داشــت کــه از
متوســط توزیــع درآمــدی خیلــی فاصلــه بگیــرد؛ چــرا کــه بــه تهدیــدی بــرای
پایههــای یکپارچگــی جامعــه تبدیــل خواهــد شــد .حتــا آنهــا کــه هیــچ اســتدالل
اخالقــی یــا هنجــاری را بــرای محــدود ســاختن نابرابــری در نتایــج (و نــه فرصتها)
نمیپذیرنــد بایــد ایــن اســتدالل اثباتــی را قبــول کننــد :در نبــود هیــچ محدودیتــی،
خطــر انقالبــی اجتماعــی کــه تهدیدکننــدهی رفــاه حتــا صدرنشــینان جامعــه اســت
بســیار زیــاد خواهــد بــود .بــا برخــی محدودیتهــای موجــه ،تودههــا دلیلــی بــرای
ایــن تص ـ ّور ندارنــد کــه ثروتمنــدان بــه جامع ـهای دیگــر یــا کشــوری دیگــر درون
کشــور آنهــا ،یــک ریچســتان ،13تعلــق دارنــد ]۱۰[ .وحدتــی بنیادیــن ،یــک بــاور
یــا احســاس میــان شــهروندان هــر کشــور باقــی خواهــد مانــد؛ ماننــد اینکــه مــا
همــه امریکایــی ،هنــدی و ماننــد ایــن هســتیم و در نهایــت مــا همــه انســان و
ـیارهی زمیــن هســتیم .یکدلــی میــان مــردم بــه انــدازهای اســت کــه
شــهروند سـ ّ
هنــگام نیــاز بــه یکدیگــر کمــک کننــد .هرچنــد ،آنهــا همچنــان حــس فردگرایــی
و تعلــق خاطــر بــه دســتاوردهای شــخصی را حفــظ خواهنــد کــرد ،بــه طــور خالصه
حــدی از روحیــهی انســان اقتصــادی کــه همــواره مــورد انتقــاد قــرار میگیــرد
ّ
باقــی خواهــد مانــد ،تــا اجــازه بدهــد فــرد راه خــودش را بــرود و بــه موفقیــت
13. Richistan
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دســت یابــد و بتوانــد بــا آن دســته هنجارهــا و آداب و رســوم اجتماعــی کــه فــرد را
بــه تابعیــت واداشــته و جلــوی نــوآوری را میگیــرد مقابلــه کنــد .بــدون چنیــن
نوعی از فردگرایی ،جامعه به سرعت منجمد و راکد خواهد شد.
در جهــان رؤیایــی مــن ،نهادهــای سیاســی حکمرانــی اقتصــادی و در واقــع
سیاسـتورزی بــه طــور کلــی ،پُرمنازعــه خواهنــد بــود ،ا ّمــا نزاکــت و احتــرام در آن
رعایــت خواهــد شــد .مــردم بــا افــرادی کــه نگــرش متفاوتــی دارنــد مناظــره
میکننــد ا ّمــا تصــور نخواهنــد هــر فــردی کــه نظــر مخالفــی دارد بــه طــور خــودکار
بــه خائــن ،شیطانپرســت ،کمونیســت یــا هــر برچســب دیگــری کــه ُمــد روز باشــد
تبدیــل خواهــد شــد .اعتقــاد دارم یکــی از مهمتریــن ایدههایــی کــه در قــرن
هجدهــم ظهــور کــرد عبــارت «مخالــف وفــادار بــه واالمقــام» در بریتانیــای کبیــر
بــود کــه نشــان م ـیداد یــک مخالــف در پارلمــان میتوانــد از اقدامــات دولــت در
آن زمــان انتقــاد کــرده و آنهــا را زیــر ســؤال ببــرد ،بــدون اینکــه اصــل وفــاداری
بــه پادشــاهی و دولــت وقــت زیــر ســؤال بــرود .چنیــن عبارتــی شــرایط نظــارت و
انتقــاد را مهیــا میکــرد کــه بــرای عملکــرد یــک دموکراســی و کاهــش خطــر ظهــور
حکومــت مطلقــه یــا اســتبداد ضــروری هســتند .چنیــن مخالفــت وفادارانــهای،
نهتنهــا از ســوی قانونگــذاران بلکــه از ســوی رســانهها ،ســازمانهای غیردولتــی
و دیگــر گروههــای اجتماعــی بیــش از هــر زمــان دیگــری در دنیــای امــروز ضــرورت
دارد کــه در آن کنتــرل اطالعــات و تکنولوژیهــای جدیــد ،قــدرت زیــادی را در
دســتان دولتهــا قــرار داده اســت .امیــدوارم در آینــده چندیــن حلقــه وفــاداری
متحدالمرکــز داشــته باشــیم :نســبت بــه خانــواده و دوســتان ،نســبت بــه گروههــای
اجتماعــی ،نســبت بــه ملتهایمــان ،نســبت بــه نهادهــای بینالمللــی و نســبت
بــه انســانیت بــه طــور کل .ا ّمــا همــه روحیــهی مخالفــت وفادارانــه را حفــظ
میکنیــم تــا کســانی را کــه بــه آنهــا قــدرت تنفیــذ کردهایــم مســئول و پاسـخگو
نگهداریم.
ســناریوی رؤیایــی مــن چگونــه قابــل اجراســت؟ راه ایــدهآل ایــن اســت کــه هــر
کســی فــردا صبــح کــه از خــواب برمیخیــزد بدانــد چــه کاری بایــد انجــام شــود
نیت .امــا
و بــه تحقــق آن کمــک کنــد؛ آن هــم بــا روحیــهی همــکاری و حســن ّ
متاســفانه ،محتملتریــن راه از طریــق یــک بحــران عمیــق اســت .همانطــور کــه
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منکــر اولســن 14اشــاره کــرده ،اصالحــات در نهادهــا معمــوالً بعــد از جنــگ یــا نــوع
دیگــری از بحــران فــرا میرســند کــه ائتالفهــای تثبیتشــدهی پیشــین را
منحــل میکنــد و قــدرت گروههایــی بــا منافــع خــاص را از بیــن میبــرد]۱۱[ .
بنابرایــن ،ســناریوی رؤیایــی مــن نیــز احتمــاالً پــس از یــک یــا چنــد ســناریوی
کابوسبــار از راه خواهــد رســید .اندیشــههای بهظاهــر بــی ارتبــاط مــن در ایــن
فصــل ،باالخــره ،احتمــاالً روایتــی منســجم از تاریــخ اقتصــادی قــرن پیــش رو را
شکل میدهند!
آیــا ســاعات کاری هفتگــی بــه پانــزده ســاعت خواهنــد رســید؟ آیــا بــار دیگــر
چهــار یــا هشــت برابــر آنچــه اکنــون هســتیم ثروتمنــد خواهیــم شــد؟ آیــا مــاه یــا
مریــخ بــه مســتعمرهی مــا تبدیــل خواهنــد شــد؟ نمیدانــم و اهمیــت چندانــی
هــم بــه ایــن ســؤاالت نمیدهــم .اعتقــاد دارم بهبودهــا در نهادهــا و ســازمانها،
همانطــور کــه در ســناریوی رؤیایــی آمــده ،بــه مراتــب مهمتــر از افزایــش اوقــات
فراغــت یــا هرگونــه افزایــش قابــل توجهــی در ثــروت مــادی جهــان امــروز اســت.
بــا نهادهایــی خــوب ،ســطح قابــل قبولــی از رفــاه اقتصــاد میتوانــد بــه دســت آیــد
و پایــدار بمانــد؛ بــدون آنهــا ،حتــا ثــروت هنگفــت نیــز میتوانــد شــکننده باشــد.
امیــدوارم جهــان فقیــر امــروز بــه همــان ســطحی از زندگــی برســد کــه امــروز در
بســیاری از کشــورهای پیشــرفته رواج دارد و همچنیــن امیــدوارم کشــورهای
ثروتمنــد امــروز ســطح رفــاه اقتصــاد خــود را حفــظ کننــد .پیشــرفتهای فراتــر از
آن دلنشــین خواهــد بــود ،ا ّمــا در میــان بزرگتریــن امیــد و نگرانــی مــن جــای
ندارد.

14. Mancur Olson
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مقدمه
یــک قــرن میتوانــد زمانــی بســیار طوالنــی بــه نظــر برســد ،امــا نقشونــگار
امریــکای امــروز ،صــد ســال پیــش ترســیم شــد ه اســت؛ وقتــی درآمــد ســرانه در
ایــاالت متحــد حــدودا ً معــادل  ۸۸۰۰دالر (بــر اســاس دالر ســال  ) ۲۰۱۲بــود کــه
معــادل یکششــم ســطح فعلــی اســت .هرچنــد خــودرو ،تلفــن ،رادیــو و ســینما
پدیدههــای تــازهای محســوب میشــدند ا ّمــا بــه ســرعت در حــال تکثیــر شــدن
بودنــد .تعــداد خودروهــا در ایــاالت متحــد از ســال  ۱۹۰۷تــا ســال  ۱۹۱۳ده
برابــر شــده بــود .انتخابــات  ۱۹۱۲نقط ـهی عطفــی محســوب میشــد کــه وقــوع
تح ّوالتــی را نشــان م ـیداد؛ چــرا کــه هــر دو کاندیــدای محبــوب رویکــردی بــر
اساس دولت مرکزی به مراتب فعالتر را برگزیده بودند.
بــا ایــن حــال همچنــان گمانهزنــی در مــورد صــد ســال دیگــر اقــدام
پرخطــری محســوب میشــود .مقالــهی مشــهور کینــز در ســال ،۱۹۳۰
«احتمــاالت اقتصــادی بــرای نــوادگان مــا» ،بهدرســتی آینــدهای بــه مراتــب
ثروتمندتــر از روزهــای تیرهوتــار بحــران بــزرگ را پیشبینــی کــرده بــود .بــا
وجــود ایــن بــه اشــتباه فکــر میکــرد کــه ایــن ثــروت بــه معنــای «حــل مشــکالت
اقتصــادی خواهــد بــود» و «بشــر بــرای نخســتین بــار زمــان خلقــت بــا مشــکل
واقعــی و دایم ـیاش مواجــه خواهــد شــد ـ اینکــه چگونــه از آزادیِ رهــا شــدن
از بنــد فشــارهای اقتصــادی بهــره ببــرد و چگونــه اوقــات فراغتــش را که پیشــرفت
فنــاوری و نــرخ بهــرهی مرکــب برایــش بــه ارمغــان آوردهانــد در راســتای زندگــی
خردمندانــه ،دلپذیــر و تندرســت بــه کار بگیــرد ».کینــز تصــور میکــرد ایــن
خوشبختــی میتوانــد آبســتن انقالبــی اخالقــی باشــد؛ بــه گون ـهای کــه بتوانیــم
«بــه برخــی از مطمئنتریــن و قطعیتریــن اصــول مذهبــی و اصــول اخالقــی
ســنتی ماننــد ناپســند بــودن حــرص و طمــع ،گنــاه بــودن رباخــواری و مکــروه
ن را کــه رهــروان راســتین مســیر تقــوا و
بــودن عشــق بــه ثــروت بازگردیــم و ایـ 
خــرد همــان افــرادی هســتند کــه کمتریــن توجــه را بــه فــردا نشــان میدهنــد
سرلوحه قرار دهیم».
حتــا در ثروتمندتریــن کشــورهای امــروز ،انســانها فکــر نمیکننــد مشــکالت
اقتصــادی حــل شــدهاند .مــردم هنــوز ســاعات بیشــتری را کار میکننــد تــا
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ثروتمندتــر شــوند و  ۶۰درصــد امریکاییهــا میگوینــد وضعیــت اقتصــادی
آنهــا معمولــی یــا فقیرانــه اســت ]۱[ .درآوردن پــول بیشــتر مشــکل بــه مراتــب
مهمتــری اســت از یافتــن راهکارهــای بهتــر بــرای ســپری کــردن اوقــات فراغــت.
[ ]۲و نگــرش کینــز نیــز در مــورد اینکــه کشــورهای ثروتمندتــر بــه طمــع و
رباخــواری پشــت خواهنــد کــرد ،اکنــون و در پــی بحــران مالــی اخیــر و باتــاق
وامهای بیپشتوانه مضحک به نظر میرسد.
مقالـهی کینــز خطــرات پیشبینــی را بــه مــا یــادآوری میکنــد ،ا ّمــا پرســش
مهمتــر ایــن نیســت کــه چــه رویدادهایــی احتمــاالً در پیــش خواهنــد بــود بلکــه
ایــن اســت کــه چــه عاملــی ممکــن اســت بــه بحــران ختــم شــود .بــرآورد صحیــح
خطــرات بالقــوه علیــه خوشبختــی در آینــده احتمــاالً نخســتین گام بــرای
مواجهــه بــا آن تهدیدهــا اســت .ایــن فصــل را بــا شــرح اجمالــی محتملتریــن
ســناریوهای اقتصــادیای کــه نــوادگان مــا در ســال  ۲۱۱۳بــا آنهــا مواجــه
خواهنــد شــد آغــاز میکنــم .همچــون کینــز ،مــن نیــز خوشبینــم کــه رشــد
اقتصــادی ادامــه یابــد و جهــان در  ۱۰۰ســال آینــده بــه جایــی بــه مراتــب
ثروتمندتــر تبدیــل شــود .همچنیــن احتمــال مـیرود روندهــای پیــش رو همچنان
بــه نفــع افــراد ثروتمنــد و نیــروی کار ماهــر باشــند ،ا ّمــا یکدهــم فقیــر جامعــه
نیز افزایش قابل توجهی را در سطح زندگی تجربه خواهند کرد.
بــر خــاف کینــز ،مــن نســبت بــه اینکــه افزایــش خوشبختــی بشــر
تغییراتــی اساســی در ذات آزمنــد بشــر ایجــاد کنــد تردیــد دارم .طمــع ،بــه طــور
حتــم ،تــداوم خواهــد یافــت و گمــان میکنــم «مطمئنتریــن و قطعیتریــن
اصــول مذهبــی و اصــول اخالقــی» مــورد نظــر کینــز در ســالهای پیــش رو حتــا
بیشــتر از امــروز دور از دســترس بــه نظــر بیاینــد .هرچنــد ایــن پیشبینــی در
مقایســه بــا خوشبینــی اخالقــی کینــز چنــدان امیدوارکننــده نیســت ،ا ّمــا
همچنــان مــوارد بســیاری در مــورد جهانــی ثروتمندتــر اســت کــه میتــوان بــه
آنهــا امیــدوار بــود ،حتــا اگــر در آن میــزان فضیلــت بشــر بیشــتر از امــروز
نباشد.
بایــد بــرای اینکــه اوضــاع بــه شــدت وخیــم شــود و جهــان ســال ۲۱۱۳
ثروتمندتــر از  ۲۰۰۳نباشــد هــم شانســی قائــل شــد .بزرگتریــن خطــرات بــه
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ویرانیهــای ناشــی از بشــر مربــوط میشــود؛ ماننــد عملیاتــی تروریســتی در
مقیاســی وســیع ،و بیماریهــای واگیــر گســترده کــه میتواننــد در جهانــی
بههمپیوســته راحتتــر شــیوع یابنــد .بایــد نســبت بــه کمبــود منابــع طبیعــی
کمتــر بترســیم؛ چــرا کــه قیمتهــای رو بــه افزایــش میتواننــد تحــ ّوالت
فناورانــه و رفتــار صرفهجویانهتــری را بــه بــار بیاورنــد .در واقــع ،اصلیتریــن
خطــر مربــوط بــه منابــع طبیعــی ممکــن اســت در صورتــی رخ بدهــد کــه
دولتهــا بــا دخالــت در بــازار تــاش کننــد هزینــهی اســتفاده از منابــع را بــه
طــور مصنوعــی پاییــن نگــه دارنــد .بــه بیــان کلّیتــر ،بایــد نگــران باشــیم کــه
مبــادا کیفیــت نهادهــای سیاســی در جهــان ثروتمنــد و در جهــان رو بــه توســعه
بــه ترتیــب بدتــر شــده و بهبــود نیابــد؛ چــرا کــه سیاســت نادرســت میتوانــد
آســیبهای هنگفتــی بــه بــار بیــاورد .رکــود اقتصــادی بــرای طبقــات فرودســت
جهــان ثروتمنــد هــم ذاتــاً یــک تهدیــد محســوب میشــود و هــم اینکــه
میتواند به مشکالت سیاسی بیشتری ختم شود.
آیندهای ثروتمند و نابرابر
بیشــتر آنچــه کینــز در ســال  ۱۹۳۰در مــورد آینــدهی اقتصــاد نوشــت امــروز
هــم درســت بــه نظــر میرســد و در واقــع حتــا قابــل تعمیــم بــه جهــان
وســیعتری اســت .کینــز بــر تأثیــر رشــد ســرمایه تأکیــد کــرد و بشــریت هنــوز
مقــدار قابــل توجهــی را بــه ســرمایهگذاری در ســرمایهی فیزیکــی اختصــاص
میدهــد .در ســال  ،۲۰۱۱نــرخ ســرمایهگذاری تولیــد ناخالــص داخلــی در
امریکا حدود  ۱۵درصد و در چین بیش از  ۴۸درصد بود.
کینــز کمتــر بــه ســرمایهی انســانی توجــه نشــان داد ،امــا در طــول قــرن
بیســتم رابطــهی بیــن آمــوزش و موفقیــت اقتصــادی بســیار واضحتــر شــده و
حتــا امریــکا هــم بــه گســترش منابــع مربــوط بــه ســرمایهی انســانی ادامــه داده
اســت .در ســال  ،۲۰۱۱بیــش از  ۳۰درصــد امریکاییهــای بــاالی بیســتوپنج
ســال مــدرک کارشناســی بــه بــاال داشــتند ،در مقایســه بــا  ۲۶درصــد در ســال
 .۲۰۰۱هرچنــد نگرانیهایــی در ایــن مــورد وجــود دارد کــه میــزان افــراد  ۲۵تــا
 ۲۹ســالهای کــه مــدرک کارشناســی یــا باالتــر دارنــد کمتــر از میــزان افــراد ۳۵
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تــا  ۳۹ســاله بــا مــدرک کارشناســی یــا باالتــر اســت ،ا ّمــا در قیــاس بــاال ایــن را
هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه برخــی افــراد تحصیــات دانشــگاهی را در اواخــر
بیستســالگی یــا سیســالگی پــی میگیرنــد .نســبت افــراد  ۲۵تــا  ۲۹ســاله بــا
مــدرک دانشــگاهی در امریــکا از  ۲۸درصــد در ســالهای  ۲۰۰۱و  ۲۰۰۶بــه ۳۲
درصد در سال  ۲۰۱۱رسیده است.
میــزان رشــد در ســرمایهی انســانی در نقــاط دیگــر جهــان شــدیدتر اســت.
بنابــر دادههــای منتشرشــده توســط بــارو و لــی ،1میانگیــن ســالهای ســپری
شــده در مدرســه میــان چینــی از چهار ونُهدهــم ســال در ســال  ۱۹۹۰بــه
هفتونیــم ســال در ســال  ۲۰۱۰رســیده .همیــن شــاخص در هنــد نیــز امــروز از
کمتر از  ۳سال در مدرسه در سال  ۱۹۹۰به بیش از  ۴.۴سال رسیده است.
کینــز همچنیــن تأکیــد کــرد کــه «فنــاوری در بخشهــای تولیــد و
حملونقــل در ده ســال گذشــته بــا ســرعت بیشــتری در مقایســه بــا کل تاریــخ
پیشــرفت کــرده اســت» و از زمــان ســولو ،2اقتصاددانــان بــرای تفســیر رشــد
اقتصــادی نقــش ویــژهای را بــرای پیشــرفت فناورانــه در نظــر گرفتهانــد]۳[ .
هرچنــد بهســختی میتــوان بــا نقــاط عطــف رویداده در حملونقــل در ده ـهی
 ،۱۹۲۰ماننــد ســفرهای هوایــی بــر فــراز اقیانــوس آتالنیــک و افزایــش چشــمگیر
اســتفاده از خــودور رقابــت کــرد ،ا ّمــا همچنــان بــه بهبــود فزاینــده در بخــش
حملونقــل ادامــه خواهیــم داد .چیــن نیــز بــه تازگــی افزایــش اســتفاده از
خــودروی شــخصی را تجربــه کــرده کــه بــه انــدازهی رشــد آن در امریــکا در
دههی  ۱۹۲۰چشمگیر است.
3
بهبــود فنــاوری در بخــش تولیــد نیــز ادامــه خواهــد یافــت .دفتــر آمــار کار
بــرآورد میکنــد کــه بهــرهوری بخــش تولیــد در ســال  ۲۰۱۰بــه میــزان
شوســهدهم درصــد و در ســال  ۲۰۱۱بــه میــزان دوویکدهــم درصــد
ش 
افزایــش یافتــه و بهبودهــا در جهــان رو بــه توســعه حتــا چشـمگیرتر بــوده اســت،
1. Barro-Lee
2. Solow

رابرت سولو ،اقتصاددان امریکایی که در سال  ۱۹۸۷نوبل اقتصاد را دریافت کرد و تحقیقات او دربارهی رشد
اقتصادی چشمگیر است( .مترجم)
3. The Bureau of Labor Statistics
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یافتههــای شــیه 4و اســا 5نشــان میدهــد «عامــل بهــرهوری مربــوط بــه میان ـهی
بخــش تولیــد چیــن بیــن ســالهای  ۱۹۹۲تــا  ۲۰۰۷بــه طــور متوســط ســاالنه
 ۱۵درصد بهبود یافته است».
بــه طــور حتــم ،قابــل توجهتریــن نقطــهی عطــف امــروز بــه محصــوالت
فنــاوری ارتباطــات مربــوط میشــود کــه تصــور آنهــا در ســال  ۱۹۳۰تقریبــاً
امکانپذیــر نبــود .قانــون مــور ،6مبنــی بــر اینکــه تعــداد ترانزیســتورها روی
یــک تراشــه هــر دو ســال دو برابــر میشــود ،ممکــن اســت در نهایــت اشــتباه از
کار در بیایــد ،ا ّمــا قــدرت رایانــش همچنــان قابــل توجــه باقــی خواهــد مانــد .حتــا
چش ـمگیرتر از آن اســتفادهی خالقانــه از کاربردهــای تــازهی فنــاوری اطالعــات
از ابــزار مصرفــی قابــل حمــل (ماننــد آیپــد) تــا شــبکههای اجتماعــی
الکترونیکی (مانند فیسبوک) است.
ایــن نوآوریهــا از بســیاری جهــات امیــدوار کننــده هســتند ،فنــاوری
اطالعــات از طریــق تســهیل جریــان ایدههــا باعــث آســانتر شــدن نــوآوری
شــده اســت .در بیشــتر تحقیقــات امــروز از ابــزاری ماننــد گــوگل ،جــی اســتور،7
ویکیپدیــا 8و اســتیتا 9اســتفاده میشــود .تکنولــوژی اطالعــات امــکان آزمــون و
ســنجش را مهیــا ســاخته کــه بــه خلــق دانــش شــتاب میدهنــد .همچنیــن
(فنــاوری اطالعــات) بــا ذخیــرهی دانــش ،تــدام رشــد منابــع دانــش را تضمیــن
میکند و به رشد مداوم ثروت در جهان کمک میکند.
10
ایــن ثــروت چگونــه میتوانــد زندگــی مــا را متحــول کنــد؟ کینــز و گالبریــث
آینــدهای پُــر از اوقــات فراغــت را تصـ ّور میکردنــد امــا ایــن تصـ ّور محقــق نشــده
اســت .نــرخ مشــارکت نیــروی کار بــرای مــردان بیــن س ـیوپنج تــا چهلوپنــج
4. Hsieh
5. Ossa
6. Moore’s Law
7. JSTORE
8. Wikipedia
9. Stata
10. Galbraith

جان کنث گالبریت اقتصاددان متولد کانادا که از چهرههای شاخص مکتب نهادگرایی به حساب میآید( .مترجم)
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ســالهی امــروز از  ۹۸درصــد در ســال  ۱۹۵۰بــه  ۹۱درصــد رســیده ،امــا ایــن
رونــد بیــش از آنکــه نشــاندهندهی افزایــش فراغــت در گــروه برخــوردار از رفــاه
اقتصــادی باشــد ،نشــاندهندهی مشــکالتی اســت کــه گروههــای کمدرآمــد بــا
آن دسـتوپنجه نــرم میکننــد .جــون 11و پاتــر 12نشــان دادنــد کــه در ســالهای
 ۱۹۶۹تــا  ۲۰۰۴در نــرخ مشــارکت نیــروی کار میــان مــردان امریکایــی
تحصیلکــردهی  ۲۵تــا  ۴۴ســاله نمیتــوان کاهشــی را مالحظــه کــرد]۵[ .
مشــارکت نیــروی کار بــه میــزان قابــل مالحظ ـهای میــان افــرادی کــه در دوران
دبیرســتان تــرک تحصیــل کردهانــد و بــه خصــوص امریکاییهــای آفریقاییتبــار
دیــده میشــود .عــاوه بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد از ســال  ۱۹۶۰تاکنــون بــرای
مــردان امریکایــی  ۲۵تــا  ۴۴ســاله تغییــر اندکــی در ســاعات کاری و شــرایط
اشتغال رخ داده است.
ً
چنــد دلیــل را میتــوان برشــمرد کــه احتمــاال باعــث شــدهاند پیشبینــی
کینــز در مــورد افزایــش اوقــات فراغــت تحقــق نیافتــه باشــد .واضحتریــن دلیــل
بــه اثــر درآمــد و اثــر جانشــینی بــاز میگــردد .در حالیکــه اثــر درآمــدی مــا را
بــه مصــرف بیشــتر کاالهــای تفریحــی ســوق میدهــد ،اثــر جانشــینی ،کــه باعــث
افزایــش دسـتآورد کار کــردن میشــود ،مــا را بــه کار بیشــتر وا مـیدارد .عــاوه
بــر ایــن ،احتمــاالً میتــوان ادعــا کــرد پیشــرفتهای فناورانــه کار کــردن را بــه
فعالیتــی دلپذیرتــر از آنچــه زمانــی بــوده تبدیــل کــرده و مــا بــه جــای اینکــه
از طریــق کا ِر کمتــر ثروتانــدوزی کنیــم ،از طریــق کا ِر راحتتــر ثروتمــان را
افزایــش دادهایــم .آخریــن فرضیــه ایــن اســت کــه کینــز توانایــی نوآوریهــای
فنــاوری را بــرای تولیــد محصــوالت قابــل خریــد بســیار جذابتــر دســتکم
گرفته بود.
در مــورد زنــان ،رونــد مشــارکت نیــروی کار و ســاعات سپریشــده در محــل
کار غالبـاً رو افزایــش بــوده اســت .ا ّمــا ایــن رونــد تــا حــدی بــه ایــن خاطــر امــکان
تحقــق یافتــه کــه بهبــود فنــاوری ســاعات مــورد نیــاز را بــرای انجــام امــور اصلــی
11. Juhn
12. Potter
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خانـهداری کاهــش داده .پژوهــش بیانچــی 13و همکارانــش حاکــی از آن اســت کــه
تودو و سـهدهم
در ســال  ۱۹۶۵زنــان متاهــل بــه طــور میانگیــن هــر هفتــه بیسـ 
ســاعت را بــرای آمــاده ســاختن وعــدهی غذایــی ،تمیزکاریهــای مربــوط بــه
توپــز و شســتن لباسهــا اختصــاص میدادهانــد [ .]۷در ســال ،۱۹۹۵
پخ 
میــزان زمــان صــرف شــده بــرای ایــن امــور بــه هشــت و ش ـشدهم ســاعت در
هفتــه کاهــش یافتــه بــود .انقــاب فنــاوری در خان ـهداری ــــ ماننــد مایکروویــو،
ماشــین لباسشــویی ،غذاهــای آمــاده ــــ بهشــدت از بــار مربــوط بــه امــور خانــه
مهیــا
کاســته و امــکان ورود گــروه قابــل توجهــی از زنــان متأهــل را بــه بــازار کار ّ
ساخته است [.]۸
افزایــش شــدید مشــارکت نیــروی کار میــان زنــان در اواســط دهـهی ۱۹۹۰
تعدیــل شــده و پــس از آن رونــد افزایــش آن شــیب کمـی داشــته اســت .در ســال
تودو و س ـهدهم درصــد از زنانــی کــه بچ ـهای ششســاله یــا کمتــر
 ،۱۹۹۵شــص 
داشــتهاند در بــازار کار حاضــر بودهانــد و ایــن شــاخص ســیزده ســال بعــد بــه
توســه و شــشدهم رســیده اســت .بــه نظــر میرســد فناوریهــای تــازه
شص 
جایگزیــن بهتــری بــرای زمانــی بودهانــد کــه بــه شســتن ظرفهــا اختصــاص
مییافــت تــا زمــان اختصاصیافتــه بــه تربیــت کــودکان و بهســختی میتــوان
گفــت چــرا افزایــش درآمــد بایــد بــه کاهــش خواســت والدیــن بــرای تعامــل بــا
فرزندانشــان بینجامــد .بــه طــور حتــم هزین ـهی فرصــت آن افزایــش مییابــد،
ا ّمــا بــازدهی ســرمایهگذاری در تربیــت فرزنــدان نیــز افزایــش خواهــد یافــت .اگــر
ســرمایهگذاری در پــرورش کــودکان تأثیــر قابــل توجهــی بــر توســعهی ســرمایهی
انســانی در بلندمــدت دارد ،پــس افزایــش نــرخ بــازدهی ایــن ســرمایهگذاری بــه
کاهــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار میــان والدیــن کــودکان کمسنوســال
خواهــد انجامیــد؛ چــرا کــه آنهــا میداننــد زمانــی کــه بــا کــودک خردســال
خــود ســپری کننــد در آینــده بازگشــت اقتصــادی بــه مراتــب بیشــتری خواهــد
داشت.
امــوری کــه امریکاییهــا بیشــترین زمــان را بــه آنهــا اختصــاص میدهنــد
بــه ترتیــب خوابیــدن (هشــت و هفتدهــم ســاعت در روز) ،کار (ســه و دودهــم
13.Bianchi
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ســاعت در روز) ،و تماشــای تلویزیــون (دو و هشتادوســه ســاعت در روز) هســتند.
اینکــه امریکاییهــا امــروزه تقریبــاً همــان زمانــی را کــه بــه کار کــردن
اختصــاص میدهنــد صــرف تماشــای تلویزیــون میکننــد مهمتریــن تغییــر
اساســی از روزگاری اســت کــه کینــز در آن میزیســت .بــا در نظــر گرفتــن زمانــی
کــه صــرف تماشــای تلویزیــون میشــود و ذات ایــن مدیــوم کــه مبتنــی بــر
فنــاوری اســت ،کام ـ ً
ا محتمــل بــه نظــر میرســد کــه رشــد ســریع شــبکههای
کابلــی ســودآورترین پیشــرفت فناورانــه بــوده اســت .احتمــاالً بیشــترین تحــوالت
ی خانگــی مربــوط خواهــد شــد.
در زندگــی بشــر در یــک قــرن آینــده بــه ســرگرم 
نمیتــوان گفــت ایــن فناوریهــای تــازه بــه لذتهــای انفــرادی بیشــتر خواهــد
انجامیــد یــا ارتباطــات اجتماعــی بیشــتر (ماننــد آنچــه فیــس بــوک پدیــد آورد)،
یــا فناوریهایــی جدیــد اساس ـاً باعــث فعالیــت بیشــتر یــا ســکون بیشــتر بشــر
خواهند شد.
البتــه اقتصاددانــان در بیشــتر مواقــع بــر تأثیــر تکنولوژیهــای تــازه بــر
شــیوهی کار کــردن تمرکــز میکننــد تــا تأثیــر آن بــه تفریــح ،و نگرشــی گســترده
در میــان آنهــا وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه وقتــی فنــاوری اطالعــات
بخشهــای مختلــف جهــان را بــه یکدیگــر متصــل میکنــد ،حرکــت کشــورهای
غیــر غربــی بــه ســوی برابــر اقتصــادی ادامــه خواهــد یافــت .شــاید چیــن در ســال
 ۲۱۱۳بــه انــدازهی امریــکا ثروتمنــد نباشــد ،امــا بــه طــور حتــم بســیار ثروتمندتر
از چیــن امــروز خواهــد بــود و هنــد ،امریــکای التیــن و صحــرای آفریقــا نیــز
چنیــن وضعیتــی خواهنــد داشــت .اگــر ایــن ســناریو تحقــق یابــد ،میتوانیــم
چشمانتظار جهانی به مراتب خوشبختتر و برابرتر باشیم.
اگــر واقعــاً بــه دنبــال تحقــق ایــن خوشبینــی بلندپروازانــه هســتیم،
میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه گســترش ثــروت بــه معنــای گســترش دموکراســی
هــم باشــد؛ چــرا کــه همبســتگی ثــروت و دموکراســی واضــح بــه نظــر میرســد.
هرچنــد مشــخص کــردن جهــت علیــت ایــن همبســتگی کار ســختی اســت ،بــارو
ادعــا میکنــد ثــروت بــه دموکراســی میانجامــد [ ،]۱۰گلیــزر ،پونزتــو 14و
14.Ponzetto
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شــلیفر 15ادعــا میکننــد آمــوزش اصلیتریــن عامــل حامــی نهادهــای
دموکراتیــک پایــدار اســت ]۱۱[ .اگــر اینگونــه باشــد ،پــس جهانــی ثروتمندتــر
میتواند به مراتب دموکراتیکتر هم باشد.
16
ً
در حالیکــه برابــری در جهــان احتمــاال همانطــور کــه ســاالیی مارتیــن
نشــان داده بــه طــور کلــی بهبــود خواهــد یافــت ،احتمــال اینکــه حتــا در
صــورت خــوب پیــش رفتــن اوضــاع ،برابــری در کشــورها نیــز افزایــش یابــد ،بــه
مراتــب کمتــر اســت [ .]۱۲دالیــل ناچیــزی وجــود دارنــد مبنــی بــر اینکــه از
رشــد بــازده نســبت بــه مهــارت (کــه باعــث افزایــش فاصل ـهی درآمــدی میــان
افــراد بــا مهــارت و بــدون مهــارت شــده) در آینــده کاســته شــود ،یــا در جهانــی
کــه تکنولــوژی و ماشــین نــه تنهــا در بیشــتر فعالیتهــای ســاده بلکــه در
خدمــات شــخصی نیــز جــای نیــروی انســانی را میگیــرد نمیتــوان انتظــار
داشــت کارگــران بــا مهــارت کمتــر قــادر باشــند فرصتهــای شــغلی بســیار
خوبــی را بیابنــد .افزایــش پیچیدگیهــای مربــوط بــه فنــاوری باعــث خواهــد
شــد بخــش بیشــتر تولیــد همچنــان در جهــان ثروتمنــد باقــی بمانــد ،امــا اثــر
ایــن تولیــد بــر نیــروی کار ناچیــز خواهــد بــود .رونــد انتقــال فرآینــد تولیــد
کاالهــای قابــل خریــد و فــروش کارمحــور بــه نقــاط فقیرتــر جهــان بــه طــور
حتم ادامه خواهد یافت.
ایــاالت متحــد امریــکا در دهههــای میانــی قــرن بیســتم دورهای از کاهــش
فاصلــه دســتمزد را تجربــه کــرد ا ّمــا بعیــد بــه نظــر میرســد چنیــن شــرایطی
بــار دیگــر تکــرار شــوند .گلدیــن 17و مارگــو 18چنیــن کاهشــی را در فاصلــهی
دســتمزد بــه «افزایــش ســریع تقاضــا بــرای کارگــر غیرماهــر در زمانــی کــه
تعــداد کارگــران ماهــر بهشــدت رو بــه افزایــش بــود» مرتبــط میداننــد]۱۳[ .
بــا در نظــر گرفتــن اینکــه ســطح آمــوزش امــروز بــه مراتــب باالتــر اســت ،تصــور
جهشــی مشــابه در تعــداد کارگــران آموزشدیــده بهســختی امکانپذیــر اســت.
15. Shleifer
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بــا توجــه بــه تــوان فعلــی مــا (بشــر) در جایگزیــن ســاختن کارگــر غیرماهــر بــا
تکنولــوژی و ســرمایه ،نمیتــوان انتظــار داشــت کــه افزایــش تقاضــا بــرای کارگــر
ساده یا کمتر ماهر تحقق یابد.
تصــور دخالــت گســتردهی سیاســی بــرای کاهــش نابرابــری ســادهتر از تصــور
هرگونــه تحــول اقتصــادی اســت کــه باعــث شــود افزایــش دســتمزد کارگــران
ســاده بــه میــزان قابــل توجهــی بیشــتر از افزایــش دســتمزد افــرادی باشــد کــه
ســرمایهی انســانی باالتــری دارنــد .ممکــن اســت ایــن دخالتهــا از طریــق
ســرمایهگذاری هوشــمندانه در آمــوزش و بــه کارگیــری سیاســتهایی کــه
مشــوق کار کــردن باشــند ماننــد اعتبــار مالیاتــی درآمــد کســب شــده 19بــه
گونــهای خوشخیــم رخ دهنــد .هرچنــد ایــن هــم قابــل تصــور اســت کــه
دخالتهــای بــه مراتــب بدتــری صــورت گیرنــد کــه بــر نــوآوری و کارآفرینــی
تأثیــر مخربــی داشــته باشــند؛ آن هــم از طریــق بــاال بــردن ســطح مالیاتهــا و
ارای ـهی مشــوقهایی بــرای افــرادی کــه فعالیــت اقتصــادی ندارنــد ،اقدامیکــه از
انگیزهی کار کردن در میان اقشار فرودست جامعه میکاهد.
کارگــران نهچنــدان ماهــر در بخــش خدمــات و خــرده فروشــی احتمــاالً
همچنــان از ســوی فنــاوری بــا چالــش مواجــه خواهنــد شــد .در ایــاالت متحــد،
رشــد اشــتغال پــس از افــت ســالهای  ۱۹۷۹تــا  ۱۹۸۲بــه طــور گســتردهای در
بخــش خردهفروشــی و خدمــات افزایــش یافــت .ا ّمــا بهبودهــای نســبی در بــازار
اشــتغال در رکودهــای اخیــر نشــاندهندهی گســترش ضعیفتــری در اشــتغال
ایــن بخشهــا بــوده کــه شــاید بــه خاطــر فنــاوری و شــیوههای جدیــد تــدارکات
و حملونقــل ماننــد خردهفروشــی اینترنتــی بــوده کــه میتواننــد جایگزینــی
برای کارگران ساده محسوب شوند.
دســتمزدهای بــاال تنهــا بــه افــرادی بــا تخصــص فنــاوری محــدود نخواهنــد
شــد و بســیاری از مشــاغل بخــش خدمــات نیــز از مزایــای خوبــی برخــوردار
خواهنــد بــود .آرایشــگران ماهــر و مشــهور ،راننــدگان لیموزیــن و فروشــندگان
پوشــاک احتمــاالً در جهانــی مبتنــی بــر فنــاوری نیــز بــه خوبــی دوام خواهنــد
آورد .نمیتوانــم جهانــی را تصــور کنــم کــه در آن ثروتمنــدان تمایلــی بــه خــرج
19.Earned Income Tax Credit
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کــردن بــرای تعاملــی خوشــایند بــا ارایهدهنــدگان ماهــر خدمــات نداشــته
باشــند .ا ّمــا توانایــی ارایــهی چنیــن تعامــل خوشــایندی نیــز نوعــی توانایــی
محســوب میشــود و ایــن توانایــی بــه طــور غیریکســانی میــان جامعــه توزیــع
شده است.
اگــر نابرابــری درآمــدی تــداوم و افزایــش یابــد ،کام ـ ً
ا محتمــل اســت کــه
بخــش بزرگتــری از جامعــه شــغلی نداشــته باشــند .ممکــن اســت امریــکا بــه
«رفــاه آنطــور کــه مــا میشناســیم» پایــان داده باشــد ولــی مــا بــه برخــورداری
ی افــراد بــدون شــغل
از تــوری حفاظتــی و ســاختاری از تأمیــن اجتماعــی حام ـ 
ادامــه میدهیــم .تقریبـاً  ۹میلیــون کارگــر (امریکایــی) در حــال حاضــر مســتمری
ازکارافتادگــی دریافــت میکننــد و طبــق بــرآورد دفتــر آمــار کار دهونیــم میلیــون
نفــر بیــن  ۱۶تــا  ۶۴ســال از کار افتادهانــد و در بــازار کار حضــور ندارنــد .ایــن
رشــد ســریع در تعــداد کارگــران ازکارافتــاده بیشــتر نشــاندهندهی تغییــرات
شــرایط الزم بــرای دریافــت مســتمری از کارافتادگــی اســت (بــه خصــوص آنهــا
کــه بــه کمــردرد و مشــکالت روانــی مربــوط میشــود) تــا هرگونــه افزایشــی در
خطرات و حوادث مربوط به محل کار.
اگــر دســتمزدهای کارگــران بــا مهــارت کمتــر همچنــان در ســطح نســبتاً
پایینــی باقــی بمانــد و اگــر حمایــت یــک جامع ـهی ثروتمندتــر از افــراد ب ـیکار
افزایــش یابــد ،میتــوان انتظــار داشــت بخــش بیشــتری از جامعــه را بــدون شــغل
ببینیــم .بنــا بــر یافتههــای جــون و پاتــر ،مشــارکت نیــروی کار بــرای مــردان ۲۵
تــا  ۴۴ســالهای کــه دورهی دبیرســتان را بــه پایــان نرســاندهاند از نودوچهــار و
شـشدهم درصــد در ســال  ۱۹۶۹بــه هشــتادودو و هشـتدهم درصــد در ســال
 ۲۰۰۴کاهــش یافتــه؛ در حالیکــه شــاخص مشــابه بــرای فــارغ التحصیــان
دانشــگاهی در ســال  ۲۰۰۴در عــدد نودوپنــج و دو َدهــم درصــد باقــی مانــده بــود.
[ ]۱۴دادههــای نهــاد آمارگیــری جمعیــت جــاری 20در ســال  ۲۰۱۱کــه هم ـهی
مــردان باالتــر از  ۲۵ســال را در بــر میگیــرد نشــان میدهــد نــرخ اشــتغال بــه
جمعیــت بــرای افــرادی کــه در دورهی دبیرســتان تــرک تحصیــل کردهانــد
دهــم درصــد و بــرای فارغالتحصیــان دانشــگاهی هفتادوهفــت و
پنجاهونه
ِ
20.Current Population Survey
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هشتدهم درصد بوده است.
خــروج کارگــران بــا مهــارت کمتــر از بــازار اشــتغال ،بــه خصــوص آنهــا کــه
مســتمری ازکارافتادگــی دریافــت میکننــد ،خوشــایند نیســت امــا بــه نظــر
میرســد نتیج ـهی اجتنابناپذیــر نابرابــری درآمــدی و بیم ـهی اجتماعــی باشــد.
اگــر اشــتغال باعــث تحلیــل رفتــن مهــارت شــود یــا مســتمری ازکارافتادگــی
نیازمنــد ارایــهی مــدرک مبنــی بــر عــدم اشــتغال باشــد ،میتــوان انتظــار
مشــاهدهی طبقـهای از بـیکاران بالــغ را داشــت .جامعـهای ثروتمنــد خواهــد شــد
کــه بتوانــد بــار هزین ـهی بیم ـهی اجتماعــی ایــن گــروه را تحمــل کنــد ،ا ّمــا بــا
توجــه بــه رابط ـهی مســتحکم میــان میــزان رضایــت از زندگــی و اشــتغال ،ایــن
گروه بخش نهچندان خوشحال جهانی ثروتمند باقی خواهند ماند]۱۵[ .
بهتریــن شــانس امریــکای ســال  ۲۱۱۳بــرای اینکــه بتوانــد از افزایــش
شــکاف نابرابــری درآمــدی و عــدم فعالیــت اقتصــادی مرتبــط بــا آن اجتنــاب کنــد
ایــن اســت کــه در بخــش آمــوزش و ارایــهی ســرمایهی انســانی بــه کــودکان
بخــش فرودســت جامعــه بــه مراتــب موثرتــر عمــل کنــد .در ایــن رابطــه ،بهوضــوح
ی در چهــل ســال اخیــر بهبــود قابــل
نمیتــوان گفــت بهــرهوری آمــوزش عموم ـ 
توجهــی کــرده کــه در مقایســه بــا دیگــر بخشهــای صنایــع امریــکا عملکــرد
بســیار ضعیفــی محســوب میشــود .بــه نظــر میرســد ایــن کمبــود نــوآوری
بیشــتر در ماهیــت انحصارهــای دولتــی ریشــه دارد تــا هرگونــه مشــکل ذاتــی در
امــکان نــوآوری در نظــام آمــوزش .نتایــج مثبــت حاصلشــده در بســیاری از
مــدارس چارتــر 21نشــان میدهــد در برخــی مــوارد رقابــت میتوانــد بهبــود
قابل توجهی را در خروجی بخش آموزش ایجاد کند]۱۶[ .
آیــا یــک نظــام آموزشــی رقابتیتــر میتوانــد بــه ماشــینی بــرای بهبــود
بهــرهوری نظــام آموشــی و کاهــش نابرابــری تبدیــل شــود؟ بســیاری از تحقیقــات
اخیــر نشــان دادهانــد خروجیهــای نظــام آموزشــی کــه میــزان درآمــد در دوران
21.Charter Schools

شیوهای از اداره مدرسه در امریکا که نه دولتی محسوب میشود و نه خصوصی و در واقع حالتی نیمه دولتی
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بلــوغ را نیــز در بــر میگیــرد میتوانــد بــا بــه کارگیــری و حفــظ دبیرانــی
توانمندتــر بهبــود یابــد ]۱۷[ .بســیاری از شــاگردان ممتــاز مــدارس چارتــر
موفقیتشان را به سپری کردن ساعات بیشتر در مدرسه نسبت میدهند.
امــا ایــن دو راهکار ــــ معلمــان بهتــر و ســاعات بیشــتر در مدرســه ــــ هزینهی
زیــادی بــه همــراه دارنــد و احتمــاالً بیشــتر ســطح بهــرهوری آموزشــی را تغییــر
دهنــد تــا میــزان رشــد آن را .محدودیتهایــی طبیعــی بــر ســر راه تعــداد
ســاعتهایی کــه میتــوان انتظــار داشــت دانشآمــوزان هــر روز در مدرســه
ســپری کننــد وجــود دارد و بهکارگیــری معلمانــی بــا تــوان بــاال در جهانــی کــه
مهارتهــا در آن ارزشــمند اســت بــه مراتــب پرهزینهتــر خواهنــد بــود؛ چــرا کــه
این معلمان میتوانند مشاغل دیگری را برگزینند.
تنهــا پیشــرفتهای فنــاوری اســت کــه میتوانــد افزایشــی پایــدار را در نــرخ
رشــد بهــرهوری نظــام آموزشــی ایجــاد کــرده و از نابرابــری بکاهــد .نظــام آموزشــی
امــروز در حــال آزمایــش مقــدار قابــل توجهــی از فناوریهــای تــازه ماننــد
اســتفاده از ابــزار آنالیــن بــرای آمــوزش ریاضــی اســت .امــکان مشــارکت دادن
دانــش آمــوزان در فرآینــد آمــوزش و تــوان بــرآورده ســاختن نیازهــای آموزشــی
فــردی آنهــا پتانســیلی واقعــی را فراهــم م ـیآورد .بــا ایــن حــال مــا هنــوز بــه
انــدازهی کافــی آزمونهایــی بــر اســاس انتخــاب تصادفــی و نتایــج بلندمــدت در
اختیــار نداریــم کــه بتــوان بــا توجــه بــه آنهــا در مــورد موثــر بــودن چنیــن
شیوههایی برای اقشاری که چندان بهرهمند نیستند اظهارنظر کرد.
از آنجــا کــه تضمینــی در اختیــار نداریــم کــه فناوریهــای جدیــد ســرمایهی
انســانی و خوشبختــی را در ســطح وســیع و میــان همــهی اقشــار جامعــه
گســترش میدهنــد ،بایــد انتظــار داشــت تفــاوت چشــمگیر در درآمــد ادامــه
یابــد .ایــن نابرابــری بــه طــور قطــع از منظــر نگــرش رالــزی 22غیرجــذاب خواهــد
بــود و محققــان نشــان دادهانــد میــان نابرابــری و افزایــش نــرخ ارتــکاب بــه قتــل،
شرایط سالمت بدتر و حتا عدم رضایت از زندگی ارتباط وجود دارد]۱۸[ .
یــک آینــدهی بهشــدت نابرابــر کامــ ً
ا هــم بــد نیســت .ثروتهــای عظیــم
22.Rawlsian
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میتواننــد نیــاز مالــی فعالیتهــای خیرخواهانــه و بشردوســتانه را تأمیــن کننــد
و بایــد انتظــار آن را داشــته باشــیم .نابرابــری ثــروت مشــوقهای بســیاری را
بــرای سختکوشــی و نــوآوری حتــا در جهــان بهرهمندتــر ایجــاد میکنــد .بــا
ایــن حــال همچنــان نابرابــری یکــی از نتایــج احتمالــی جهانــی ثروتمندتــر خواهد
بود که بر اساس تکنولوژی و سرمایهی انسانی بنا نهاده شده است.
ثروت رو به افزایش و سرشت اخالقی بشریت
آیــا افزایــش ثــروت سرشــت شــهروندان مــا را تغییــر خواهــد داد؟ کینــز
جســورانه پیشبینــی کــرده بــود کــه طمــع و مادیگرایــی در آینــدهای بــا
ثــروت و خوشبختــی بیشــتر کمرنگتــر خواهنــد شــد .پیشبینــی کینــز ایــن
بــود کــرد کــه مــا «بایــد قــدردان آنهایــی باشــیم کــه میتواننــد بــه مــا بیاموزنــد
چگونــه ســاعت و روزهایمــان را بــا فضیلــت و بهخوبــی ســپری کنیــم ،افــرادی
شــاد کــه میتواننــد از همهچیــز لــذت ببرنــد ،ماننــد سوســنهای چمــن کــه
نــه زحمــت میکشــند و نــه میریســند ،»23ا ّمــا بــه نظــر نمیرســد چنیــن
روزی فــرا رســیده باشــد .مــا بــه طــور قطــع قــدردان آنهایــی هســتیم کــه مــا را
ســرگرم میکننــد .طبــق نظرســنجی نیوزویــک ،اوپــرا تحسینشــدهترین زن
امریکایــی در ســال  ۲۰۱۱بــود ،ا ّمــا او بــه طــور قطــع بــرای ثروتــی کــه بهدســت
آورده زحمت بسیاری کشیده است.
شــاید بــرای افــرادی کــه شــیوهی شــاد زیســتن و همینطــور موفقیــت
اقتصــادی را میآموزنــد تقاضــای بیشــتری وجــود داشــته باشــد و ایــن میتوانــد
نتیج ـهی طبیعــی جهانــی ثروتمندتــر باشــد .دالیــل قانعکننــدهای وجــود دارنــد
بــرای تصــ ّور اینکــه شــادی نیــز یــک کاالی معمولــی اســت .بــا ایــن حــال
تــاش بــرای اجتنــاب از یــأس و ســرخوردگی متــرادف «خــوب و صادقانــه»
زیســتن نیســت .هرکســی دوســت دارد احســاس پرهیــزکاری کنــد ،ا ّمــا چنیــن
هدفــی میتوانــد بــه گون ـهای راحتتــر و از طریــق پاییــن آوردن ســطح اصــول
اخالقی حاصل شود ،نه از طریق باال بردن سطح اعمال اخالقی.
میــزان اشــتغال در ســازمانهایی بــا اهــداف اجتماعــی کــه کار کــردن در
 .23اشاره کینز به سوسنهای چمن از انجیل لوقا وام گرفته شده است (مترجم)
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آنهــا ماننــد تخصیــص عمــر بــه امــور خیرخواهانــه اســت ،رشــد متوســطی را
تجربــه کــرده .میــزان اشــتغال در صنایعــی کــه بهعنــوان «ســازمانهای
مذهبــی ،خیریــه ،مدنــی ،حرفــهای و ماننــد آن» طبقهبنــدی شــدهاند در
لونــه صــدم میلیــون میلیــون بــه دو و
ســالهای  ۱۹۹۸تــا  ۲۰۰۹از دو و چه 
هفتادوشــش صــدم میلیــون رســیده؛ رشــدی ده و هشـتدهم درصــدی کــه بــه
ج و نهدهــم درصــدی اشــتغال در ســطح کشــور
طــور واضــح بیشــتر از رشــد پن ـ 
اســت .ســهم قابــل توجهــی از رشــد اشــتغال در ایــن بخــش عمدتـاً غیرانتفاعــی
در ســازمانهای مذهبــی رخ داده؛ جایــی کــه اشــتغال بــه میــزان  ۲۲۰هــزار
شــغل رشــد کــرده .بیشــترین نــرخ رشــد در میــان بخشهایــی ماننــد
ســازمانهای محیــط زیســتی ،حافــظ منابــع طبیعــی و ســازمانهای مربــوط بــه
حیــات وحــش دیــده میشــود کــه اشــتغال در آنهــا تقریب ـاً دو برابــر شــده و از
 ۳۲هــزار بــه  ۶۰هــزار رســیده و همچنیــن در ســازمانهای حقــوق بشــری کــه
اشــتغال در آنهــا از  ۱۸هــزار شــغل بــه  ۳۰هــزار شــغل رســیده اســت .بــا ایــن
حــال در حالیکــه اشــتغال در ایــن بخشهــا رو بــه رشــد اســت ا ّمــا بــدون در
نظــر گرفتــن بخشهــای ســنتی مذهبــی ،ایــن ســازمانها ســهم کوچکــی از کل
اقتصاد را به خود اختصاص میدهند.
حــدس مــن ایــن اســت کــه فرقــی نمیکنــد بشــر تــا چــه حــد ثروتمنــد
شــود ،مــا همیــن مخلوقاتــی کــه هســتیم باقــی خواهیــم مانــد؛ بــا ترکیــب
کموبیــش یکســانی از نیکــی و بــدی .از منظــر اخالقگرایــی ســ ّنتی ،بــه نظــر
مــن افزایــش ثــروت تأثیــر اندکــی بــر بهبــود هفــت گنــاه کبیــره یعنــی طم ـع،
حسادت ،تنبلی ،شکم پرستی ،شهوت ،تکبر و خشم خواهد داشت.
بــه نظــر میرســد کینــز تصــور میکــرد افزایــش ثــروت بــه کاهــش شــدید
در مطلوبیــت نهایــی ثــروت بیشــتر خواهــد انجامیــد و در نتیجــه تفریــح از ارزش
نســبی بیشــتری برخــوردار خواهــد شــد .بــه یــک معنــا ،او پیشبینــی میکــرد
طمــع ،شــاید همــراه بــا حســادت ،افــول خواهــد کــرد و در نتیجــه شــاهد تنبلــی
بیشــتری باشــیم .بــه طــور طبیعــی چنیــن نتیج ـهای حتــا از ســادهترین مــدل
نیــز بــه دســت نمیآیــد ،جایــی کــه افزایــش دســتمزدها هــم اثــر درآمــدی و هــم
اثــر جانشــینی دارد و در عمــل ایــن دو ترکیــب میشــوند و نتیجـهاش ایــن اســت
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کــه افزایــش دســتمزدها بــه طــور معمــول بــه معنــای ســاعات کاری بیشــتر ،و نــه
کمتر ،است.
امــا در طــول زمــان عامــل مهــم دیگــری نیــز علیــه نگــرش کینــز نســبت بــه
تفریــح وارد عمــل شــده؛ فناوریهــای تــازه تنهــا بــه معنــای شــیوههای بهتــر
ی نیســتند ،بلکــه بــه معنــای مجموع ـهی سرســام
بــرای تولیــد کاالهــای قدیم ـ 
آوری از محصــوالت تــازه هــم هســتند .در حالیکــه ممکــن اســت بــه بــازدهی
نزولــی در مصــرف کاالهــای قدیمــی برســیم ،محصــوالت تــازه میتواننــد
لذتهــای تــازهای را بــه ارمغــان بیاورنــد .شــاید در مــورد تابــع مطلوبیتمــان
بایــد تابــع دیکســیت 24ـ اســتیگلیتز 25را در نظــر بگیریــم کــه در آن هــر محصــول
بــه صــورت جداگانــه تابعــی مقعــر دارد ،ا ّمــا جایــی کــه نــوآوران بــه طــور دایــم
محصــوالت بیشــتر و بیشــتری را عرضــه میکننــد ،تابــع کلــی مطلوبیــت بیشــتر
و بیشــتر بــه ســوی خطــی شــدن میــل میکنــد .تــا زمانیکــه آیپدهــای جدیــد
ی بــرای
پُرزرقوبــرق و کفشهــای جدیــد بــراق بــه بــازار میآینــد ،شــانس کم ـ 
بشریت قائل هستم که در آیندهای نزدیک از میل به ثروت دست بردارد.
درحالیکــه کینــز ایــدهی تفریــح بیشــتر را دوســت داشــت ،دشــمنان تنبلــی
شــاید بــه ایــن خاطــر دلگــرم شــوند کــه بشــر همچنــان تمایــل خواهــد داشــت
بــرای کســب درآمــد بیشــتر ،ســختتر کار کنــد .ایــن دشــمنان تنبلــی احتمــاالً
بایــد بیــش از همــه نگــران افزایــش ســطح عــدم فعالیــت اقتصــادی در میــان
افــراد بــا ســطح آمــوزش پایینتــر باشــند .اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد ،همــراه بــا
افزایــش نابرابــری و نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا حمایــت قابــل قبــول از بـیکاران،
احتمــاالً شــاهد خواهیــم بــود کــه ســبک زندگــی بخــش بیشــتری از جامعــه
شامل تالشی اندک برای کار کردن باشد.
بــرای حســد نیــز بــه طــور مشــابه نشــانههای اندکــی از ناپدیــد شــدن بــه
چشــم میخــورد .صنعــت گســتردهای تنهــا بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه کــه بــه
مــردم بخشــی از زندگــی افــراد ثروتمندتــر را نشــان بدهــد .مــردم بهنــدرت بــه
حســادت اعتــراف میکننــد .یــک نظرســنجی نشــان داده بیــش از نیمــی از
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امریکاییهــا میگوینــد «فرزنــد داشــتن» یــا «داشــتن زمــان کافــی بــرای انجــام
کاری کــه دوســت دارنــد» بــرای آنهــا بســیار مهــم اســت ،در حالیکــه تنهــا ۱۳
درصــد آنهــا اعتــراف کردهانــد کــه «ثروتمنــد بــودن» بــرای آنهــا از اولویــت
زیــادی برخــوردار اســت .بــا ایــن حــال بهســختی میتــوان گفــت ایــن
نظرســنجی بازتابدهنــدهی خواســت واقعــی افــراد اســت یــا بازتابدهنــدهی
آنچــه آنهــا دوســت دارنــد بگوینــد ،یــا اصــ ً
ا نشــاندهندهی نوعــی رونــد
است.
بــه طــور قطــع یکــی از تفســیرهای خشــم اخیــر نســبت بــه ثروتمنــدان ،کــه
هــم در نظرســنجیها و هــم در جنبــش اشــغال (وال اســتریت) خــودش را نشــان
داده ،افزایــش حســد اســت .تحقیقــات نشــان داده افــراد وقتــی در میــان گروهــی
از افــراد ثروتمندتــر احاطــه شــدهاند کمتــر احســاس خوشــحالی میکننــد و
حســد یکــی از دالیــل آن اســت [ .]۱۹تــا وقتــی تعــداد زیــادی از افــراد بســیار
ثروتمنــد وجــود داشــته باشــند کــه ســبک زندگــی آنهــا مزایایــی را برایـشان به
ارمغــان مــیآورد کــه افــراد معمولــی از آن محرومنــد ،فکــر نمیکنــم افزایــش
ثروت به حذف حسد بینجامد.
در مــورد دو گنــاه جســمانی دیگــر یعنــی شکمپرســتی و شــهوت چــه
میتــوان گفــت؟ بــاال بــودن میــزان چاقــی مفــرط نشــان میدهــد شــکم پرســتی
پابرجــا و برقــرار اســت ]۲۰[ .وقتــی ماجــرا بــه چاقــی مفــرط مربــوط میشــود،
در رقابتــی میــان دو فنــاوری حضــور داریــم ]۲۱[ :صنایــع غذایــی بــا راهکارهایــی
بهصرفهتــر از نظــر زمانــی بــرای مصــرف خوراکیهــای خوشــمزهتر و صنایــع
مربــوط بــه رژیمهــای غذایــی کــه راهکارهایــی را بــرای کاهــش وزن ارایــه
میدهنــد .در بیشــتر دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم ،نوآوریهــای فناورانــه
در صنایــع غذایــی ،شــامل فس ـتفودها و اجاقهــای مایکروویــو ،در ایــن رقابــت
دست برتر را داشتهاند و در نتیجه بیشتر غذا خوردهایم.
بــا وجــود ایــن بــه نظــر میرســد چنیــن رونــدی از ســال  ۲۰۰۰کنــد شــده و
شــاید بتــوان گفــت بهبودهــا در فناوریهــای مربــوط بــه رژیــم غذایــی مناســب
باالخــره در حــال جبــران عقبافتادگــی هســتند ]۲۲[ .نوآوریهــای فناورانــه در
ی را ارایــه کننــد کــه ســایز دور کمرمــان را
تالشــند محصــوالت خوشطعمــ 

ثروت و جامعهی خودمحافظ 129

کمتــر افزایــش دهــد؛ چــرا کــه مــردم چنیــن میخواهنــد .تردیــد دارم کــه
متخصصــان الهیــات در قــرون وســطی تصــور کــرده بودنــد شــکم پرســتی ناپدیــد
خواهــد شــد اگــر یــک کشــور مملــو از مردمــی باشــد کــه شکمهایشــان از
محصــوالت خوشطعــم کمکالــری پــر کننــد کــه مــا را چــاق نمیکنــد؛ هرچنــد
این شیوه خطر کمتری را متوجه سالمت عمومیمیکند.
آیــا ثــروت رو بــه افزایــش و فناوریهــای تــازه بــه معنــای تغییــر در گنــاه
شــهوت ،یــا دســتکم رابطــهی جنســی خــارج از ازدواج خواهنــد بــود؟ یــک
بررســی مربــوط بــه گروههــای ســنی و اجتماعــی نشــان داد رابطــهی جنســی
پیــش از ازدواج بیــن گــروه ســنی متولــد  ۱۹۴۴و گــروه ســنی متوســط  ۱۹۷۴در
ســنین پایینتــر و شــاید بــا فراوانــی بیشــتر رخ داده و پــس از آن تعدیــل شــده.
[ ]۲۳آمارگیــری عمومیاجتماعــی 26نشــان میدهــد نســبت افــراد بالغــی کــه
معتقدنــد رابطــهی جنســی خــارج از ازدواج اشــتباه اســت از ســال  ۱۹۷۰بــا
رشــدی  ۱۰درصــدی از حــدود  ۷۰درصــد بــه حــدود  ۸۰درصــد رســیده.
روندهــای مربــوط بــه خیانــت در زناشــویی را مشــکلتر میتــوان معیــن کــرد،
ا ّمــا بهنــدرت میتــوان بررســیای را یافــت کــه حاکــی از تغییــری عظیــم در
رفتــار باشــد و بهتریــن تحقیقــات هــم نشــان میدهنــد کــه قریــب بــه اتفــاق
امریکاییها به تکهمسری تمایل دارند]۲۴[ .
یــک نگــرش قابــل قبــول میتوانــد بــه تغییــرات طــی دهــه  ۱۹۶۰مربــوط
شــود کــه باعــث حــذف موانــع قانونــی و فناورانــهی رابطــه جنســی پیــش از
ازدواج و طــاق شــد کــه باعــث تغییــر در رفتــاری شــدند کــه شــامل مالیــات
پیــش از ازدواج بیشــتر و ،بــه طــور موقــت ،میــزان طــاق بــه مراتــب بیشــتر
میشــد ]۲۵[ .بــا ایــن همــه بــه نظــر میرســد ایــن تحــوالت هرچنــد ســطح
نمــودار مربــوط بــه چنیــن رفتارهایــی را تغییــر دادهانــد ا ّمــا بــر نــرخ رشــد آن
بیتأثیر بودهاند.
عــاوه بــر ایــن ،بیمــاری ایــدز نیــز از جذابیــت رابطــهی جنســی خــارج از
ازدواج کاســته و خطــرات ناشــی از دیگــر بیماریهــای مقاربتــی نیــز پابرجــا
هســتند .افزایــش بــازده نســبت بــه مهــارت باعــث شــده بــازده ســرمایهگذاری
26.The General Social Survey
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روی کــودکان افزایــش یابــد و برخــی پژوهشهــا نشــان میدهنــد جدایــی
والدیــن بــر آمــوزش و درآمــد آینــدهی کــودک اثــر منفــی دارد ]۲۶[ .بعیــد
میدانــم میــزان گناههــای مربــوط بــه شــهوت در میــان نــوادگان مــا نســبت بــه
نسل ما تغییر چندانی بکند.
27
در مــورد خشــم ،بــا نظــر اســتیون پینکــر هــم نظــرم کــه اعتقــاد دارد
موجودیــت بشــر بــه طــور پایــداری بــه ســوی خشــونت کمتــر در حرکــت اســت
و گمــان میکنــم ایــن رونــد ادامــه یابــد ]۲۷[ .شــهرهای امریــکا بهمراتــب
امنتــر از آن چیــزی هســتند کــه زمانــی بودنــد .امــا ایــن کاهــش در خشــونت
بازتابدهنــدهی بهبودهــا در فناوریهــای بهکاررفتــه توســط پلیــس و بخــش
نظــارت اســت و همچنیــن از انتخــاب سیاســی مبنــی بــر افزایــش شــدید دوران
قوخــوی مــا نــدارد.
حبــس ناشــی میشــود و ارتبــاط چندانــی بــا تغییــر در خل 
مــا در امنیــت بیشــتری زندگــی میکنیــم امــا اص ـ ً
ا مطمئــن نیســتم کــه هیــچ
تغییری در شخصیت اخالقی ما ایجاد شده باشد.
ی اکنــون رنــگ باختهانــد ــــ امــروز در غــرب،
برخــی از نفرتهــای قدیمــ 
دشــمنیهای نــژادی و ضدیــت بــا یهودیــت بــه مراتــب کمتــر از گذشــته اســت
ــــ ا ّمــا بــه نظــر میرســد ظرفیــت بشــریت در تنفــر ورزیــدن بهانــدازهی ظرفیــت
آن بــرای عشــق ورزیــدن عمیــق اســت .موفقیــت مــا بــه عنــوان گونــهای از
موجــودات زنــده بــه میــزان زیــادی مدیــون توانایــی مــا در تشــکیل گروههایــی
بــرای همــکاری و مبــارزه بــا عوامــل خارجــی اســت .تمایــل عمیــق مــا بــرای
ایجــاد مرزبنــدی ذهنــی میــان خودیهــا و غیرخودیهــا همــواره باعــث خواهــد
شــد نســبت بــه روایتهــای مربــوط بــه تهدیدهــای ناشــی از غیرخودیهــا
حســاستر باشــیم و ایــن روایتهــا میتواننــد بهراحتــی بــه شــکل دشــمنی و
نفرت در بیایند.
گلیــزر تأثیــر فناوریهــای نویــن بــر گســترش تنفرهــای جمعــی را بررســی
کــرده ]۲۸[ .از آنجــا کــه گســترش روایتهــا و داســتانها آســانتر شــده،
عرضــهی تنفــر بــا راحتــی بیشــتری امکانپذیــر اســت .ا ّمــا ایــن فناوریهــای
27.Steven Pinker
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مهیــا ســاختهاند.
نویــن همزمــان امــکان رد کــردن روایتهــای قدیم ـ 
ی را نیــز ّ
بســیاری ابــراز نگرانــی کردهانــد کــه محتــوای قابــل تنظیــم بــرای هــر کاربــر کــه
توســط اینترنــت ممکــن شــده بــه گروهبنــدی ایدئولوژیــک بیشــتری بینجامــد،
ا ّمــا بررســیهای عملــی نشــان میدهنــد کاربــران اینترنــت بــا آغــوش بــاز بــا
تنــوع نگرشهــای ایدئولوژیــک مواجــه میشــوند ]۲۹[ .بــا در نظــر گرفتــن ایــن
دو رونــد کــه در جهــت مخالــف عمــل میکننــد ،بهســختی میتــوان پیشبینــی
کرد میزان تنفر در دهههای پیش رو بیشتر خواهد بود یا کمتر.
در نهایــت بــه تکبــر میرســیم کــه اغلــب بــه عنــوان بزرگتریــن گنــاه در
نظــر گرفتــه میشــود؛ چــرا کــه تکبــر باعــث میشــود فــرد خواســتههای
فــردیاش را نســبت بــه اصــول اخالقــی در اولویــت قــرار دهــد .در حالیکــه
برخــی روانشناســان ادعــا میکننــد خودخواهــی بــه شــدت افزایــش یافتــه و
باعــث ایجــاد «نســل خودمحــور »28شــده [ ]۳۰گروهــی دیگــر اعتقــاد دارنــد
تغییــرات مشاهدهشــده نســبتاً انــدک هســتند ]۳۱[ .یــک تحلیــل مربــوط بــه
اشــعار آهنگهــای مشــهور نشــان داد کــه اســتفاده از واژههایــی ماننــد «مــن» در
دورهی زمانــی  ۱۹۸۰تــا  ۲۰۰۷افزایــش یافتــه کــه شــاید بتوانــد بــه عنــوان
نشانهای از رشد خودشیفتگی در نظر گرفته شود]۳۲[ .
چــرا بایــد انتظــار داشــته باشــیم خودخواهــی یــا خودشــیفتگی در طــول
زمــان افزایــش یابــد؟ یــک تفســیر میتوانــد ایــن باشــد کــه تحــوالت در فنــاوری
و افزایــش ثــروت باعــث شــدهاند امــکان خریــد خدمــات اساســی در بــازار توســط
فــرد افزایــش یابــد و در نتیجــه فــرد بــرای برخــورداری از ایــن خدمــات نیــازی
بــه تکیــه بــر روابــط اجتماعــی و عضویــت در گــروه ،ماننــد عضویــت در ســازمان
اخــوت ،نــدارد ]۳۳[ .ایــن تحــوالت ممکــن اســت باعــث تأکیــد والدیــن بــر
دس ـتآوردهای شــخصی شــده باشــند و از تأکیــد آنهــا بــر خودتخریبــی ،کــه
اغلــب بــرای شــرایط گروهــی مفیــد اســت ،کاســته باشــند .اگــر چنیــن روندهایــی
ادامه یابند ،مشاهدهی کاهش در روند تکبر غافلگیرکننده خواهد بود.
از منظــر ایــن گناهــان باســتانی ،بهســختی میتــوان امیــدی بــه آینــدهای
مدنظــر کینــز خوشبینانــه بــود ،امــا در ۸۳
اخالقیتــر داشــت .چشــمانداز ّ
28.Generation Me
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ســال اخیــر بهســختی میتــوان مــواردی بــرای اثبــات آن یافــت .بــا نگاهــی بــه
پیــش رو ،احتمــاالً نــوادگان مــا همچنــان تنفــر و حســادت خواهنــد ورزیــد،
همچنــان بــا پرخــوری و شــهوت در نبــرد خواهنــد بــود و اگــر در یــک مــورد
بتــوان بــا اطمینــان بیشــتری ســخن گفــت ،ایــن اســت کــه آنهــا متکبرتــر
خواهنــد بــود؛ دســتکم اگــر جهــان بــه ثروتمندتــر شــدن و بهتــر شــدن در
برآورده ساختن خواستهای ما ادامه دهد.
اژدهایان کجایند؟ تهدیدهای پیش روی کامیابی آینده
تحقــق جهانــی کــه ثــروت و کامیابــی در سرتاســر آن گســترده شــده باشــد
سرنوشــت محتــوم نیســت .بــه طــور حتــم خطراتــی شــناخته شــده و ناشــناخته
بــا عامــل انســانی یــا طبیعــی میتواننــد ســناریوی نســبتاً رو بــه پیشــرفتی را کــه
تاکنــون در مــورد آن بحــث شــد از مســیر منحــرف کنــد .کینــز زمانــی مقالـهی
«احتمــاالت اقتصــادی بــرای نــوادگان مــا» را مینوشــت کــه هزینههــای
اقتصــادی رکــود بــزرگ اص ـ ً
ن نیــز کــه جنگــی
ا نمایــان نشــده بودنــد .حتــا ای ـ 
جهانــی در آن مقیــاس راه اســت قابــل تصـ ّور نبــود .یــک درگیــری بــزرگ میــان
قدرتهــای جهــان هنــوز هــم محتمــل اســت؛ نبــردی کــه امــروز میتوانــد
ویرانـیای بیشــتر از آنچــه را در دهـهی  ۱۹۳۰روی داد بــه بــار بیــاورد .ســاحهای
کشــتار جمعــی خطــرات ناشــی از دولتهــای متخاصــم و گروههــای تروریســتی
را افزایــش داده .عــاوه بــر ایــن ،بالیــای طبیعــی شــامل آنهایــی کــه بــه طــور
بالقــوه بــه تغییــرات آب و هوایــی و بیماریهــای واگیــر مربــوط میشــوند ،ایــن
ظرفیــت را دارنــد کــه آســیب شــدیدی (بــه رونــد رو بــه رشــد اقتصــاد جهــان)
وارد ســازند .همچنیــن ممکــن اســت ســقوطی سیاســی را تجربــه کنیــم کــه بــه
از دســت رفتــن آزادی اقتصــادی و حفاظــت از حــق مالکیــت بینجامــد .ایــن
مشــکالت بــه خــودی خــود اقتصــادی نیســتند ،امــا ممکــن اســت ویرانیهایــی
را بــه بــار بیاورنــد کــه در نتیج ـهی آن نــوادگان مــا در جهانــی حضــور داشــته
باشند که از جهان ما ثروتمندتر نباشد.
در واقــع کودکــی کــه در دوران انتشــار مقالــهی کینــز متولــد شــده باشــد
(ماننــد پــدر مــن) تقریبــاً همــهی عمــرش را در ســایهی آخرالزمانــی ناشــی از
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نبــرد میــان قدرتهــای بــزرگ ســپری کــرده .نخســت ،درگیریهــای شــدیدی
کــه بــا حملـهی ژاپــن بــه منچــوری آغــاز شــد و از  ۱۹۳۱تــا  ۱۹۴۵ادامــه یافــت.
بعــد از  ،۱۹۴۵جنــگ ســرد و پیامدهــای گ ـهگاه داغ آن ،تــا چهلوچهــار ســال
بعــد؛ یعنــی ســقوط دیــوار برلیــن بــر جهــان ســایه افکنــده بــود .بــرای بیشــتر آن
ســالها ،یــک قتلعــام هســتهای هــر چنــد دور امــا بــرای همــه واقعــی بــود و
همــواره محتمــل بــه نظــر میرســد کــه نــوادگان مــا ،اگــر از چنیــن جنگــی جــان
ســالم بــه در ببرنــد ،بایــد در جهانــی آغشــته بــه رادیواکتیــو زندگــی کننــد کــه
به مراتب فقیرتر از جهان امروز ما خواهد بود.
خطــر درگیــری نظام ـی میــان قدرتهــای بــزرگ بــه مراتــب کمتــر از ســال
 ۱۹۸۹اســت ،ا ّمــا حتمــاً هنــوز تهدیدهایــی باقــی ماندهانــد .روســیه همچنــان
قــوای نظامیخوبــی دارد و قــدرت چیــن نیــز بهســرعت در حــال رشــد اســت.
ویرانــی مطلقــی کــه جنــگ میــان ابرقدرتهــا میتوانــد بــه بــار بیــاورد بهتریــن
عامــل بازدارنــده بــرای وقــوع چنیــن جنگــی اســت ،ا ّمــا شــرطش ایــن اســت کــه
رهبرانــی معقــول قــدرت را در اختیــار داشــته باشــند .دور از ذهــن نیســت کــه
مردانــی نهچنــدان منطقــی ،ماننــد آنهــا کــه آلمــان و ژاپــن را در دهـهی ۱۹۳۰
رهبری کردند ،زمام امور را در قدرتهای بزرگ در اختیار بگیرند.
بهرغــم تمایــل گا هوبــیگاه امریــکا بــرای آغــاز جنگهــای کوچکتــر،
بهســختی میتــوان تصــور کــرد فرآینــد دموکراتیــک امریــکا رهبرانــی را تولیــد
کنــد کــه بــرای بــه راه انداختــن یــک جنــگ جهانــی دیگــر اشــتیاقی داشــته
باشــند .روســیه تــا حــدی دموکراتیــک اســت .رهبــران فعلــی ایــن کشــور ممکــن
اســت در مــواردی از جنــگ اســتقبال کننــد ا ّمــا در مــورد آنهــا نیــز منافــع کمـی
را میتــوان در ازای بــه خطــر انداختــن همهچیــز در یــک جنــگ میــان
ابرقدرتهــا متصــ ّور بــود .بــه نظــر میرســد رهبــران چیــن نیــز کــه بــرای
بازپــس گرفتــن قــدرت در تایــوان و دیگــر مناطقــی کــه پیشتــر تحــت نفــوذ
چیــن بودهانــد مصمــم هســتند ،ا ّمــا شــیوهی رهبــری چینــی هــم کامـ ً
ـا صبــور
و هم نسبتاً عقالیی است.
تهدیــد بزرگتــر میتوانــد از زیــرورو شــدن اساســی ســاختار سیاســی،
احتمــاالً در روســیه یــا چیــن ،ناشــی شــود .بهبــود شــرایط اقتصــادی و رشــد
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شهرنشــینی در چیــن بــه افزایــش شــدید خواســت دموکراســی خواهــد انجامیــد.
افــت شــدید اقتصــادی در چیــن هــم میتوانــد شورشــی اجتماعــی را بــه بــار
بیــاورد .در بهتریــن حالــت ،ایــن خیــزش بــه گــذاری صلحآمیــز و ایجــاد
پرجمعیتتریــن جمهــوری جهــان بینجامــد .بــا ایــن حــال چنیــن گذارهایــی
معمــوالً بــا هرجومــرج همراهنــد و گذارهــای نــاکام بــه دموکراســی هــم اغلــب بــه
نظامیگــری یــا دیگــر نســخههایی از کودتاهایــی اســتبدادی ختــم میشــوند.
هیتلــر (بــرای مثــال) نماینــدهی انزجــار راس ـتگرایان از گــذار بــه دموکراســی
وایمر بود.
بــا در نظــر گرفتــن بیاطمینانــی شــدید چنیــن گــذاری و اینکــه در دوران
آشــوب معمــوالً رهبرانــی بیــش از حــد خوشبیــن در رأس قــرار میگیرنــد،
میتــوان گفــت جهــان میتوانــد بــا خطراتــی مواجــه شــود .میتوانیــم امیــدوار
ی باشــد و چیــن یــا بــه طــور پایــدار
باشــیم گــذار روســیه بــه دموکراســی دایمـ 
بــه ســوی دموکراســی حرکــت کنــد ،یــا دســتکم باثبــات باقــی بمانــد ،امــا
بهســختی میتــوان از یــاد بــرد کــه مائــو 29زمانــی گفــت« :مهــم نیســت
چهجــور جنگــی در بگیــرد ــــ متعــارف یــا هســتهای ــــ مــا پیــروز خواهیم شــد»
چــرا کــه «مــا ممکــن اســت بیــش از  ۳۰۰میلیــون نفــر را از دســت بدهیــم .خــب
که چی؟»
تهدیــد افــرادی بــا ایدههــای بهشــدت خرابکارانــه کــه رهبــری دولتهــای
شــرور یــا گروههــای تروریســتی را بهعهــده دارنــد بــه مراتــب بیشــتر اســت و
ســاحهای کشــتار جمعــی ایــن امــکان را حتــا بــرای گروههــای کوچــک هــم
ی بــه بــار بیاورنــد .حمــات هســتهای
مهیــا ســاخته کــه ویرانیهــای عظیمــ 
ّ
پیدرپــی علیــه شــهرهای بــزرگ ویرانــی عظیمیبــه بــار خواهــد آورد و احتمــاالً
بــه در هــم شکســتن تجــارت و بازرگانــی خواهــد انجامیــد کــه در نتیجــه از مســیر
کامیابــی و ثــروت بیشــتر منحــرف خواهیــم شــد .هرچنــد بــا توجــه بــه آنچــه در
دوازده ســال پــس از حمــات  ۱۱ســپتامبر ســال  ۲۰۰۱بــه مرکــز تجــارت جهانی
و پنتاگــون دیدهایــم ،تــوان بازگش ـتپذیری در مقابــل چنیــن حمالتــی بیشــتر
29.Mao

بنیانگذار چین کمونیست (مترجم)
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از میزان آسیب پذیری نسبت به آنها بوده است.
آن حمــات در واقــع یــادآور ایــن بودنــد کــه یــک ســازمان ،بــا اعضایــی
آمــادهی مــرگ ،تــا چــه حــد میتوانــد ویرانــی ایجــاد کنــد .تروریســتهای
یازدهــم ســپتامبر بــه هیــچ ســاحی پیشــرفتهتر از تیــغ موکتبــری مجهــز
نبودنــد و بــا ایــن حــال توانســتند بــه دو ســاختمان عظیــم و نمادیــن امریکایــی
حملــه کــرده و هــزاران نفــر را بکشــند .بــا وجــود ایــن ،اقتصــاد و حتــا مرکــز شــهر
نیویورک به حرکت رو به جلو و همراه با فراز و نشیب خود ادامه دادند.
تصــور اینکــه تروریســتهای آینــده ،کــه شــاید توســط دولتهــای شــرور
مســلح شــدهاند ،آســیبهای بیشــتری را بــه مراکــز پرجمعیتتــری وارد کننــد
دور از ذهــن نیســت .شــاید امریــکا بیــش از پیــش بــرای تأمیــن امنیــت
ســرمایهگذاری کــرده ،ا ّمــا بــا در نظــر گرفتــن فراوانــی افــرادی کــه از امریــکا
خشــمگین هســتند ،ادامــه چنیــن حمالتــی اجتنــاب ناپذیــر بــه نظــر میرســد.
در نهایــت ،حملــهای در مقیاســی بزرگتــر کــه آســیب بیشــتری بــه همــراه
داشــته باشــد محتمــل بــه نظــر میرســد ،ا ّمــا غــرب خواهــد توانســت بازهــم از
ایــن حمــات بــه ســامت عبــور کنــد ،همانطــور کــه پــس از حمــات یازدهــم
ســپتامبر و جنــگ جهانــی دوم بهبــود یافــت؛ مگــر اینکــه اقدامــات تروریســتی
بتوانند بخشهای عظیمی از شهرهای امریکا یا اروپا را از بین ببرند.
ســنجش میــزان خطــر ناشــی از بالیــای طبیعــی مشــکلتر اســت ،ا ّمــا بــه
نظــر میرســد بیشــتر رنــج و مشــکالتی را در ســطح محلــی ایجــاد کننــد و باعــث
مصیبــت اقتصــادی فراگیــر نشــوند؛ مگــر اینکــه حادثــهای در ســطح جهانــی
روی بدهــد کــه بــه طــور تاریخــی تنهــا بیماریهــای واگیــر از چنیــن مقیاســی
برخــوردار بودهانــد .گردبــاد ،زلزلــه و ســیل نمــاد نوعــی از بالیــای طبیعــی
هســتند کــه صدهــا هــزار قربانــی بــه جــای گذاشــتهاند .بــا ایــن حــال
بررسـیهای کان 30نشــان داده ایــن فجایــع تلفــات بیشــتری در کشــورهای فقیــر
داشــتهاند ،شــاید بــه ایــن خاطــر کــه کشــورهای ثروتمندتــر از زیرســاختهای
بهتــری برخوردارنــد و بخــش عمومیقدرتمندتــری دارنــد کــه بهتــر میتواننــد
به چنین فجایعی واکنش نشان بدهند.
30.Kahn
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رابطـهی میــان برخــورداری از ثــروت بیشــتر و فنــاوری باالتــر با آســیبپذیری
کمتــر نشــان میدهــد جهانــی ثروتمندتــر احتمــاالً ایمنتــر نیــز خواهــد بــود؛
هرچنــد دو عامــل دیگــر در جهــت عکــس عمــل میکننــد .نخســت اینکــه
توســعه میتوانــد بــه معنــای اســتفاده از تکنولوژیهــای خطرنــاک ماننــد
نیروگاههــای اتمــی هــم باشــد کــه میتواننــد بــه اثــر بالیــای طبیعــی شــدت
ببخشــند؛ ماننــد تجرب ـهي تراژیــک ژاپــن در ســال  .۲۰۱۱دیگــر اینکــه اینکــه
تغیــرات شــرایط آبوهوایــی احتمــاالً بــه امــکان وقــوع بالیایــی شــدیدتر
میافزایــد ،ماننــد اینکــه بــاال آمــدن ســطح آبهــای آزاد باعــث افزایــش خطــر
سیل میشود.
در حالیکــه چنیــن فجایعــی میتواننــد ویرانــی بســیاری بــه بــار بیاورنــد
امــا بهطــور تاریخــی تأثیــر آن از نظــر جغرافیــای و زمانــی محــدود بــوده.
طوفانهــای موســمی پدیــدهای هســتند کــه بیشــتر مناطــق نزدیــک خــط اســتوا
را تحــت تأثیــر قــرا میدهنــد و بخــش بیشــتری از زلزلههــا نیــز روی گس ـلها
رخ میدهنــد .در دو قــرن اخیــر ،مــوارد اندکــی را میتــوان یافــت کــه در آن
رشــد بلندمــدت یــک کشــور بــه خاطــر یــک زلزلــه ،طوفــان یــا ســیل دچــار
عقبگردی جدی شده باشد.
در مقابــل ،بیماریهــای واگیــر تاکنــون آســیبهای بهمراتــب بیشــتری را
وارد ســاختهاند .حداقــل ســه بــار در تاریــخ ،شــیوع یــک بیمــاری واگیــر بیــش از
 ۲۵میلیــون و شــاید تــا  ۱۰۰میلیــون نفــر را بــه کام مــرگ فرســتاده .دو فاجعـهی
نخســت شــیوع بیمــاری طاعــون ژوســتینیان در روم شــرقی در قــرن ششــم
(میــادی) و مــرگ ســیاه هشــت قــرن پــس از آن بودنــد .برخــی معتقدنــد
طاعــون ژوســتینیان بزرگتریــن بــای طبیعــی در طــول تاریــخ بشــر بــوده؛ چــرا
کــه تلفــات شــدید آن بــا تضعیــف شــدید امپراتوریهــای روم و ایــران همــراه
بــود و افــول آنهــا منــادی قرنهــا آشــوب سیاســی و درجــا زدن اقتصــادی بــود.
[ ]۳۵در مقابــل مــرگ ســیاه هرجومــرج سیاســی بهمراتــب کمتــری را ایجــاد
کــرد ،اگــر اصــ ً
ا هرجومرجــی ایجــاد کــرده باشــد ،و بــه افزایــش دســتمزدها
ختــم شــد کــه تــوازن میــان ســهم زمیــن بــه کارگــر را بــه ســود کارگــران بــه
هم زد.
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امــروز بعیــد اســت طاعــون خیارکــی 31بتوانــد ویرانــی گســتردهای را بــه بــار
بیــاورد .مــا آنتیبیوتیکهایــی داریــم کــه میتواننــد بــا ایــن بیمــاری بجنگنــد
و مهمتــر اینکــه امــروز میــزان تمــاس انســان بــا موشهــا کــه میتواننــد
حامــل کک ناقــل بیمــاری باشــند بــه شــدت کاهــش یافتــه .در واقــع ،بشــر در
جهــان ثروتمنــد بــه میــزان نســبتاً موثــری تأثیــر بیماریهایــی را کــه حشــرات
ناقــل آنهــا هســتند کاهــش داده و زیســتگاههای ناقــان خطرناکتریــن
بیماریها را از بین برده است.
فعــاالن بهداشــت و ســامت عمومــی تــاش کردهانــد انســانها از موشهــا
و دیگــر حیواناتــی کــه میتواننــد بــه خان ـهی ککهــا تبدیــل شــوند دور باشــند.
ماالریــا و تــب زرد از طریــق حــذف آبهــای راکــد کــه باعــث رشــد پشــهها
میشــود ریشــهکن شــدهاند .ســرمایهگذاری هنگفــت در آب آشــامیدنی ســالم
مؤثرتریــن راه بــرای کاهــش بیماریهایــی بــوده کــه در آب ناســالم رشــد
میکننــد ]۳۶[ .در حالیکــه بیمــاری ایــدز حــدود  ۳۵میلیــون نفــر را بــه کام
مــرگ فرســتاده ،مرگومیــر ناشــی از بیماریهــای مقاربتــی میتوانــد
بهوســیلهی توانایــی انســان در مراقبــت از خویشــتن و پرهیــزکاری و تکهمســری
محدود شود.
بــه نظــر میرســد اصلیتریــن تهدیــد بــرای بیماریهــای واگیــر در آینــده
بــه بیماریهایــی ماننــد آنفوالنــزا مربــوط شــود کــه از طریــق هــوا و تنفــس
منتقــل میشــوند .مرگومیــر ناشــی از شــیوع بیمــاری آنفوالنــزا در ســالهای
ی اســت بیشــتر از
 ۱۹۱۸و  ۱۹۱۹بیــن  ۵۰تــا  ۱۰۰میلیــون نفــر بــود کــه رقم ـ 
تلفــات جنــگ جهانــی اول .توانایــی ویــروس آنفوالنــزا در مقــاوم شــدن مقابــل
داروهــا باعــث محدودیــت توانایــی مــا در مقابلــهی دارویــی بــا آن شــده.
ی بــه شــیوع و گســترش بیمــاری در ســال ۱۹۱۸
جابهجایــی نیروهــای نظامــ 
کمــک کــرد و ماهیــت درهمتنیــدهی جهــان امــروز نیــز بــه ایــن معنــا اســت کــه
چنین ویروسهایی میتوانند بهسرعت در سطح جهان گسترش یابند.
بــا وجــود ایــن دالیلــی وجــود دارنــد کــه بتــوان بــر اســاس آنهــا نســبت بــه
توانایــی بشــر بــرای مواجهــه بــا بیماریهــای واگیــر آینــده امیــدوار بــود .مــا از
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دانــش پزشــکی وســیعی برخورداریــم کــه میتوانــد بــه فرآینــد درک ماهیــت
بیماریهــا کمــک کنــد ،حتــا اگــر بــه درمــان آنهــا نینجامــد .ایــن دانــش
احتمــاالً اســتراتژیهای پیشگیــری انتقــال بیمــاری ماننــد قرنطینــه یــا
اســتفاده از ماســک صــورت را توصیــه میکنــد .مــا بــه طــور قطــع نمیتوانیــم
مطمئــن باشــیم از مــرگ میلیونهــا نفــر جلوگیــری خواهیــم کــرد ،ا ّمــا اگــر
بیمــاری بــا ســرعتی بســیار بــاال شــیوع نیابــد ،میتوانیــم بــه انــدازهی کافــی
ســریع عمــل کــرده و از فاجعــهای در ســطح آنچــه ســال  ۱۹۱۸روی داد
جلوگیــری کنیــم .عــاوه بــر ایــن ،اقتصــاد مــا نیــز پــس از آن عقبگــرد نســبتاً
به سرعت بهبود یافت.
قحطــی ،آخریــن مــورد از بالیــای طبیعــی اســت کــه مشــابهتهایی بــا دیگــر
بحرانهــای مربــوط بــه منابــع طبیعــی ماننــد کمبــود انــرژی دارد ،ا ّمــا عرضـهی
مــواد خوراکــی ،برخــاف عرضــهی نفــت ،زغــال ســنگ و مــواد معدنــی ،بــه
شــرایط آب و هوایــی وابســته اســت و در نتیجــه آســیبپذیری بیشــتری هــم
دارد .بــا وجــود ایــن رونــد مربــوط بــه تولیــد غــذا نشــان میدهــد بشــر مــواد
خوراکــی بیشــتر و بیشــتری تولیــد میکنــد؛ آن هــم بــا اســتفاده از زمینهایــی
کمتــر و کمتــر .پیشــرفتها در فنــاوری تولیــد مــواد خوراکــی ،تأمیــن خــوراک
میلیونهــا نفــر را ســادهتر از همیشــه کــرده و نوســان تولیــد مــواد خوراکــی در
کشورهای ثروتمند نسبتاً پایین است.
پیشبینیهــای منادیــان سرنوشــت شــوم فاجعــهای غذایــی ناشــی از
افزایــش جمعیــت کامــ ً
ا اشــتباه از کار درآمدهانــد ]۳۷[ .کاهــش زمینهــای
مــورد اســتفاده بــرای تولیــد مــواد خوراکــی نشــان میدهــد افزایــش تولیــد مــواد
خوراکــی در صــورت نیــاز کامــ ً
ا امکانپذیــر اســت و میتوانیــم در صــورت
ضــرورت از مصــرف انــواع خوراکــی ماننــد گوشــت کــه تولیدشــان نیازمنــد غــات
بیشــتری اســت ،بــه اســتفاده از غــات پایــه روی بیاوریــم .کمبــود (در عرضــه) تــا
وقتــی دولتهــا از طریــق اقداماتــی ماننــد کنتــرل قیمتهــا واکنــش نشــان
ندهنــد ،بــا افزایــش قیمــت و در نتیجــه واکنــش تولیدکننــدگان محصــوالت
کشاورزی همراه خواهد شد.
عــاوه بــر ایــن ،بــزرگ بــودن زمیــن و تنــوع جغرافیایــی آن تــوان بالقــوهی
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تأثیرگــذاری تغییــرات آب و هوایــی بلندمــدت را محــدود میکنــد .بــه طــور قطــع
ممکــن اســت گــرم شــدن زمیــن بــه بدتــر شــدن شــرایط کشــاورزی در صحــرای
آفریقــا بینجامــد .بــا وجــود ایــن تغییــرات اقلیمـی بلندمــدت احتمــاالً میتواننــد
تأثیــر مثبــت بیشــتری بــر ســرزمینهایی وســیع در کانــادا و ســیبری داشــته
باشــند؛ ســرزمینهایی کــه در صــورت گرمتــر شــدن میتــوان بهــرهی بیشــتری
از آنها برد.
خطــر قحطــی نهتنهــا در روندهــای بلندمــدت ،بلکــه در شــوکهای
ی میتواننــد چنیــن
کوتاهمــدت نیــز احســاس میشــود و تغییــرات اقلیمــ 
شــوکهایی را تشــدید کننــد .بــه طــور تاریخــی ،قحطیهــا بازتابدهنــدهی
ترکیبــی از مشــکالت در کشــاورزی و سیاســت هســتند :یــک شــوک مو ّقتــی بــا
ناکارآمــدی یــک نظــام سیاســی در فراهــم آوردن کمــک بــه قحطـیزدگان همــراه
میشــود ]۳۸[.قحطــی بــزرگ چیــن در ســالهای  ۱۹۵۸تــا  ۱۹۶۱شــدیدترین
قحطــی اســت کــه در آن بیــش از  ۳۰میلیــون نفــر جــان دادنــد .در ســالهای
 ۱۹۲۹ ،۱۹۲۷و اوایــل قــرن نوزدهــم در چیــن هــم قحطــی رخ داده بــود]۳۹[ .
اتحــاد جماهیــر شــوروی شــاهد مــرگ میلیونهــا نفــر بــر اثــر قحطــی در
ســالهای  ۱۹۲۱تــا  ۱۹۲۲،۱۹۳۲تــا  ۱۹۳۳و  ۱۹۴۶تــا  ۱۹۴۷بــود .همچنیــن
قحطیهایــی شــدید در بنــگال در ســال  ،۱۹۴۳بنــگالدش در ســال ،۱۹۷۴
کامبــوج در ســال  ۱۹۷۵تــا  ۱۹۷۹و کــرهی شــمالی در ســال  ۱۹۹۵تــا ۱۹۹۹
روی دادهاند.
بــا نگاهــی بــه رواج قحطــی در نقــاط مختلــف میتــوان گفــت قحطــی
پدیــدهای اســت کــه در جهــان ثروتمنــد روی نمیدهــد .آخرینبــار کــه اروپــا
قحطــی را تجربــه کــرد ،بــه بیــش از شــصت ســال پیــش بــاز میگــردد ،و
واقعــهی وحشــتناک قحطــی بــزرگ در چیــن نیــز نیمقــرن پیــش روی داده
اســت .حتــا اگــر کشــورهایی بــا کاهــش شــدید محصــوالت کشــاورزی مواجــه
شــوند ،تنــوع آب و هوایــی در سرتاســر جهــان مجمــوع میــزان تولیــد محصــوالت
کشــاورزی را نســبتاً ثابــت نگــه خواهــد داشــت .تــا وقتــی کشــورها یــا از تــوان
مالــی خریــد غــات از دیگــر کشــورها یــا از امــکان دریافــت کمکهــای
بشردوســتانه (بــر خــاف کــرهی شــمالی در دهــه  )۱۹۹۰برخــوردار باشــند ،خطــر
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ناشی از قحطی بسیار کم خواهد بود.
بــه نظــر میرســد خطــر کمبــود دیگــر منابــع طبیعــی حتــا کمتــر باشــد؛ چــرا
کــه دیگــر منابــع کــه در مقایســه بــا محصــوالت کشــاورزی کــه نتیجـهی جریانــی
از ترکیــب نهادههــای آب و هــوا ،خــاک و انســان هســتند ،بــا دوامترنــد .از دهـهی
 ۱۹۷۰تاکنــون ،نگرانیهایــی در مــورد تمــام شــدن نفــت وجــود داشــته و
نگرانیهــای فعلــی نیــز بــه فســفر مربــوط میشــود کــه مــادهی اولیــهای
حیاتــی بــرای تولیــد کــود اســت ]۴۰[ .از آب نیــز گاهــی بــه عنــوان منبعــی
کمیــاب نــام بــرده میشــود و عناصــر خاکــی کمیــاب هــم کــه در باتریهــا و
دیگــر محصــوالت الکترونیکــی بــه کار میرونــد میتواننــد بــا کمبــود عرضــه
مواجه شوند.
هرچنــد همــواره بــازاری بــرای مقاالتــی کــه نســبت بــه ســناریوهای شــوم
هشــدار میدهنــد وجــود خواهــد داشــت ،ا ّمــا حفــظ منابــع ،نــوآوری و جایگزینــی
همگــی علیــه سرنوشــتی شــوم عمــل میکننــد .نیروهــای طبیعــی عرضــه و
تقاضــا بــه ایــن معنــا هســتند کــه اگــر تقاضــا از عرضــه فراتــر بــرود ،قیمتهــا
افزایــش خواهنــد یافــت و مصرفکننــدگان در واکنــش بــه آن از میــزان خریــد
میکاهنــد .ســی ســال پیــش ،خــودروی هونــدا ســیویک بــا هــر گالــن بیــش از
پنجاهوپنــج مایــل را در بزرگــراه طــی میکــرد ،بــه طــور حتــم اگــر بهــای
بنزیــن همانقــدر بــاال مانــده بــود ،ایــن خــودرو امــروز بیشــتر بــه چشــم
میخــورد .دهههایــی از دخالــت در بــازار تنهــا انتخابهــای مربــوط بــه
خودروهــای بهصرفــه از نظــر مصــرف ســوخت را تخــت تأثیــر قــرار داده کــه
نشــاندهندهی یــک واکنــش طبیعــی بــه بهــای ســوخت هســتند .بهــای باالتــر
فســفر هــم بــه گرانتــر شــدن مــواد خوراکــی میانجامــد کــه آن هــم بــه
کاهــش مصــرف کاالهایــی بــا مصــرف کــود بــاال ماننــد گوشــت منجــر خواهــد
شد.
بهبــود پایــدار در خودروهــای کممصــرف بــه مــا یــادآوری میکنــد نــوآوری
دومیــن واکنــش نســبت بــه کمبــود منابــع اســت .ایــن نــوآوری میتوانــد بــه
صــورت تولیــد کاالهــای بهصرفهتــر از نظــر مصــرف منابــع ماننــد خودروهــای
کممصــرف یــا تولیــد کاالهایــی بینیــاز از منابــع خاکــی کمیــاب ماننــد
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محصــوالت الکترونیکــی نمــودار شــود .ممکــن اســت بــه صفحههــای خورشــیدی
مؤثرتــر یــا تصفیهخانههــای فاضــاب مؤثرتــری دســت یابیــم .عملکــرد
گذشــتهی بشــر در واکنــش بــه کمبودهــا بهوســیلهی نــوآوری چش ـمگیر بــوده
و احتماالً در ادامه نیز همینطور خواهد بود.
در آخــر اینکــه بــه طــور بالقــ ّوه شــیوههایی بــرای جایگزینــی ماهیــت
اصلــی یــک خدمــت وجــود دارد .حملونقــل عمومــی میتوانــد بهجــای
خودروهــا بــه کار گرفتــه شــود .میتوانیــم فســفر را بهجــای اســتخراج از معــدن
از پســماند انســانی بازیافــت کنیــم .میتوانیــم از زغــال ســنگ بهجــای نفــت در
نیروگاههای تولید برق استفاده کنیم.
کام ـ ً
ا محتمــل اســت کــه برخــی مــواد خام ـی کــه امــروز بــا بهــای انــدک
قابــل تهیــه هســتند بــرای نــوادگان مــا کاالیــی گــران محســوب شــوند .بــه طــور
قطــع برخــی مــواد خــام در زمــان نــوادگان مــا بســیار گرانتــر از امــروز خواهنــد
بــود؛ درســت همانطــور کــه برخــی مــواد خــام امــروز بســیار گرانتــر از بهــای
آنهــا در زمانـهی کینــز در جایــی حوالــی لنــدن هســتند .امــا کمبــود مــواد خــام
تاکنــون هرگــز پیشــرفت اقتصــادیای را بــه طــور جــدی تحــت تأثیــر قــرار نــداده
و به نظر میرسد در آینده هم اینگونه باشد.
مــن پیشتــر بــه خطــرات سیاســی ناشــی از نابرابــری اشــاره کــرده ام ــــ
جامعـهای کــه در آن فعالیــت اقتصــادی بــا مالیاتــی ســنگین مواجــه و بیفعالیتــی
اقتصــادی از یارانــه قابــل توجهــی بهرهمنــد میشــود .ا ّمــا تســاویگرایی بیــش
از حــد میتوانــد نتایــج بــه مراتــب بدتــری را بــه بــار بیــاورد .شــاید دو تــرس
بــزرگ در هــم شکســتن حــقّ مالکیــت و قانونمندســازی بیــش از حــد بهعنــوان
مانعــی بــر ســر راه کارآفرینــی باشــند .از ایــن منظــر ،حــق مالکیــت در بیشــتر
جهــان توســعهیافته بــه صــورت قابــل قبولــی مــورد محافظــت قــرار گرفتــه؛
هرچنــد برخــی از اقتصادهــای در حــال توســعه از ارایــهی خدمــات حقوقــی
ابرتــورم یکــی از شــیوههای کالســیک ســلب
بنیــادی فاصلــه بســیاری دارنــد.
ّ
ی در مــورد آن وجــود دارد .قانونگــذاری بیــش از
مالکیــت اســت ،امــا خطــر کمـ 
حــد بــازار کار و فعالیــت تجــاری بــه برخــی اقتصادهــای در حــال توســعه و
همچنین جنوب اروپا آسیب میرساند.

 142صد سال دگر

خاصــی نــدارم کــه دولــت فــدرال در امریــکا در طــول زمــان بهبــود
انتظــا ِر ّ
یابــد ،امــا ســناریوهای شــوم نیــز محتمــل بــه نظــر نمیرســند .مــا (امریکاییهــا)
 ۲۲۵ســال از ثبــات سیاســی اساســی برخــوردار بودهایــم و بــه طــور کلــی از پــس
غلتیــدن بــه یــک ســوی سیاســی حرکتــی بــه ســوی مخالــف پدیــد آمــده اســت.
بدهیهــای گســتردهی امریکاییهــا در ســالهای پیــش رو فشــاری بــرای
تورمـی متعــادل را ایجــاد خواهــد کــرد کــه از ارزش واقعــی تعهــدات مــا خواهــد
ّ
ی وجــود دارنــد کــه
ـورم بــا هزینــه همــراه اســت اســناد کمـ 
کاســت ،ا ّمــا گرچــه تـ ّ
تــورم معمولــی بهشــدت از رشــد اقتصــادی میکاهــد .فکــر
نشــان دهنــد
ّ
میکنــم بزرگتریــن خطــر سیاســی یــک ســقوط سیاســی شــدید نیســت،
دســتکم نــه در ایــاالت متحــد ،بلکــه گرایــش رو بــه افزایــش بــرای حفــظ
شــرایط موجــود بهجــای تشــویق رشــد اســت؛ موضوعــی کــه در بخــش بعــدی
به آن میپردازم.
دو تهدیــد شــدید نســبت بــه آینــدهای ثروتمنــد میتواننــد از ســوی ویرانــی
بــا منشــأ انســانی ،چــه توســط ابرقدرتهــا یــا گروهــی کوچــک ا ّمــا مجهــز و
بیرحــم یــا بیماریهــای واگیــر ظاهــر شــوند .دیگــر فجایــع طبیعــی ماننــد
زلزلــه ،طوفــان و ســیل بــه طــور قطــع بــه صدمــه زدن ادامــه خواهنــد داد ،ا ّمــا بــه
طــور ســنتی چنیــن فجایعــی بســیار کوچکتــر از آن بودهانــد کــه پیشــرفت
جــدی مواجــه ســازند .فناوریهــا و
اقتصــادی جهانــی را بــا عقبگــردی
ّ
حکمرانــی بهتــر از ظرفیــت مهــار ایــن خطــرات برخوردارنــد .احتمــال اینکــه
قحطــی و کمبــود در منابــع طبیعــی هــم بــه طــور جــدی بــه رشــد آســیب بزننــد
بســیار کــم اســت؛ چــرا کــه مکانیــزم قیمتهــا ،پاس ـخهای رفتــاری ســودمندتر
ماننــد نــوآوری در فنــاوری را تشــویق خواهــد کــرد کــه میتوانــد اثربخشــی را
افزایش داده و شیوههای جایگزین را ارتقا دهد.
اقتصاد خودمحافظ
هرچنــد منطقــی اســت کــه نگــران چنیــن تهدیدهایــی باشــیم ،ا ّمــا تــرس بــه
خــودی خــود هــم یــک مشــکل اســت .بهبــود کامیابــی مالــی بــه ایــن معنــا اســت
کــه افــراد بــه طــور فزاینــدهای از شــرایط فعلــی رضایــت خواهنــد داشــت و در
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نتیجــه تمایلــی بــه ریسپذیــری بــرای تغییــر شــرایط ندارنــد .درحالیکــه افــراد
ممکــن اســت تصمیمهــای شــخصی درســتی را در مــورد ســطح صحیــح حفاظــت
از خــود بگیرنــد ،بایــد نگــران فرآینــد اقتصــاد سیاسـیای بــود کــه ممکــن اســت
بــه تمایــل بیــش از حــد بــه گونههــای مختلــف حفاظــت (از اقتصــاد) منتهــی
شــود کــه میتوانــد مــواردی متفاوتــی از هزینههــای دفاعــی گرفتــه تــا ســامت
ی و مقرراتــی را کــه مانــع ورود و کس ـبوکارها و ساختوســازهای جدیــد
عموم ـ 
هستند در بر بگیرد.
32
مبانــی اقتصــاد خودمحافــظ نشــان میدهــد وقتــی افــراد چیــز بیشــتری
بــرای از دســت دادن دارنــد ،ترجیــح میدهنــد مخــارج بیشــتری را بــرای
حفاظــت از خــود بپردازنــد .اگــر میــزان ثــروت یــک فــرد معــادل  Wو احتمــال از
دســت دادن ایــن ثــروت معــادل  Pباشــد ،همچنیــن  Pتابعــی از هزینههــای
مربــوط بــه حفاظــت اســت ،بــه گونــهای کــه بــا افزایــش ایــن هزینههــا کــه
معــادل  Sهســتند ،احتمــال از دســت دادن ثــروت کاهــش مییابــد و اگــر فــرد
بــه دنبــال بیشــینهی ســاختن ثــروت انتظــاریاش باشــد ،مســألهی بهینهســازی
او به صورت بیشینه ساختن تابع زیر در میآید:
(1 – P( S)) W – S

کــه بنابــر شــرایط مرحل ـهی اول بــرای یافتــن نقط ـهی فرینــه (اکســترمم)،
تابع به صورت زیر درمیآید:
–P’( S) W = 1

کــه بــا فــرض برقــرار بــودن رابط ـهی زیــر ،نشــاندهندهی نقط ـهی بیشــینه
خواهد بود:
P”( S) > 0

در نتیجــه میتــوان گفــت هزینههــای حفاظتــی بــازده نزولــی دارنــد.
نظری ـهی تابــع ضمنــی بــه مــا میگویــد مشــتق هزین ـهی دفاعــی نســبت بــه W
معادل رابطهی زیر خواهد بود:
–P’( S)/ P”( S) W > 0

پــس بــازده هزینههــای حفاظتــی متناســب اســت بــا میــزان ثروتــی کــه
32.Self-Protection
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قصد داریم از آن حفاظت کنیم.
نتیجهگیــری مشــابهی را میتــوان بــرای هزینــه کــردن بــا هــدف زندهمانــدن
بــه دســت آورد .در ایــن مــورد ،فــرض کنیــد کــه ) P( Sاحتمــال مــرگ باشــد .رفاه
بــرای زندگــی معــادل اســت بــا ) U( W – Sجایــی کــه  ).(Uمقعــر بــوده و
مطلوبیــت مــرگ نیــز بــه ســوی صفــر میــل میکنــد .در ایــن مــورد ،افــراد
میزانــی از هزینــهی  Sرا بــه محافظــت اختصــاص میدهنــد کــه تابــع زیــر را
بیشینه سازد:
)(1 – P( S)) U( W – S

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

و مشتق هزین ه نسبت به ثروت معادل رابطهی زیر خواهد بود:
)–P’( S) U’( W – S) – (1 – P( S)) U”( W – S)/ P”( S) U( W – S) – 2P’( S
)(1 – P( S)) U’( W – S

)U’( W – S

دو عبــارت در صــورت کســر نشــان میدهنــد افزایــش ثــروت ارزش حفاظــت
از زندگــی فــرد را افزایــش داده و همچنیــن افزایــش ثــروت مطلوبیــت نهایــی پــول
را کاهــش داده کــه باعــث میشــود خــرج کــردن بــرای حفاظــت از خــود کمتــر
دردناک باشد .سه عبارت در مخرج کسر نیز همگی مثبت هستند.
نتیجهگیــری اصلــی معــادالت بــاال ایــن اســت کــه افــراد ثروتمندتــر بایــد
پــول بیشــتری را بــرای بیمــاری ،ایمنــی خــودرو و دیگــر ســرمایهگذاریهای
مربــوط بــه کاهــش احتمــال مــرگ یــا از دســت دادن بخــش قابــل توجهــی از
ثــروت بپردازنــد .آمارگیــری از هزینههــای مصرفکننــده 33نشــان میدهــد
خانوارهایــی کــه درآمــد ســاالنهی آنهــا بیــش از  ۱۵۰هــزار دالر اســت نســبت
بــه خانوارهایــی بــا درآمــد ســاالنهی کمتــر از  ۷۰هــزار دالر ،دو برابــر بیشــتر ،از
نظــر بخشــی از کل هزینههــا ،خــرج هزینــهی بیمــه میکننــد ]۴۱[ .در
حالیکــه جهانــی بــا ثروتــی رو بــه افزایــش بیشــتر نگــران حفاظــت از خــود
خواهــد بــود ،مــورد نگرانکننــدهای در ایــن مــورد کــه افــراد ثروتمندتــر پــول
بیشــتری بــرای بیمــهی عمــر یــا خودروهــای ایمنتــر بپردازنــد وجــود نــدارد.
33.Consumer Expenditure Survey
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اقتصــاد اســتاندارد ،بــا در نظــر گرفتــن اثراتــی جانبــی مــرگ ماننــد هزینههــای
وارد شــده بــه دوســتان ،عزیــزان ،کارفرمایــان و دیگــران حتــا ادعــا میکنــد اگــر
هــم مشــکلی باشــد بــه ایــن مربــوط میشــود کــه احتمــاالً نــه بیــش از حــد،
بلکه کمتر از حد الزم مراقب خود هستیم.
ی بیــش از حــد بــرای
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بخشهــای عمومــ 
مقاومــت در مقابــل تغییــرات تــاش کننــد کــه هزینههــای ایــن حفاظــت
میتوانــد بــه صــورت هزینههــای قابــل توجــه در بخــش عمومــی و
محدودیتهــای بیــش از حــد در مقابــل نــوآوری و تح ـ ّول خــود را نشــان دهــد.
 ۴۹درصــد بودجـهی فــدرال در ســال ( ۱۹۸۰بــدون در نظــر گرفتــن پرداختهای
بهــره خالــص) بــه پنــج بخــش مربــوط بــه حفاظــت از خــود اختصــاص یافــت:
هزینههــای دفاعــی ،هزینههــای بخــش ســامت ،هزینههــای دارویــی،
مســتمری ازکارافتادگــی و پرداختهــای مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی (بــدون در
نظــر گرفتــن مزایــای بازنشســتگی کارمنــدان دولــت فــدرال)  ]۴۲[ .در ســال
 ۲۰۱۱ســهم 
ی از بودجــه کــه بــه ایــن پنــج گــروه تعلــق گرفتــه بــود بــه ۶۴
درصد رسید.
در حالیکــه پایــان جنــگ ســرد قــرار بــود صلــح را بــا خــود بــه همــراه
بیــاورد ،ا ّمــا امریــکا در ســال  ۲۰۱۱نســبت بــه ســال  ۱۹۹۱بــه میــزان  ۵۶درصــد
بیشــتر را ،بــر اســاس ارقــام حقیقــی ( و نــه اســمی) ،بــه هزینههــای نظامــی
اقتصــاد داد .میتــوان گفــت در بســتر تاریخــی ،ایــن هزینههــای نظامـی در واقــع
تحــت تأثیــر جنگهــای دهـهی پیــش از آن قــرار دارنــد .امــا نگــرش جایگزینــی
نیــز وجــود دارد :جامعـهای در حــال ثروتمنــد شــدن تمایــل دارد پــول بیشــتری
را بــرای حفاظــت از خــود در مقابــل تهدیدهــای خارجــی بپــردازد .ثــروت بیشــتر
ی پــول
همچنیــن ایــن میــل را در مــا ایجــاد میکنــد کــه در نیــروی نظامــ 
بیشــتری را از طریــق بــه کارگیــری رویکردهــای فناوریمحــور و ســرمایهمحور
ی امریکا بپردازیم.
برای محدود کردن تلفات نیروی نظام 
افزایــش در هزینههــای بخــش «ســامت» و داروســازی را نیــز میتــوان بــه
طــور مشــابهی تفســیر کــرد .همانطــور کــه روابــط ریاضــی بــاال نشــان
میدهنــد ،یــک امریــکای ثروتمنــد میخواهــد هزینــهی بیشــتری را بــه
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ســرمایهگذاری بــرای زنــده مانــدن و حفــظ موجــودی ســرمایهی انســانی
اختصــاص دهــد .جالــب اینکــه بــه نظــر میرســد مــا (امریکاییهــا) تاکنــون
تمایــل داشــتهایم ایــن کار را هــم بــرای امریکاییهــای طبقــهی متوســط از
طریــق برنامــهی مدیکــر 34و هــم امریکاییهــای فرودســت از طریــق برنامــهی
مدیکیــد 35انجــام دهیــم .در حالیکــه مخالفــت شــدیدی بــا برنامههــای
فقرزدایــی وجــود داشــته ،امریکاییهــا بــه ایــن اصــل وفــادار ماندهانــد کــه
کیفیــت خدمــات درمانـیای کــه افــراد فرودســت از آنهــا «بهرهمنـد» میشــوند
تفــاوت چندانــی بــا کیفیــت خدمــات درمانــی دریافتــی توســط طبقـهی متوســط
نداشــته باشــد و نتیجــهاش افزایــش هزینههــای مراقبتهــای بهداشــتی بــرای
طبقهی فرودست است.
ســهم هزینههــای مســتمری ازکارافتادگــی و معلولیــت در بودجــه نیــز از ۳
درصــد در ســال  ۱۹۸۰بــه  ۴درصــد در ســال  ۲۰۱۱رســیده .بــر اســاس ارزش
حقیقــی دالر ،هزینههــای ایــن مســتمری بیــن ســالهای  ۱۹۶۰تــا ،۲۰۱۱
بیــش از ســی برابــر شــده .دوبــاره بایــد گفــت ایــن رونــد را میتــوان بــر اســاس
هزینههــای یــک ملــت ثروتمنــد بــرای حفاظــت از خــود در مقابــل جنبههــای
شدت تأثیرگذار بر زندگی تفسیر کرد.
منفی یک رویداد مضر و به ّ
در حالیکــه امریکاییهــا در ســال  ۱۹۹۶تصمیــم گرفتنــه بــه دولــت رفــاه،
آنطــور کــه مــا میشناســیم ،پایــان دهنــد ســهم مخــارج فــدرال در بیمــهی
اجتماعــی کاهــش خاصــی نیافتــه ،هرچنــد ســطح بــاالی مخــارج فعلــی بــه افــت
اقتصــاد نیــز مربــوط میشــود .بهرغــم افزایــش ســطح چاقــی مفــرط ،ســهم
بودج ـهی اختصــاص یافتــه بــه کاالبــرگ غــذا از  ۲.۶درصــد در ســال  ۱۹۸۰بــه
بیــش از  ۳درصــد در ســال  ۲۰۱۱رســیده .مســتمری بــیکاری ،بــه عنــوان
ی از بودجــه ،بــرای دو ســال فــوق یکســان بــوده کــه نشــان میدهــد ســال
ســهم 
 ۱۹۸۰نیــز از نظــر اقتصــادی ســال ســختی بــوده اســت .بیشــتر رشــد شــامل
34.Medicare

برنامهی تأمین اجتماعی در امریکا که به افراد باالی  ۶۵سال یا افراد جوانتر از کارافتاده خدمات ارایه میکند.
(مترجم)
35.Medicaid

بیمهی بهداشتی دولتی در امریکا( .مترجم)
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«دیگــر بیمههــای اجتماعــی» میشــود کــه پرداختهــای مســتقیم بــرای
ازکارافتــادگان و معلوالنــی کــه توســط صنــدوق تأمیــن اجتماعــی پوشــش داده
نمیشــود و کمکهــای موقــت بــه خانوادههــای نیازمنــد و معافیــت مالیاتــی
اختصاصیافته به درآمدهای پایین را در بر میگیرد.
هرچنــد ســهم پرداختهــای مرتبــط بــا کمکهــای اجتماعــی در امریــکا در
مقایســه بــا دیگــر کشــورهای ثروتمنــد هنــوز بســیار پایینتــر اســت ،بــا ایــن
حــال مــا (امریکاییهــا) در طــول زمــان در ایــن مــورد بخشــندهتر شــدهایم.
عوامــل مختلفــی شــامل دولــت اکثریــت ،36ســازوکارهای نظارتــی قدرتمنــد و
تنــوع نــژادی باعــث شــدهاند دولــت رفــاه در امریــکا نســبت بــه کشــورهای
اروپایــی بــه مراتــب کوچکتــر باشــد ]۴۳[ .بــا وجــود ایــن اگــر کمتــر از آنهــا
بخشــنده باقــی بمانیــم ،احتمــاالً در طــول زمــان و در صورتــی کــه ثروتمندتــر
شویم ،خودمحافظتر هم خواهیم شد.
برنامههــای رفاهــی امریــکا بــا هــدف کمــک بــه افــراد بســیار تهیدســت
مؤثرتــر شــدهاند و انتظــار نمــیرود ایــن خودمحافظــی بســیار زیــادی داشــته
اســت .در کشــورهایی بــا نظــام انتخاباتــی اکثریتگــرا ،سیاســت همــواره انتقــال
منابــع بــه اقلیــت تهیدســت را بــا محدودیــت مواجــه خواهــد کــرد .نگرانــی
بزرگتــر در مــورد هزینــهی بیــش از حــد بــرای حفاظــت از امریکاییهــای
طبقــهی متوســط امریکایــی اســت؛ ماننــد برنامــهی مدیکــر ،عملکــرد دفاعــی
نادرســت و مقــررات بســیار زیــاد کــه تحــول و نــوآوری را بــا محدودیــت مواجــه
میســازد .افزایــش قابــل توجــه در هزینههــای برنام ـهی مدیکــر نشــاندهندهی
ایــراد در طراحــی یــک برنامــه و مشــکالتی بزرگتــر اســت کــه احتمــاالً ایجــاد
اصالحــات بلندمــدت را بــه شــدت دشــوار خواهنــد کــرد .اصلیتریــن ایــراد
طراحــی ایــن اســت کــه برنامـهی مدیکــر بــرای جبــران هزینـهی هرگونــه فرآینــد
پزشــکی بــدون توجــه بــه هزینههــای آن طراحــی شــد .در ســال  ،۱۹۶۵تعــداد
معــدودی فرآینــد پزشــکی وجــود داشــت و در نتیجــه ایــن ایــراد چنــدان حــاد
جلــوه نمیکــرد .امــا مش ـ ّوقهایی کــه ایــن ضعــف در طراحــی در خــود داشــت
باعــث بــه کار افتــادن نبــوغ ســرمایه داری امریکایــی شــد و نوآوریهــای پزشــکی
36.Majoritarian Government
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گســترش یافتنــد .مــوارد بســیاری در فنــاوری تــازه میتــوان یافــت کــه جــان
انســان را نجــات میدهنــد و قابــل ســتایشاند امــا طراحــی ایــن نظــام خدمــات
درمانــی بــه گونــهای اســت کــه بــه نظــر میرســد در نهایــت همــهي تولیــد
ناخالص داخلی باید در فرآیندهای تازه پزشکی خرج شود.
در تئــوری ،اصــاح طراحــی برنامــهی مدیکــر بــرای حــذف ایــن مشــکل
نســبتاً ســاده بــه نظــر میرســد .میتــوان بــرای افــراد کاالبــرگ ســامت صــادر
کــرد کــه ارزش آن برابــر مخــارج ســرانهی فعلــی برنامـهی مدیکــر باشــد کــه بــا
نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی هــم تعدیــل شــود .نمایندگانــی ماننــد پــال
رایــان 37اســتفاده از چنیــن برنام ـهی کاالبرگــی را بــرای بودج ـهی ســال ۲۰۱۱
پیشــنهاد کردنــد .ا ّمــا همانطــور کــه در نزاعهــای مربــوط بــه برنامــهی بیمــه
بهداشــت و درمــان اوبامــا مشــاهده کردیــم ،مخالفــت شــدیدی بــا حــذف هرگونــه
مزایای طبقهی متوسط وجود دارد.
مشــکل بزرگتــر ایــن اســت کــه گروههایــی کــه اجــزای مخــارج مربــوط بــه
ســامت عمومــی را تشــکیل میدهنــد شــامل تأمینکننــدگان ایــن خدمــات و
مصــرف کننــدگان میشــوند و امــروز  ۵۱میلیــون آمریکایــی کــه از ایــن خدمــات
پزشــکی نفــع میبرنــد و پانــزده میلیــون و ســیصد هــزار نفــر نیــز در بخــش
خدمــات بهداشــتی و درمانــی مشــغول بــه کارنــد (ســیزدهونیم درصــد کل
شــاغالن در امریــکا)؛ بــه ایــن معنــا کــه در مجمــوع  ۲۰درصــد امریکاییهــا از
نظــام مدیکــر بهــره میبرنــد کــه در نتیجــه باعــث میشــوند پایــگاه حامیــان
این طرح بسیار بزرگ باشد.
همچنیــن ایــن حامیــان بــه میــزان قابــل توجهــی رأی میدهنــد و گروههایــی
بــا ســازماندهی بســیار خــوب ماننــد انجمــن امریکایــی بازنشســتگان 38و انجمــن
پزشــکی امریــکا 39را در بــر میگیرنــد .بــا در نظــر گرفتــن انــدازهی ایــن
گروههــای رأیدهنــدگان و البیگــر بهراحتــی میتــوان دریافــت کــه موانــع
ی ســر راه کاهــش قابــل توجــه ســطح مزایــای پرداختــی ایــن طــرح وجــود
عظیمـ 
37.Paul Ryan
38.American Association of Retired Persons
39. American Medical Association
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دارد؛ حتــا اگــر هــدف تالشهــای اصالحــی تنهــا ثابــت نــگاه داشــتن ســطح
مزایــا در ســطح فعلــی و فرآیندهــای فعلــی باشــد و نــه کنتــرل رشــد ناشــی از
فرآیندهای تازه.
تــاش بــرای اصــاح سیاســت فعلــی همچنیــن از دو ســو تحــت فشــار
میگیــرد ]۴۴[ .یــک بخــش از ایــن انحــراف ،چالــش سیاســی شــدید مربــوط بــه
خلــف وعــده اســت ،ماننــد وعــدهی خدمات پزشــکی نامحــدود بــرای امریکاییهای
مســن .تمایــل انســان بــه خشــمگین شــدن در مواجهــه بــا از دســت دادن یــک
مزیــت عاملــی انگیزاننــده و تحریککننــده بــرای افــراد ذینفــع از وضعیــت
فعلــی محســوب میشــود .پــل رومــر ( )۱۹۹۶بــر اســاس ایــن تمایــل بــه حفــظ
شــرایط موجــود شــرح میدهــد کــه چــرا فرانکلیــن دی .روزولــت 40بســیار
مشــتاق بــود اطمینــان حاصــل کنــد کــه ســاختار برنامـهی تأمیــن اجتماعــی بــه
گونـهای تنظیــم شــود کــه مزایــا و حقــوق وعدهدادهشــده را در بــر بگیــرد]۴۵[ .
بیمیلــی نســبت بــه ایجــاد حــس ناخوشــایند ناشــی از خلــف وعــده ،جلــوی
عقبنشینی از مزایای وعدهدادهشده را میگیرد.
دومیــن بخــش از انحــراف بــه ســوی حفــظ وضــع موجــود بازتابدهنــدهی
باورهــا در مــورد تغییــر اســت .تجرب ـهی شــخصی افــراد کمتــر از آن اســت کــه
بتوانــد بــه آنهــا قــدرت قضــاوت را در مــورد اصالحــات پیشنهادشــده بدهــد و در
نتیجــه آنهــا بــه برآوردهــای دیگــران در مــورد هــر اصالحاتــی وابســتهاند ،ایــن
وابســتگی کار حامیــان طرحهــا را بــرای تأثیرگــذاری بــر باورهــا ســاده میکنــد.
[ ]۴۶اگــر دشــمنان اصالحــات پیشنهادشــده بســیار بهتــر از حامیــان آن
ســازماندهی شــده باشــند ،همانطــور کــه در مــورد مدیکــر اینگونــه اســت،
ی پیــروز شــده و نســبت بــه
میتواننــد در فرآینــد متقاعدســاختن افــکار عموم ـ 
تغییر ،ترسی گسترده ایجاد کنند.
درک ناقــص همچنیــن میتوانــد بــه هزینههــای حفاظتــی بیــش از حــد در
دفــاع ملّــی منجــر شــود .گروههایــی کــه بهتریــن اطالعــات در مــورد تهدیدهــا
40.Franklin D. Roosevelt

ســیودومین رییس جمهور امریکا که این سمت را بین ســالهای  ۱۹۳۳تا سال  ۱۹۴۵در اختیار داشت.
(مترجم)
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علیــه ایــاالت متحــد را دارنــد ،ماننــد وزارت دفــاع و آژانــس اطالعــات مرکــزی
ً
معمــول همــان گروههایــی هســتند کــه بیشــترین بهــره را از
(ســازمان ســیا)،
هزینههــای بخــش دفاعــی میبرنــد .احتمــاالً ســاختن مدارکــی گمراهکننــده
هــم کــه حاکــی از ســوءنیت خارجیهــا ،از متقاعــد ســاختن مــردم در مــورد
اینکــه خارجیهــا نیــت بــدی ندارنــد آســانتر اســت .اگــر بازیگــران یــا
کشــورهای خــوب و بــد هــر دو بــه طــور متنــاوب پیامهایــی خنثــی ارســال
کننــد و هیــچ ســوءنیتی نشــان ندهنــد ،امــا بعــد از آن تنهــا بازیگــران بــد عالیمی
را ارســال کننــد کــه نشــاندهندهی یــک تهدیــد باشــد ،ســپس چندیــن پیــام
حــاوی حســن ّنیــت تأثیــر بــه مراتــب کمتــری از باورهــای ایجــاد شــده از ســوی
عالیم حاوی سوءنیت خواهند داشت.
عملکــرد امریــکا در دوران پــس از  ۱۹۴۱نشــان میدهــد عمومــاً بیــش از
حــد بــر تهدیدهــای ناشــی از دیگــر کشــورها تأکیــد شــده .تــا زمــان نزدیکــی
امریــکا بــه چیــن بــا ابتــکار ریچــارد نیکســون ، 41بــا اطمینــان میتــوان گفــت در
بــرآورد قصــد چیــن بــرای اقــدام نظامـی علیــه ایــاالت متحــد و متحدانــش دســت
بــاال را گرفتــه بودیــم .در دهههــای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰در مــورد تهدیــد ناشــی از
اتحــاد جماهیــر شــوروی نیــز بــه طــور حتــم زیــادهروی شــده اســت .بــه نظــر
میرســد پــس از یازدهــم ســپتامبر ســال  ۲۰۰۱هــم در مــورد بــاور بــه خطــرات
ناشــی از صــدام حســین و عــراق اغــراق کردهایــم .احتمــاالً در ســالهای پیــش
رو نیــز مــا بــه تزریــق شــدید منابــع مالــی بــه بخــش دفاعــی بهخاطــر تــرس
ناشی از مهاجمان خارجی ادامه خواهیم داد.
ترسهــا همچنیــن بخشــی از ســومین عنصــر جامع ـهی خودمحافــظ یعنــی
موانــع قانونــی بــرای تغییرهســتند .از ســال  ،۱۹۶۰بســیاری از بخشهــای ایــاالت
متحــد شــاهد تغییــر در قوانیــن ساختوســاز بــود و زمانــی تقریبــاً هیــچ
محدودیتــی بــرای آن وجــود نداشــت ،ا ّمــا اکنــون مجموعـهای از محدودیــت گیــج
کننــده بــرای اســتفاده از زمیــن آن را در بــر گرفتــه ]۴۷[ .هزینــه  dایــن مقــررات
وجــود تعــداد کمــی ســاختمان در مناطــق بــا تقاضــای بــاال اســت کــه باعــث
41.Richard Nixon

سی وهفتمین رئیسجمهور امریکا که از سال  ۱۹۶۹تا سال  ۱۹۷۴این سمت را در اختیار داشت( .مترجم)

ثروت و جامعهی خودمحافظ 151

افزایــش شــدید قیمــت شــده .گلیــزر و وارد 42بــرآورد میکننــد قیمتهــا در
مناطــق شــرقی ایالــت ماساچوســت 43بســیار بیشــتر از آن هســتند کــه بتواننــد
توســط بیشــینه ســاختن مجمــوع ارزش زمیــن (یکــی از آزمونهــای ســنتی
بهینـهی پارتــو )44توجیــه شــوند .گلیــزر ،جیورکــو 45و ســاکس 46محدودیتهــای
مربــوط بهرهبــرداری از زمیــن در منهتــن 47را بررســی کــرده و بــه طــور
دریافتهانــد قیمتهــا خیلــی بیشــتر از آن اســت کــه از نظــر اجتماعــی بهینــه
باشد]۴۹[ .
همچنیــن محدودیتهایــی بــرای ورود کســبوکارهای جدیــد بــه بــازار
ســیار در برخــی شــهرها ،ماننــد
وجــود دارنــد .بــرای مثــال غذافروشــیهای
ّ
دیترویــت ،48اجــازهی فعالیــت ندارنــد؛ آن هــم بــه خاطــر اینکــه از ســودآوری
رســتورانهای موجــود بکاهنــد .برتــران 49و کرامــار 50نشــان دادهانــد موانــع
مربــوط بــه ایجــاد خردهفروشــیهای تــازه در فرانســه بهشــدت رشــد اشــتغال
این کشور را به تأخیر انداخته است]۵۰[ .
چــرا چنیــن مقرراتــی تــا ایــن حــد محبــوب هســتند؟ یــک نظریــه ایــن اســت
کــه پرداخــت امتیــاز و رانــت از ســوی تــازهواردان بــه کســانی کــه در بــازار حضــور
دارنــد بــه خاطــر موانــع سیاســی و قانــون بــه ســختی امکانپذیــر اســت .در
نتیجــه ،آنهــا کــه در بــازار حضــور دارنــد بابــت تغییــر زیانــی انــدک را تجربــه
میکننــد و هیــچ عایــدی نیــز نصیــب آنهــا نمیشــود .سیاســت منطق ـهای بــه
نفــع افــراد حاضــر در بــازار عمــل میکنــد؛ چــرا کــه آنهــا از رأی برخوردارنــد
در حالیکــه تــازهواردان بالقــوه چنیــن امکانــی ندارنــد .همچنیــن کسـبوکارهایی
42.Ward
43.Massachusetts
44.Pareto
45.Gyourk
46.Saks
47.Manhattan

منطقهای در شهر نیویورک امریکا( .مترجم)

48.Detroit
49.Bertrand
50.Kramarz
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کــه در بــازار حضــور دارنــد میتواننــد در طــول زمــان بــه تأثیرگــذاری خــود
بیفزایند.
همچنیــن توضیحــی کمتــر عقالیــی نیــز بــرای نیمبیســم 51وجــود دارد .بنابــر
ایــن نگــرش ،افــراد حاضــر در بــازار تصــور میکننــد کــه زیــان ناشــی از تغییــرات
بســیار بیشــتر از میــزان واقعــی ایــن زیــان خواهــد بــود .آنهــا در بــرآورد ضــرر و
زیــان ناشــی از فاصلــه گرفتــن از وضــع موجــود زیــاده روی میکننــد ،شــاید بــه
ایــن خاطــر کــه گروههــای کــه بــه حفــظ وضــع موجــود تمایــل دارنــد در مــورد
این اثرات داستان سرایی کردهاند.
افزایــش ســطح ثــروت بــه ایــن معنــی اســت کــه افــراد حاضــر در هــر بــازاری،
چیزهــای بیشــتری بــرای از دســت دادن دارنــد و در نتیجــه بــرای مقابلــه بــا
تغییــر ســختتر مبــارزه میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،افــراد حاضــر در بــازار در
منافعــی کــه مالیاتهــای پرداخــت شــده توســط کســب و کارهــا یــا ســاکنان
میتواننــد بــه همــراه بیاورنــد ،جذابیــت اندکــی را مشــاهده میکننــد .بــه طــور
قطــع مبــارزه علیــه ســاخت و ســازهای جدیــد در ثروتمندتریــن بخشهــای
امریــکا بیــش از دیگــر نقــاط موفــق بــوده و شــاید کل کشــور در صورتــی کــه
ثروتمندتر شود شبیه همان مناطق شود.
بــرای جامعــه خودمحافــظ ،منطقــی قابــل شــرح وجــود دارد .منطقــهای
ثروتمنــد چیزهــای زیــادی بــرای از دســت دادن دارد و بــه طــور طبیعــی
میخواهــد کــه از ایــن کامیابــی اقتصــادی محافظــت کنــد .فرآیندهــای سیاســی
و گونههــای رفتــاری بالقــوه ،بــه ایــن معنــی اســت کــه کشــورهای ثروتمنــد بــه
راحتــی میتواننــد در آینــده بــه ســوی حفاظــت بیــش از حــد بغلتنــد .وجــه
منفــی محافظــت بیــش از حــد ایــن اســت کــه مــا بیــش از حــد بــرای اقدامــات
دفاعــی ،شــامل بهداشــت و درمــان و بخــش نظامــی ،هزینــه خواهیــم کــرد و
موانــع بســیاری را نیــز در مســیر تحــول و تغییــر قــرار خواهیــم داد .نتیجــه
51. NIMBYism

نیمبی در انگلیسی از حروف نخست کلمات عبارت «نه در حیاط پشتی من» شکل گرفته و به شرایطی گفته
میشود که افراد یک جامعه در مقابل توسعه تازه مقاومت نشان میدهند و حاضر نیستند برای آن بخشی از
رفاه خود را فدا کنند( .مترجم)
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میتوانــد کشــوری باشــد کــه مصمــم اســت همانــی کــه هســت باقــی بمانــد و
عــدم تمایــل بــه تغییــر در آن رو بــه افزایــش باشــد .چنیــن رونــدی میتوانــد بــه
افولی دایمیدر سطح پیشرفتهای تکنولوژیکی و اقتصادی بیانجامد.
نتیجه گیری
مــن در خوشــبینی اساســی کــه در نگــرش کینــز وجــود داشــت ســهیم
هســتم .نظــر او در مــورد اینکــه نــوادگان مــا در جهانــی بــه مراتــب ثروتمندتــر
از جهــان مــا خواهنــد زیســت در  ۲۰۱۳همانقــدر درســت بــه نظــر میرســد کــه
در ســال  ۱۹۳۰بــود .بــا ایــن حــال ،برخــاف کینــز ،مــن تردیــد دارم کــه ایــن
ثــروت بــه کاهــش چشــمگیر در ســاعات کاری بیشــتر امریکاییهــا بیانجامــد .از
اینهــا گذشــته ،افزایــش ثــروت بــه معنــی افزایــش بــازده نســبت بــه کار اســت.
مــن حتــا بیشــتر بدبینــم نســبت بــه اینکــه ثــروت بیشــتر بــه هیچگونــه تغییــر
اخالقی را شخصیت بشریت ،آنطور که کینز تجسم میکرد ،منجر شود.
در روزگار کینــز ،بــه نظــر میرســید دسـتآوردهای اقتصــادی توســط طیــف
گســتردهای تجربــه خواهــد شــد ،ا ّمــا از آن زمــان تاکنــون ،جهانــی شــدن و
فناوریهــای تــازه بــه نابرابــری بیشــتر در جهــان ثروتمنــد منجــر شــده ،حتــا
ـیاره را بــه جــای برابرتــری تبدیــل کــرده باشــد .ایــن نابرابــری بــه ایــن
اگــر کل سـ ّ
معنــا اســت کــه بســیاری امریکاییهــا از نتایــج افزایــش ثــروت مــا بهرهمنــد
نخواهنــد شــد کــه خطــر سیاســتهای بهشــدت مســاواتگرایانه را افزایــش
خواهد داد که میتواند ادامهی رشد اقتصادی را قربانی کند.
فاصلــه گرفتــن شــدید از آزادی اقتصــادی یکــی از خطراتــی اســت کــه ثــروت
نــوادگان مــا را تهدیــد میکنــد .همچنیــن تهدیداتــی از ســوی درگیــری جهانــی
و بیماریهــای واگیــر احتمالــی ،کــه اکنــون میتواننــد راحتتــر از قــارهای بــه
قــارهای منتقــل شــوند ،وجــود دارنــد .بــه وجــود چنیــن خطراتــی واقفــم ،ا ّمــا
همچنــان امیــدوارم از وقــوع بدتریــن نتیجــه اجتنــاب کنیــم .انتظــار دارم آســیب
بالیــای طبیعــی محلــی ،ماننــد طوفــان و زلزلــه ،بــه اقتصــاد جهــان همچنــان
محــدود باشــد حتــا اگــر در مناطقــی خــاص ویرانــی شــدیدی را بــه بــار بیاورنــد.
تهدیــد ناشــی از کمبــود منابــع طبیعــی بــه مراتــب کمتــر نگرانکننــده بــه نظــر
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میرســد؛ چــرا کــه افزایــش قیمتهــا باعــث بــه کارگیــری پاس ـخهای رفتــاری
درستتری میشود.
خطــری کــه احتمــال دارد رخ بدهــد ایــن اســت کــه افزایــش کامیابــی
اقتصــادی جامع ـهای خودمحافــظ را ایجــاد کنــد کــه بیشــتر بــه حفــظ شــرایط
موجــود و داشــتههایش عالقــه داشــته باشــد تــا ایجــاد تغییــر .بشــر بــه ایــن
خاطــر ثروتمندتــر شــده کــه ریســکهایی را پذیرفتهایــم .بــا وجــود ایــن
جامعــهای کــه بــار مالیاتــی ســنگینی را بــرای پرداخــت هزینههــای خدمــات
درمانــی و دفــاع ملــی ــــ دو جنب ـهی جامعــه خودمحافــظ ــــ بــر دوش دارد و
موانــع عظیم ـی را بــر ســر راه تغییــر و تحــول قــرار میدهــد ،بیــش از آنکــه بــه
ســوی آینــده حرکــت کنــد عقبگــرد خواهــد کــرد .باورهــای مــن در مــورد
ســناریوهای محتمــل بــرای آینــده نگرانــم میکنــد کــه بــرای حفاظــت از آنچــه
اکنون داریم زیادهروی کنیم.
سپاسگزاری
مرانــی محلــی 52بهخاطــر حمایــت
از مرکــز تابمــن بــرای دولــت و حک 
مالـیاش متشــکرم .کریســتینا توبیو53هــم همچــون همیشــه در دســتیاری تحقیق
عالی عمل کرد.
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53. Kristina Tobio
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ســخنرانی «احتمــاالت اقتصــادی بــرای نــوادگان مــا» کــه جــان مینــارد کینــز
در ســال  ۱۹۳۰در اقامــتگاه دانشــجویی 1مادریــد ارایــه کــرد بــه یکــی از
ســخنرانیهای نمادیــن کینــز تبدیــل نشــد و او را بیشــتر بــه اظهــار نظــرش در
ایــن مــورد کــه «در بلندمــدت هم ـهی مــا خواهیــم ُمــرد» میشناســند .بــا ایــن
حــال در اقامـتگاه دانشــجویی ایــن واقعگرایــی افراطــی را کنــار نهــاد و بالهــای
خیالپــردازی را گشــود .ســخنرانی کینــز بــرای شــرکتکنندگان کــه انتظــار
داشــتند نظراتــش را در مــورد وضعیــت اقتصــاد در ســال  ۱۹۳۰بخوانــد
غافلگیرکننــده ،اگــر نگوییــم حیــرتآور ،بــود ]۱[ .ســخنرانی آنگونــه نبــود کــه
تماشــاچیان انتظــار داشــتند .در جهانــی کــه در نخســتین ســال از رکــودی
غیرمنتظــره بــه ســر میبــرد ،کینــز ترجیــح داد نســبت بــه آینــده نگرشــی
خوشبینانــه ،حتــا سرخوشــانه ،ارایــه دهــد .کینــز حــدس زد صــد ســال پــس از
آن زمــان ،ســطح زندگــی در جهانــی کــه او «اقتصادهــای مترقــی» (کــه بــه نظــرم
بــه معنــای امریــکا ،بریتانیــای کبیــر و کشــورهایی بــود کــه خــود را مترقــی
میدانســتند) چهــار تــا هشــت برابــر بهتــر خواهــد شــد .او همچنیــن ادعــا کــرد
«اگــر بــه آینــده بنگریــم ،اقتصــاد مســألهی دایمــی نــوع بشــر محســوب
نمیشود»؛ ادعایی که با شرایط آن زمان کام ً
ال در تناقض بود.
ایــن ســخنرانی ،بــا اینکــه چنــدان بــه زمانــه اش وفــادار نبــوده و برخــی
پاراگرافهــای آن تحــت تأثیــر پیشقضاوتهــای دورانــی قــرار دارنــد کــه کینــز
در آن میزیســت ،اگــر امــروز خوانــده شــود ،بــه اعتقــاد مــن پُــر اســت از
ایدههــای جالــب و بــه هــدف اصلــی اش نیــز دســت یافتــه .در واقــع (ایــن
ســخنرانی کــه بــه صــورت مقالــه منتشــر شــده) نگرشــی را ارایــه میدهــد کــه در
طــول ســالها بــه یکــی از جنبههــای اندیش ـهی اقتصــادی تبدیــل شــده اســت:
خوشبینی یا به بیان دیگر خوشبینی محتاطانه.
برداشــت از تحقیقــات اقتصاددانــان همــواره اینگونــه نبــوده .بــه خاطــر داشــته
باشــید کــه علــم اقتصــاد در اواســط قــون نوزدهــم میــادی توســط تومــاس

1.Residencia de Estudiantes
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کارالیــل ،2تاریخنــگار دوران ویکتوریایــی« ،علــم ماللانگیــز  »3لقــب گرفتــه بــود.
در واکنــش بــه درکــی از اقتصــاد ،وامدار مالتــوس 4هســتیم کــه توضیــح داد فقــر
دایمــی تعادلــی «طبیعــی» ناشــی از تنظیمــات جمعیتــی اســت کــه همــهی
اقتصادهــا بــه گونــهای اجتنابناپذیــر بــه ســوی آن میــل میکننــد .در واقــع،
علــم اقتصــاد همــواره دو روح داشــته کــه بــرای یکــی از آنهــا «اقتصــاد علــم
محدودیتهــا اســت کــه بــه مــا میگویــد هیــچ چیــز رایــگان نیســت و تــاش
فعاالنــه بــرای دســتیابی بــه نتایــج فــوری در اقتصــاد همــواره بــه محکــوم بــه
شکســت اســت» و بــرای دیگــری «مرزهــا و محدودیتهــا ایســتا نیســتند و زمــان،
تــاش و اقدامــات درســت تضمیــن میکننــد کــه در بلندمــدت محدودیتهــا بــه
طــور دایــم عقبنشــینی کننــد ».امــروزه نگــرش دوم بســیار ســرزندهتر اســت.
اقتصــاد دیگــر علمــی ماللانگیــز نیســت .در ایــن فصــل خوشبینــی مهارشــدهی
کینــز و بــه طــور قطــع نــه ایدهآلگرایـیاش را بــه گونـهای مشــابه و تــا حــدی از
س ِر غرور ،پی میگیرم.
امــا بایــد مراقــب باشــم .داســتان ریاضـیدان مهمــی را بــه خاطــر مـیآورم کــه
در کنگــرهای جهانــی میخواســت از دیویــد هیلبــرت 5کــه در ســال  ۱۹۰۰در
کنگــرهی ریاضیدانــان مجموعــهای از مســايل ریاضــی بــرای قــرن بیســتم را
مطــرح کــرده بــود تقلیــد کنــد ،مســایلی کــه مشــخص شــد بســیار مشــکلند و
برخــی از آنهــا همچنــان الینحــل باقــی ماندهانــد .ا ّمــا راهحلهــای همــهی
مســایل ریاضــی مطرحشــده توســط ریاضـیدان مــا طــی یــک ســال ارایــه شــدند.
پــس از شــما میخواهــم صبــور باشــد ،بــرای صــد ســال ،و ایــن فصــل را بهســرعت
قضــاوت نکنیــد .همچنیــن بایــد تذکــر بدهــم کــه خوشبینــی مــن در برخــی از
جنبههای مهم محتاطانهتر از کینز خواهد بود.
2. Thomas Carlyle

تاریخدان و فیلسوف بریتانیایی در قرن نوزدهم( .مترجم)

3. Dismal Science
4. Malthus

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

5. David Hilbert

ریاضیدان آلمانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم( .مترجم)
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در ابتــدا ،آینــدهی مســایلی را مــرور میکنــم کــه باعــث پریشــانی کینــز شــده
بودنــد .مــن ایــن مشــکالت را «چالشهــای کالســیک» مینامــم .ســپس
چالشهــا و مســایلی را در نظــر میگیــرم کــه اهمیــت آنهــا امــروز بســیار
بیشتر از سال  ۱۹۳۰احساس میشود.
نمیتوانــم در مقابــل اندکــی گمانهزنــی یــا شــاید ســطح مشــخصی از
اســتقرای بیپــروا در مــورد برخــی روندهــای در حــال ظهــور در ســاختار
اقتصادهایمــان مقاومــت کنــم .پــس از آن مســتقیم بــه ســراغ ایــن مســأله
خواهــم رفــت کــه چــه مــواردی بــه مســایل اقتصــادی جامعــه در آینــده تبدیــل
خواهند شد و نقشی که اقتصاددانها در آن دارند چه خواهد بود.
آیندهی چالشهای کالسیک
اصلیتریــن چالــش ،بنابــر اعتقــاد کینــز ،ســطح زندگــی بــود کــه بــه معنــای
ثــروت و فقــر اســت .کینــز خوشبیــن بــود ا ّمــا ســادهلوح نبــود .او بهخوبــی
میدانســت فــرای لفاظیهــای مربــوط بــه  ۱۰۰ســال ،ســرعت پیشــرفت بــه
شــرایط خاصــی بســتگی دارد .کینــز ســه شــرط را برشــمرد :توانایــی مهــار رشــد
جمعیــت ،اطمینــان بــه پیشــرفتهای علمــی و توانایــی بــرای اجتنــاب از
جنگهــا و درگیریهــای داخلــی .بــه نــرخ قابــل قبــول انباشــت ســرمایه اشــاره
و مشــاهده کــرده بــود ایــن انباشــت در پــی تحقــق ســه شــرط پیشــین بــه وقــوع
خواهــد پیوســت .در ادامــه بــه جنــگ و نبــرد داخلــی یکــی دو جملــه اختصــاص
خواهــم داد .دو شــرط دیگــر امــروز محقــق شــدهاند .رشــد جمعیــت ادامــه دارد،
بــه طــور قطــع فراتــر از آنچــه کینــز آرزو داشــت ،ا ّمــا مهــار یــا حتــا معکــوس
شــدن رونــد دور از ذهــن نیســت ]۲[ .مــا در حــال نزدیــک شــدن بــه روزی
هســتیم کــه باألخــره بتوانیــم بــر نفریــن مالتــوس غلبــه کنیــم .در همیــن حــال،
پیشــرفتی علمــی کــه در دهههــای اخیــر تجربــهاش کردهایــم شــگفتانگیز
بوده و نوید رشد علمی آینده نیز خارقالعاده است.
بــر ایــن اســاس و تــا آنجــا کــه بــه چالشهــای اساســی مربــوط میشــود،
فکــر میکنــم دالیــل بســیاری بــرای خوشبینبــودن ،دس ـتکم در افــق زمانــی
صــد ســاله ،وجــود دارد .از ایــن منظــر ،بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن چالشهــا تنهــا
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در مــورد ســطح زندگــی در اقتصادهــای پیشــرفته نیســتند .پیشبینیهــای
کینــز در مســیری قــرار دارنــد کــه میتــوان گفــت تــا ســال  ۲۰۳۰و بــدون نیــاز
بــه تمدیــد (مهلــت صــد ســاله) محقــق میشــوند .ا ّمــا در ســال  ۱۹۳۰و در زمــان
آغــاز یــک رکــود ،کینــز احتمــاالً بــه میــزان کافــی بلندپــرواز نبــود کــه ،فکــر
میکنــم ،در ایــن صــورت رویکــردی جهانیتــر را کــه شــامل کشــورهای کمتــر
پیشــرفته هــم میشــد اتخــاذ میکــرد و همچنیــن تشــخیص مــیداد ایــن
رویکــرد نیازمنــد افــق زمانــی طوالنیتــر ،مث ـ ً
ا حــدود  ۲۰۰ســال ،اســت .فکــر
میکنــم در یــک افــق زمانــی وســیعتر ،بیتردیــد متوجــه ســه مــورد زیــر
میشد و موافقتش با آنها را ابراز میکرد:
۱ـ صــد ســال دیگــر (حــدود ســال  )۲۱۱۳موفــق خواهیــم شــد بــه لطــف
ترکیبــی از رشــد طبیعــی و اقدامــات ســنجیده ،فقــر را بــه طــور کامــل از جهــان
بزداییــم .منظــورم ایــن اســت کــه همـهی جمعیــت جهــان از ســطحی از زندگــی
مــادی برخــوردار باشــند کــه دســتکم یکچهــارم ســطحی باشــد کــه امــروز
ســاکنان کشــورهای ثروتمنــد از آن بهرهمنــد هســتند .بــه بیــان دیگــر ،زندگــی
یــک شــهروند معمولــی در کشــوری کــه درآمــد ســرانهاش امــروز  ۳۵۰دالر اســت
(تقریبـاً معــادل کشــور اتیوپــی) در ســال  ۲۱۱۳بــا زندگــی امــروز یــک شــهروند
امریکایــی کمدرآمــد قابــل مقایســه باشــد (بــه قیمــت ثابــت ،رشــد متوســط
ســاالنهی ســهونیم درصــد بــرای تحقــق ایــن پیشبینــی کفایــت میکنــد).
البتــه ،بایــد امیــدوار باشــیم کــه دسـتآورد فقرزدایــی بســیار زودتــر محقــق شــود.
مــن جــرأت نــدارم در مــورد «فقــر نســبی» دســت بــه پیشبینــی بزنــم .بدیهــی
اســت اگــر در مــورد پدیــدهی فقــر نســبی همـهی تأکیــد را بــر واژهی نســبی قــرار
دهیم یعنی انتظار داریم با پدیدهای دایمی مواجه باشیم.
۲ـ امیــد بــه زندگــی افزایــش خواهــد یافــت و بــه طــور کلــی وضعیت ســامتی
مــا بهتــر خواهــد شــد .چنیــن دسـتآوردی بــه طــور خــودکار بهعنــوان نتیجـهی
فعالیــت جســمانی ،رژیــم غذایــی خــوب ،بهداشــت عمومــی و رفتارهــای صحیــح
(ماننــد اســتفاده نکــردن از دخانیــات) حاصــل نمیشــوند ،بلکــه نتیجــهی
شــیوههای دارویــی مربــوط بــه پیشگیــری و درمــان و بــه طــور عمومیتــر،
پیشــرفتهای پزشــکی خواهــد بــود .احتمــاالً ســهم هزینههــای درمانــی و
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هزینــهی مبــارزه بــا شــرایطی کــه حتــا ثروتمنــدان نیــز از آن رنــج میبرنــد،
ماننــد ســالخوردگی ،در تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش یابــد .در ایــن بخــش،
کارهــای بســیاری بــرای انجــام دادن باقــی ماندهانــد .نگرانــم در آینــدهای دورتــر
از  ۱۰۰ســال ،دورانــی کــه زندگــی در آن «نامطبــوع ،پســت و کوتــاه بــوده» شــامل
دورانــی شــود کــه اکنــون در آن زندگــی میکنیــم (همانطــور کــه اکنــون،
دس ـتکم از نظــر مــن ،دورانــی را کــه هابــز 6در آن میزیســت شــامل میشــود).
[ ]۳بارهــا گفتــه شــده قــرن بیســتویکم قــرن زیستپزشــکی 7خواهــد بــود.
انتظــار م ـیرود هزین ـهی بســیاری از درمانهــای پزشــکی بســیار کاهــش یابــد.
اگــر قیمتهــا ســقوط کننــد ،تقاضــا افزایــش خواهــد یافــت .ایــن بــه خــودی
خــود باعــث افزایــش مخــارج (بخــش درمــان) نخواهــد شــد ،ا ّمــا اگــر کاهــش
شــدید هزینههــا باعــث انتقــال هزینههــا از هزینههــای بیپایــان (جایــی کــه
درمــان غیرممکــن اســت) بــه هزینههــای متناهــی (جایــی کــه درمــان امکانپذیــر
اســت) بشــود ،آنگاه میتــوان انتظــار داشــت ســهم مخــارج بخــش بهداشــت
افزایــش یابــد .مــا اکنــون مصرفکننــدهی شــیوههای درمانــیای نیســتیم کــه
تأثیــر آنهــا بــرای مثــال افزایــش طــول عمــر بــه مــدت پنــج ســال باشــد .ا ّمــا
تصــور کنیــد چنیــن شــیوههای درمانــی از فــردا در بــازار موجــود باشــند .از
خودتــان بپرســید شــهروندان عــادی حاضــر خواهنــد بــود چــه ســهمی از ثــروت
شخصی خود را برای دسترسی به چنین داروهایی بپردازند؟ []۴
-۳پیشــرفتهترین کشــورها (آنهایــی کــه «مترقی»تــر هســتند ) بــه طــور
میانگیــن ثروتمندتــر خواهنــد بــود .غیرمحتمــل نخواهــد بــود کــه پیشبینــی
کینــز در مــورد صــد ســال گذشــته بــرای صــد ســال پیــش رو نیــز صــدق کنــد :بــا
8
اندازهگیــری صحیــح ( آنچــه اقتصاددانــان شــاخص قیمتگــذاری دوگانــه
مینامنــد در ایــن اندازهگیــری ضــروری بــه نظــر میرســد) ،دســتکم دو بــار
سطح زندگی ما دوبرابر بهتر خواهد شد]۵[ .
6. Hobbes

توماسهابز ،فیلسوف بریتانیایی در قرن هفدهم که نظریات او در اندیشه سیاسی همچنان بسیار پراهمیت
هستند(.مترجم)
7. Biomedicine
8. Hedonic
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چالشهای تازه
برخــی از مهــم تریــن دغدغههایــی کــه باعــث نگرانــی بشــر امــروز شــدهاند
احتمــاالً بــرای کینــز غیرمنتظــره بودهانــد .نگرانــی در مــورد محدودیتهــای
مربــوط بــه منابــع طبیعــی ،تناهــی زمیــن ،یــا خواســت حفــظ هــوای ســالم یــا
تنــوع زیســتی گیاهــان و جانــوران در مباحــث اصلــی مربــوط بــه دهههــای
نخســتین قــرن بیســتم جایــی نداشــتند .منظــورم چیــزی اســت کــه احتمــاال ً آن
را «نگرانیهــای وجــودی» مینامیــم (نگرانیهایــی کــه موجودیــت مــا را تهدیــد
میکننــد) ،نــه نگرانیهــای دایمــی و طبیعــی مربــوط بــه در دســترس بــودن
مواد خام.
اعتقــاد دارم تــا وقتــی اشــتباه وحشــتناکی در نظــام مدیریــت جهــان مرتکــب
نشــویم ،چالشهــای تــازه ،کــه بیشــک حقیقــی هســتند ،تغییــری در
خوشبینــی محتاطانــهای کــه در مــرور چالشهــای کالســیک ارایــه کــردم
ایجاد نمیکنند .اجازه بدهید دو مورد خاص را شرح بدهم:
 .۱از آنجــا کــه خورشــید هنــوز ســر جایــش قــرار دارد ،از منبــع پایانناپذیــر
انــرژی برخورداریــم .تصــور نمیکنــم در  ۱۰۰ســال آینــده بــرای بــه کارگیــری
ســادهی ایــن منبــع انــرژی راهکار معجزهآســایی بیابیــم .منظــورم از راهحــل
«معجزهآســا» ،شــیوهای «ارزان» اســت .امــکان تحقــق پیشــرفتهای علمــی و
فنــاوری دور از دســترس در زمینــهی انرژیهــای خورشــیدی و غیــره مــردود
نیســت و اگــر بــه میــزان کافــی در تحقیــق و توســعه ســرمایهگذاری کنیــم آنگاه
تویکم،
پیشــرفتهایی صــورت خواهــد گرفــت ]۶[ .بــه احتمــال زیــاد ،قــرن بیسـ 
قــرن انــرژی گــران خواهــد بــود ،ا ّمــا نــه آنقــدر گــران کــه جلــوی مصــرف را
بگیــرد .هرچنــد ایــن لزوم ـاً بــه فاجعــه منجــر نخواهــد شــد .مــا نمیدانیــم کــه
آیــا در بلندمــدت ،کشــش جانشــینی بــا مــا همــراه خواهــد بــود و بــه رقمــی باالتــر
از یــک خواهــد رســید یــا نخواهــد رســید .احتمــاالً چنیــن چیــزی محقــق نخواهــد
شــد و بایــد آمــاده باشــیم بــرای انــرژی نســبتاً بیشــتر و بــرای دیگــر مــوارد نســبتاً
کمتــر هزینــه کنیــم .ا ّمــا کاالهــای بســیار دیگــری خواهنــد بــود کــه هزین ـهی
اســتفاده از آنهــا تاکنــون کاهــش یافتــه و در ادامــه نیــز کاهــش خواهــد یافــت .در
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هــر صــورت ،واضــح اســت در بلندمــدت و بــرای هــر تاریــخ فرضــی از نظــر درآمــد
و رفــاه در ســطحی پایینتــر از ســطحی قــرار خواهیــم داشــت کــه اگــر انــرژی
ارزان بــود در آن قــرار میگرفتیــم ،ا ّمــا منطقــی اســت کــه تصــور کنیــم چنــدان
هــم پایینتــر از آن ســطح نخواهیــم بــود و در هــر صــورت تــداوم رشــد اقتصــادی
محتمــل خواهــد بــود .کاری کــه بایــد انجــام بدهیــم ایــن اســت کــه اجــازه بدهیــم
مکانیــزم قیمتهــا کار خــودش را انجــام دهــد :اگــر بهــای انــرژی بایــد افزایــش
یابــد (بهخاطــر بــاال بــودن هزین ـهی نهایــی مســتقیم یــا بهخاطــر مالیــات بــرای
جبــران آثــار جانبــی منفــی) ،بهتریــن اتفــاق در واقــع ایــن میتوانــد باشــد کــه
قیمتهــا افزایــش یابنــد کــه ایــن افزایــش قیمــت باعــث تقویــت جانشــینی
خواهــد شــد و بــه طــور کلــی پیــام حرکــت ســازوکار اقتصــاد بــه ســوی مصــرف
صحیحتــر را بــه همــراه دارد (ماننــد دورکاری و بهبــود شــرایط دوچرخهســواری
در شــهر) .در واقــع ،چنیــن اثراتــی از زمــان نخســتین شــوک نفتــی در ســال
 ۱۹۷۳احساس شدهاند.
 .۲در مــورد محیــط زیســت ،بایــد تفکرمــان را اصــاح کــرده و بپذیریــم
دامنــهای کــه مســألهی محیــط زیســت در بــر میگیــرد بیشــتر از یــک مــورد
اســت و در یــک ســوی ایــن دامنــه ،محیــط اطرافمــان ماننــد خانــه ،مدرســه و
محــل کار قــرار دارنــد و در ســوی دیگــر ،زمیــن بــه طــور کلــی اســت کــه ج ـ ّو
زمیــن و اثــرات دریانــوردی را در بــر میگیــرد .بــا در نظــر داشــتن ایــن موضــوع،
در مــورد محیــط زیســت همــان جمعبنــدیای را کــه پیشــتر در مــورد انــرژی بــه
آن اشــاره شــد یــادآوری میکنــم .از یــک ســو ،افزایــش توجــه بــه محیــط زیســت
(کــه تــا حــد زیــادی بهخاطــر اثــر افزایــش ثــروت و کشــش درآمــدی بیشــتر از
یــک حاصــل شــدهاند) ،و از ســوی دیگــر قیمتگــذاری صحیــح اســتفاده از
محیــط زیســت ،بهخاطــر قواعــد بــازار یــا بهوســیلهی قانونگــذاری باعــث
خواهنــد شــد منابــع بیشــتری را بــه حفــظ محیــط زیســت اختصــاص بدهیــم؛ بــه
گون ـهای کــه نس ـلهای پــس از مــا بــه ایــن جمــع بنــدی برســند کــه وضعیــت
بهتری از امروز ما دارند.
خوشبینــی مــن آنجــا کــه ادعــا میکنــم در صــورت انجــام کارهــای
درســت ،حصــول نتایــج خــوب محتمــل خواهــد بــود از روی عقیــده اســت و آنجـا
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کــه بــه طــور واضــح بــه بیانیـهای دربــارهی بــاور بــه کار خــوب مربــوط میشــود
تــا حــدی صرفـاً لفاظــی اســت .بایــد اضافــه کنــم ایــن بــاور ،بهویــژه در شــرایطی
ماننــد تغییــرات آب و هوایــی میتوانــد بــا مشــکل مواجــه شــود؛ چــرا کــه
ناکامیهــای فعلــی در حکمرانــی جهانــی بــه وضعیتــی حــاد انجامیــده .مــا بــه
هیــچ وجــه نبایــد در خواســت ســطح باالیــی از همــکاری چندجانبــه از جامعـهی
سیاسی بینالملل داشته باشیم و تردید به خرج بدهیم]۷[ .
در نهایــت اینکــه یکــی از جنبههــای مهــم ایــن بحــث ســرعت تغییــرات
اســت .تحلیــل جامــع هزینــه و ســود اصالحــات مربــوط بــه اســتفاده از فناوریهای
تــازه بــرای تولیــد و مصــرف انــرژی بایــد شــامل هزینههــای دوران گــذار نیــز
بشــود .یکــی از جالــب تریــن درسهــای برخــی شــاخههای تحلیــل اقتصــادی
مــدرن (بهخصــوص اقتصــاد رفتــاری [ )]۸پررنــگ کــردن انطبــاق پذیــری بســیار
بــاالی نــوع بشــر بــوده ]۹[ .اگــر ،از آنجــا کــه خیالپــردازی ایــرادی نــدارد،
تغییــرات در محیــط فیزیکــی و خالــص نوســانات کوتاهمــدت در بــازار محیــط
زیســت چنــدان ســریع نباشــند ،در نتیجــه فرآینــد ســازگاری نیــز تدریجــی و بــه
مــرور زمــان روی خواهــد داد و از نظــر رفــاه اقتصــادی نیــز پُرهزینــه نخواهــد بــود.
اگــر همیــن فــردا ،شــرایط جدیــد بــه طــور ناگهانــی اســتفاده از خودروی شــخصی
را بســیار پُرهزینــه کنــد ،اعوجــاج ایجــاد شــده بســیار زیــاد خواهــد بــود .امــا اگــر
تأثیــری مشــابه بــه طــور تدریجــی و در چندیــن دهــه روی دهــد ،بــا شــرایط
جدیــد بــه گونـهای طبیعــی و تقریبـاً نامحســوس وفــق خواهیــم یافــت .در نتیجــه
هزینههای گذار میتواند بسیار محدود باشد.
ساختار اقتصاد
هرچنــد میدانــم کمــی متظاهرانــه بــه نظــر میرســد ،ا ّمــا مایلــم تفکراتــم را
در مــورد عملکــرد نهــادی اقتصــاد در دورانــی کــه فرزنــدان نوادگانــم در آن
خواهنــد زیســت ارایــه کنــم .تنهــا توجیهــم ایــن اســت کــه کینــز هــم چنیــن
کاری انجام داده بود.
بــا تکامــل شــیوهی کار کــردن آغــاز خواهــم کــرد .انتظــار نــدارم نس ـلهای
بعــدی تغییــرات زیــادی را در پایهایتریــن جنبــهي قــراردادی ایــن بخــش
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(دریافــت پــول در مقابــل ارایــهی خدمــت) شــاهد باشــند ،ا ّمــا فکــر میکنــم
تغییراتــی در جنبههــای ســاختاری آن رخ بدهــد کــه اینجــا بــه چهــار مــورد
اشاره میکنم:
۱ـ مفهــوم کار روزانــه یــا ســاالنه و همچنیــن محــل کار تحــول شــدیدی را در
جهــت انعطافپذیــری شــاهد خواهنــد بــود .فناوریهــای تــازه ارتباطــی همیــن
حــاال نیــز تــا حــدی ایــن امــکان را فراهــم آورده و راحتــی ناشــی از در قیدوبنــد
ســاعات کاری خــاص نبــودن قابــل توجــه اســت .رونــق یافتــن مفهــوم آشــتی دادن
وظایــف کاری و خانوادگــی ،کــه ایــن روزهــا در برخــی کشــورها شــاهدش هســتیم،
نخســتین نشــانهها از ظهــور رونــدی اســت کــه بهجــرأت ادعــا میکنــم
توقفناپذیــر خواهــد بــود .همانطــور کــه مفهــوم ســاعات کاری و تفکیــک
روشــن میــان حضــور در مدرســه و حضــور در محــل کار بــه مــرور از هــم خواهنــد
پاشید .اینجا نیز روندهای در حال ظهور بهوضوح قابل مشاهدهاند.
 .۲مرزهــای میــان مفاهیــم کالســیک «قــرارداد کار» و «قــرارداد خدمــت» نیــز
رنــگ خواهنــد باخــت .در آینــده ،فراتــر از هم ـهی تقســیمبندیها ،در یــک ســو
کارکنــان بخــش عمومــی قــرار خواهنــد داشــت و در ســوی دیگــر کارکنانــی
مســتقل مجموعــهای از گرههــای متراکــم را در شــبکهای از قراردادهــا تشــکیل
خواهنــد داد (یکــی از دالیــل بســیاری کــه نشــان میدهــد در آینــده وکالــت
شغل تضمینشدهای خواهد بود).
در مرکــز قــرار گرفتــن خوداشــتغالی باعــث ایجــاد تحولــی در مفهــوم ســنتی
شــرکت و کمپانــی خواهــد شــد .بــا توجــه بــه آنچــه در گذشــته رخ داده ،جــرأت
نمیکنــم بگویــم دولتهــا و ســاختار اداری آنهــا چــه نــوع تحولــی را ،از نظــر
انــدازه و ســرعت ،تجربــه خواهنــد کــرد .پیشبینــی میکنــم بخــش خدمــات
عمومی بدون تغییری اساسی از این تحوالت جان سالم به در ببرد.
۳ـ کینــز در ســخنرانیاش پیشبینــی کــرد ســاعات کاری نوادگانــش بــه
آل ســه ســاعت در روز میــل خواهــد کــرد و ابــراز نگرانــی کــرد کارگــر
ســوی ایــده ِ
ــــ شــهروندان بهخاطــر کمبــود آمــوزش ،بــرای اســتفادهی درســت از اوقــات
فراغــت افزایشیافتــه آمــاده نخواهنــد بــود .ایــن نکتــه نگرانــم نمیکنــد .اگــر
جمعیتــی بــا تحصیــل مناســب ترجیــح میدهنــد وقــت آزادشــان را بــه تماشــای
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بیس ـتودو مــرد بنشــینند کــه در یــک زمیــن و ســر یــک تــوپ میجنگنــد و از
ایــن کار بیشــتر از تماشــای کنســرت لــذت میبرنــد ،احســاس میکنــم ربطــی
بــه مــن نــدارد کــه بــا کارشــان مخالفــت کنــم .بــه دو دلیــل بــه انــدازهی کینــز
مطمئــن نیســتم ســاعات کاری روزانــه بــه حــدود ســه ســاعت کاهــش خواهنــد
یافت:
· نخســت اینکــه بــه نظــرم کار بــه امــری جــذاب تبدیــل خواهــد شــد .امــوری
کــه در آن یــک فرآینــد بایــد دایــم تکــرار شــود و شــامل امــور تکــراری ذهنــی
هــم میشــود ،میتواننــد بــه صــورت خــودکار و توســط ماشــینها انجــام شــوند
و اتوماســیون نیــز در حــال ارزانتــر شــدن اســت .ایــن رونــد عواقبــی را ،بــرای
مثــال در بخــش دســتمزدها ،در پــی خواهــد داشــت .اجــازه بدهیــد مثالــی نزدیــک
بــه تجرب ـهی شــخصیام را ذکــر کنــم .رقابــت میــان نهادهــای دانشــگاهی نقــش
مهمــی را در تنظیــم حقــوق در بخــش دانشــگاهی ایفــا میکنــد ،نقشــی بســیار
بیشــتر از آنچــه قیمتهــای ناشــی از اشــتغال جایگزیــن در بخشهــای دیگــر
ایفــا میکننــد .بــه نظــرم ،امیــدوارم متکبرانــه جلــوه نکنــد ،دانشــگاهیان بهخوبــی
میتواننــد در بخشهــای دیگــر مشــغول بــه کار شــوند ،ا ّمــا از ایــن کار اجتنــاب
میورزنــد؛ چــرا کــه فعالیــت دانشــگاهی بــرای آنهــا جــذاب و رضایتبخــش
اســت (فرمانــدار ســابق کالیفرنیــا آن را «درآمــد روانــی» نامیــده اســت) .بنابرایــن،
نتیجــهی مأیوسکننــده ایــن اســت کــه یــا رقابــت میــان نهادهــای دانشــگاهی
مفید واقع میشود یا دستمزدهای ما بهبود نمییابد.
· دومیــن دلیــل ایــن اســت کــه نقــش پیشــرفت شــغلی و از ایــن منظــر دوباره
انگیــزهی ناشــی از مش ـ ّوقهای مربــوط بــه ارتقــای شــغلی یــا تنهــا «موفقیــت»
نهتنهــا کاســته نخواهــد شــد بلکــه برعکــس ،بــه قدرتمنــد شــدن ادامــه خواهــد
داد .مش ـ ّوقها ،بــه طــور حتــم ،بــه افزایــش تــاش و ســاعات کاری میانجامنــد
و بــه هــر میــزان کــه مــرز میــان تعریــف کالســیک کارگــر و کارآفریــن کمرنــگ
شود ،این جنبه از پُرتالشتر شدن جلوهی بیشتری خواهد یافت.
کینــز هنــوز میتوانــد نتیجهگیــریاش را بــه دو شــیوه نجــات دهــد .نخســتین
شــیوه از ایــن حقیقــت ناشــی میشــود کــه ویژگیهــای شــهروندان متفــاوت
اقلیتــی از نیــروی کار را تحــت
اســت .تأثیــر
محــرک مشــ ّوقها تنهــا میتوانــد ّ
ّ
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تأثیــر قــرار دهــد .اکثریــت احتمـ ً
ـال همچنــان تفریــح را بــه کار ترجیــح میدهنــد
پــس در نتیجــه حتــا اگــر کار کــردن جــذاب باشــد هــم در مجمــوع شــاهد کاهــش
ســاعات کاری خواهیــم بــود .دومیــن شــیوه تأکیــد بــر تغییــرات در دوران حیــات
اســت .مــا طوالنیتــر زندگــی خواهیــم کــرد ،پــس غیرمحتمــل نیســت کــه یــک
مســیر کاری متــداول شــامل کار کــردن بــا حــدی از فشــار بــرای مثـ ً
ـا ســی ســال
و ســپس کار کــردن کــم فشــار اســت (یــا ســناریوی جایگزیــن دیگــر جایــی اســت
کــه کارهــای پُرفشــار و کمفشــار ترکیــب شــدهاند) .پــس ،بــه طــور میانگیــن،
ساعات کاری روزانه پایین خواهد بود.
 .۴در زمانـهی فرزنــدان نــوادگان مــا ،تولیــد مــوادی کــه نیازمنــد فرآیندهــای
تکــراری و اســتاندارد هســتند تنهــا بخــش کوچکــی از نیــروی کار را بــه خــود
مشــغول خواهــد کــرد .در نتیجــه فرصتهــای بســیاری بــرای کاالهــا و خدمــات
منحصربهفــرد ایجــاد خواهــد شــد کــه بــر اســاس کیفیــت و یکتایــی قیمتگــذاری
شــدهاند و توســط نیــروی کار بســیار ماهــر تولیــد میشــوند .بــرای مثــال تصــور
میکنــم نسـلهای پــس از مــا شــاهد معکــوس اثــر بومــل ـ بــوون 9باشــند]۱۰[ .
بــه خاطــر بیاوریــد کــه ایــن اثــر بــه مــا میگویــد پیشــرفت اقتصــادی هنرهــای
اجرایــی (تئاتــر ،رقــص بالــه) و ماننــد آن را در شــرایط ســختی قــرار خواهــد داد؛
چــرا کــه میانگیــن دســتمزد اجراکننــدگان افزایــش مییابــد ،ا ّمــا بهــرهوری
اجــرای زنــدهی ارکســتر یــا یــک گــروه رقــص بالــه تغییــری نمیکنــد .در نتیجــه
هزینههــا افزایــش یافتــه و محصــول کاهــش مییابــد .بــا ایــن حــال معتقــدم ،بــه
دالیلــی کــه بــاال شــرح داده شــد ،ارزان شــدن فرآیندهــای کاری تکــراری و
افزایــش ارزش محصــوالت بســیار بــا کیفیــت ــــ محصــوالت هنــری مهــم کــه
نیروی انسانی زیادی را میطلبد ــ به جایگاه سابق باز خواهند گشت.
از اقتصــاد اطرافمــان بــه طــور متــداول بهعنــوان «اقتصــاد دانــش »10یــاد
میشــود .ایــن اصطــاح خــوب بســیار کلّــی اســت و دیــر یــا زود پــس از اینکــه
بــه میــزان زیــادی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت رهــا خواهــد شــد .بهجــای آن
9. Baumel - Bowen
10. Knowledge Economy
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اســتفاده از اصطــاح «اقتصــاد اعتباربخشــی »11را پیشــنهاد میکنــم کــه عبارتــی
مناســب بــرای نامیــدن دورانــی اســت کــه داریــم واردش میشــویم؛ جایــی کــه
رقابــت ،اختیــار و اعتبــار نیازمنــد مــورد ارزشیابــی و تصدیــق قرار گرفتن هســتند.
از یــک ســو ،وقتــی اطالعــات خــام فراوانــی وجــود دارد ،ارزش افــزوده ناشــی از
برچســبی کــه بــا خــود اطمینــان خاطــر بــه همــراه بیــاورد بســیار زیــاد خواهــد
بــود .از ســوی دیگــر ،مهمتریــن جنبههــای کاالهــای مختلــف در نــگاه نخســت
نمایــان نمیشــود .بایــد اینگونــه باشــد :اثربخشــی قابــل توجــه در تخصیــص
منابــع بــدون محصوالتــی بــا چنیــن ماهیتــی (کــه میتوانــد ماهیــت فیزیکــی
باشــد ماننــد تلفــن همــراه ،یــا غیرفیزیکــی ماننــد محصــوالت مربــوط بــه بخــش
مالــی) حاصــل نخواهــد شــد .بنابرایــن ،نیــاز بــه اعتباربخشــی در اقتصادهــای
مدرن رو به رشد است.
چه مکانیزمهایی میتوانند اقتصادهای ما را به سوی فراهم آوردن
اعتباربخشی سوق دهند؟
توجــه داشــته باشــید کــه عرضــهی اعتباربخشــی میتوانــد بخــش از خــود
محصــول باشــد (بــرای مثــال نقــش ب َِرندهــا میتوانــد در ایــن طبقهبنــدی جــای
بگیــرد) یــا میتوانــد از ســوی شــخص ثالــث (خــارج از رابط ـهی مصرفکننــده و
تولیدکننــده) ارایــه شــود .آنهــا کــه درگیــر فعالیــت اعتباربخشــی هســتند
میتواننــد بهنوبــهی خــود شــرکتها ،بخشهــای خصوصــی غیرانتفاعــی ،ادارات
دولتــی ،دانشــگاههای دولتــی و خصوصــی و رســانهها را در بــر بگیرنــد .پرســش
اصلــی ،هرچنــد معمولــی ،ایــن اســت کــه آیــا اعتباربخشــی بــه شــکل درســت و
در سطح قابل قبولی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
پــس از طوفــان مال ـیای کــه در چنــد ســال اخیــر مــا را در نوردیــده اکنــون
بایــد مشــخص شــده باشــد کــه ناکامیهایــی در ســطح گســترده امکانپذیرنــد.
ایــن تجرب ـهی تلــخ بــه مــا میآمــوزد کــه اعتباربخشــی بــرای عملکــرد مناســب
بازارهــای مالــی ضــروری اســت و ســپردن آن بــه بــازار ایراداتــی دارد .بــه نظــرم در
بــاور بــه اینکــه مکانیــزم غیررســمی شــهرت بــرای ایجــاد جهانــی متشــکل از
11. The Economy of Accreditation
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عملکــرد مناســب کافــی اســت اجماعــی وجــود دارد کــه توجیهناپذیــری آن بــه
اثبــات رســیده ،بــه ایــن معنــا کــه بــرای مثــال فرقــی نمیکنــد چهکســی دســتور
تهیـهی یــک بــرآورد در مــورد ریســک ذاتــی یــک محصــول را میدهــد و هزینـهی
ایــن بــرآورد را میپــردازد و فروشــندهی یــک محصــول مربــوط بــه بــازار مالــی
آیــا از معامــات مالــی منفعــت اقتصــادی کســب خواهــد کــرد یــا خیــر .در هــر
مــورد ،خواســت حفــظ و ارتقــای شــهرت میتوانــد بــر انگیزههــای انحــراف غلبــه
کنــد .هرچنــد عامــل شــهرت بیتأثیــر نیســت (بــرای مثــال یــک مشــاور تــا
حــدی کار اعتباربخشــی را هــم انجــام میدهــد و در نتیجــه آگاه اســت کــه
بــرآوردی نهچنــدان دقیــق میتوانــد بــه شــهرتش آســیب بزنــد) ،ا ّمــا بــه نظــر
میرســد اص ـ ً
ا کافــی نیســت .بــا در نظــر داشــتن انــدازهی ایــن شکســت بــازار،
فاصلــهی ایجــاد شــده را میتــوان تــا حــدی از طریــق قانونگــذاری و اقــدام
(اعتباربخشــی) عمومــی و تــا حــدی از طریق ظهور اشــکال تــازهای از اعتباربخشــی
کاهش داد.
فکــر میکنــم یکــی از جهتهایــی کــه ایــن تکامــل در آن قــرار خواهــد
گرفــت ،مســئولیتپذیری مشــترک بیشــتر بــرای ریســکهای مالــی یــک
محصــول (مالــی یــا غیرمالــی) اســت کــه اعتبــار آن مــورد تصدیــق قــرار گرفتــه.
بــه اعتقــاد مــن آنهــا کــه توصیهنامههــا و اعتبارســنجیها را صــادر میکننــد
نیــز بایــد ســهمی در ریســک احتمالــی داشــته باشــند .هرچنــد بــرای یــک نهــاد
غیرانتفاعــی شــرایط متفــاوت اســت و شــاید انگیــزهی حســن شــهرت کفایــت
کنــد .مهمتریــن نهــاد غیرانتفاعــی ،یعنــی دولــت ،شایســتهی بررســی جداگانـهای
است.
آخریــن مشــاهدهی مــن بــه مالیــات مربــوط میشــود .شــیوهی اخــذ مالیــات
در افــق دیــد  ۱۰۰ســالهای کــه در نظــر داریــم چگونــه تغییــر خواهــد کــرد؟ شــاید
تغییــر چندانــی نکنــد ،بــه ایــن خاطــر کــه قوانیــن اینرســی زیــادی دارنــد .بــا
وجــود ایــن اعتقــاد دارم کــه اثــر تیبــوت 12بــه طــور فزاینــدهای در مقیاســی
12. Tiebout Effects

نظریهای متعلق به چارلز تیبوت که در آن ادعا میشود که سواری مجانی (مفت سواری) در موارد اجتماعی
راه حلهایی غیرسیاسی دارد( .مترجم)
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جهانــی احســاس شــود ] ۱۱[ .در نتیجــه انتظــار مشــاهدهی رونــدی بــه ســوی
ـرک و پویایــی
همگرایــی ســاختار کاالهــای بخــش عمومــی را نــدارم .افزایــش تحـ ّ
بــه معنــای تقویــت نتایــج تنــوع طبیعــی ترجیحهــای بشــر خواهــد بــود .هرچنــد
انتظــار ایجــاد تغییــرات در برخــی جنبههــای ســاختار مالیاتــی ،ماننــد مالیــات بــر
موجــه بــه نظــر میرســد .همچنیــن پیشبینــی میکنــم ایــن
شــرکتهاّ ،
ویژگــی دیرپــا کــه اخــذ مالیــات بــر اســاس ســیکلهای ســاالنه انجــام میشــود
بهخاطــر عواملــی ماننــد رواج بیشــتر مالیــات بــر مصــرف یــا رواج بیشــتر مکانیــزم
مالیــات خطــی ،تضعیــف شــده و از اثــر ســال تقویمــی بــر شــیوهی اخــذ مالیــات
کاسته شود.
آیا چیزی فراتر از مسألهی اقتصاد وجود دارد؟
آیــا همانطــور کــه کینــز ادعــا کــرد ،مســألهی اقتصــاد (در آینــده) دیگــر
«مســألهی دایمــی نــوع بشــر نخواهــد بــود»؟ فکــر میکنــم کینــز درســت
میگفــت .بــا وجــود ایــن ،مســألهی اقتصــاد کامــ ً
ا ناپدیــد نخواهــد شــد ،در
نتیجه همچنان اقتصاددانان کارهایی برای انجام دادن خواهند داشت.
مســألهی اقتصــاد از «مســألهی اصلــی» بــه یــک مســأله تبدیــل خواهــد شــد.
مــن خــودم را ،هماننــد کینــز ،خوشبیــن محتــاط در نظــر میگیــرم .در
حالیکــه ســطح رفــاه افزایــش مییابــد ،مســایل و مشــکالت دیگــری ،برخــی
قدیمــی و برخــی جدیــد ،وجــود خواهنــد داشــت کــه شــهروندان جهــان بــرای
آنهــا بــه انــدازهی مســألهی اقتصــاد اهمیــت قائــل شــوند .ا ّمــا بــرای فراتــر از ایــن،
مــن از اســتاد (کینــز) بدبینتــر هســتم .کینــز در آرزوی جهانــی بــود ،شــاید
هماننــد ســفری شــاعرانه بــه آســمان آرمانشــهر ،کــه در آن بشــر درگیــر امــرار
معــاش روزانــه نباشــد و بتوانــد بــر امــوری متعالــی معنــوی و فرهنگــی تمرکــز
کنــد .او پیشبینــی کــرد اینجــا خواهــد بــود کــه بــه دغدغههــای اصلــی
خواهیــم پرداخــت .کاش اینگونــه بــود ،ا ّمــا نشــانهای در تاریــخ نمیبینــم کــه
حاکــی از احتمــال تحقــق آن باشــد .کامـ ً
ا ردش نمیکنــم امــا در واقــع احتمــال
آن را بیشــتر میدانــم کــه چالشهــای اساســی دهههــا و قرنهــای پیــش رو
مســایلی مشــکل ،عمیــق ،آزاردهنــده و بیرحمانــه باشــند کــه در طبقـهی مســایل
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س ـ ّنتی اقتصــاد قــرار نمیگیرنــد .آیــا میتــوان مطمئــن بــود بشــر همیشــه بــر
گرایــش نســبت بــه جنــگ غلبــه خواهــد کــرد؟ از کجــا میدانیــم چالشهــای
تــازه و دوراهیهــای ســخت کــه شــاید در اثــر انباشــت ثــروت یــا فرصتهــای
بهدستآمده از تکنولوژیهای جدید ایجاد شدهاند ظهور نخواهند کرد؟
اجــازه بدهیــد لحظــهای بــر زیستشناســی تمرکــز کنیــم .بهســختی
میتــوان اشــاره نکــرد کــه در میــان بزرگتریــن فجایعــی کــه بشــریت را تحــت
تاثیــر قــرار داده و بشــر از روی عمــد عامــل آن نبــوده (یعنــی بــدون در نظــر
گرفتــن جنگهــا و درگیریهــای اجتماعــی) ،فجایــع بیولوژیکــی نقــش پررنگــی
داشــتهاند کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه مــرگ ســیاه ،13کاهــش جمعیــت
قــارهی امریــکا از ســال  ۱۴۹۲و آنفوالنــزای همهگیــر ســال  ۱۹۱۸اشــاره کــرد.
[ ]۱۲رونــد روشــنی بــه ســوی ســامت بهتــر ،بهخصــوص بهســوی افزایــش
طــول عمــر ،وجــود دارد ا ّمــا روندهــا ،در نهایــت ،متغیرهایــی تصادفــی هســتند و
انحــراف از معیــار دارنــد .بــه نظــرم در یــک قــرن آینــده نخواهیــم توانســت
آنچنــان بــر متغیرهــای بیولوژیکــی مســلط شــویم کــه بتوانیــم بــا احتمــال ۱۰۰
درصد ادعا کنیم هیچ فاجعهی بیولوژیکی دیگری را تجربه نخواهیم کرد.
عــاوه بــر ایــن ،مســایل زیستشــناختی تنهــا بهســادگی بخــش دیگــری از
محیــط زیســت نیســتند .مــا در آنهــا دخالــت میکنیــم و در نتیجــه بــه اعتقــاد
مــن مســایلی مربــوط بــه انتخــاب ژنتیــک و تغذیـهی موجــودات زنــده ،بهخصــوص
انســانها ،کــه ممکــن اســت پیــش بیاینــد در میــان ســختترین مســایلی قــرار
دارنــد کــه ممکــن اســت بــا آنهــا مواجــه شــویم؛ آن هــم نــه فقــط از منظــر
فناوری و اقتصادی ،بلکه اساساً از منظر حقوقی و اخالقی.
بــرای درک اینکــه مســایل تــازه تــا چهحــد میتواننــد مشــکل و پیچیــده
باشــند ،اجــازه بدهیــد توجهتــان را بــه یــک پیامــد نهچنــدان محتمــل امــا نــه
غیرممکــن ایــن پیچیدگــی جلــب کنــم .یــک جامعـهی دوپــاره از نظــر بیولوژیکــی
بهشــدت نامطلــوب اســت و همــه بــاور داریــم جامع ـهای مســئول بــرای اجتنــاب
از آن تــاش خواهــد کــرد (هرچنــد بایــد توجــه داشــت امــروز و بــدون دخالتــی
عامدانــه در انتخــاب ،ســامت بــه مجموعــهای از ویژگیهــای اقتصــادی ـ
13. Black Death
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اجتماعــی وابســته اســت) .ا ّمــا اگــر هــر ســه شــرط زیــر بــه وقــوع بپیوندنــد چــه
خواهــد شــد :وضعیــت فنــاوری اجــازهی دوپارهســازی جامعــه را فراهــم آورد،
کنتــرل دولتــی بــه کاربــردن فنــاوری امکانپذیــر نباشــد و هزین ـهی اســتفاده از
فنــاوری بســیار بــاال باشــد و در نتیجــه در مجمــوع آنقــدر ثروتمنــد نباشــیم کــه
بتــوان تضمیــن کــرد همــگان از مزایــای فنــاوری بــه میــزان کافــی بهرهمنــد
خواهنــد شــد؟ آیــا ایــن نشــاندهندهی خیــزش دوبــارهی مســألهی اقتصــاد
نیســت؟ درک میکنــم ایــن میتوانــد در دو ســطح مطــرح شــود :ممکــن اســت
مشــکلی اثباتــی و علمــی بــا مســأله کمبــود منابــع داشــته باشــیم و مشــکلی
(هنجــاری) بــا عــدم پذیــرش نتایــج ناشــی از لســه فــر .14ایــن را هــم اضافــه کنیــد
کــه نیازهــای مــا مطلــق نیســتند و همچنیــن نیازهایــی نســبی ناشــی از مقایســه
بــا دیگــران وجــود دارنــد .میتوانیــم توافــق کنیــم کــه برخــی از ایــن نیازهــا را
بهخاطــر اینکــه بیهــوده و مبتــذل هســتند کنــار بگذاریــم (هم ـهی مــا ممکــن
اســت بخواهیــم بــه شــاعران بزرگــی تبدیــل شــویم) ،امــا نبایــد بــه آن عمومیــت
ببخشــیم .در دوران نــوادگان مــا ممکــن اســت برخــی از ایــن نیازهــای نســبی بــه
عنــوان نیازهایــی اساســی شــناخته شــوند و دوبــاره بایــد گفــت بنابــر اینکــه
هزینــهی حــذف ایــن نیازهــا تــا چــه بــاال خواهــد بــود ،نوعــی از مســألهی
اقتصــادی ،احتمــاالً شــدید ،باقــی خواهــد مانــد .خالصــه بــرای نتیجهگیــری بایــد
گفــت بــا توجــه بــه مــوارد بــاال بــه مراتــب کمتــر از چالشهــای کالســیک و
جدیــدی کــه پیشتــر بــه آنهــا پرداختــه شــد خوشبینــم .بــه بیــان صریحتــر،
اگــر بشــریت قــرار اســت در  ۲۰۰ســال آینــده بــا دورهای ســخت یــا بحرانــی
مواجــه شــود ،بیشــتر نگرانــم کــه عامــل آن بیولوژیکــی یــا اجتماعــی (جنــگ و
ناآرامی) باشد تا مسایل مربوط به محیط زیست ،انرژی یا اقتصاد س ّنتی.
وضعیــت اقتصاددانهــا چگونــه خواهــد بــود؟ موضعگیــری مشــهور کینــز در
ســال  ۱۹۳۰ایــن بــود کــه در آینــده (ی نهچنــدان دور از امــروز)« ،مســألهی
اقتصــاد ...مســألهی متخصصــان خواهــد بــود ،ماننــد دندانپزشــکی .بســیار عالــی
14. Laissez Faire

نگرشی اقتصادی مبنی بر اینکه دولت نباید در بازار دخالت کند و فرآیندهای داخلی بازار بهترین خروجی را
حاصل می کنند( .مترجم)
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خواهــد بــود اگــر اقتصاددانــان بتواننــد خــود را در ســطح افــرادی فروتن و شایســته
ماننــد دندانپزش ـکها تصــور کننــد ».لحــن متکبران ـهی واضــح ایــن قضــاوت را
کنــار مینهــم (فکــر نمیکنــم کینــز تظاهــر میکــرد کــه صرفــاً «فروتــن و
شایســته اســت» ــــ او اعتــراف میکنــد اگــر نــوهی بــا ســتعدادی داشــت بــه او
توصیــه نمیکــرد اقتصــاددان شــود) .چنــد تــن از اعضــای خانــوادهی مــا
دندانپزشــک هســتند و بایــد بگویــم بــا نگــرش کینــز در مــورد ایــن حرفــه
موافــق نیســتم .ا ّمــا بــه طــور حتــم کینــز ایــن قیــاس غیرمنصفانــه نســبت بــه
دندانپزشــکی را بــه صــورت نمادیــن بــه کار بــرده .منظــور واقعــی او در ایــن
نگــرش ایــن بــوده کــه علــم اقتصــاد بــه روالــی عــادی تبدیــل خواهــد شــد کــه
بیشــتر آن بــر اســاس پروتکلهــا و دســتورالعملهای اســتاندارد صــورت خواهــد
گرفت.
گمــان میکنــم کینــز بازهــم در خوشبینــی زیــادهروی کــرده .اقتصــاد در
آینــده بــه طــور فوقالعــادهای چــه در بخــش حقیقــی و چــه در بخــش مالــی
پیچیــده خواهــد بــود (امــروز هــم همینطــور اســت) .ا ّمــا اقتصــاد ایســتا نیســت.
بــه طــور حتــم عملکــرد مناســب آن در شــرایط عــادی نیازمنــد دندانپزشـکهایی
ماهــر اســت و همیــن کارشناســان خواهنــد بــود کــه حتــا وقتــی اقتصــاد مســألهی
اصلــی بشــر نیســت تــا حــد زیــادی مســئول حــل مشــکالت اقتصــادی هســتند.
اقتصــاد از کیفیــت کار آنهــا بهرهمنــد خواهــد شــد .بــا وجــود ایــن ،رویدادهــا و
لحظــات غیرعــادیای خواهنــد بــود کــه اثــر خــود را بــر واقعیــت ثبــت میکننــد.
در واقــع ،مــا نیــز اکنــون در میان ـهی یکــی از همیــن لحظــات بــه ســر میبریــم.
نتیجــه ایــن خواهــد بــود کــه اقتصــاد بهعنــوان یــک علــم دانشــگاهی هرگــز بــه
نقط ـهی کمــال نخواهــد رســید .مــا بــه جایــی کــه همهچیــز را بدانیــم نخواهیــم
رســید؛ چــرا کــه همزمــان بــا تکامــل و گســترش اقتصــاد ،همهچیــز در حــال
تغییــر اســت؛ آن هــم نــه تغییــرات جزئــی .در نتیجــه عــاوه بــر اقتصاددانــان
حرف ـهای عــادی ،نیازمنــد پژوهشگرانــی هســتیم کــه از تــوان مواجه ـهی فکــری
بــا پدیدههــای تــازه برخــوردار باشــند .بــرای مثــال ،هــر بحــران مربــوط بــه
اقتصــاد کالن مــا را بهســوی واکنشهایــی تــازه و نوآوریهایــی در سیاسـتگذاری
اقتصــادی هدایــت میکنــد کــه بــرای کنتــرل مؤثــر بحرانهــای مشــابه در آینــده
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مفیــد خواهنــد بــود .درسهــا آموختــه خواهنــد شــد .بــن برنانکــی ،15رییــس
(ســابق) فــدرال رزرو امریــکا ،در مراســم شــامی کــه بــه مناســب نودمیــن تولــد
میلتــون فریدمــن 16برگــزار شــده بــود ،در اشــاره بــه کتــاب تاریــخ پولــی ایــاالت
متحــد ،17کــه توســط فریدمــن و همــراه بــا آنــا شــوارتز 18نوشــته شــده ،گفــت
«مایلــم بــه میلتــون و آنــا در مــورد رکــود بــزرگ بگویــم کــه حــق بــا شماســت،
مــا باعــث آن بودیــم .بســیار متأســفیم ،ا ّمــا بــه لطــف شــما دیگــر آن را تکــرار
نخواهیم کرد]۱۳[ ».
اگرچــه ،دیــر یــا زود یــک «بیمــاری همهگیــر» تــازه نمایــان خواهــد شــد ــــ
ببخشــید؛ منظــورم یــک «بحــران» تــازه اســت ــــ بحرانــی اصیــل و حاصــل
پدیدههــای زندگــی اقتصــادی جدیــد .از آنجــا کــه جدیــد خواهــد بــود ،هیــچ
مــورد مشــابه پیشــینی نخواهــد داشــت .معمــوالً در چنیــن مــواردی تحلیلهــا
ابتــدا تحــت تأثیــر رویکردهــا و نگرشهــا قدیمــی قــرار دارنــد و میــل بــه عــدم
شــناخت تفــاوت شــرایط تــازه بــه چشــم خواهــد خــورد .غیــر از ایــن نمیتوانــد
باشــد و از آنجــا کــه همــواره مقال ـهای کمتــر شــناخته شــده (در یــک نشــریهی
علمــی مطــرح) بــا ارجاعاتــی انــدک وجــود خواهــد داشــت کــه ایــن بحــران را
پیشبینــی کــرده و مدتــی زمــان خواهــد بــرد تــا بیقــراری و تــاش بــرای درک
شــرایط تــازهی حرفـهی مــا را بــه ســوی تــاش دو چنــدان بــرای موفقیــت نهایــی
در ترکیــب رضایتبخــش مــوارد بیســابقه و غیرمنتظــرهی تــازه در پارادایــم
اصلی به پیش براند.
متوجــه شــدید کــه بهجــای بحــران از واژهی بیمــاری همهگیــر اســتفاده
کــردم .بازگردیــم بــه کینــز ،و بــدون قصــد بیاحترامــی بــه دندانپزشــکان،
احتمــاالً ایــن کار را کــردم چــون بهتریــن قیــاس بــرای آینــدهی اقتصاددانــان،
پزشــکی اســت کــه هــم جنبــهی فعالیــت بالینــی آن مدنظــر باشــد و هــم
پژوهشهای بنیادین و کاربردیاش.
15. Ben Bernanke

رییس سابق فدرال رزرو امریکا که در سال  ۲۰۰۹به عنوان شخصیت سال مجلهی تایم برگزیده شد( .مترجم)
16. Milton Friedman

17.A Monetary History of the U.S
18. Anna Schwartz
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سپاسگزاری
ایــن فصــل بخشــی اســت از نتیجهگیــری ســخنرانیام بــا عنوانــی مشــابه در
آکادمــی ســلطنتی علــوم اخالقــی و سیاســی 19در مادریــد ،در دهــم مــارس ســال
 .۲۰۰۹از ایگناســیو پاالســیوس هوئرتــا بســیار ممنونــم کــه فکــر کــرد ایــن فصــل
میتوانــد بخشــی از ایــن کتــاب باشــد و همچنیــن از او و اســکار وولــی 20بــه
خاطر ترجمه سپاسگزارم.

19. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
20. Oscar Volij

فصل ششم

پیرشفتجهانی
در قرن بیستویکم
جان ای .رومر
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بــه عنــوان یــک امریکایــی بــه طــور طبیعــی تمایــل دارم بــر چگونگــی تأثیــر
تحــوالت کشــورم بــر جهــان در قــرن آینــده تمرکــز کنــم .در ایــن لحظــه معتقــدم
سیاســت و نــه اقتصــاد ،مهمتریــن ناشــناخته (در مــورد قــرن پیــش رو) اســت.
بهویــژه از زمــان شکســت حــزب جمهوریخــواه در انتخابــات ریاســت جمهــوری
ســال  ۲۰۰۸و ظهــور نخســتین رییسجمهــور سیاهپوســت ،شــاهد حرکــت شــدید
حــزب جمهوریخــواه بهســوی راســت بودهایــم؛ برخــاف آنچــه معمــوالً از
احــزاب محافظـهکار پــس از شکســت از حزبــی چپگــرا (نســبت بــه آنهــا) انتظــار
مــیرود .سیاســتهایی کــه امــروز حــزب جمهوریخــواه حمایتشــان میکنــد،
در صــورت اجــرا ،میتواننــد نهتنهــا بــرای اکثریــت امریکاییهــا بلکــه بــرای
بقیــهی جهــان نیــز فاجعهبــار باشــند .حتــا پــس از پیــروزی دموکراتهــا در
نوامبــر  ۲۰۱۲هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا پیشــرفتهای ضــروری بــرای تغییــر
مســیر امریــکا میتوانــد توســط عوامــل داخلــی حاصــل شــود یــا خیــر ] ۱[ .بــر
ایــن باورمــه اصلیتریــن مســألهی جهانــی کــه بایــد بــه آن رســیدگی شــود،
انتشــار گازهــای گلخانـهای اســت کــه پیامدهــای آن بــر دمــا و آب و هــوای جهانــی
اثرگذارند.
کنگــرهی امریــکا و رییسجمهــور تاکنــون در بهکارگیــری راهکاری بــرای
مهــار انتشــار گازهــای گلخان ـهای نــاکام مانــدهنــد کــه بهنظــرم جلــوی پیشــرفت
جهانــی معنــادار بــرای کنتــرل تغییــرات آب و هوایــی را میگیــرد .اگــر جهــان در
پنجــاه ســال آینــده اقدامــی جــدی بــرای مهــار انتشــار (ایــن گازهــا) انجــام ندهــد،
احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه پیامدهــای ســهمگین آن کــه دربرگیرنــدهی
افزایــش ســطح آب دریاهــا ،کاهــش تولیــد مــواد خوراکــی و مهاجرتهــای
گســترده اســت ،در کشــورها و بیــن کشــورها احســاس شــود .نیــازی بــه بازگویــی
ســناریوهای محتمــل نیســت .حــزب جمهوریخــواه کــه بیشــتر اعضــای بلندپایـهی
آن یــا معتقدنــد گــرم شــدن جهانــی اصـ ً
ا در حــال وقــوع نیســت ،یــا اعتقــاد دارنــد
حتــا اگــر چنیــن باشــد دلیــل آن بــه انتشــار گازهــای گلخان ـهای توســط انســان
مربــوط نمیشــود ،در حــال گمــراه ســاختن شــهروندان هســتند .نظــر شــخصیام
ایــن اســت کــه ایــاالت متحــد بازیگــر اصلــی اســت؛ چــرا کــه چیــن در صورتــی
حاضــر بــه توافــق بــرای مهــار انتشــار گازهــای گلخانـهای خواهــد شــد کــه ایــاالت
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متحد نیز چنین قصدی داشته باشد.
از منظــر نگــرش اقتصــادی ،ایــن مشــکل بدون ایجــاد اخــال در اســتانداردهای
زندگــی قابــل حــل اســت (در واقــع حتــا حفــظ رشــد اقتصــادی نیــز امکانپذیــر
اســت) ،امــا دخالــت دولتــی از طریــق مالیــات و یارانــه و سیاس ـتهای بازتوزیعــی
بــرای حمایــت از آنهایــی کــه از افزایــش شــدید (بــرای مثــال) مالیــات بــر
ســوختهای فســیلی آســیب میبیننــد نیــز ضــروری خواهــد بــود( .در ایــن مــورد
در ادامــه بیشــتر بحــث خواهــد شــد ).در واقــع ،اعتقــاد دارم انــکار تغییــرات اقلیمــی
توســط جمهوریخواهــان بــه دو عامــل بــاز میگــردد :نخســت ،ارتبــاط بیــن
حــزب جمهوریخــواه و شــرکتهای بــزرگ ،بهویــژه صنعــت نفــت و گاز ،کــه
میخواهنــد بــه کســب ســود از بهرهبــرداری از ســوختهای فســیلی ادامــه
دهنــد .دوم ،درک اینکــه مواجهــهی صحیــح بــا تغییــرات اقلیمــی نیازمنــد
دخالــت گســتردهی دولــت در بــازار اســت؛ راهکاری کــه جمهوریخواهــان از
حمایــت از آن بیزارنــد .بــرای جامعـهی جهانــی جــدی گرفتــن یافتــن راهحــل برای
افزایــش شــدید دمــا بهوضــوح از نظــر جمعــی عقالیــی اســت و بــه تعویــق انداختــن
انجــام اقدامــات ضــروری بهســختی قابــل درک اســت .یــک تفســیر بــرای ایــن بــه
تعویــق انداختــن ایــن اســت کــه بــرای بســیاری از افــرادی کــه مباحــث علمــی را
دنبــال نمیننــد ،درک ایــن مشــکل بهســختی امکانپذیــر اســت؛ آن هــم
بهخاطــر تأخیــر در نمایــان شــدن آثــار افزایــش تراکــم کربــن در جــ ّو زمیــن.
رویدادهــای جــ ّوی شــدیدی کــه در یــک دهــهی اخیــر رخ دادهانــد احتمــاالً
بهخاطــر تراکــم کربــن در جــ ّو در طــول دهههــای پیــش از آن بودهانــد و آثــار
تراکــم کربــن در جــ ّو ــــ بــرای مثــال ذوب شــدن یخهــا در قطــب جنــوب و
گرینلنــد و در نتیجــه افزایــش ســطح آب دریاهــا ــــ حتــا تــا انتهــای قــرن حاضــر
نیــز کامـ ً
ا محســوس نخواهــد بــود .در ایــاالت متحــد ،تنهــا اقلیتــی از شــهروندان
معتقدنــد علــم از تــوان پاســخگویی بــرای ایــن مســأله (و اساســاً هــر موضــوع
دیگــری) برخــوردار اســت و ایــن بدبینــی ،همــراه بــا ناهماهنگــی شــناختی ،1کار
حــزب جمهوریخــواه را بــرای جلوگیــری از تصویــب هــر قانــون معنــاداری بــا
هــدف مهــار انتشــار گازهــای گلخانـهای نســبتاً ســاده کــرده اســت .تنهــا میتــوان
1. Cognitive Dissonance
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امیــدوار بــود شکســت حــزب جمهوریخــواه در نوامبــر  ۲۰۱۲همــراه بــا تــداوم
افزایــش رویدادهــای شــدید آب و هوایــی کــه تقریبـاً بــه طــور حتــم روی خواهنــد
داد ،امریکاییهــا را متقاعــد خواهــد کــرد اقدامــی بایــد صــورت بگیــرد و حــزب
جمهوریخــواه را مجبــور کنــد رویکــرد فرصتطلبانــه و بیتوجهــی بــه ایــن
مشــکل را کنــار بگــذارد ]۲[ .دومیــن مانــع اصلـیای کــه حــزب جمهوریخــواه در
مقابــل پیشــرفت اقتصــادی در  ۱۰۰ســال آینــده قــرار میدهــد ،بیمیلــی بــه
تأییــد نیــاز بــه ســرمایهگذاری در زیرســاختهای ملّــی و بهخصــوص آمــوزش
اســت .تــا ســال  ،۱۹۷۰نــرخ فارغالتحصیلــی از دبیرســتان در هــر نســل باالتــر از
نســل پیشــین بــود ،ا ّمــا ایــن پیشــرفت در ســال  ۱۹۷۰متوقــف شــد و نــرخ
فارغالتحصیلــی کــه بــه نقطـهی اوج  ۸۰درصــد رســیده بــود تــا حــدود  ۷۶درصــد
پاییــن آمــد ]۳[ .ایــاالت متحــد نخســتین کشــور جهــان از نظــر درصــدی از افــراد
پنجاهوچهــار ســاله تــا شــصتوچهار ســاله اســت کــه دورهی دبیرســتان را بــه
پایــان رســاندهاند ،ا ّمــا بــرای همیــن شــاخص در میــان افــراد بیس ـتوپنج ســاله
تــا س ـیوچهار ســاله در جایــگاه یازدهــم جهــان قــرار دارد .در ســال  ۲۰۰۸میــان
ســی کشــور عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ،2امریــکا از نظــر ســطح
ســواد ریاضــی در رتب ـهی بیس ـتوپنجم و از نظــر ســطح ســواد علمــی در جایــگاه
بیســتویکم قــرار داشــت .فاصلــهی دســتمزد میــان افــرادی کــه تحصیــل در
دبیرســتان را نیمـهکاره رهــا کردهانــد و کســانی کــه دورهی دبیرســتان را بــه پایــان
رســاندهاند و کســانی کــه تحصیــات دانشــگاهی دارنــد بــه میــزان قابــل توجهــی
افزایــش یافتــه و ناکامــی ایــاالت متحــد امریــکا بــرای بهبــود نــرخ فارغالتحصیلــی
دبیرســتان بــه ایجــاد طبقـهی رو بــه رشــدی از کارگــران فرودســت کمــک کــرده
اســت .چنیــن پدیــدهای در میــان اقلیتهــا بیشــتر دیــده میشــود :تفــاوت میــان
نــرخ فارغالتحصیلــی میــان دانشآمــوزان سفیدپوســت از یــک ســو و دانــش
آمــوزان سیاهپوســت و التینتبارهــا از ســوی دیگــر تقریبــاً در ســطح  ۲۰تــا ۲۵
تقریبــا کمــی بیــش از نیمــی از دانشآمــوزان
درصــد ثابــت باقــی مانــده.
ً
سیاهپوست و التینتبار تحصیل در دورهی دبیرستان را به پایان میرسانند.
پیامدهــای ایــن ناکامــی در بخــش آمــوزش چــه خواهنــد بــود؟ بخــش قابــل
2. Organization for Economic Cooperation and Development
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توجهــی از کارگــران امریکایــی ،هــم نســبت بــه کارگــران ماهــر امریکایــی و هــم
نســبت بــه کارگــران در دیگــر کشــورها ،فقیرتــر میشــوند .نابرابــری درآمــدی در
امریــکا ،کــه نســبت بــه دیگــر کشــورهای پیشــرفته در باالتریــن ســطح قــرار دارد و
بــه حــد بیســابقهی جنــگ جهانــی اول تاکنــون رســیده ،همچنــان ادامــه خواهــد
یافــت ]۴[ .چنیــن پدیــدهای ،دوقطبــی شــدن جامعــه را افزایــش خواهــد داد و
زمینــه را بــرای حرکتهــای حمایتگرانــه (در زمینــهی تجــارت خارجــی) مهیــا
خواهــد کــرد کــه میتوانــد بــه دیگــر کشــورها ،بهخصــوص کشــورهای رو بــه
توســعه کــه صادراتشــان بــه امریــکا زیــاد یــا رو بــه افزایش اســت ،آســیب برســاند.
همچنیــن مــی توانــد پایــگاه سیاســی الزم را بــرای بیگانههراســی ایجــاد کنــد کــه
باعــث خواهــد شــد رفتــار امریــکا در صحنـهی جهانــی بــر پایـهی عــدم همــکاری،
اگر نگوییم تخاصم ،باشد.
نمــی خواهــم ایــن مفهــوم را متبــادر کنــم کــه اگــر پیــروزی حــزب دموکــرات
در انتخابــات ادامــه یابــد ،شــرایط خــوب خواهــد بــود .بــا در نظــر گرفتــن ســاختار
تقســیم قــدرت حکمرانــی در ایــاالت متحــد ،بــدون جلــب همــکاری بخشــی از
حــزب مخالــف بهســختی میتــوان درآمــد الزم را بــرای برطــرف ســاختن
کمبودهــای بخــش زیرســاختها وآمــوزش ایجــاد کــرد کــه احتمــال وقــوع آن بــا
توجــه بــه دو قطبــی سیاســی شــکل گرفتــه در حــال حاضــر چنــدان زیــاد نیســت.
اجــازه بدهیــد روشــن بگویــم :اعتقــاد دارم دو قطبــی شــدن صحنــهی سیاســی
بازتــاب عقایــد شــهروندان اســت کــه بهشــدت تحــت تأثیــر رهبــری سیاســی و در
واقــع اندیشــکدههای راس ـتگرا قــرار دارد کــه بیشــتر آنهــا در ده ـهی  ۱۹۷۰و
با هدف گسترش نگرش لس ه فر و ضددولتی شکل گرفتند.
در چهــل ســال اخیــر ،اصلیتریــن عوامــل آمــوزش سیاســی طبق ـهی کارگــر
امریکایــی ،یعنــی اتحادیههــای تجــاری ،تقریبـاً ناپدیــد شــده انــد .در ســال ،۲۰۱۰
تراکــم اتحادیه3هــا بــه پایینتریــن حــد در  ۷۰ســال (یــازده و نُهدهــم درصــد)
رســید و در حالیکــه ارقــام مربــوط بــه کارگــران بخــش خصوصــی تــا کمتریــن
3. Union Density

شاخصی برای سنجش گستردگی اتحادیههای کارگری که برای اندازه گیری آن از نسبت تعداد کارگران مزد
بگیر عضو اتحادیهها نسبت به کل کارگران استفاده می شود( .مترجم)
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حــد در یــک قــرن (شــش و نُهدهــم درصــد) ســقوط کــرده بــود .باالتریــن میــزان
 ۳۵درصــد بــود کــه در دهــهی  ۱۹۵۰روی داد .چنیــن رونــدی نمیتوانــد تنهــا
نتیج ـهی تغییــرات در ترکیــب کارگــران در بخشهــای مختلــف باشــد؛ چــرا کــه
تراکــم اتحادیههــا در کانــادا در دورهی مشــابه تنهــا کمــی افــت کــرده و هنــوز
باالتر از  ۳۰درصد است.
کاهــش در قــدرت اتحادیههــا در ایــاالت متحــد ناشــی از حمــات دنبالــهدار
علیــه اتحادیههــا و شــکلدهندگان آنهــا توســط شــرکتها بــوده کــه احتمــاال
آتــش گشــودن رونالــد ریــگان بــه روی یــازده هــزار مأمــور کنتــرل ترافیــک هوایــی
در اعتصــاب ســازمان ســال  ،۱۹۸۱کــه باعــث لغــو مجــوز اتحادیــهی آنهــا ــــ
پاتکو 4ــ شد ،نیز بر شدت این حمالت افزود.
هرچنــد بیشــتر اتحادیههــای امریــکا چپگــرا نبودنــد (کنگــرهی ســازمانهای
صنعتــی 5در دورهی مککارتــی 6بــا بیــرون کــردن ده اتحادیــه کــه رهبــران آنهــا
کمونیســت یــا چپگــرا بودنــد نقــش خــود را در ضدیــت بــا چپگرایــی ایفــا
کــرد) ا ّمــا نوعــی ایدئولــوژی مبنــی بــر همبســتگی را ترویــج میکردنــد کــه
کارگــران را در مواجهــه بــا بهرهکشــی بــه ابــزار ذهنــی الزم بــرای دفــاع مجهــز
میســاخت .در غیــاب اتحادیههــا و ایدئولــوژی اتحــاد ،شــرکتها توانســتهاند
میــزان افزایــش دســتمزد حقیقــی کارگــران بســیاری از بخشهــا را در ســطحی
پایینتــر از رشــد بهــرهوری کارگــران نگــه دارنــد .بزرگتریــن کارفرمــای بخــش
خصوصــی در جهــان ،والمــارت ،7تصویــری از ایــن وضعیــت را ارایــه میدهــد.
والمــارت بهشــدت علیــه تالشهــای مبتنــی بــر ســاختار اتحادیههــا مبــارزه
میکنــد و دســتمزدهایی پاییــن و مزایایــی ناچیــز را میپــردازد و در همیــن حــال
بــه کارمندانــش مــی آمــوزد چگونــه درآمدشــان را از طریــق ارای ـهی درخواســت
4. PATCO
5. Congress of Industrial Organizations
6. McCarthy

دورهای که در آن فعالیتهای سناتور مک کارتی باعث ایجاد فشار برای افراد و گروههای چپگرا در امریکا شده
بود( .مترجم)
7. Walmart

مجموعهای از فروشگاههای خردهفروشی که در بسیاری از کشورها از جمله امریکا حضور دارد( .مترجم)
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بــرای حمایتهــای دولتــی از اقشــار کمدرآمــد افزایــش دهنــد .در ســال ،۲۰۱۱
ســهم ســود شــرکتی در درآمــد ملّــی امریــکا بــه بیشــترین حــد از ســال ۱۹۵۰
یعنــی دوازدهوشـشدهم درصــد رســید؛ در حالیکــه ســهم درآمــد نیــروی کار بــه
کمتریــن حــد از ســال  ۱۹۵۵یعنــی پنجاهوچهارونُهدهــم درصــد رســید .ســهم
نیروی کار پیش از سال  ۲۰۰۰به طور میانگین  ۶۴درصد بود.
پیشبینــی اینکــه پیامدهــای سیاســی افزایــش دوقطبــی شــدن اقتصــاد در
ایــاالت متحــد چــه خواهــد بــود و چــه اثــری بــر بقیـهی جهــان خواهــد گذاشــت
بهســختی امکانپذیــر اســت .بــرای نخســتین بــار در بیــش از یــک قــرن ،بخــش
قابــل توجهــی از جمعیــت ـ آنهــا کــه حداکثــر دورهی دبیرســتان را بــه پایــان
رســاندهاند ـ وضعیــت اقتصــادی بدتــری از والدینشــان خواهنــد داشــت ،بــه طــور
قطــع نســبت بــه آنهــا کــه تحصیــات دانشــگاهی دارنــد و شــاید حتــا در مقادیــر
مطلــق و نــه نســبی نیــز همینطــور خواهــد بــود .رهبــری سیاســی بــرای تجهیــز
ایــن گــرو ِه بازنــدگان بــه ســازماندهی سیاســی و اقتصــادیای بــرای معکــوس
کردن این روند از کجا برخواهد خاست؟
بــه طــور قطــع از حــزب دموکــرات نخواهــد بــود کــه تنهــا بازتابدهنــدهی
باورهــای رأیدهنــدگان اســت .در واقــع ،مقرراتزداییهایــی کــه بــه بحــران مالــی
ســال  ۲۰۰۸انجامیــد در دوران دولــت بیــل کلینتــون روی داده بــود .تــا وقتــی
بخــش قابــل توجهــی از رأیدهنــدگان متقاعــد شــدهاند کــه دولــت ناکارآمــد
اســت و مالیاتهــا نبایــد افزایــش یابنــد ـ ایدههایــی کــه اندیشــکدههای
راسـتگرا در چهــل ســال اخیــر بــا دقــت میــان شــهروندان رواج دادهانــد ـ حــزب
دموکرات توان انجام تغییرات ضروری را نخواهد داشت.
چــه عاملــی شــاید مترقــی تریــن پیشــرفت در  ۱۰۰ســال اخیــر یعنــی رشــد
دولــت رفــاه در اقتصادهــای پیشــرفته را ایجــاد کــرد؟ بــه نظــرم رکــود بــزرگ و
جنــگ جهانــی دوم عوامــل اصلــی و مهــم بودنــد .جنــگ بــه دو دلیــل اهمیــت
داشــت :نخســت اینکــه نبــرد علیــه فاشیســت باعــث افزایــش حــس همبســتگی
میــان شــهروندان اروپــای غربــی و ایــاالت متحــد امریــکا شــد و دوم اینکــه در
اروپــای غربــی (و نــه ایــاالت متحــد) ،جنــگ بخــش عظیمــی از ثــروت را نابــود
کــرد و در میــان رأیدهنــدگان تمایــل قابــل توجهــی را بــه بیمــهی اجتماعــی
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ایجــاد کــرد .در نخســتین دورههــای انتخابــات در دوران پــس از جنــگ در
کشــورهای دموکراتیــک اروپــا ،چپگراهــا (احــزاب سوسیالیســت و کمونیســت)
تقریبـاً نیمــی از آرا را در هــر کشــور کســب کردنــد .مــورد اخیــر نیــاز بــه توضیــح
دارد .بهســختی میتــوان قانونــی فراگیــر را بــرای بیمــه اجتماعــی در شــرایطی
تصویــب کــرد کــه شــهروندان بــا ریسـکهای اقتصــادی بســیار متفاوتــی مواجهنــد:
هــر طــرح بیم ـهی ســاده (جایــی کــه پرداخــت کننــدگان حــق بیمــه بخشــی از
درآمــد خــود را ابتــدا میپردازنــد و در صــورت بیمــاری یــا بــیکاری بخشــی از
درآمــد بالقــوه بــه آنهــا پرداخــت میشــود) نیــاز دارد گروههــای بــا ریســک
پاییــن بــه گروههــای بــا ریســک بــاال یارانــه بپردازنــد .جنــگ جهانــی دوم از
طریــق نابــود کــردن بخــش قابــل توجهــی از ثــروت در اروپــا ،توزیــع ریســک میــان
شــهروندان را همگــن ســاخت و در نتیجــه از بیعدالتــی مربــوط بــه بیمــهی
همگانــی کاســت .گمــان میکنــم ایــن عاملــی مهمــی بــرای مقبولیــت گســتردهی
طــرح بیم ـهی همگانــی میــان رأیدهنــدگان و در نتیجــه رشــد دولتهــای رفــاه
در اروپا بود.
اعتقــاد دارم ترجیحــات شــهروندان پــس از بهــره بــردن از نتایــج ســودمند
بیمــهی اجتماعــی تغییــر کــرد و بیشــتر برابریطلبانــه شــد .در نتیجــه،
ایدئولوژیهــای راســتگرایانهی مخالــف مالیــات و بــزرگ شــدن دولــت کــه در
ایــاالت متحــد پیشــرفت کردهانــد در اروپــا بــه حاشــیه رانــده شــدهاند .اصلیتریــن
چالشــی کــه اروپــا بــا آن مواجــه شــده و همچنــان مواجــه خواهــد بــود ،جــای دادن
مهاجــران نســبتاً فقیــر در اقتصــاد و جامعـهی خــود اســت .ایــن اقــدام حمایــت از
دولــت رفــاه را میــان بخشهایــی از جامعــه کاهــش داده؛ همانطــور کــه در
برخــی کشــورها در رشــد احــزاب راســتگرای ضــد مهاجــران ماننــد حــزب
جبهــهی ملّــی 8در فرانســه نمــود یافتــه اســت .هرچنــد بــه اعتقــاد مــن اروپــا
خواهــد توانســت مهاجــران را بــدون از هــم پاشــیدن دولــت رفــاه در خــود جــای
دهد :تاکنون که در این امر موفق بوده است.
برخــی خواننــدگان ممکــن اســت اعتــراض کننــد اصلــی تریــن چالــش پیــش
روی اروپــا بحــران فعلــی منطق ـهی یــورو اســت کــه در اثــر بحــران مالــی ســال
8. Front National
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 ۲۰۰۸ایجــاد شــده .بــاور نــدارم کــه ایــن بحرانــی بــرای دولــت رفــاه محســوب
میشــود ،هرچنــد در کوتــاه یــا میانمــدت مزایــای دولتــی در کشــورهای جنــوب
اروپــا (یونــان ،ایتالیــا ،اســپانیا ،پرتغــال) بیتردیــد کاهــش خواهنــد یافــت .بــه کار
گرفتــن واحــد پولــی مشــترک اقدامــی مترقــی بــود و اعتقــاد دارم بــه میــزان قابــل
توجهــی بــر میــزان رفــاه اروپاییهــا ،بهخصــوص در کشــورهای فقیرتــر جنــوب
اروپــا ،افــزوده اســت .ا ّمــا اروپــای شــمالیها ،بهویــژه آلمــان ،نیــز از اتحادیــهی
پولــی بهــره بردهانــد( .آلمــان ایــن آیندهنگــری را داشــت کــه هزینههــای نیــروی
کار را پاییــن نگــه دارد و در نتیجــه توانســت از بــازار صادراتــی ســود زیــادی ببــرد،
در حالیکــه دیگــر کشــورها چنیــن راهکاری را پیــش نگرفتنــد ).واضــح اســت کــه
طراحــی ایــن اتحادیــهی پولــی بــدون ایــراد نبــود ،بهخصــوص از منظــر عــدم
همــراه شــدن آن بــا یــک اتحادیــهی مالــی .مشــکالت منطقــهی یــورو در اثــر
شــکلگیری حبــاب بخــش امــاک در پیــش از ســال  ۲۰۰۸ایجــاد شــد ،البتــه
غیــر از یونــان ،کــه سیاســتمدارانش آشــکارا از فرصتهــای ایجــاد شــده توســط
یارانههــای اتحادی ـهی اروپــا سوءاســتفاده کردنــد و در حــل معضــل فســاد (ماننــد
فــرار مالیاتــی و پرداختهــای بــا انگیــزهی سیاســی بــه کارکنــان بخشهــای
دولتــی) ،مــدرن ســاختن اقتصــاد و پاییــن نگــه داشــتن هزینـهی نیــروی کار نــاکام
ماندنــد .همینطــور ،همبســتگی ناچیــزی کــه شــهروندان کشــورهای ثروتمنــد
شــمالی نســبت بــه کشــورهای فقیــر جنوبــی احســاس میکننــد عاملــی اســت کــه
از حــل و فصــل شــدن بحــران منطق ـهی یــورو جلوگیــری میکنــد .اعتقــاد دارم
عقالنیــت اقتصــادی احتمــاالً غالــب خواهــد شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه آلمانیهــا
و دیگــر اروپــای شــمالیها خواهنــد فهیمــد ـ مــن هــم چنیــن اعتقــادی دارم ـ کــه
حفــظ منطقــهی یــورو بــه نفــع آنهاســت ،همانطــور کــه بــه نفــع اروپــای
جنوبیهاســت و در نتیجــه منابعــی را در اختیــار جنوبیهــا قــرار خواهنــد داد کــه
بــه کمــک آنهــا بتــوان بــر بحــران غلبــه کــرد .ناکامــی در تــداوم توســعهی یــک
ســاختار اروپایــی فــدرال بــرای همـهی اروپاییهــا مایـهی تأســف خواهــد بــود .ا ّمــا
بــرای همـهی جهــان نیــز رخــداد نامبارکــی اســت؛ چــرا کــه اروپــا بهتریــن مثــال
از نهادهــای اقتصــاد برابریطلبانــه اســت .تــا جایــی کــه اروپــا در جایــگاه یــک
قــدرت موفــق اقتصــادی باقــی بمانــد و بــرای شــهروندان شــرایط خوبــی را مهیــا
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کنــد ،بــر پذیــرش ســاختار نهــادی آن توســط جهــان در حــال توســعه تأثیرگــذار
خواهد بود.
شــاید امیدوارکنندهتریــن و هیجانانگیزتریــن توســعهی اقتصــادی در ســه
ســال گذشــته ،توســعهی حیــرتآور چیــن و جدیدتــر از آن ،توســعهي اقتصــادی
ســریع برزیــل ،هنــد و برخــی دیگــر از کشــورهای فقیــر بــوده اســت .بــه نظــر مــی
رســد قــرن بیســتویکم قرنــی خواهــد بــود کــه در آن بخــش قابــل توجهــی از
جهــان فقیــر حــدودا ً خــود را تــا ســطح اقتصــاد کشــورهای ثروتمنــد باال میکشــند.
بــه طــور حتــم چنیــن پدیــدهای مســتلزم بازتوزیــع قــدرت سیاســی در جهــان
خواهــد بــود .پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال  ،۱۹۹۱ایــاالت
متحــد امریــکا بــرای دورهای کوتــاه از قدرتــی بیهمتــا در اثرگــذاری بــر مناســبات
جهانــی برخــوردار شــد .ا ّمــا ایــن وضعیــت ادامــه نخواهــد یافــت و یکــی از
بیاطمینانیهــا نســبت بــه آینــده ایــن اســت کــه امریــکا چگونــه میخواهــد بــا
افــول هژمونــی جهانـیاش کنــار بیایــد .پیشتــر گفتـهام ســالمترین دورنمــا بــرای
جهــان ایــن اســت کــه ایــاالت متحــد کمبودهــای بخــش زیرســاخت داخلــی و
آمــوزش را ترمیــم کنــد کــه در ایــن صــورت بــا کاهــش نســبی ســریع در جایــگاه
اقتصــادی مواجــه نخواهــد شــد و در نتیجــه در صحن ـهی جهانــی رویکــردی بــر
اساس تخاصم را اتخاذ نخواهد کرد.
برخــی ممکــن اســت اعتقــاد داشــته باشــند کــه در بــرآورد احتمــال همگرایــی
اقتصادهــای چیــن ،هنــد و برزیــل (و شــاید دیگــران) بــا اقتصادهــای پیشــرفتهی
نیمکــرهی شــمالی بیــش از حــد خوشبیــن بــودهام .درســت اســت کــه بیتردیــد
میتــوان گفــت نــرخ رشــد اقتصــادی بــاال در ایــن کشــورها تــا حــد زیــادی
بهخاطــر هزینـهی پاییــن نیــروی کار ،شهرنشــینی و پرولتاریایی شــدن 9روســتاییان
و بــه کار گرفتــن فناوریهایــی اختــراع شــده در نیمکــرهی شــمالی بــوده و در
نتیجــه بــا افزایــش هزینـهی نیــروی کار بــه خاطــر افزایــش نســبت ســرمایه بــه کار
و بــاال رفتــن ســطح تحصیــات و نزدیــک شــدن ایــن کشــورها بــه مــرز فنــاوری،
9. Proletarianization

فرآیندی که در آن یک طبقه جذب طبقه کارگر می شود .در اینجا منظور نویسنده ورود بسیاری از روستاییان
و کشاورزان به طبقه کارگران است( .مترجم)
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رشــد اقتصــادی (در اقتصادهــای نوظهــور) کنــد خواهــد شــد و شــاید برتــری
ایــاالت متحــد در تحقیــق و تحصیــات عالــی بــه حفــظ جایــگاه برتــر ایــن کشــور
در فنــاوری بینجامــد و اجــازه دهــد امریــکا همچنــان پیشــرفتهترین اقتصــاد
جهــان باقــی بمانــد .ایــاالت متحــد گــروه بزرگــی از برنــدگان جایــزهی نوبــل را در
خــود جــای داده؛ اقتصادهــای در حــال توســعه زمــان زیــادی نیــاز خواهنــد داشــت
تــا بتواننــد نهادهایــی تحقیقاتــی ایجــاد کننــد کــه از تــوان بــه چالــش کشــیدن
امریــکا در ایــن زمینــه برخــوردار باشــند .اگــر ایــن ادعاهــا درســت از کار دربیاینــد،
آنــگاه پیشبینــی مــن در مــورد کمتــر بــودن قــدرت جهانــی امریــکا از برخــی
کشــورها (ماننــد چیــن) در قــرن پیــش رو ،نادرســت خواهــد بــود؛ هرچنــد همچنان
تأکید میکنم قدرت نسبی امریکا افول خواهد کرد.
انتقــاد دیگــر نســبت بــه پیشبینــی مــن در مــورد همگرایــی ،بــه خصــوص در
مــورد چیــن ،میتوانــد بــه شــکنندگی ســاختار سیاســی در چیــن بازگــردد .بــه
اعتقــاد مــن در صــورت تــداوم توســعهی اقتصــادی در چیــن ،اســتبداد سیاســی در
ایــن کشــور نمــی توانــد بــرای بیــش از چنــد ســال یــا دهــه تــداوم یابــد .در واقــع،
فســاد اداری در چیــن فراگیــر و مشــهود اســت ،شــاید پافشــاری بیــش از حــد بــر
اینکــه حــزب کمونیســت چیــن بــه منافــع شــخصی نمیاندیشــد در حالیکــه
فرزنــدان رهبــران حــزب (آقــازادگان) تقریبـاً همگــی بهخاطــر ارتباطــات خانوادگــی
مولتیمیلیونــر شــدهاند در آشــکار ســاختن ایــن فســاد مؤثــر بــوده اســت .اینکــه
چیــن چگونــه خواهــد توانســت گــذار بــه دموکراســی را مدیریــت کنــد درســت
مشــخص نیســت و همیــن پیامدهــای مهمــی بــرای بقیـهی جهــان خواهــد داشــت.
خوشبینانهتریــن ســناریو ایــن اســت کــه رقابــت سیاســی بهتدریــج در چیــن
ارتقــا یابــد ،آن هــم از درون نهادهــای سیاســی بهخصــوص حــزب کمونیســت ،و از
درون ایــن افزایــش رقابــت ســاختاری ظهــور کنــد کــه دربرگیرنــدهی احــزاب
سیاســی مســتقل و رقابــت سیاســی دموکراتیــک باشــد .ا ّمــا گــذار بــه دموکراســی
ممکــن اســت چنــدان هــم آرام نباشــد .در مقابــل ،برزیــل و هنــد فرآینــد گــذار بــه
دموکراسی را با موفقیت مدیریت کردهاند.
کینــز ،در مقالــهای کــه الهامبخــش ایــن کتــاب بــوده ،جنــگ جهانــی دوم،
توســعهی دولــت رفــاه در اروپــا و رشــد اقتصــادی ســریع بخــش قابــل توجهــی از
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جهــان فقیــر را پیشبینــی نکــرده بــود( .در واقــع ،او میــدان دیــدش را بــه
اقتصادهایــی محــدود کــرده بــود کــه آنهــا را «مترقــی» مینامیــد و منظــورش
اقتصادهــای پیشــرفته بــود ).او پیشبینــی کــرد درآمــد ســرانه در کشــورهای
پیشــرفته بیــن چهــار تــا هشــت برابــر خواهــد شــد و ایــن افزایــش ثــروت بــا
کاهــش ســاعات کار بــه پانــزده ســاعت در هفتــه همــراه خواهــد شــد .آلمانیهــا
امــروز بــه طــور میانگیــن  ۱۴۰۰ســاعت در ســال کار میکنننــد :ایــن میــزان کار
ً
احتمــال در زمــان کینــز رواج داشــت،
بــرای پنجاهویــک هفتــه در ســال کــه
معــادل میانگیــن  ۲۸ســاعت کار در هفتــه اســت .آلمــان نزدیــک بــه صــدر جــدول
کشــورها از نظــر ســاعات اوقــات فراغــت ســاالنه اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه
ســاعات کاری فعلــی کــه حــدودا ً دو برابــر زمانــی اســت کــه کینــز پیشبینــی
کــرده بــود و بــا در نظــر گرفتــن کاهــش ســاعات کاری کــه تاکنــون رخ داده( ،اگــر
نگــرش او در مــورد افزایــش بهــرهوری ثابــت در نظــر گرفتــه شــود) کینــز احتمــاالً
پیشبینی میکرد درآمد سرانه بین هشت تا شانزده برابر رشد کند.
اگــر رشــد درآمــد ســرانهی حقیقــی در اقتصادهــای پیشــرفته حــدودا ً  ۲درصــد
در ســال بــود ،در یــک قــرن ،درآمــد ســرانه هفــت برابــر میشــد ـ پــس بــه نظــر
میرســد کینــز نســبت بــه رشــد بهــرهوری بســیار خوشبیــن بــود ،همانطــور
کــه در مــورد کاهــش ســاعات کاری نیــز چنیــن بــود .در مــورد پیشبینــی دوم ،او
قــدرت تبلیغــات را بــرای ترغیــب بــه خواســت ســطح زندگــی همــواره رو بــه
افزایــش در میــان طبقــات متوســط و ثروتمنــد دســتکم گرفتــه و شــاید باقــی
مانــدن تفاوتهــای درآمــدی میــان طبقــات را نیــز نادیــده گرفتــه بــود؛ پدیــدهای
کــه بهخاطــر مهاجــرت و موفقیــت ناچیــز نظــام آموزشــی در حــذف تفاوتهــای
مهارتی و دستمزدی روی داده است.
بــه اعتقــاد مــن ،دســتاورد قابــل توجــه اقتصادهــای ثروتمنــد در قــرن بیســتم،
پیشــرفت آنهــا بهســوی برابــری توزیــع درآمــد بــود .آنچــه بیــش از هــر مــورد
دیگــری در مــورد پیشــرفتهای اخیــر نگرانــم میســازد ،پســرفت در ایــن دســتاورد،
بهخصــوص در ایــاالت متحــد و تاحــدی در برخــی کشــورهای اروپایــی (بهخصــوص
انگلســتان) اســت .ایــن کاهــش نابرابــری همــراه بــا رشــد درآمــد حقیقــی حــدودا ً
 ۲درصد در سال بهدست آمده است.
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ا ّمــا اگــر میخواهیــم بــا موفقیــت بــا تغییــرات آب و هوایــی مواجــه شــویم،
میانگیــن رشــد درآمــد در اقتصادهــای پیشــرفته بایــد در یــک قــرن آینــده بــه ۱
درصــد در ســال محــدود شــود و مطمئــن نیســتم ایــن کنــد شــدن رشــد چــه
تأثیــری بــر نابرابــری خواهــد داشــت .اجــازه دهیــد شــرح دهــم :کاهــش جهانــی
انتشــار گازهــای گلخان ـهای بــه ســطحی کــه بــرای حفــظ تراکــم کربــن ج ـ ّو در
ســطح کمتــر از  ۴۵۰ذره در هــر میلیــون در یــک قــرن پیــش رو الزم اســت ،تنهــا
از طریــق توافــق میــان دو انتشــاردهندهی بــزرگ ایــن گازهــا ،ایــاالت متحــد امریکا
و چیــن ،بــرای کاهــش شــدید میــزان انتشــار (گازهــای گلخانـهای) حاصــل خواهــد
شــد( .بســیاری معتقدنــد  ۴۵۰ذره در هــر میلیــون بــرای ایمــن بــودن بســیار بــاال
اســت ،در نتیجــه ایــن آســتانهای محافظهکارانــه محســوب میشــود) .لیــاوادور،10
رومــر 11و سیلوســتر 12نشــان میدهنــد دســتیابی بــه توافقــی جهانــی بــرای
محــدود کــردن انتشــار گازهــای گلخان ـهای نیازمنــد ســازوکاری اســت کــه در آن
ایــاالت متحــد و چیــن بــه طــور طبیعــی از نظــر درآمــد ســرانه همگــرا باشــند و
ضــرورت کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ـهای ایــن همگرایــی را تحــت تأثیــر قــرار
ندهد]۵[ .
آنهــا اینگونــه در نظــر گرفتنــد کــه همگرایــی مشــروط بــرای چیــن و ایــاالت
متحــد در بــازهی زمانــی هفتادوپنــج ســاله روی میدهــد و ایــن پرســش را مطــرح
کردنــد کــه جهانــی کــه از نظــر شــرایط اقتصــادی و جمعیــت جنــوب آن ماننــد
چیــن و شــمال آن ماننــد امریــکا اســت چگونــه میتوانــد در هفتادوپنــج ســال
همگــرا شــود؟ آن هــم بــا محــدود بــودن انتشــار گازهــای گلخانـهای در جهــان بــه
گون ـهای کــه میــزان کربــن ج ـ ّو بــه ســطح  ۴۵۰ذره در هــر میلیــون میــل کنــد.
نویســندگان ایــن مقالــه محاســبه کردنــد شــیوهای از تخصیــص منابــع ،شــامل
تخصیــص میــزان مجــاز انتشــار گازهــای گلخانـهای توســط جهــان شــمال و جهــان
جنــوب وجــود دارد کــه در آن همگرایــی در ســرانهی رفــاه نیــز رخ خواهــد داد اگــر
نــرخ رشــد رفــاه ســرانهی حقیقــی شــمال بــه طــور ثابــت  ۱درصــد در ســال باشــد.
10.Llavador
11. Roemer
12. Silvestre
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ا ّمــا بــا اعمــال محدودیــت انتشــار گازهــای گلخان ـهای ،اگــر نــرخ رشــد ســاالنهی
شــمال بــه میــزان قابــل توجهــی بیشــتر از  ۱درصــد باشــد تحقــق ایــن همگرایــی
غیرممکن است.
بنابرایــن ،لیــاوادور ،سیلوســتر و مــن اعتقــاد داریــم فائــق آمــدن بــر چالــش
تغییــرات اقلیمــی نیازمنــد مذاکــره در مــورد توافقــی اســت کــه عامــل رشــد را در
جهــان جنــوب نســبت بــه جهــان شــمال بــه تأخیــر نمیانــدازد کــه در عمــل بــه
معنــای مهــار نــرخ حقیقــی رشــد رفــاه شــمال در حــدود  ۱درصــد در ســال اســت.
بــا در نظــر گرفتــن آنچــه در مــورد سیاســت در امریــکا گفتــه شــد ،چنیــن
تخمینــی خوشبینانــه اســت؛ چــرا کــه در مــدل بهینهســازی مــا فــرض شــده
نــرخ پیشــرفت تکنولــوژی و رشــد ســرمایهی انســانی بــر اســاس مقادیــری خواهــد
بــود کــه تخمینهــای تاریخــی از امکانپذیــر بــودن آنهــا حکایــت دارنــد.
اینکــه آیــا محدودیتهــای سیاســی اجــازه خواهنــد داد ســرمایهگذاریهای
الزم بــرای بخــش زیرســاختی و آمــوزش جهــت تحقــق مســیر بهینــه انجــام شــوند
یا خیر در این محاسبات جایی نداشتهاند.
بنابرایــن اعتقــاد دارم بــرای مقابلــه بــا چالــش تغییــرات اقلیمــی ،میانگیــن
رشــد حقیقــی شــمال بایــد بــه  ۱درصــد در ســال محــدود شــود و ایــن از طریــق
مســیر بهینـهای از تخصیــص منابــع محقــق خواهــد شــد کــه محدودیــت سیاســی
داخلــی در هیــچ منطقـهای در آن جــای نــدارد .در صــورت تحقــق چنیــن مســیری،
نــرخ رشــد کیــک اقتصــاد در شــمال بــه مراتــب کمتــر از یــک قــرن پیــش از آن
خواهــد بــود و ایــن پرســش را مطــرح میکننــد کــه آیــا کاهــش در نابرابــری از نظــر
سیاســی امکانپذیــر خواهــد بــود یــا خیــر؛ چــرا کــه الزمــهی ایــن کاهــش
نابرابری ،نرخ رشد به مراتب کمتر برای ثروتمندترین خانوارها خواهد بود.
بــا در گرفتــن آنچــه اخیــرا ً در صحن ـهی سیاســی امریــکا رخ داده ،بهســختی
میتــوان انتظــار داشــت تجدیدنظــری سیاســی در ایــن کشــور ایجــاد شــود و راه
تحقــق ایــن مســیر بهینــه را همــوار ســازد .بــه طــور قطــع اگــر ایدئولــوژی حــزب
جمهوریخــواه همچنــان بــرای حــدود نیمــی از جمعیــت امریــکا جــذاب باشــد،
غلبــه بــر چالــش تغییــرات اقلیمــی غیرممکــن خواهــد بــود .چــه چیــزی مــی توانــد
واکنــش عقالییتــر نســبت بــه چالشهــای قــرن پیــش رو را در میــان
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رأیدهنــدگان امریــکا بهوجــود بیــاورد؟ احتمــاالً یــک بحــران اقتصــادی ناشــی از
مخربتــر از بحــران ســال ۲۰۰۸
بخــش مالــی افســار گســیخته ،کــه بــه مراتــب ّ
باشــد .بهرغــم شــدت بحــران اخیــر تأثیــر آن بــر شــهروندان بــه مراتــب کمتــر از
رکــود بــزرگ بــوده؛ شــاید بــرای تــکان دادن امریکاییهــا و دســت برداشتنشــان
از ایــدهی لســه فــر و ایدئولــوژی فردگرایان ـهای کــه در چهــل ســال اخیــر حفــظ
شــده ،میــزان قابــل توجهــی از ب ـیکاری و از بیــن رفتــن ثــروت ضــروری باشــد.
البتــه هیچکــس نمــی توانــد چنیــن فاجعـهای را آرزو کنــد ،ا ّمــا بــدون آن هــم آیــا
میتــوان نســبت بــه تغییــر در مســیر سیاســی امریــکا امیــدوار بــود؟ بــا در نظــر
گرفتــن بیمیلــی هــر دو حــزب در ایــاالت متحــد بــه تقســیم بانکهــا و نهادهــای
مالــی بــزرگ بــه بخشهــای کوچکتــر و بیمیلــی آنهــا بــه جــدا کــردن بخــش
ســرمایه گــذاری از عملیــات ســ ّنتی بانــکداری ایــن شــرکتها ،وقــوع بحرانــی
دیگــر دور از انتظــار نیســت .تنهــا شــیوههای گــذار آرام قابــل تصـ ّور بهســوی یــک
مســیر پایدارتــر در ایــاالت متحــد میتوانــد تأثیــر تغییــرات جمعیتشــناختی و
بهخصــوص رشــد رأیدهنــدگان التینتبــار باشــد ،یــا اینکــه حــزب
جمهوریخــواه در برآوردهایــش بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بایــد بــه ســمت مرکــز
متمایــل شــود و در سیاســتهای بهشــدت مخالــف نقــش دولــت تغییــر ایجــاد
کند و بتواند بهعنوان یک بازیگر در صحنهی سیاسی باقی بماند.
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اجــازه بدهیــد بــرای آنهــا کــه در ســال  ۲۱۱۳ایــن فصــل را میخواننــد خــودم
را اینگونــه معرفــی کنــم کــه اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل قــرن بیسـتویکم ،روی
طراحــی بازارهــای تخصیــص 1تحقیــق میکــردم :بازارهایــی کــه در آنهــا قیمتهــا
بهتنهایــی قــادر بــه پــاک کــردن بــازار نیســتند 2و در نتیجــه افــراد حاضــر در بــازار
نمیتواننــد هرچــه را میخواهنــد انتخــاب کننــد (حتــا اگــر تــوان پرداخــت پولــش
را داشــته باشــند)؛ بلکــه آنهــا هــم بایــد انتخــاب شــوند .چنیــن بازارهایــی شــامل
فرآینــد درخواســت و انتخــاب یــا دیگــر گونههــای گزینــش دوطرفــه اســت.
بازارهــای تخصیــص در مهمتریــن رویدادهــای زندگــی مــا نقــش تعیینکننــدهای
ایفــا میکننــد :مدرس ـهای کــه بــرای تحصیــل بــه آن میرویــم ،فــردی کــه بــا او
ازدواج میکنیــم ،شــغلی کــه بهدســت میآوریــم ،حتــا اینکــه در صــورت نیــاز
بــه پیونــد عضــوی حیاتــی ،آن عضــو در اختیارمــان قــرار بگیــرد ]۱[ .پــس در
پیشبینیهایــم بــر همیــن مــوارد تمرکــز میکنــم ــــ مــدارس ،اشــتغال ،ازدواج و
خانــواده و دارو ــــ همــراه بــا ارایــهی اندیشــههایی در مــورد وضعیــت آینــدهی
دانــش و تخصــص در اقتصــاد؛ یعنــی آنچــه اقتصاددانــان تولیــد میکننــد و
میفروشند.
بخشــی از پیشبینیهایــم شــامل تفکــر در ایــن مــورد خواهــد شــد کــه کــدام
جنبههــای بــازار تخصیــص در  ۱۰۰ســال بــه کاالهایــی تبدیــل خواهنــد شــد کــه
هــر کســی کــه تــوان مالــی و قصــد خریــد آنهــا را داشــته باشــد ،بتوانــد آنهــا را
بهدســت بیــاورد و کــدام مــوارد همچنــان در حیطـهی بازارهــای تخصیــص ،کــه در
آن هــر دو ســوی بــازار (عرضــه و تقاضــا) بایــد توســط طــرف دیگــر برگزیــده شــوند،
باقی خواهند ماند.
بخشــی از تحقیقاتــم را هــم بــه مطالعـهی معامــات و تراکنشهــای نفرتانگیــز
و زننــده ،در برخــی زمانهــا و مکانهــا ،و تأثیــر آن بــر محــدود ســاختن بــازار
11.Matching Markets

بازارهای تطبیق یا تخصیص بازارهایی هستند که در آنها مکانیزم قیمتها در آن چندان کارایی ندارد .برای
مثال در کشورهایی که خرید و فروش کلیه در آنها ممنوع است ،طراحی مکانیزمی برای تخصیص کلیهی
اهداکنندگان به گیرندگان به مسألهی بازارهای تخصیص مربوط میشود( .مترجم)
 .2به این معنا که قیمت در سطحی قرار بگیرد که در آن میزان عرضه و تقاضا یکسان باشند( .مترجم)
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اختصــاص دادهام ]۲[ .منظــور از معامــات نفرتانگیــز ،3معامالتــی اســت کــه
برخــی افــراد میخواهنــد در آنهــا مشــارکت داشــته باشــند ،در حالیکــه برخــی
دیگــر معتقدنــد بایــد جلــوی ایــن معامــات گرفتــه شــود .در مســیر طوالنــی تاریخ،
برخــی معامــات پیشتــر نفرتانگیــز بــه معامالتــی عــادی تبدیــل شــدهاند ،در
حالیکــه برخــی از معامالتــی کــه زمانــی عــادی جلــوه میکردنــد اکنــون در
طبق ـهی معامــات نفرتانگیــز جــای گرفتهانــد کــه انجــام آنهــا عواقــب شــدیدی
ی نفرتانگیــز
دارد .بــرای مثــال محاســبه و دریافــت بهــره بــرای وام قرنهــا اقدام ـ 
محســوب میشــد ،ا ّمــا در بیشــتر جهــان دیگــر اینطــور نیســت (گرچــه قوانیــن
اســام آن را ممنــوع کــرده) .بهســختی میتــوان تصــور کــرد کــه اگــر دریافــت
بهــره هنــوز ممنــوع بــود ،بازارهــای جهانــی ســرمایه و فعالیتهــای اقتصــادی تحــت
حمایــت آنهــا چگونــه توســعه مییافتنــد .بــردهداری نیــز زمانــی رونــق داشــت و
اکنــون نفرتانگیــز اســت .بــردهداری و دیگــر گونههــای بردگــی غیرداوطلبانــه
شــامل نخســتین انــواع بردگــی داوطلبانــه ماننــد تعهــد خدمــت ،4اکنــون در بیشــتر
جهــان غیرقانونــی هســتند .جالــب اســت؛ چــون پذیــرش بردگــی قــراردادی زمانــی
متداولتریــن شــیوه بــرای امــکان عبــور از اقیانــوس آتالنتیــک و ورود بــه امریــکا
بــود( .هرچنــد چنیــن قــراردادی دیگــر قانونــی نیســت امــا هنــوز بازارهــای ســیاهی
هســت کــه در آن مهاجــران غیرقانونــی در مقابــل قاچــاق شــدن بــه داخــل امریــکا
تعهــد خدمــت میدهنــد ).پــس قــرار اســت در مــورد معامالتــی کــه اکنــون
نفرتانگیــز هســتند امــا در ســال  ۲۱۱۳چنیــن نخواهنــد بــود و برخــی معامــات
کــه امــروز شــاهد آنهــا هســتند ،ا ّمــا ممکــن اســت نفرتانگیــز شــوند دســت بــه
شبینی بزنم.
پی 
شــیوههای بســیاری بــرای پیشبینــی وجــود دارنــد ،ا ّمــا پیشبینیهــای
غافلگیرکننــده بــرای بــازهی زمانــی  ۱۰۰ســاله تنهــا کمــی بهتــر از حــدس و گمــان
خواهنــد بــود ،شــاید بتــوان آن را حــدس و گمــان فرهیختــه نامیــد .قابــل
اطمینانتریــن شــیوه بــرای پیشبینــی در کوتــاه مــدت ،اســتناد بــه روندهــای
فعلــی اســت ،ایــن شــیوه میتوانــد در بلندمــدت هــم مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد؛
3. Repugnant Transaction
4. Indentured Servitude
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همــراه بــا حدسهایــی در مــورد پیامدهــای فعـ ً
ا ناپیــدای روندهــا کــه در صــورت
تــداوم آنهــا آشــکار خواهنــد شــد .حــدس اینکــه کــدام روندهــای فعلــی تــداوم
خواهنــد یافــت و کــدام روندهــا بــه خاطــرهای تبدیــل خواهنــد شــد ،شــیوهای اســت
بــا ریســک بیشــتر و حــدس اینکــه چــه تحــوالت تــازهای در آینــده روی خواهنــد
داد ،بیشــتر شــبیه داســتانهای علمــی ــــ تخیلــی خواهــد بــود؛ چــرا کــه ماهیــت
تحــوالت تــازه (ماننــد ماشــینهای ضدجاذبــه ،یــا تمــاس بــا موجــودات فرازمینــی)
بــه گون ـهای اســت کــه از مبنــای قابــل اعتنــای ناچیــزی بــرای ارای ـهی حــدس و
گمــان در مــورد آنهــا برخورداریــم .ا ّمــا بــا اطمینــان میتوانیــم پیشبینــی کنیــم
در  ۱۰۰ســال آینــده برخــی تحــوالت بســیار غیرقابــل پیشبینــی تأثیــر شــگرفی
5
بــه همــراه خواهنــد داشــت ،همانطــور کــه آنتیبیوتیکهــا و مدارهــای مجتمــع
شبینــی
و ظهــور و ســقوط ایدئولوژیهــای توتالیتــر کــه در ســال  ۱۹۱۳قابــل پی 
نبودنــد ،بــر زندگــی بشــر در  ۱۰۰ســال اخیــر بســیار تأثیرگــذار بودهانــد .پــس
تــاش نخواهــم کــرد دربــارهی مــوارد واقعــاً غیرقابــل پیشبینــی خیالپــردازی
کنــم .بهجــای آن بدنــهی پیشبینیهایــم را روندیابــی (برونیابــی روندهــا)
تشــکیل میدهــد ،ا ّمــا در پیشبینــی رونــد رو بــه رشــد تخصیــص منابــع بیشــتر
بــه هزینههــای بهداشــت و درمــان ،اســتثناء قائــل میشــوم و پیشبینــی میکنــم
ایــن رونــد در نهایــت معکــوس شــود؛ هرچنــد چنیــن پیشبینیهایــی چنــدان
درســت از کار در نمیآینــد (ماننــد پیشبینــی مالتــوس مبنــی بــر اینکــه رشــد
جمعیت بهخاطر قحطی تداوم نخواهد یافت).
بــرای شــروع ،فکــر میکنــم بزرگتریــن رونــد مربــوط بــه آینــدهی جهــان،
(اگــر بــا فاجع ـهای زیس ـتمحیطی ،حمــات تروریســتی گســترده یــا جنگهایــی
بــا ســاحهای کشــتار جمعــی مواجــه نشــویم) ایــن خواهــد بــود کــه اقتصــاد
جهــان بــه رشــد خــود ادامــه خواهــد داد و در هــم تنیدهتــر خواهــد شــد .افزایــش
کامیابــی اقتصــادی و مــادی تــداوم خواهــد یافــت ،جمعیــت جهــان رشــد خواهــد
کرد و طول عمر همراه با سالمتی افزایش خواهد یافت.
هرچنــد افزایــش کامیابــی اقتصــادی باعــث حــذف رقابــت نخواهــد شــد ،ا ّمــا
5. integrated Circuits
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افــراد حــق انتخــاب بیشــتری بــرای وارد شــدن بــه ایــن رقابــت و میــزان تــاش
بــرای آن خواهنــد داشــت .بســیاری انتخــاب خواهنــد کــرد کــه آرامتــر آغــاز کننــد
و پیــش از آنکــه مســؤلیتهای بزرگســالی ماننــد تحصیــات تماموقــت،
اشــتغال ،ازدواج و بچــهداری را بپذیرنــد زمــان بیشــتری را بــه جوانــی کــردن
اختصــاص دهنــد .بازنشســتگی نیــز بخــش طوالنیتــری از یــک زندگــی پرحاصــل
خواهــد بــود و گونههــای تــازهای از بازنشســتگی ظاهــر خواهنــد شــد کــه در آنهــا
کار و تفریح و مطالعه و اقدامات خیرخواهانه ترکیب شده است.
بهرغــم بهبــود وضعیــت اقتصــادی ،برخــی از کاالهــا ،خدمــات ،موقعیتهــا و
همچنیــن بخشــی از دانــش همچنــان کمیــاب خواهــد بــود .مــردم بهخاطــر
برخــورداری از یــک زندگــی ســاده دســت از تــاش بــر نخواهنــد داشــت و همچنــان
از مشــ ّوقهایی بــرای تــاش و رقابــت برخــوردار خواهنــد بــود .بــرای آنهــا کــه
اهــل رقابتنــد ،تحــوالت تکنولوژیکــی ســطح رقابــت را باالتــر میبــرد و بــه آنهــا
اجــازه میدهــد بیشــتر از همیشــه تــاش کننــد .دسترســی بــه برخــی از ایــن
تحــوالت ،ماننــد داروهــای نیــروزا ،در حــال گســترش اســت؛ هرچنــد عمومــاً در
طبقــهی کاالهــای نفرتانگیــز قــرار میگیرنــد .ایــن نفرتانگیــزی احتمــاالً
کمرنــگ خواهــد شــد .یکــی دیگــر از ایــن فناوریهــا ،کــه امــروز آنهــا را بهعنــوان
احتماالتــی بــرای آینــده میشناســیم ،انتخــاب ویژگیهــای ژنتیــک فرزنــدان
اســت ،کــه میتوانــد همچنــان نفرتانگیــز و غیرقانونــی باقــی بمانــد ،ا ّمــا بــا ایــن
حال استفاده از آن وسوسهانگیز باشد و در نتیجه رواج یابد.
اســتفاده از مــواد نیــروزا ،آن هــم بهرغــم ممنوعیــت گســترده ،را همیــن حــاال
هــم میتــوان در ورزش قهرمانــی مشــاهده کــرد ،بعیــد اســت مــا از بهــره بــردن از
درمانهــای ارایهشــده بــرای ســرطان یــا نرمافزارهــا و نظریههایــی اجتنــاب
کنیــم کــه بــا کمــک داروهــای بهبــود تمرکــز ،حافظــه یــا هــوش تولیــد شــدهاند.
داروهــای بیخطــر بهبــود عملکــرد ممکــن اســت بــه صــورت بخشــی از تغذی ـهی
مناســب در نظــر گرفتــه شــوند (همانطــور کــه معتقدیــم بچههــا بایــد شــیر
بنوشــند) یــا رفتــاری متــداول تبدیــل شــوند (همانطــور کــه امــروز طرفــدار
قهــوهی خــوب هســتیم) و درســت همانطــور کــه اســتفاده از مکملهــای غذایــی
و داروهــای مجــاز بــرای دســتیابی بــه باالتریــن بازدهــی در ورزشهــای قهرمانــی
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چنــدان اختیــاری نیســت ،در مشــاغل بهشــدت رقابتــی آینــده نیــز اســتفاده از
آنهــا اجتنابناپذیــر خواهــد بــود .اگــر اســتادیاران رشــتهی اقتصــاد در ســال
 ،۲۱۱۳از تولیــد یــک مقالــه در هفتــه ،کــه میــزان مــورد انتظــار فعالیــت از آنهــا
اســت ،عقــب بیفتنــد ،رییــس دپارتمــان شــاید بــه آنهــا پیشــنهاد بدهــد میــزان
مصــرف داروی افزایــش خالقیــت یــا داروی افزایــش تمرکــز خــود را بیشــتر کننــد
تــا شــانس آنهــا بــرای ارتقــای مرتبــه علمــی افزایــش یابــد .برخــی داروهــا ـ مثـ ً
ا
داروی تقویــت حافظــه ــــ شــاید نــه بهعنــوان مــواد نیــروزا بلکــه بهعنــوان درمــان
مــواردی بــه کار گرفتــه شــوند کــه پیشتــر بهعنــوان بیمــاری شــناخته نمیشــدند
(بســیار شــبیه بــه اختــال نعــوظ در مــردان کــه تــا وقتــی درمــان دارویــی بــرای آن
ارایــه نشــده بــود بهعنــوان بیمــاری شــناخته نمیشــد) .نس ـلهای پــس از مــا در
ســال  ۲۱۱۳بــرای یــادآوری دورهای مشــکل خواهنــد داشــت کــه یــاد آوردن نــام
همــهی افــرادی کــه مالقــات کردهانــد بهســختی امکانپذیــر بــود ،همانطــور
کــه آنهــا احتمــاالً بهســختی درک خواهنــد کــرد کــه چــرا دویــدن ماراتــن ،6دو روز
پیاپی ،کاری مشکل بود.
همانطــور کــه داروهــا اجــازه خواهنــد داد عملکردمــان را بهبــود ببخشــیم،
افزایــش دانــش ژنتیــک ،تولیــد مثــل و تحــوالت دانــش مربــوط بــه جنیــن بــه
والدیــن اجــازه خواهــد داد ویژگیهــای ژنتیکــی فرزندانشــان را انتخــاب یــا برخــی
ا ز آنهــا را تغییــر دهنــد .برخــی از ایــن امکانــات همچنــان نفرتانگیــز باقــی خواهــد
مانــد ،در حالیکــه دسترســی بــه آنهــا افزایــش مییابــد و برخــی دیگــر هــم
بهعنــوان بخشــی از فرآینــد پــرورش فرزنــد بــه حســاب خواهنــد آمــد .بــر اســاس
اینکــه چنیــن تکنولوژیهایــی تــا چــه انــدازه در نقــاط مختلــف جهــان بــا
محدودیتهــای متفاوتــی مواجــه خواهنــد شــد ،بــازاری بینالمللــی بــرای فنــاوری
تکثیــر و شبیهســازی ایجــاد خواهــد شــد کــه در آن برخــی والدیــن بــه نقاطی ســفر
خواهنــد کــرد کــه بتواننــد بــر تواناییهــای مطلــوب فرزندشــان بیفزاینــد .همیــن
حــاال هــم داریــم شــکلگیری چنیــن بــازاری را ببینیــم؛ همانطــور کــه دسترســی
بــه درمــان بــاروری و بازارهــای مربــوط بــه تخمــک و اســپرم و رحــم اجــارهای در
کشــورهایی ماننــد ایــاالت متحــد امریــکا و هنــد نســبت بــه بســیاری از دیگــر
 .6مسافت ماراتن کمی بیش از  ۴۲کیلومتر است.
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کشــورها رواج بیشــتری دارنــد و در نتیجــه «گردشــگران بــاروری» را بــه آنجــا
یکشانند.
م 
ایــن رونــد ادامــه خواهــد یافــت و بســیاری از شــیوهای بــاروری تــا حــد زیــادی
جنبـهی کاالیــی بــه خــود خواهنــد گرفــت و از آمیــزش جنســی (و ســاختار ســنتی
ازدواج) و نیــاز بــه یافتــن شــریکی مناســب از نظــر بیولوژیکــی بــرای تولیــد مثــل
جــدا خواهنــد شــد .چنیــن پدیــدهای ناخواســته بــه تســهیل گونههــای غیرســنتی
ازدواج و پــرورش فرزنــد و تأخیــر در ازدواج و تکوالــدی کمــک خواهــد کــرد و
بســیاری از جایگزینهــای دیگــر نفرتانگیــز محســوب نخواهنــد شــد و موانعــی
قانونــی کــه امــروز بــر ســر راه آنهــا قــرار دارنــد برطــرف خواهنــد شــد؛ همانطــور
کــه بســیاری از انــواع روابــط جنســی مبنــی بــر رضایــت امــروز در بســیاری از نقــاط
جهان بر خالف قرنهای گذشته دیگر نفرتانگیز به حساب نمیآیند.
بهرغــم کاالیــی شــدن بســیاری از خدمــات زادوولــد ،انتظــار دارم خانــواده
همچنــان بهعنــوان یکــی از اصلــی واحدهــای تولیــد ــــ قطع ـاً تولیــد فرزنــد ــــ و
مصــرف بســیاری از کاالهــای مصــرف و رفاهــی خانــوار باقــی بمانــد .روابــط بلندمدت
(حتــا اگــر مادامالعمــر نباشــند) مهــم باقــی خواهنــد مانــد ،در حالیکــه کــه کار و
ســرگرمی بــه طــور فزاینــدهای جهانــی میشــوند و در نتیجــه ویژگیهــای شــخصی
بخــش بیشــتری از هویــت افــراد را تشــکیل خواهــد داد .امــا در ســوی دیگــر ،طــول
عمــر نسـلها بیشــتر خواهــد بــود و پــرورش فرزنــد بخــش کمتــری از طــول عمــر
ســالم را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد کــه در نتیجــه میتوانــد بــه رواج بیشــتر
طــاق و همچنیــن گونههــای تــازهای از چندهمســری در طــول حیــات بینجامــد
کــه میتوانــد مکملــی باشــد بــرای چنــد تکهمســری در طــول دورهی حیــات کــه
امروز با نرخ باالی طالق همراه شده است.
داروهــا نهتنهــا میتواننــد عملکــرد را بهبــود ببخشــند ،بلکــه تــوان تجزیــه و
تحلیــل شــخصی نیــز بــه طــور فزاینــدهای افزایــش خواهــد یافــت کــه ایــن یکــی
کمتــر بحثبرانگیــز خواهــد بــود ،ا ّمــا بــه افزایــش نگرانیهــا در مــورد اطالعــات
فــردی و حریــم شــخصی خواهــد انجامیــد و در نتیجــه تراکنشهــا و معامــات
مشــخصی کــه اطالعــات فــردی را در بــر میگیرنــد و هنــوز نفرتانگیــز نیســتند
شــاید در آینــده چنیــن شــوند .بــرای مثــال ،در حالیکــه اطالعــات فــردی روز بــه
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روز بــرای شــرکتهای تجــاری ارزشــمندتر میشــود ،اگــر چنیــن دادههایــی بــه
صــورت مالکیــت معنــوی در نظــر گرفتــه شــوند میتواننــد تحــت همــان
حمایتهایــی ،البتــه همــراه بــا اصالحــات و اســتثناهایی ،قــرار بگیرنــد کــه امــروز
ثبــت اختــراع و حــق نشــر از آنهــا برخوردارنــد؛ بــه گونــهای کــه اســتفادهی
مفتومجانــی از اطالعــات مربــوط بــه تراکنشهــای افــراد در طبق ـهی نفرتانگیــز
قــرار بگیــرد .همیــن حــاال در ســال  ۲۰۱۳نیــز در بخــش اطالعــات فــردی معامالتی
بــا رضایــت طرفیــن صــورت میپذیــرد (بــرای مثــال وقتــی فروشــگاهها در ازای
اســتفاده از اطالعــات خریــد مخصــوص بــه هــر مشــتری بــه آنهــا تخفیــف
میدهنــد) ،در حالیکــه اســتفادهی بــدون هزینــه از دادههــای جمعآوریشــده از
تراکنشهــای گوناگــون بهخصــوص در مــواردی کــه در آنهــا امــکان جلــب
رضایــت فــردی کــه اطالعــات آن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد بــا تردیدهایــی
همراه است ،این روزها بیشتر مورد واکاوی قرار میگیرد.
مهمتــر اینکــه دادههــا ممکــن اســت بــه موضوعــی مربــوط بــه حقــوق
شــهروندی تبدیــل شــوند .امــروز تلفــن همــراه هوشــمند مــن باعــث میشــود
همــواره بــه اینترنــت دسترســی داشــته باشــم ،ا ّمــا در زمانــی بســیار زودتــر از ســال
 ،۲۱۱۳دوربیــن موجــود در لنــز مــن میتوانــد بــا اســتفاده از نرمافــزار تشــخیص
چهــره در پایگاههــای دادههــا جسـتوجو کــرده و اطالعــات کاملــی را در مــورد هــر
فــردی کــه میبینــم ارایــه کنــد .ایــن پدیــده مفهــوم جسـتوجو را تغییــر خواهــد
داد و شــاید باعــث چرخــش تــوازن میــان جس ـتوجوی واژه ،ماننــد آنچــه امــروز
از طریــق گــوگل انجــام میدهیــم ،بــه ســوی مفهومــی قانونیتــر بشــود؛ چیــزی
شــبیه بــه حکــم بازرســی کــه پلیــس هنــگام ورود بــه خانـهی شــما ارایــه میکنــد.
وقتــی میتوانــم بــا یــک نــگاه بــه شــما بهســرعت بــه همـهی اطالعــات موجــود در
مــورد شــما دسترســی داشــته باشــم ،حفاظــت از ایــن دادههــا بیــش از پیــش
اهمیــت خواهــد یافــت .امــروز هــم مــا از طریــق خریدهایــی کــه میکنیــم،
ســفرهایی کــه میرویــم و امــور اداری و قانون ـیای کــه بــا آنهــا مواجــه میشــویم
(از ثبــت ازدواج گرفتــه تــا ســابقهی مربــوط بــه مــواردی کــه بــه پلیــس یــا دادگاه
مربــوط میشــوند) جریانــی از دادههــا را تولیــد میکنیــم .بســیاری از ایــن اطالعــات
بــرای عمــوم قابــل دســترس اســت و بخــش بیشــتری از آن نیــز بــرای افــرادی کــه
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مجــوز قانونــی دارنــد از طریــق جســتوجوی دیجیتالــی قابــل دسترســی اســت.
قوانینــی کــه تعییــن میکننــد چــه کســانی ،تحــت چــه شــراطی و بــه چــه
دادههــای فــردیای دسترســی دارنــد احتمــاالً بــه طــور فزاینــدهای اهمیــت خواهنــد
یافــت و هم ـهی انــواع دادههــا احتمــاالً بــا محدودیتهایــی بــرای فــروش و انتقــال
مواجــه خواهنــد شــد و برخــی معامــات عــادی امــروز در آینــده بــه صــورت
نفرتانگیــز درخواهنــد آمــد و اگــر غیرقانونــی نشــوند دس ـتکم مقــررات بســیاری
بــرای آنهــا وضــع خواهــد شــد .مــا همیــن حــاال نیــز شــاهد آغــاز چنیــن رونــدی
در مورد سوابق پزشکی هستیم.
همانطــور کــه داروهــا امــروز بــا ســال  ۱۹۱۳تفــاوت دارنــد ،در ســال ۲۱۱۳
نیــز وضعیــت کام ـ ً
ا متفاوتــی بــا امــروز خواهنــد داشــت .برخــی از پیشــرفتهای
پزشــکی و بهداشــت عمومــی علیــه ناکامیهــای جســمی قابــل پیشبینــی عمــل
خواهنــد کــرد ــــ بــرای مثــال حمــات قلبــی و بســیاری ســرطانها قابــل درمــان یا
قابــل اجتنــاب خواهنــد شــد .همچنیــن عقبگردهایــی نیــز روی خواهنــد داد:
یکــی از بزرگتریــن پیشــرفتهای  ۱۰۰ســال اخیــر ،توســعهی آنتیبیوتیکهــا و
واکســنها بــوده کــه ممکــن اســت بــه نقطــهی اوج خــود برســند و پــس از آن
فروکــش کننــد .باکتریهــا و ویروسهــا ممکــن اســت در اثــر تکامــل در مقابــل
دارو و واکســنها مقــاوم شــوند و در ایــن صــورت بیماریهــا رنسانســی را تجربــه
خواهنــد کــرد؛ آن هــم در حالیکــه جهانیســازی امــکان ســرایت ســریع یــک
بیمــاری در ســطح جهــان را تســهیل کــرده .بــه همــان انــدازه کــه بیماریهــای
واگیــر خطرنــاک باقــی خواهنــد مانــد ،بیماریهــای مقاربتــی نیــز تــا ســال ۲۱۱۳
ممکــن اســت تغییراتــی را در هنجارهــای اجتماعــی در مــورد عشــق و ازدواج بــه
همــراه داشــته باشــند و تغییــرات بیشــتری را در مــورد موازنـهی میــان وفــاداری و
بیبندوبــاری جنســی ایجــاد کننــد .ایــن تغییــرات بهویــژه زمانــی میتواننــد مهــم
باشند که با انتخاب افراد برای تعداد فرزند در تعامل باشند.
برخــی تحــوالت بــزرگ (کــه بهســختی قابــل پیشبینــی خواهنــد بــود) در
بخــش داروســازی بــه فنــاوری مربــوط خواهنــد شــد .بــرای مثــال ،مــن دربــارهی
توســعهی شــبکهی تبــادل کلیــه تحقیــق کــردهام کــه بتــوان بــا کمــک آن تعــداد
بیمــاران کلیــوی را کــه میتواننــد بــرای پیونــد از اهداکننــدگان عضــو ،کلیــه
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دریافــت کننــد افزایــش داد .شــرط میبنــدم تــا ســال  ،۲۱۱۳ایــدهی بریــدن و
خــارج کــردن کلی ـهی یــک فــرد و بخیــه زدن آن در بــدن فــردی دیگــر بــه نظــر
بربریتــی باســتانی بیایــد .ا ّمــا بهســختی میتــوان حــدس زد آیــا عمــل پیونــد از
طریــق پیونــد بیــن جانــوری صــورت خواهــد گرفــت کــه در آن یــک کلیهی مشــغول
بــه کار کــه در داخــل بــدن یــک جانــور اهلــی رشــد کــرده بــه شــما اهــدا خواهــد
شــد ،یــا یــک متخصــص ســلولی میتوانــد کلیــهای ســالم را از روی کلی ـهی شــما
پــرورش دهــد ،یــا کلیـهای مصنوعــی پیونــد زده خواهــد شــد ،یــا راهحلــی بــه مراتب
ســادهتر مبنــی بــر درمــان بیماریهایــی کــه بــه نارســایی کلیــه منتهــی میشــوند
ارایه خواهد شد.
بســیاری از ایــن شــیوههای جایگزیــن میتواننــد هــم بــا دوامتــر و هــم ارزانتــر
از پیونــد اعضــا باشــند .بــه همیــن خاطــر فکــر میکنــم در حالیکــه جمعیــت
مســنتر میشــود ،صنعــت داروســازی میتوانــد بــه بخــش بزرگتــری از اقتصــاد
تبدیــل شــود ،همچنیــن ممکــن اســت کــه (بــا خوشبینــی) همچــون کشــاورزی
آنقــدر کارآمــد شــود کــه منابــع کمتــری از آن بتواننــد همــهی آنچــه را نیــاز
داریــم فراهــم آورنــد .اگــر پیشــرفت در داروهایــی کــه جنبـهی پیشگیــری دارنــد
ه ـمگام بــا دیگــر تحــوالت پیــش رونــد و بــه افــرادی تبدیــل شــویم کــه بیشــتر
عمــر خــود را از نظــر ســامت همچــون یــک جــوان بیســت ســاله ســپری کنیــم و
ســپس یــک روز در آرامــش در خانــه فــوت کنیــم ،ایــن دکترهــا خواهنــد بــود (مانند
کشــاورزان) کــه نیازهــای مــا را در صنعتــی بــه مراتــب کوچکتــر بــرآورده خواهنــد
کــرد کــه بیشــتر محصوالتــش را بــا مــوادی ماننــد مــواد اولیــه تولیــد کــرده و
بهراحتــی بتــوان آنهــا را بــر اســاس مشــخصات فــردی بیمــار ســرهم کــرد ،مشــابه
اینکــه امــروز مــردم در جهــان توســعهیافته در طــول ســال از دسترســی بــه
دامن ـهی وســیعی از محصوالتــی کشــاورزی بهرهمنــد هســتند کــه در ســال ۱۹۱۳
تنها طبقهی افراد بسیار ثروتمند قابل دسترس بود.
اشــاره کــردم کــه داروهــای نیــروزا ممکــن اســت بــرای ترقــی مرتبـهی اســاتید
دانشــگاهی ضــروری باشــد .البتــه ممکــن اســت اســاتید بلندمرتبــه بیــش از پیــش
در دانشــگاههای برگزیــده جمــع شــوند؛ دانشــگاههایی کــه همچنــان از طریــق
شــهریهی بســیار بــاال همــراه بــا منابــع مالــی هنگفــت بــرای حمایــت از شــیوههای
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تدریــس حضــوری پرهزینــه و همچنیــن شــرایط پذیــرش بســیار ســخت قابــل
شناســایی خواهنــد بــود .بهرغــم ایــن حقیقــت کــه اطالعــات بــه میــزان بســیار
بیشــتر همهجــا قابــل دســترس خواهــد بــود ،دانشــگاههای برگزیــده همچنــان
برقــرار خواهنــد بــود؛ بــه همــان دالیلــی کــه شــهرها نیــز پابرجــا خواهنــد مانــد؛
یعنــی نهتنهــا بــرای انتقــال اطالعــات بلکــه بــرای ایجــاد ارتبــاط و شبکهســازی
بــرای اهــداف مختلــف از جملــه تخصیــص .افــراد بــا تحصیــات عالــی همچنــان
تشــکیل خانــواده میدهنــد ،ا ّمــا از آنجــا کــه تحــرک و ســاعات کاری طوالنــی در
مشــاغل رقابتــی اهمیــت خواهنــد داشــت ،افــرادی کــه مشــاغل پرفشــاری را دنبــال
میکننــد ممکــن اســت بــا افــرادی ازدواج کننــد کــه مشــاغل کمفشــارتری دارنــد.
همچنیــن همانطــور کــه ســن ازدواج بــاال مـیرود ،شــبکههای ایجــاد شــده در زمــان
تحصیــات تکمیلــی اهمیــت بیشــتری در فرآینــد یافتــن همســر ایفــا خواهنــد کــرد
و بــه همیــن خاطــر شــاید شــاهد گونههــای تــازهای از زوجیابــی و تخصیــص در
ازدواج باشیم.
بــا وجــود ایــن  ،ســهم دانشــگاههای برگزیــده و محوطههــای خوابگاهــی
دانشــگاهی در نظــام آموزشــی کوچکتــر خواهــد شــد( .یــک احتمــال مرتبــط
میتوانــد ایــن باشــد کــه بهتریــن دانشــگاههای جهــان بــه گشــایش شــعبهها و
پردیسهــای تــازه در ســطح جهــان ادامــه دهنــد و ایــن بــه تقویــت آمــوزش بــا
کیفیــت از راه دور بســیار کمــک کنــد کــه در آن اســتادها از یــک نقطــه و از طریــق
تجهیزاتــی الکترونیکــی بــه دانشــجویان بســیاری درس بدهنــد؛ طــوری کــه
دانشــجویان قــادر بــه تعامــل بــا یکدیگــر باشــند؛ انــگار همگــی در یــک موقعیــت
مکانــی حضــور دارنــد ).بــدون محدودیتهــای لجســتیک کالسهــا و شــیوههای
متــداول تدریــس ،دسترســی فــوری بــه اطالعــات و آمــوزش بــه مراتــب بیشــتر
خواهــد شــد .رونــد افزایــش اقبــال بــه گونههــای متنوعتــر آمــوزش ادامــه خواهــد
یافــت .رواج گســتردهی تحصیــل در مقاطــع باالتــر از دبیرســتان بــه تکامــل خــود
ادامــه خواهــد داد ،شــاید بــه کمــک برونســپاری الکترونیکــی گونههــای آموزشــی
علمــی و مهارتــی مربــوط بــه مهارتهــای شــغلی .پــس احتمــاالً از آن بخشهــای
آمــوزش عالــی کــه بیشــتر بــه مهارتهــای مربــوط بــه اشــتغال مربوطنــد
تمرکززدایــی خواهــد شــد و ایــن بخشهــا بیشــتر کاالیــی و مجــازی خواهنــد شــد،

 202صد سال دگر

حتــا در حالیکــه دانشــگاههای برگزیــده همچنــان جایــگاه خــود را حفــظ خواهنــد
کــرد ،همانطــور کــه دانشــگاه در ســال  ۲۰۱۳نیــز بــرای دانشــجویان و اســتادان
نســبت بــه ســال  ۱۹۱۳هنــوز جایــگاه برجســتهای دارد؛ آن هــم بهرغــم تحوالتــی
شــگرف کــه بســیاری از آنهــا (ماننــد رایانههــا و ارتباطــات مجــازی) بازتابدهندهی
میزان تغییر جامعه و نه تغییر جایگاه دانشگاهها در جامعه هستند.
امــا بــرای آنهــا کــه بــه دانشــگاههای برگزیــده دسترســی دارنــد ،چندیــن
ســال تحصیــل در فضایــی آرام و راحــت همچنــان راهــی مطلــوب بــرای انباشــت
ســرمایهی انســانی محســوب خواهــد شــد؛ آن هــم در حالیکــه ایــن دانشــجویان
خــود را بــرای ورود بــه جهــان بزرگســاالن و ایجــاد ارتبــاط بــا آن آمــاده میکننــد.
تحصیــل در دانشــگاههای برگزیــده همچنیــن میتوانــد برچســبی اجتماعــی
محســوب شــود کــه تــا حــدی جــای طبق ـهی اقتصــادی اجتماعــی را گرفتــه .در
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  ،۲۰۰۸کــه در آن بــاراک اوبامــا و جــان مککیــن
رقابــت میکردنــد ،نامــزدی کــه بهواســطهی ازدواج مولتــی میلیونــر شــده بــود و
پــدر و پدربزرگــش دریاســاالر ایــاالت متحــد بودنــد تــا حــد زیــادی توانســت ایــن
بــاور را جــا بینــدازد کــه نامــزد دیگــر کــه فارغالتحصیــل دانشــگاه کلمبیــا و
دانشگا ه هاروارد است طبقهی برگزیدگان جامعه را نمایندگی میکند.
ا ّمــا تدریــس و ایجــاد شــبکهای از آشــنایان تنهــا چیزهایــی نیســتند کــه در
دانشــگاهها انجــام میشــوند .آنهــا آخریــن ســنگر تحقیقاتــی پایــهای
جسـتوجوگرانه و ابتــکاری هــم هســتند .بــا پیشــرفت فنــاوری ،اهمیــت تحقیقــات
و توســعهی تجــاری افزایــش خواهــد یافــت ،ا ّمــا دانشــگاهها همچنــان نقشــی مهــم
در تحقیقــات پایــهای بهعهــده خواهنــد داشــت .اینجــا نیــز شــبکهها نقــش
مهمــی بــرای معرفــی و اعتبــاردادن بــه پژوهشگــران ایفــا خواهنــد کــرد؛ آن هــم
در شــرایطی کــه حضــور و مجــاورت فیزیکــی اهمیــت کمتــری خواهــد یافــت .در
ســال  ۱۹۹۰ســرگرم نــگارش مقالـهای علمــی بــودم کــه مؤلفــان دیگـ ِر مقالــه اصــا
همدیگــر را نمیشــناختند و در ســال  ۲۰۱۳در مقایســه بــا زمانــی کــه تحقیقاتــم
را آغــاز کــردم؛ یعنــی دهــهی  ،۱۹۷۰بخــش کمتــری از ارتبــاط مــن بــا دیگــر
مؤلفــان از طریــق تمــاس رو در رو انجــام میشــود .هرچنــد هنــوز هــم بســیاری از
همکاریهایــم از تعامــل رودوررو آغــاز میشــوند .در حالیکــه کیفیــت و ســهولت
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ارتباطــات از راه دور بهبــود مییابــد ،بایــد انتظــار داشــت همکاریهــای تحقیقاتــی
بیــن دانشــگاهی و بیــن پژوهشگــران دانشــگاهی و پژوهشگرانــی کــه در دیگــر
مؤسسات هستند بیش از همیشه متداول شود.
ایــن پدیــده مــن را بــه پیشبینیهایــم کــه مــورد کاری کــه اقتصاددانــان
انجــام میدهنــد میرســاند .اقتصــاد همچنــان در میــان علــوم اجتماعــی پیشــتاز
خواهــد بــود؛ تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه بهکارگیــری ایدههــا و دادههایــی کــه
زمانــی بخشــی از جامعهشناســی و علــوم سیاســی شــناخته میشــدند ادامــه خواهــد
داد ،درســت همانطــور کــه اقتصــاد همیــن حــاال نیــز بینشهــا و ایدههایــی را از
روانشناسی و همچنین زیستشناسی جذب کرده است.
معضــل فقــر پابرجــا خواهــد مانــد (توســعه نیــز همچنــان یکــی از شــاخههای
علــم اقتصــاد خواهــد بــود) ،امــا  ۱۰۰ســال دیگــر فقــر در جهــان در حــال توســعه
بیشــتر شــبیه فقــر در جهــان توســعهیافتهی امــروز خواهــد بــود یــا شــاید فقــرا در
جهــان در حــال توســعه از همــان امکانــات مــادی برخــوردار باشــند کــه طبق ـهی
متوســط امــروز در جهــان توســعهیافته از آن بهرهمنــد اســت ،بهخصــوص کــه
بســیاری از مشــخصههایی کــه طبق ـهی متوســط امــروز در جهــان توســعهیافته بــا
آنهــا شــناخته میشــود ارزانتــر خواهنــد شــد؛ همانطــور کــه تلفــن و تلویزیــون
و رایانــه امــروز ارزان شــدهاند .در نتیجــه ،اقتصــاد توســعه بیشــتر از امــروز بــا
بقیهی بخشهای عملی و علمی اقتصاد درهمآمیخته خواهد شد.
یــک تغییــر مهــم در اقتصــاد بــه انــواع بازارهایــی مربــوط میشــود کــه در
آینــده موجــود خواهنــد بــود .از آنجــا کــه نقــش رایانههــا در بازارهــا رو بــه افزایــش
اســت (و در حالیکــه داریــم از عملکــرد بازارهایــی کــه بهخوبــی طراحــی شــدهاند
ســر درمیآوریــم) ،ایجــاد «بازارهــای هوشــمند» ممکــن خواهــد بــود در آن
نرمافزارهــا بخشــی از امــوری را بهعهــده خواهنــد داشــت کــه اکنــون فعــاالن بــازار
7
انجــام میدهنــد .بــرای مثــال خریــداران در وبســایت حــراج آنالیــن ایبــی
میتواننــد قیمتهــای پیشــنهادی را بــه یــک نرمافــزار کــه نقــش کارگــزار را ایفــا
میکنــد بســپارند و همچنیــن افــرادی کــه قصــد انتخــاب مدرســه دارنــد و
شــرکتهای کاریابــی میتواننــد لیســت ترجیحاتشــان را بــه نرمافــزار بســپارند؛
7.eBay
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در هــر مــورد ،بــازار از ایــن اطالعــات اســتفاده میکنــد؛ بــدون اینکــه نیــازی بــه
توجــه بیشــتر کاربــران باشــد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه رایانههــا همیــن حــاال
هــم بــه بخــش مهمتــری از بــازار تبدیــل شــدهاند؛ از صنــدوق پرداخــت رایان ـهای
در فروشــگاهها گرفتــه کــه امــکان کنتــرل موجــودی را هــم میدهــد تــا بازارهــای
مالــی کــه رایانــه در آنهــا حضــوری فعــال دارد و ســرعت معامــات را افزایــش داده،
تــا بازارهــای هوشــمند کــه دارنــد بــه حیطـهی هــوش مصنوعــی پــا میگذارنــد کــه
در آن رایانههــا بهعنــوان کارگــزاران افــراد و بــا اســتفاده از اطالعاتــی کــه ایــن
افــراد ارایــه دادهانــد بــه نمایندگــی از آنهــا خروجیهایــی را ارایــه میدهنــد کــه
در بازارهــای بــدون رایانــه امــکان رســیدن بــه آنهــا وجــود نداشــت (ماننــد
حراجهای ترکیبی و مکانیزم تخصیص پایدار).
درحالیکــه رایانههــا و علــوم رایانــهای بــه پیشــرفت ادامــه میدهنــد ،هــوش
مصنوعــی از مــرز مربــوط بــه فنــاوری خودـهدایتــی عبــور خواهــد کــرد و نهتنهــا
قــادر خواهــد بــود بــدون هدایــت و نظــارت انســان فعالیــت کنــد ،بلکــه میتوانــد
اهدافــی را بــرای خــودش تعییــن و اقدامــات الزم را بــرای تحقــق آن هــدف بســنجد.
هــوش مصنوعــی ممکــن اســت بــه همــراه (نســلهای دور از بازیهــای امــروز
آیفــون) ،دوســت ،مشــاور (نس ـلهای دور مشــاوران سیســتمهای ناوبــری امــروزی
کــه وقتــی یــک خروجــی را از دســت میدهیــم ناامیــد بــه نظــر میرســند) و
واســطههای بــازار تبدیــل شــوند .در حالیکــه همیــاری رایانههــا در همــهي
جنبههــای زندگــی افزایــش مییابــد ،برخــی از ایــن همیاریهــا در بازارهــا خواهــد
بــود و کمــک میکننــد تکههــای مختلــف مــورد نیازمــان را کنــار یکدیگــر بچینیــم
(ماننــد رزرو بلیــت هواپیمــا ،هتــل و اجــاره خــودرو بــرای بخشهــای مختلــف
ســفری بــا چنــد مقصــد) ،همانطــور کــه یــک دســتیار شــخصی امــروز چنیــن
امــوری را بــدون صــرف زمانــی کــه یــک فــرد بــرای انجــام چنیــن امــوری بایــد
صــرف کنــد انجــام میدهــد .مرحلــهی بعــدی بهرهمنــد شــدن از کمــک ایــن
کارگــزاران بــرای تصمیمگیــری در مــورد ســفر اســت (ماننــد اینکــه دعوتنام ـهی
چــه ســمینار و کنفرانسهایــی بایــد پذیرفتــه شــوند) کــه شــامل چگونگــی
زمانبنــدی و برنامهریــزی بــرای ســفر نیــز میشــود؛ آن هــم در حالیکــه
کارگــزاران رایانــهای مــا در حــال تعامــل بــا کارگــزاران رایانــهای هســتند کــه از
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ســوی برگزارکننــدگان ســمینار یــا کنفرانــس مســؤلیت زمانبنــدی ایــن رویــداد را
بهعهــده گرفتهانــد( .همانطــور کــه در بــاال هــم بــه آن اشــاره شــده ،حــدس
میزنــم برخــی ســمینارها و کنفرانسهــا هنــوز شــامل ســفر بشــوند .هرچنــد
ارتباطــات مجــازی باعــث شــده ســفر و حضــور فیزیکــی بــرای ارایــهی مقالــه
بالموضــوع باشــد ،ا ّمــا شــام پــس از همایــش و تبــادل ایدههــای در طــول آن و
یافتــن پژوهشگرانــی بــا حــوزهی تحقیقــی مشــابه و همــکاران بالقــوه بــرای نوشــتن
مقاله شاید هنوز از طریق حضوری بهتر انجام شوند).
بازارهایــی کــه بــه صــورت رایان ـهای درآمدهانــد بــه افزایــش اهمیــت طراحــی
بــازار میافزاینــد و جزییــات بســیاری از بازارهــا بایــد بــه صــورت کدهــای رایانـهای
در بیایــد .امــا بســیاری از انــواع طراحــی بــازار کــه امــروز توســط متخصصــان انجــام
میشــود بایــد از افــرادی کــه در مــرز دانــش قــرار دارنــد بــه مشــابه نرمافــزاری
آنهــا منتقــل شــوند ،بســیار شــبیه بــه شــیوههای بهینهســازی ریاضــی کــه زمانــی
بخــش اعظــم تحصیــات مقطــع دکتــرا در رشــتهی تحقیــق علمیــات را تشــکیل
م ـیداد و اکنــون در بســتههای نرمافــزاری ارایــه میشــود .امــا همچنــان مشــکالت
مربــوط بــه ســازماندهی و هماهنگســازی برقــرار خواهنــد مانــد ،در نتیجــه
طراحــی بــازار (یــا بــه بیــان کلیتــر ،طراحــی مبــادالت اقتصــادی نهتنهــا شــامل
بــازار بلکــه همــراه بــا طراحــی همــهی گونههــای ســازماندهی ،تراکنــش و
تخصیــص) بــه بخــش مهمــی از اقتصــاد تبدیــل شــده و اهمیــت آنهــا باقــی خواهد
مانــد .البتــه برخــی از امــوری کــه اقتصاددانــان (امــروز) انجــام میدهنــد بیشــتر بــه
امــور مهندســی شــباهت خواهــد یافــت .بــا اینکــه اصــول اساســی علــم اقتصــاد و
فیزیــک سالهاســت بهخوبــی شــناخته شــدهاند ،شــیوههای دیگــر پیشــرفت
راهکارهــای بهتــری را بــرای بهکارگیــری اصــول ارایــه خواهــد کــرد و در نتیجــه
جــای تعجبــی نــدارد کــه در ســال  ۲۱۱۳شــیوهی ســازماندهی انتخــاب مــدارس
بــه گونـهی بهتــری صــورت پذیــرد؛ همانطــور کــه جــای تعجبــی نــدارد کــه در آن
زمان پلها سبکتر و بلندتر باشند.
بــه طــور خالصــه در مــورد پیشبینیهایــی کــه بــرای صــد ســال دیگــر ارایــه
کــردهام ،فکــر میکنــم رونــد افزایــش ثــروت مــادی ادامــه یابــد ،ولــی نــه لزومـاً بــه
گون ـهای کــه کینــز در ســال  ۱۹۳۰پیشبینــی کــرده بــود زندگیهایمــان پــر از
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اوقــات فراغــت و تفریــح خواهــد بــود ]۳[ .بســیاری از افــراد حتــا ســختتر از
گذشــته کار میکننــد و برخــی از امــوری کــه بــرای کار مؤثرتــر انجــام خواهــد داد
(ماننــد مــواد نیــروزا) هرچنــد فع ـ ً
ا نفرتانگیــز محســوب میشــوند در آینــده بــه
امــوری متــداول تبدیــل خواهنــد شــد .امــور دیگــری کــه امــروز بــا اشــتیاق انجــام
میدهیــم ،ماننــد اســتفاده از رایانــه بــرای دسترســی بــه دادههــای بیشــتر و بیشــتر،
ممکــن اســت از برخــی جنبههــا نفرتانگیــز شــوند؛ چــرا کــه حریــم خصوصــی
اطالعــات شــخصی بــه یکــی از اصلیتریــن موضوعــات حقــوق شــهروندی تبدیــل
خواهــد شــد .در حالیکــه پیشــرفت فنــاوری در داروهــای مربــوط بــه پیشگیــری
باعــث خواهــد شــد خدمــات پزشــکی و زندگــی ســالم و طوالنیتــر رواج بیشــتری
بیابنــد ،برخــی از انــواع داروهــا ،شــامل داروهــای شبیهســازی و تولیــد مثــل بــه
صــورت تجــاری در خواهنــد آمــد و برخــی دیگــر ماننــد داروهــای مربــوط بــه
دســتکاری ژنتیــک در مــوارد مختلــف ،ممکــن اســت بــه صــورت نفرتانگیــز در
آینــد .برخــی از انــواع آمــوزش نیــز بــه صــورت کاالیــی در خواهنــد آمــد ،ا ّمــا در
میــان بازارهــای مربــوط بــه تخصیــص کــه امــروزه مشــاهده میکنیــم ،فرآینــد
رقابتــی گزینــش بــرای دانشــگاههای برگزیــده و همچنیــن شبکهســازی و زوجیابــی
بــرای تشــکیل خانــواده (در حضــور دامنـهی وســیعیتری از انــواع ازدواج) و شــاید
بــه طــور فزاینــدهای بــرای همکاریهــای تحقیقاتــی و دیگــر انــواع شــراکت تجــاری
باقــی خواهنــد مانــد .اقتصاددانــان و رازهایــی اقتصــادی بــرای حــل شــدن (آنهــا
کــه بهخاطــر رایان ـهای شــدن بازارهــا ظهــور خواهنــد کــرد) نیــز همچنــان حضــور
خواهنــد داشــت .بیشــتر مســایل طراحــی بــازار کــه امــروز بــرای درک آنهــا تــاش
میکنیــم جنبــهی تجــاری خواهنــد یافــت و بــه صــورت نرمافــزاری در خواهنــد
آمــد کــه میتــوان از فروشــگاه تهیــه کــرد ،ا ّمــا درک چگونگــی طراحــی بازارهــای
تــازه و حــل شکس ـتهای بــازار همچنــان نگرانــی جــدی نــوادگان اقتصــاددان مــا
خواهد بود.
کینــز در نوشــتههایش در مــورد اقتصــاد آینــده ،گفــت « بســیار عالــی خواهــد
بــود اگــر اقتصاددانــان بتواننــد خــود را در ســطح افــرادی فروتــن و شایســته ماننــد
دندانپزش ـکها تصــور کننــد» ،شــاید اگــر مهندســان را جایگزیــن دندانپزشــکان
کنیم ،این ادعا همچنان هدف خوبی برای صد سال آینده باشد.

فصل هشتم

خطرات قرن آینده
و مدیریت آنها
رابرت ج .شیلر
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قــرن آینــده مجموعـهای از خطــرات را بــا خــود بــه همــراه خواهــد آورد؛ چــرا
کــه جمعیــت بیســابقهای از مــردم تــاش خواهنــد کــرد در ســیارهای بــا منابــع
محــدود و در معــرض خطــر ،زندگــی خوبــی داشــته باشــند؛ آن هــم در حضــور
ســاحهای کشــتارجمعیای خطرناکتــر از امــروز و همــراه بــا شــکوفایی
فناوریهــای اطالعــات تــازه کــه بــازار اشــتغال را زیــرورو خواهــد کــرد و بســیاری
از مشــاغل را بــه خطــر خواهــد انداخــت .بخــش اصلــی مدیریــت ایــن خطــرات
بهعهــدهی علــوم و مهندســی خواهــد بــود ا ّمــا بخشــی از آن نیــز ،کــه موضــوع ایــن
فصــل اســت ،تنهــا در حــوزهی امــور مالــی و بیمــه جــای میگیــرد .بایــد بــا کمــک
فناوریهــای تــازه ،مدیریــت بــه مراتــب بهتــر و جدیدتــری در مقابــل ایــن خطــرات
بــه کار گرفتــه شــود .میتوانیــم امیــدوار باشــیم ،یــا انتظــار داشــته باشــیم ،کــه
شــاهد نــوع بهتــری از مدیریــت ریســک باشــیم کــه نگرانیهــا را بابــت قــرن آینــده
برطــرف کنــد ـ مدیریــت ریســکی کــه بــرای توســعه و اجــرای راهکارهــای بهتــر
بــرای حــل مشــکالت اساســی در مــورد ایــن خطــرات بتوانــد بــا تالشهــای
دانشمندان و مهندسان همراه شود.
بیشــتر مــا آشــنایی چندانــی بــا اندیشــیدن در مــورد خطــرات پیــش رو در یــک
قــرن آینــده نداریــم ،ا ّمــا کار خیلــی ســختی هــم بــه نظــر نمیرســد .بــرای واقعــی
جلــوه دادن اندیش ـههای مربــوط بــه قــرن آینــده میتــوان آنهــا را در افــق دیــد
بلندمــدت قــرار داد .یکــی ممکــن اســت مطالعـهی کتــاب ســقوط 1نوشــتهی جــرد
دایمونــد 2را در نظــر بگیــرد کــه در آن فجایــع اقتصــادی قــرون گذشــته شــرح داده
شــده ،یــا کتــاب  ۱۴۹۱نوشــتهی چارلــز مــن 3را کــه تصویــری از امریکایــی بــه
مراتــب پیشــرفتهتر و پُرجمعیتتــر از زمانــی را کــه کریســتف کلمــب بــه آن پــای
نهــاد بــه تصویــر میکشــد کــه تصــوری از آن نداریــم و بنابرایــن بــه مــا اجــازه
میدهــد شــدت اضمحــال اقتصــاد بومــی امریــکا پــس از ســال  ۱۴۹۲میــادی را
بهتــر درک کنیــم ]۱[ .یکــی دیگــر هــم میتوانــد تنهــا تصــور کنــد چــه تحوالتــی
1. Collapse
2. Jared Diamond

دانشمند و نویسندهی امریکایی که کتابهای علمیاش برای مخاطب عام نوشته میشوند( .مترجم)

3. Charles Mann

)روزنامهنگار و نویسندهی امریکایی که بیشتر در مورد موضوعات علمی مینویسد( .مترجم
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ممکــن اســت در طــول صــد ســال ظهــور کننــد؛ یعنــی وقتــی فجایــع
زیس ـتمحیطی یــا جنگهــای بــزرگ یــا بیماریهــای واگیــر روی میدهنــد ،یــا
وقتــی بخــش مشــخصی از جمعیــت جهــان بهخاطــر انقــاب در فنــاوری برتــری
اقتصادی شدیدی نسبت به دیگران کسب کنند.
در همیــن زمــان ،نظری ـهی مدیریــت ریســک مالــی پیشــرفتهای عظیمــی را
تجربــه کــرده :نظریههــای ریاضــی بهتــر و بهتــر میشــوند و توســعهی اقتصــاد
رفتــاری فرصتهایــی را بــرای ملموستــر ســاختن راهحلهــای مالــی بــرای
مــردم واقعــی مهیــا ســاخته .رونــدی بهســوی دموکراتیــک شــدن مدیریــت ریســک
هــم قابــل مشــاهده اســت کــه باعــث شــده مبانــی مدیریــت ریســک بــرای بخــش
بیشــتری از جمعیــت جهــان قابــل دســترس باشــد .قرنهــا پیــش ،تنهــا
ثروتمندتریــن و پیچیدهتریــن افــراد از هرگونــه بیمــه یــا خدمــات بانکــی یــا
خدمــات مربــوط بــه بــازار ســهام برخــوردار بودنــد و اکنــون ایــن خدمــات،
دستکم در اقتصادهای پیشرفته ،به میزان قابل توجهی گسترش یافتهاند.
ا ّمــا بــرای حفــظ تــداوم چنیــن روندهایــی کارهــای بســیاری بایــد انجــام شــوند.
خوشبختانــه ،پیشــرفتهای تــازه در فنــاوری اطالعــات بــا ســرعت رشــدی
نفسگیــر میتواننــد بــه حفــظ ایــن رونــد در قــرن آینــده کمــک کــرده و حتــا
به آن سرعت ببخشند.
آزمــون شــیوههای تــازهی مدیریــت ریســک ،الزمــهی تــداوم رونــد فعلــی
بهســوی مدیریــت بهتــر ریســک اســت و نتیج ـهی هــر آزمونــی نامشــخص اســت
و میتوانــد بــا عقبگــرد همــراه باشــد .بحــران مالــی اخیــر ،کــه از بحــران وامهــای
بیپشــتوانه در امریــکا در ســال  ۲۰۰۷آغــاز شــد و بــا بحــران بدهــی دولتهــای
اروپایــی در ســال  ۲۰۰۹تــداوم یافــت ،یــک مــورد از چنیــن عقبگــردی اســت.
ولــی مــا در حالــی کــه بــا گذشــت زمــان بیشــتر و بیشــتر میآموزیــم چگونــه بــا
چنین بحرانهایی مواجه شویم ،وضعیتمان نیز بهبود مییابد.
بــدون ورود بــه ایدههــای جدیــد نمیتــوان بــه خوبــی در مــورد آینــده دســت
بــه پیشبینــی زد .اگــر قــرار اســت کاری بیشــتر از برونیابــی روندهــای فعلــی
انجــام دهیــم ،بایــد بــه حسمــان نســبت بــه اینکــه کــدام ایدههــا بــرای آینــده
مناســبند اعتمــاد کنیــم و بــاور داشــته باشــیم کــه ایدههــای واقع ـاً خــوب ،کــه
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ممکــن اســت امــروز قابــل اجــرا نبــوده و ناشــناخته باشــند ،در آینــده اجــرا خواهند
شــد .عــاوه بــر ایــن ،بایــد خطــر ورود بــه جزییــات ایــن ایدههــا را هــم یپذیریــم
و مشاهده کنیم این جزییات در عمل چگونه خواهند بود.
برخــی پیشــنهادات کتابهــای قبلــیام را در ایــن فصــل خواهــم آورد .بــه
طــور خــاص میتــوان بــه کتابهــای بازارهــای کالن :ایجــاد نهادهایــی بــرای
مدیریــت بزرگتریــن ریســک اقتصــادی جامعــه ،)۱۹۹۴( 4نظــم نویــن مالــی:
ریســک در قــرن بیس ـتویکم )۲۰۰۳( 5و امــور مالــی و جامع ـهی خــوب)۲۰۱۲( 6
اشــاره کــرد ]۲[ .بــرای ایــن فصــل ،کــه در مــورد پیشبینــی قــرن آینــده اســت،
تــاش خواهــم کــرد بــه ایدههایــی بنیــادی بنگــرم کــه اطمینــان دارم در اذهــان
برخــی دیگــر هــم حضــور دارنــد و در آینــده افــراد بیشــتری را جــذب خواهنــد
کرد.
مدیریت ریسک در جهانی نو تقریبا همراهِ هوش مصنوعی
دانشــمندان علــوم رایان ـهای تقریب ـاً اتفــاق نظــر دارنــد کــه هــوش مصنوعــی
راســتین و حقیقــی ،دســتکم بــرای یــک قــرن آینــده ،خــارج از دســترس مــا
خواهــد بــود .هرچنــد برخــی معتقدنــد هــوش مصنوعــی حقیقــی ب ـهزودی از راه
خواهــد رســید ]۳[ .چــه هــوش مصنوعــی کامــل محقــق شــود یــا خیــر ،بــه
احتمــال بســیار زیــاد انقــاب فنــاوری اطالعــات کــه بــا نوآوریهــای پیدرپــی مــا
را حیــرتزده ســاخته بــه پیشــرفت خــود ادامــه خواهــد داد و فرصتهــای
پیشتــری را پدیــد خواهــد آورد؛ هرچنــد ماشــینها همچنــان از تــوان درک و
فهــم بیبهــره خواهنــد بــود .بــه نظــر میرســد بــرای مثــال همچنــان نیازمنــد
پزشــک واقعــی و وکیــل واقعــی خواهیــد بــود .ا ّمــا ظاهــرا ً بایــد انتظــار داشــت
ماشــینها آنقــدر بــه هوشــمندی واقعــی نزدیــک شــوند کــه برخــی اوقــات مــا را
بفریبنــد و جایگزینــی بــرای هــوش انســانی ارایــه کننــد کــه در مواقــع بســیاری،
4. Macro Markets: Creating Institutions for Managing Society's Largest Economic Risks
5. The New Financial Order: Risk in the 21st Century
6. Finance and the Good Society
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حتــا اغلــب اوقــات ،بــه کار گرفتــه شــوند .ماشــینهایی کــه بخــش قابــل توجهــی
از علــم پزشــکی و حقــوق در مغــز آنهــا قــرار داده خواهــد شــد .ماشــینهایی کــه
پزشــکی و حقــوق بهشــدت (حتــا اگــر نــه بــه صــورت فیزیکــی ـ درون مغزهــای
آنهــا و آنطــور کــه برخــی پیشــنهاد میکننــد ـ بــه صــورت اتصــال الکترونیکــی)
به آنها وابسته خواهند بود.
ایــن قــدرت رایانــش عظیــم هــم میتوانــد خطراتــی را ایجــاد کنــد و هــم
امکانهایــی را بــرای مهــار ریســک بــه همــراه خواهــد داشــت .یــک پیامــد مهــم
ایــن رویکــرد نســبت بــه هــوش مصنوعــی ،رونــدی طوالنــی بهســوی یکسانســازی
فرهنــگ جهانــی خواهــد بــود .امیــل دورکیــم ،7جامعهشــناس ،از «آگاهــی
جمعــی »8بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای جامعــه نــام بــرده و جامعهشناســی
دیگــر بــه نــام موریـ 
س هالبواکــس 9ایــن مفهــوم را بــه «حافظــه جمعــی »10بســط
داده اســت ]۴[ .اگــر همــهی مــا وقایــع یکســانی را بــه یــاد داشــته باشــیم،
نمونههــای یکســانی بــرای شــکل دادن بــه جهانبینــی خواهیــم داشــت و در
نتیجــه بــه جهانبینیهــای مشــابهی دســت خواهیــم یافــت .هرچنــد در زمان ـهی
ایــن جامعهشناســان ،هرگــز قابــل تصــور نبــود کــه فناوریهــای مــدرن چگونــه
بــه تقویــت ایــن عامــل خواهنــد انجامیــد .ایــن پدیــده (توســعهی فنــاوری) شــاید
کارایــی اقتصــاد جهــان را افزایــش دهــد ،ا ّمــا درهمتنیدگــی بیشــتری را هــم میــان
کشــورها و مناطــق مختلــف ایجــاد میکنــد و در نتیجــه آســیبپذیری نســبت بــه
سقوط اقتصاد بینالملل را نیز تقویت میکند.
در جهانــی بــا هــوش مصنوعــی نســبتا کامــل ،گونــهای تــازهای از خــرده
فرهنگهــا ظهــور خواهنــد کــرد کــه دیگــر بــر اســاس مشــخصات جغرافیایــی
قابــل توصیــف نیســتند ،همچنیــن احتمــال دارد خــرده فرهنگــی بــر اســاس افرادی
کــه بیــش از دیگــران بــا هــوش مصنوعــی در ارتباطنــد ایجــاد شــود :طبقــهای
7. Emile Durkheim

جامعهشناس فرانسوی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم( .مترجم)

8. Collective Consciousness
9. Maurice Halbwachs

فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی که به خاطر توسعه ایده خاطره جمعی شهرت یافته است( .مترجم)

10.Collective Memory
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برگزیــده از جهــان کــه دایــم بــا یکدیگــر در ارتباطنــد و بــه یکدیگــر بیشــتر
احســاس وفــادارای و تعلــق خاطــر میکننــد تــا بــه همسایگانشــان ،آن هــم در
حالــی کــه میلیاردهــا نفــر دیگــر مجوعـهای از دیگــر طبقــات را تشــکیل میدهنــد
هرچنــد در میــان طبقـهی برگزیــده نیــز ،جهانیســازی فرهنــگ بــه صــورت کامــل
نخواهــد بــود و ویژگیهــای ملّــی ،قومــی و رقابتهــای مذهبــی و همچنیــن خطــر
بالقوهی جنگ همچنان پابرجا خواهند بود.
قــدرت مرکــزی مقتــدری وجــود نخواهــد داشــت کــه بتوانــد همــهی ایــن
فرآیندهــای خطرآفریــن را بــرای افــراد و جوامــع بزرگتــر کنتــرل کنــد .مــا بایــد
در مواجهــه بــا ایــن ریسـکها انــواع مدیریــت ریســک را کــه قابــل ابداعنــد بــه کار
بگیریم.
کالنداده11ها فرصتهایی بزرگ
برای مهار خطرات ایجاد میکنند
همیــن حــاال نیــز در دوران کالندادههــا زندگــی میکنیــم ــــ مجموعههایــی
عظیــم از دادههــا کــه در سرتاســر جهــان بــه اشــتراک گذاشــته شــدهاند ـــ و ایــن
رونــد در قــرن آینــده تشــدید خواهــد شــد .چارچــوب تصمیمــات اقتصــادی و
سیاسـتگذاری توســط مجموعـهی اطالعــات تعییــن خواهنــد شــد .سیاسـتگذاری
بخــش بیمــه بــه گون ـهای بایــد طراحــی شــود کــه نهتنهــا بــرای پاســخگویی بــه
حوادثــی کــه بــه راحتــی قابــل تاییــد هســتند بــه کار بیاینــد بلکــه تغییــرات در
ارزشهــای اقتصــادی یــا درآمدهــای بالقــوه را نیــز در نظــر بگیرنــد؛ بــه گون ـهای
که نسبت به خطر اخالقی 12آسیبپذیر نباشند.
مزایــای جمـعآوری بهتــر داده بــرای مدیریــت ریســک مالــی مدتهاســت کــه
رو بــه گســترش اســت .صــد ســال پیــش یعنــی در ســال  ۱۹۱۳بــود کــه ایــاالت
متحــد شــاخص قیمــت مصرفکننــده را بــا هــدف بهبــود قراردادهــا (مربــوط بــه
11. Big Data
12.Moral Hazard

خطر اخالقی به شرایطی گفته میشود که در آن فرد از روی قصد بخشی از حقیقت را پنهان کرده یا طور
دیگری جلوه میکند تا بتواند از مزایایی بهره مند شود( .مترجم)
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بــازار کار) ارایــه کــرد کــه بــر اســاس آن ایجــاد قراردادهــای مالــی بــر اســاس
قیمتهــای حقیقــیای کــه بــرای همــگان معنــادار باشــد امکانپذیــر شــد و در
ـورم و ابزارهایــی مالــی
نتیجــه شــاهد قراردادهــای تنظیمشــده بــر اســاس نــرخ تـ ّ
بودیــم کــه بــرای رفــاه بشــر دس ـتآوردی حقیقــی داشــتند .بــا بحــران ده ـهی
 ۱۹۳۰بــود کــه مفهــوم تولیــد ناخالــص ملــی 13بــرای نخســتین بــار بــه کار گرفتــه
شــد و اکنــون شــاهد بهکارگیــری ابزارهایــی در مدیریــت ریســک هســتیم کــه از
ایــن مفهــوم بهــره میگیرنــد و نمونــهی متأخــر آن اقــدام دولــت بحــرانزدهی
یونــان بــرای اســتفاده از تولیــد ناخالــص داخلــی 14بــرای تضمیــن تأمیــن مالــی
مربــوط بــه کاهــش ریســک اســت ]۵[ .ا ّمــا تولیــد ناخالــص داخلــی را بهســختی
میتــوان بهتریــن راهکار بــرای ســنجش میــزان رفــاه اقتصــادی دانســت .در قــرن
آینــده ،بایــد شــاهد گســترش شــاخصهایی تــازه باشــیم کــه رفــاه یــا عــدم رفــاه
فــرد را میســنجند و همــهی ایــن شــاخصهای ممکــن اســت پایههایــی باشــند
برای مدیریت ریسک.
کالندادههــا ایــن خطــر را ایجــاد میکننــد کــه برخــی از ریسـکهای پیشتــر
قابــل بیمهگــذاری بــه غیرقابــل بیمهگــذاری تبدیــل شــوند؛ چــرا کــه خروجــی
آنهــا بــرای بیمهگــر قابــل پیشبینــی باشــد .بــرای مثــال ،آزمــون ژنتیــک ممکــن
اســت نشــان دهــد برخــی زمین ـهی ابتــا بــه بیماریهــای مشــخصی را دارنــد و
ایــن دانــش میتوانــد باعــث شــود شــرکتهای بیمـهی عمــر از بیمــه کــردن ایــن
افــراد اجتنــاب کننــد یــا باالتریــن نــرخ بیمــه را از آنهــا طلــب کننــد .البتــه چنیــن
اقدامــی میتوانــد توســط قانــون ممنــوع شــود؛ همانطــور کــه بــرای مثــال در
ایــاالت متحــد قانــون حمایــت از بیمــاری ســال  ۲۰۱۰بــرای بیمــهی ســامت
چنیــن کــرده و کالندادههــا و سیســتمهای تحلیلگــر آن بــه قانونگــذاران
اجازه میدهند بر شیوهی اجرای چنین قوانینی نظارت کنند.
فنــاوری اطالعــات باعــث کوچــک شــدن اقتصــاد زیرزمینــی ،غیررســمی و
سایه خواهد شد
در ایــن نقطــه از تاریــخ ،حتــا در پیشــرفتهترین کشــورها ،هنــوز فعالیتهــای
13. Gross National Product
14. Gross Domestic Product
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اقتصــادی زیرزمینــی بســیاری در جریــان اســت .افــراد ترجیــح میدهنــد قانونــی
کــردن قراردادهــای تجــاری اجتنــاب میکننــد تــا بتواننــد از پرداخــت مالیــات
طفــره رفتــه و درگیــر بســیاری از مقــررات و دعــاوی قضایــی نشــوند .ا ّمــا در قــرن
آینــده ،مخفــی نگــه داشــتن چنیــن تقلّبهایــی و فرارهــای مالیاتــی بــه مراتــب
مشــکلتر خواهــد بــود .از آنجــا کــه حجــم اطالعاتــی کــه بــه اشــتراک گذاشــته
میشــود رو بــه رشــد اســت ،بــه دام افتــادن افــرادی کــه فعالیتهــای زیرزمینــی
دارنــد ،یــا بخشــی از اقتصــاد ســایه محســوب میشــوند آســانتر خواهــد بــود.
مدلهــای مختلــف پــول الکترونیکــی در حــال تســلط بــر بــازار اســت و اســتفاده
از پول نقد در معامالت تجاری باعث ایجاد ظن و بدبینی خواهد شد.
طفــره رفتــن خریــداران خانــه در سرتاســر جهــان از گــزارش قیمــت واقعــی
معاملــهی ملــک بــه مقامــات بهخاطــر نگرانــی بابــت مالیــات امــاک و عــوارض
مشــابه میتوانــد در زمــرهی فعالیتهــای زیرزمینــی طبقهبنــدی شــود .وقتــی
گــزارش صادقانـهای دربــارهی قیمــت امــاک موجــود نباشــد ،اطــاع از قیمتهــای
بخــش مســکن ،حتــا بــه صــورت کل بــازار ،غیرممکــن اســت .وقتــی قیمتهــای
واقعــی گــزارش شــوند ،دولتهــا میتواننــد بــر اســاس آنهــا سیاســتهای
بهتــری را بــه کار بگیرنــد و شــرکتهای بیمـهی بخــش خصوصــی هــم میتواننــد
قراردادهــای مربــوط بــه مدیریــت ریســک بــرای بهــای مســکن را بهجــای
قیمتهــای مــوردی بــر اســاس قیمتهــای تجمعــی بــازار تعییــن کننــد کــه در
نتیجه باعث کاهش خطر اخالقی خواهد شد.
افــول اقتصــاد زیرزمینــی ایــن امــکان را فراهــم مــیآورد کــه فعالیتهــای
اقتصــادی منجــر بــه تولیــد کالندادههــا شــوند و ایــن پیامــدی کلیــدی بــرای
مدیریــت ریســک خواهــد بــود؛ چــرا کــه تــا شــاهد نوســاناتی در فعالیتهــای
اقتصــادی باشــیم میتوانیــم مکانیزمهایــی را بــرای کنتــرل ریســک
اندازهگیریشده توسط کالندادهها ابداع کنیم.
تعییــن هویــت فــردی بــه مراتــب بهتــر خواهــد شــد و حریــم شــخصی نیــز
محفوظ خواهد ماند
اگــر مدیریــت ریســک بــرای بــه کار آمــدن در خطراتــی واقعــاً مهــم و
سرنوشتســاز بــرای افــراد بایــد وجــه دموکراتیکتــری بیابــد ،پــس افــراد بایــد بــا
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مرکــز دادههــای اطالعــات مربــوط بــه آنهــا در ارتبــاط باشــد .در دوران اقتصادهای
ســنتی ،تشــخیص حســن شــهرت و هویــت افــراد توســط معرفینامــه ،برگــهی
شناســایی ،گذرنامــه و راهکارهایــی ابتداییتــر ماننــد اســتفاده از افــرادی کــه قــادر
بــه شناســایی چهــرهی دیگــران هســتند صــورت میگرفــت .ا ّمــا چنیــن شــیوههایی
بــه افــراد اجــازه نمـیداد بــا مرکــز دادهــای اطالعــات در ارتبــاط باشــند .رایانههــای
بیومتریــک جدیــد میتواننــد چنیــن ارتباطــی را برقــرار ســازند و میتــوان انتظــار
داشت در دورهای در این قرن چنین امکانی فراهم آید.
در همیــن زمــان ،فنــاوری رایانــهای بایــد بــه افــراد اجــازه دهــد از حریــم
شــخصی خــود محافظــت کننــد .فنــاوری دیجیتــال در آینــده بــه افــراد اجــازه
خواهــد داد اطالعاتــی را در ســطحی کــه میخواهنــد بــا شــرکای تجــاری خــود بــه
اشتراک گذاشته و جلوی درز اطالعات توسط دریافتکنندگانش را بگیرند.
سیســتمهای تشــخیص هویــت در اختیــار دولتهــا خواهنــد بــود (بهخصــوص
بــرای جلوگیــری از عملیــات تروریســتی) ،یــا توســط بخــش خصوصــی صــادر
خواهنــد شــد .بــا ایمنتــر (و بــا ثباتتــر) شــدن سیســتمهای تشــخیص هویــت،
افــراد بهتــر میتواننــد قراردادهــای بلندمــدت الزم االجــرا را کــه بــه درآمــد و
دارایــی آنهــا مرتبــط میشــود منعقــد کننــد .بــرای مثــال ،افــراد میتواننــد
ســهمی از درآمدهــای آینــدهی خــود را بــه فــروش برســانند ،ایــدهای کــه میلتــون
فریدمــن زمانــی پیشــنهاد داده و البتــه بــه خاطــر اجرایــی نبــودن کنــار گذاشــته
شده بود]۶[ .
بردگــی قــراردادی ،شــیوهای متــداول در قرنهــای سپریشــده ،از نظــر
اقتصــادی قــراردادی ســودمند بــود ،ا ّمــا مشــکالت بشردوســتی آن بــه حــدی بــود
کــه اجــازهی بقــای آن را تــا امــروز ندهــد .هرچنــد شــیوههای تــازه و بلندمــدت
تعهــد بــار دیگــر میتواننــد در مدیریــت مؤثــر ریســک در قــرن آینــده نقــش
آفرین باشند.
توانایی انعقاد قراردادهای مالی بسیار پیچیدهتری
وجود خواهد خواهد داشت
فنــاوری اطالعــات هزینههــای نظــارت و اجــرای قراردادهــا را کاهــش میدهــد؛
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چــرا کــه بســیاری از ایــن امــور توســط رایانههــا قابــل اجــرا خواهنــد بــود .بــا
دیجیتالــی شــدن حســابها ،یــک قــرارداد میتوانــد ابتــدا یــک برنامــهی
کامپیوتــری باشــد و بندهایــش بــه طــور خــودکار تنظیــم شــده و بــه صــورت
قــرارداد حقیقــی در بیایــد .در نتیجــه قراردادهــا میتواننــد بــه صــورت دقیقتــری
بــر اســاس نیازهــای طرفیــن معاملــه تنظیــم شــوند کــه باعــث موفقیــت بیشــتر
مدیریت ریسک خواهد شد.
در حالیکــه آینــده از راه میرســد ،میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه قراردادهــای
پیچیــده بتواننــد بهدرســتی بــه اطالعــات دیگــر قراردادهــا ارجــاع داده شــده و بــا
آنهــا تعامــل داشــته باشــند .قراردادهــای مالــی امــروز را در نظــر بگیریــد .بــرای
مثــال ،اکنــون وامدهنــدهی مســکن میتوانــد ســابقهی وامهــای مســکن را بررســی
کنــد تــا ببینــد فــرد دیگــری بــرای وام همــان خانــه را گــرو گذاشــته یــا خیــر.
همچنیــن ســابقهي اعتبــاری نیــز بــه صــورت آنالیــن موجــود اســت کــه خالصـهای
از دیگــر قراردادهــای مشــابه وامگیرنــده و همچنیــن عملکــرد او را در بازپرداخــت
وامها نشان میدهد.
در آینــده عرضهکننــدگان کالندادههــا اطالعــات بســیاری بیشــتری را در
مــورد فعالیتهــای افــراد شــامل قراردادهــای اجــاره ،کار ،مدیریــت ریســک درآمــد
ارایــه خواهنــد داد کــه هم ـهی ایــن اطالعــات قابــل اســتفاده خواهنــد بــود .یــک
رایانــه بــا توانایــی نزدیــک بــه هــوش مصنوعــی میتوانــد ســابقهی هم ـهی ایــن
قراردادهــا را بــه شــیوهای هوشــمندانه ثبــت و امــکان انعقــاد قراردادهایــی کارآمدتــر
در مدیریت ریسک را فراهم کند.
دولتی جهانی وجود نخواهد داشت
ا ّما نهادهای مالی جهانی قویتر خواهند بود
دولــت جهانــی ایــدهای اســت کــه توســط بســیاری مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه
ا ّمــا همچنــان بــا موانعــی عظیــم مواجــه خواهــد بــود .جامع ـهی ملــل ،15کــه در
ســال  ۱۹۱۹ایجــاد شــد و در ســال  ۱۹۴۶بــه کار خــود پایــان داد ،تنهــا نمونـهای
ابتدایــی از ایــن ایــده بــود کــه بــا شکســت مواجــه شــد و بــا تــاش بــرای توســعهی
15.The League of Nations
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ایــدهی نظــم نویــن 16کــه آغــاز آن بــه دهــهی  ۱۹۳۰و آدولــف هیتلــر بــاز
میگشــت کنــار گذاشــته شــد .جنــگ جهانــی بــه طــور قطــع ایــدهی حکمرانــی
جهانــی را بــه طــور کامــل بــه قتـلگاه ســپرد .ســازمان ملــل متحــد کــه از دل ایــن
درگیــری و در ســال  ۱۹۴۵ظهــور کــرد در برخــی زمینههــا موفقیــت چشـمگیری
داشــته ]۷[ .ا ّمــا بودجـهی ســاالنه ایــن نهــاد در ســالهای اخیــر تقریبـاً  ۵میلیــارد
دالر بــوده ،رقمــی در حــدود بودجــهی اداره پلیــس یــک شــهر بــزرگ .گــروه
بیســت 17نیــز ســطوح تــازهی قابــل توجهــی از همــکاری بینالمللــی را نشــان داده،
ا ّما هنوز دبیرخانه یا کارمندهای دایمی خود را ندارد.
پیشــرفت واقعــی در ایــن زمینــه در یــک قــرن اخیــر توســعهی نهادهــای مالــی
بینالمللــی بــوده کــه ایــن مــوارد را در بــر میگیــرد :بانــک تســویه حســابهای
بینالمللــی 18در ســال  ،۱۹۳۰صنــدوق بینالمللــی پــول 19در ســال  ،۱۹۴۴بانــک
جهانــی 20در ســال  ۱۹۴۴کــه بعدهــا بــه گــروه بانــک جهانــی 21تبدیــل شــد ،بانــک
توســعهی آســیایی 22در ســال  ،۱۹۶۶انجمــن بینالمللــی ســوآپ و مشــتقات 23در
ســال  ،۱۹۸۵ســازمان تجــارت جهانــی 24در ســال  ،۱۹۹۵کمیتــهی بینالمللــی
اســتانداردهای حســابداری 25در ســال  .۲۰۰۱حتــا ســازمان ملــل متحــد نیــز از
طریــق شــورای اقتصــادی و اجتماعــی 26ایــن نهــاد و از طریــق همــکاری بــا
شــرکایش در انجمــن همــکاری توســعه از ســال  ۲۰۰۷در ارتقــای نهادهــای مالــی
بینالمللــی خــوب مشــارکت داشــته اســت .اگــر روندهــای فعلــی ادامــه یابنــد،
نهادهــای مالــی بینالمللــی از نظــر انــدازه بزرگتــر خواهنــد شــد و قراردادهــای
16. Neuordnung
17. G-20
18. Bank for International Settlements
19. International Monetary Fund
20. World Bank
21. World Bank Group
22. Asian Development Bank
23. International Swaps and Derivatives Association
24. World Trade Organization
25. International Accounting Standards Board
26. Economic and Social Council
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مالــی بینالمللــی پیچیدهتــری را تســهیل خواهنــد کــرد .چنیــن پدیــدهای بــه
ایــن خاطــر قابــل توجــه خواهــد بــود کــه بــه اشــتراکگذاری ریســک زمانــی
میتوانــد بــه رفــاه بشــر بیفزایــد کــه در ســطحی بینالمللــی صــورت پذیــرد.
اصلیتریــن خطــرات قــرن آینــده بــه احتمــال زیــاد بــه کشــورهای خاصــی بیشــتر
ضربــه خواهــد زد و اگــر ریســک در ســطحی جهانــی توزیــع نشــود ،بــه
اشــتراکگذاری ریســک مناســبی حاصــل نخواهــد شــد .ســازوکارهای مالــی
میتواننــد (و بــه طــور تاریخــی هــم نشــان دادهانــد) خــارج از محــدودهی
دولتهایــی کــه آنهــا را ایجــاد کردهانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد؛ چــرا کــه
افــراد ذاتـاً بــرای ســازوکارهای مالــی ایجــاد شــده بــر اســاس صداقــت و نیــت خوب
احتــرام قائلنــد .در پایــان جنــگ جهانــی اول ،غرامتهایــی ســنگین بــه آلمــان
تحمیــل شــد ،ا ّمــا ایــن غرامتهــا از طریــق شــیوهای خــاص و بــر اســاس اخــذ
مالیــات از مــردم آلمــان پرداخــت میشــد و نــه از طریــق لغــو ناگهانــی قراردادهــای
مالــی .وقتــی نظــام جدیــد در ایــران جایگزیــن نظــام قبلــی شــد ،پرداختهــای
مالــی متعهــد شــده توســط شــاه را لغــو نکــرد .دولــت اقلیــت سفیدپوســت در
آفریقــای جنوبــی هــم جــای خــود را بــه دولتــی داد کــه اکثریــت سیاهپوســت را
نمایندگــی میکــرد و قراردادهــای مالــی فســخ نشــدند .البتــه میتــوان
نمونههایــی را یافــت کــه تغییــر در حاکمیــت بــه لغــو قراردادهــای مالــی انجامیــده
کــه مثالهــای بــارز آن انقالبهایــی اســت کــه بــه تشــکیل اتحــاد جماهیــر
شــوروی و چیــن کمونیســت انجامیــد .نکتــه اینجاســت کــه قراردادهــای مالــی
ً
معمــول از تحــوالت اساســی در حاکمیــت جــان ســالم بــه در میبرنــد و افــراد
میتواننــد تصــور کننــد کــه بــه احتمــال زیــاد قراردادهــای مالــی آنهــا حتــا پــس
از تغییر اساسی در حاکمیت نیز پابرجا خواهند ماند.
بنابرایــن در قــرن آینــده نیــز برخــی بهاشــتراکگذاریهای ریســک در میــان
کشــورها روی خواهــد داد؛ حتــا اگــر برخــی اوقــات آشــوبی سیاســی روی دهــد و
دولتهــا ســقوط کننــد .چنیــن عاملــی همــراه بــا دیگــر عوامــل و فنــاوری
اطالعــات کــه در ایــن بخــش شــرح داده شــدند ،احتمــاالً باعــث خواهنــد شــد در
بهاشــتراکگذاری ریســک تــازه در ســطح بینالمللــی و در مدیریــت مهمتریــن
ریسکهای قرن آینده موفقیتهایی روی دهد.
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چگونــه ریســکهای مهــم بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و مالــی بهتــر
مدیریت خواهند شد
پیشــرفتهای فنــاوری اطالعــات ماننــد آنهایــی کــه شــرح داده شــد راه را
برای تعداد بسیاری از شیوههای مدیریت ریسک هموار میکنند.
ابزارهای مالی
برای مواجهه با خطرات بلندمدت متوجه جریان درآمدی
بیم ـهی ازکارافتادگــی امــروز ســاح مهمــی علیــه نابرابــری اقتصــادی اســت،
ا ّمــا توانای ـیاش توســط محدودیــت اطالعــات دربــارهی ریس ـکهای بــرونزا علیــه
وضعیــت اقتصــادی محــدود شــده .بــرای مقابلــه بــا مشــکل جــدی خطــر اخالقــی،
بیم ـهی ازکارافتادگــی بــه بیم ـهی خطراتــی محــدود شــده کــه میتــوان نشــانهی
آنهــا را در ناتوانیهــای جســمانی دیــد و جعــل آنهــا بهســادگی امکانپذیــر
نیست و پزشکان میتوانند آنها را ثبت کنند.
ا ّمــا در آینــده بایــد درک کنیــم توانایــی یــک فــرد بــرای برخــورداری از زندگــی
تحــت تأثیــر شــوکهای پرشــماری اســت و تــوان یــک فــرد بــرای امــرار معــاش
تحــت تأثیــر شــوکهای بســیاری اســت کــه مهمترینشــان شــوکهایی اســت
کــه درآمــد فــرد را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .در واقــع ،یکــی از شــوکهای
قــرن آینــده میتوانــد شــوک جایگزیــن شــدن توســط رایانــه باشــد .نگرانــی از
چنیــن احتماالتــی میتوانــد جلــوی ابتــکارات افــراد را بگیــرد و از آنجــا کــه
اکنــون آنهــا همــه ریســک شــغلی را بهتنهایــی بــر دوش دارنــد ،جلــوی کســب
تخصــص را در حرفهشــان بگیــرد .در قــرن آینــده میتــوان تصــور کــرد
انتخابهــای شــغلی بــا ایــن آگاهــی صــورت گیرنــد کــه افــراد دیگــر همــهی
خطرات مربوط به ازدستدادن شغل را بر دوش ندارند.
منطقــی اســت تصــور کنیــم بــا گســترش اســتفاده از فنــاوری اطالعــات،
بیمـهی خصوصــی ازکارافتادگــی جامعتــر شــده و بــه شــکل بیمـهی امــرار معــاش
در بیایــد کــه افــراد را در مقابــل ازدسـتدادن ارزش بــازاری خدمــات فــردی بیمــه
میکند]۸[ .
همـهی عواملــی کــه در بخــش قبلــی شــرح داده شــده در آینــده باعث آســانتر
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شــدن کار شــرکتهای بیمــه بــرای فاصلــه گرفتــن از محدودیتهــای ســنتی
بیمــه خواهــد شــد؛ بــه گونــهای کــه ریســکهای تهدیدکننــدهی امــرار معــاش
افــراد در واقــع قابــل بیمــه شــدن باشــند .دسترســی گســتردهتر بــه کالنداده
بــدون زیــر پــا گذاشــتن حریــم خصوصــی بــا افــول اقتصــاد زیرزمینــی بــه ایــن
معنــا خواهنــد بــود کــه شــرکتهای بیمــه میتواننــد موفقیــت شــغلی افــراد را
ســنجیده و بــرای پرداخــت غرامــت بابــت ازدسـتدادن شــغل شــاخص بندیهایــی
بــه مراتــب بهتــر از آنچــه را امــروز رواج دارد ارایــه کننــد کــه بتوانــد بهعنــوان
سنگ بنای قراردادهای پیچیدهتر بیمه به کار گرفته شود.
در صورتــی کــه قوانیــن مالــی بینالمللــی بــه درســتی اجــرا شــوند ،قراردادهــای
مدیریــت ریســک بــه گون ـهای در خواهنــد آمــد کــه افــراد بتواننــد هــر جــا کــه
میرونــد (بــه هــر کشــوری) از خدمــات آن بهــره منــد شــوند .در نتیجــه مهاجــرت
بــه بهانـهای بــرای طفــره رفتــن از اجــرای تعهــدات ایــن قراردادهــا تبدیــل نخواهــد
شد.
قراردادهــای مدیریــت ریســک کــه توســط افــراد منعقــد میشــود میتوانــد
روزی بــه جایــی برســد کــه حــق بیمـهی امــرار معــاش بــر حساســیت انتخابهــای
شــغلی کــه بیمهگــذار انجــام داده بســتگی داشــته باشــد .در جهــان کالندادههــا،
نرخهــای تعیینشــده در بیمهنامههــا میتوانــد بــرای انتخابهــای شــغلی
مفیــد باشــند و میتوانــد بــه افــراد اجــازه دهــد در صورتــی کــه ریســک و بهــای
حــق بیمــه همبســتگی نداشــته و حــق بیمههــا گــران نباشــند انتخابهــای
شــغلی پُرریســکتری داشــته باشــند .همچنیــن احتمــاالً پیشــرفتهایی در
بازارهــای آتــی بــرای درآمدهــای شــغلی ایجــاد خواهــد شــد کــه تحقــق بیم ـهی
امــرار معــاش را تســهیل میکنــد .ایجــاد چنیــن بازارهایــی میتوانــد دســتیابی
به بُعد تازهای از احساس رضایت در زندگی را امکانپذیر سازد.
حفاظت در مقابل جنگ و عملیات تروریستی
جنگهــا و عملیــات تروریســتی در میــان بزرگتریــن خطراتــی خواهنــد بــود
کــه در قــرن آینــده بــا آنهــا مواجــه میشــویم؛ آن هــم بــه خاطــر گســترش
ســاحهای کشــتار جمعــی و بــه ویــژه ســاحهای هســتهای ،بیولوژیکــی،
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شــیمیایی و رادیولوژیکــی .ریچــار لوگــر ،27ســناتور امریکایــی ،در نظرســنجیای از
بیــش از هشــتاد کارشــناس امنیــت ملــی خواســته میــزان تهدیــد چنیــن خطراتــی
را بســنجند ]۹[ .میانگیــن بــرآورد کارشناســان نشــان میدهــد در ده ســال آینــده
ی علیــه یــک شــهر یــا هــدف دیگــری در جهــان
احتمــال یــک حملــهی اتمــ 
دودهــم درصــد اســت ،احتمــال حملــهی بیولوژیکــی ســیودو و
بیســتونه و
ِ
شــشدهم درصــد ،حملــهی شــیمیایی ســی و نیمدهــم درصــد و حملــهی
یونه و هش ـتدهم درصــد .اینجــا  ۱۰۰ســال آینــده را مــد نظــر
بیولوژیکــی س ـ 
قــرار میدهیــم و بــرای آن بــه طــور حتــم ایــن احتمــاالت بــه مراتــب بیشــتر
هستند.
29
28
ســاعت آخــر الزمــان کــه در نشــریهی دانشــمندان هســتهای منتشــر
میشــود از زمانــی کــه در ســال  ۱۹۴۸بــرای بــرآورد خطــر یــک انفجــار هســتهای
ــــ نــه فقــط جنــگ ،هــر حملـهی تروریســتی یــا یــک انفجــار تصادفــی ــــ ایجــاد
شــده تاکنــون بــه میــزان ناخوشــایندی بــه نیمهشــب (زمــان وقــوع حادثــه)
نزدیــک بــوده اســت .دامنــهی تغییــرات آن از دو دقیقــه بــه نیمهشــب در ســال
 ،۱۹۵۳زمــان آزمایــش بمــب هیدروژنــی توســط امریــکا ،تــا هفــده دقیقــه بــه
نیمهشــب در ســال  ،۱۹۹۱زمــان فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی ،را در بــر
میگیرد .اکنون این ساعت پنج دقیقه به نیمهشب را نشان میدهد.
شــرکتهای بیمــه بــه طــور ســنتی خطــر وقــوع جنــگ را پوشــش نمیدهنــد،
ا ّمــا پیشــرفتهایی بــرای بیمــه کــردن چنیــن ریســکهایی صــورت گرفتــه.
مشــکل اینجــا اســت کــه چنیــن ریس ـکهایی در صــورت وقــوع زیــان عظیمــی
را بــرای شــرکتها بیمــه بــه بــار میآورنــد و حتــا ممکــن اســت باعــث
ورشکســتگی آنهــا شــوند .در نتیجــه ســطحی از دخالــت دولتــی الزم اســت و
خریــد چنیــن حــق بیمـهای بایــد اجبــاری شــود تــا آنهایــی کــه داراییهایشــان
را کمتــر در خطــر میبیننــد نتواننــد بــا خــروج از طــرح بــار مالــی بیشــتری را بــر
دیگــران تحمیــل کننــد ،یــا دولــت میتوانــد ابــزار مالــی مدیریــت ریســک را بــا
27. Richard Lugar
28. The doomsday clock
29. The Bulletin of the Atomic Scientists

 222صد سال دگر

اقداماتی مانند انتشار اوراق قرضهی فجایع تسهیل کند.
از آنجــا کــه از زمــان بمبــاران هســتهای هیروشــیما و ناگازاکــی در ســال ۱۹۴۵
تاکنــون هیــچ حادثــهای بــا ســاحهای کشــتار جمعــی روی نــداده ،خوشبینــی
عمومـیای نســبت بــه عــدم وقــوع آن در آینــده وجــود دارد ،ا ّمــا تاریــخ نشــان داده
ایــن خوشبینــی بــه محــض وقــوع حوادثــی مشــابه ناپدیــد خواهــد شــد .بــرای
مثــال ،پــس از اینکــه وینســتون چرچیــل 30ویرانیهــای ناشــی بمبــاران لنــدن
توســط نازیهــا را مشــاهده کــرد کــه برخــی ســاختمانها بهشــدت آســیب
دیــده و برخــی دیگــر ســالم مانــده بودنــد ،پارلمــان بریتانیــا تحــت تأثیــر او قانــون
ویرانــی ناشــی از جنــگ 31را در ســال  ۱۹۴۱تصویــب کــرد کــه شــامل بیمــهی
اجبــاری ســاختمانها میشــد .البتــه ایــن قانــون در اواخــر دوران بمبــاران اجرایــی
شــد و تحــت تأثیــر آنچــه پیشتــر روی داده بــود قــرار داشــت و برنامــهای
موقتــی بــود کــه حــق بیمــهی باالیــی هــم داشــت کــه نشــاندهندهی خطــر
بــاالی جنــگ بــود و نمیتــوان آن را برنامــهای بــرای آینــدهی بلندمدتتــر بــا
تعریــف بهتــری از خطــرات جنــگ دانســت .پــس از حمــات تروریســتی ۱۱
ســپتامبر  ۲۰۱۱در امریــکا ،کنگــرهی ایــاالت متحــد قانــون بیمــهی ریســک
حمــات تروریســتی 32را تصویــب کــرد تــا امــکان بیمــه شــدن افــراد در مقابــل
حمالت مشابه بیشتر را فراهم آورد.
البتــه ایــن قانــون بــه طــور خــاص پوشــش حمــات ناشــی از «بخشــی از
جنــگ اعــان شــده توســط کنگــره» را پوشــش نم ـیداد .عــاوه بــر ایــن ،قانــون
اولیــه ســه ســال پــس از تصویــب منقضــی شــد (هرچنــد از آن زمــان تــا ســال
 ۲۰۱۴تمدیــد شــده) و ســقف  ۱۰۰میلیــارد دالر ،یــا حــدود  ۱درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی در زمــان تصویــب ،بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده بــود .در
تحقیقــی در مــورد ایــن قانــون ،کانروتــر 33و همکارانــش بــه ضعفهــای ایــن طــرح
از جملــه آســیبپذیری در مقابــل سوءاســتفادهی شــرکتهای بیمــه تأکیــد
30. Winston Churchill

سیاستمدار بریتانیایی که در دوران جنگ جهانی دوم نخست وزیری بریتانیا در بر عهده داشت( .مترجم)

31. War Damage Act

32. Terrorist Risk Insurance Act
33. Kunreuther
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کردنــد ]۱۰[ .طراحــی چنیــن بیمههایــی اهمیــت دارد و میتــوان انتظــار داشــت
در آینده طراحیهای بهتر و جامعتری را مشاهده کرد.
ایــن مثالهــای مربــوط بــه گذشــته از بیم ـهی جنــگ و خطــر تروریســم هــر
کــدام بــه یــک کشــور محــدود میشــود ،ا ّمــا کشــورها بهتنهایــی کوچکتــر از آن
هســتند کــه بتواننــد واقع ـاً چنیــن خطراتــی را کــه بــا شــدتی زیــاد متوجــه یــک
کشــور میشــود مدیریــت کننــد .میتــوان امیــدوار بــود ،یــا انتظــار داشــت،
بــازاری جهانــی بــرای چنیــن ریســکی توســعه یابــد و هزینههــای بیشــتر مدیریــت
ریســک را بــر کشــورهایی تحمیــل کنــد کــه بیشــتر در خطرنــد .بــا وجــود ایــن از
آنجــا کــه قراردادهــای مدیریــت ریســک پیــش از وقــوع حادثــه و بــا نگرشــی
بلندمــدت ایجــاد میشــوند ،بهســختی میتــوان آســیبپذیرترین کشــور را
شناسایی کرد و در نتیجه مدیریت ریسک میتواند بهخوبی عمل کند.
بــا فــرض تــداوم رونــد تاریخــی بهســوی بهتــر شــدن ســاختار بیمــه و احتمــال
اینکــه رویدادهــای ناشــی از ســاحهای کشــتار جمعــی بــه افزایــش انگیــزه
بــرای ارای ـهی چنیــن بیمههایــی بینجامــد ،میتــوان انتظــار داشــت ســازوکارهایی
پوشــش بهمراتــب بهتــر چنیــن خطراتــی را مشــاهده کــرد و میتوانیــم
بــرای
ِ
تصــور کنیــم چنیــن ســازوکارهایی در صــورت تــداوم روندهــای جــاری بهســوی
دموکراتیــک شــدن مدیریــت ریســک اجرایــی شــوند .وقتــی صنعــت بیمــه در
مدیریــت چنیــن ریســکهایی درگیــر شــود ،میتــوان شــاهد مزایایــی جانبــی
ماننــد بهبــود اقدامــات امنیتــی بــود .در بیمـهی حوادثــی کــه در حــال حاضــر رواج
دارد ،بازرســان بیمــه و بیمهگرهــا نقــش مفیــدی را در بــرآورد خطــرات ایفــا
میکننــد و مشــ ّوقی قــوی بــرای بیمهگــذار ایجــاد میکننــد کــه برطــرف
ساختن خطرات را به تعویق نیندازد.
صنعــت بیمــه حتــا در مقابــل چشـمانداز شــوم قــرن آینــده یعنــی اســتفاده از
ً
کامــا
ســاحهای هســتهای ،بیولوژیکــی ،شــیمیایی و رادیولوژیکــی نیــز
دستوپابســته نیســت .میتــوان مشــ ّوقهایی را بــرای شــرکتهای بیمــه ایجــاد
کــرد تــا بــه راهکارهایــی بــرای کــم کــردن خطــرات بیندیشــند ،بــرای مثــال از
طریــق دســتورالعمل بهتــر بــرای ســاخت و ســاز ،ترتیــب دادن ســازوکار انتقــال
افــراد بــه مناطــق امــن و پرداخــت هزینههــای آن و برنامهریــزی بــرای از بیــن
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بــردن آثــار ویرانــی و بازســازی پــس از واقعــه .وقتــی شــرکتهای بیمــه منفعتــی
در جلوگیــری از ویرانــی ناشــی از چنیــن حمالتــی داشــته باشــند ،میتواننــد بــه
منبعی برای کاهش اثرات آنها تبدیل شوند.
بیمه در مقابل خطرات زیستمحیطی مانند گرمایش زمین
خطــر گرمایــش جهانــی بــا همــهی مشــکالت ناشــی از آن ماننــد عرضــهی
مــواد خوراکــی و زیســتپذیری برخــی از شــرایط آب و هوایــی مشــخص ،تنهــا
یکــی از بســیار خطــرات بلندمدتــی اســت کــه محیــط زیســت را تهدیــد میکننــد
و بایــد در آینــده از طریــق بیمــه و اقدامــات پوششــی کنتــرل شــوند .دیگــر خطرات
بلندمدتــی کــه بــه ذهــن میآینــد ،برخــی بــه گرمایــش جهانــی مرتبــط هســتند
و برخــی ربطــی ندارنــد از ایــن قرارنــد:افزایــش ســطح دریاهــا ،افزایــش خطــر
تندبــاد و طوفانهــای اســتوایی ،افزایــش آفتهــای گیاهــی کــه بــه خانههــا
صدمــه میزننــد ،آســیب بــه الیــهی اُزون کــه میتوانــد بــه افزایــش خطرنــاک
شــدن ســطح پرتــو فرابنفــش بینجامــد ،اســیدی شــدن اقیانوسهــا و همچنیــن
تحــوالت اقتصــادی ماننــد اســتفاده از بیوســوختها (ســوختهای زیســتی) کــه
میتوانــد بــه افزایــش بهــای مــواد خوراکــی بینجامــد و طبقــات فرودســت را
تهدیــد کنــد .دیگــر تهدیداتــی کــه امــروز بهســختی قابــل تص ّورنــد در مســیر ۱۰۰
ســال آینــده مشــخص خواهنــد شــد؛ یعنــی وقتــی اقتصادهــای نوظهــور بیشــتر و
بیشــتر تــاش میکننــد بــه ســطح زندگــی کشــورهای ثروتمنــد برســند و در
نتیجه فشار بیسابقهای را بر محیط زیست وارد میکنند.
سیاس ـتهای اســتاندارد بیمــه چنیــن ریس ـکهای رو بــه افزایشــی را پوشــش
نمیدهنــد .اگــر طوفانهــای شــدید ،مث ـ ً
ا بــه خاطــر گرمایــش جهانــی ،بیــش از
پیــش در مناطــق طوفــانزا روی دهنــد ،آنگاه مالــکان خانههــا در آن مناطــق
شــاهد افزایــش نــرخ بیمــه خواهنــد بــود .امــروز هیــچ بیمـهای بــرای افزایــش نــرخ
بیمههــا وجــود نــدارد؛ چــرا کــه بیمهنامههــا خودشــان کوتاهمــدت هســتند.
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جفــی ،34کانروتــر 35و میشــل ـ کرجــان 36در تحقیقــی ادعــا کردهانــد مــا بــه
گون ـهی تــازهای از بیم ـهی مالــک نیــاز داریــم ،ایــن پژوهشگــران آن را بیم ـهی
بلندمــدت نــام نهادهانــد کــه در آن از مالــکان خانههــا در مقابــل افزایــش نرخهــا
بیمـهی ناشــی از تغییــرات زیسـتمحیطی محافظــت شــود ]۱۱[ .چنیــن بیمـهای
زیــان احتمالــی افــرادی را جبــران خواهــد کــرد کــه مشــخص خواهــد شــد در
مقابــل فجایــع زیســتمحیطی پیشبینیناپذیــر آســیبپذیرتر هســتند و منابــع
مالــی را از افــرادی کــه کمتــر تحــت تأثیــر ایــن فجایــع قــرار دارنــد بــه
آســیبدیدگان انتقــال میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،شــرکتهای بیمــه نــرخ بیم ـهی
بیشــتری را بــرای بیمهنامههایــی منظــور خواهنــد کــرد کــه از نظــر جغرافیایــی
در مناطقــی قــرار دارنــد کــه پیشبینــی میشــود آســیبپذیرتر باشــند ،در
نتیجــه مشــ ّوقهای صحیحــی ایجــاد میشــود تــا افــراد بــه ایــن مکانهــا نقــل
مکان نکنند.
جفــی و همکارانــش در ایــن تحقیــق نظریههایــی را ارایــه میکننــد کــه چــرا
تاکنــون شــاهد شــکلگیری چنیــن نوعــی از بیمهنامــه نبودیــم و پیشبینــی
میکننــد احتمــاالً در آینــده شــاهد تحقــق آنهــا خواهیــم بــود .یــک مشــکل
تاکنــون ایــن بــوده کــه قانونگــذاران ســنتی ،کــه خــود را مدافعــان منافــع
کوتاهمــدت مصرفکننــدگان میداننــد ،نســبت بــه افزایــش نــرخ بیمههــای
امــروز کــه بــرای سیاســت پیشــنهادی ایــن پژوهشگــران الزم اســت تمایلــی
نداشــتهاند .ایــن نگــرش نهچنــدان گســتردهی قانونگــذاران بهخاطــر
محســوستر شــدن خطــرات زیســتمحیطی رنــگ خواهــد باخــت .دلیــل دیگــر
ایــن اســت کــه امــروز و در نبــود هیچگونــه بیمــهی بلندمدتــی ،هیــچ نهــاد
قدرتمنــدی وجــود نــدارد کــه خطــرات بلندمــدت را پوشــش دهــد و در نتیجــه
بــرای بیمهگــر مشــکل خواهــد بــود کــه بتوانــد چنیــن ریس ـکهایی را مدیریــت
کنــد .ایــن مشــکل میتوانــد هماننــد آنچــه در مــورد قانــون بیمــهی اقدامــات
تروریســتی مشــاهده شــد روزی توســط دولــت برطــرف شــود؛ آن هــم از طریــق
34. Jaffee
35. Kunreauther
36. Michel-Kerjan
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ضمانت شرکتهایی که چنین پوششی را ارایه میدهند.
مدیریت ریسک نابرابری رو به افزایش
بیم ـهی خصوصــی امــرار معــاش بــرای افــرادی کــه مشــاغل ویــژهای را بــرای
حفاظــت از کل جامعــه در مقابــل تغییــرات در تقاضــا و خدماتــی کــه افــراد در
شــرایط گوناگــون میتواننــد ارایــه دهنــد برمیگزیننــد ،کافــی نخواهــد بــود.
ریســکی اجتماعــی نیــز وجــود دارد؛ اینکــه نســل آینــده در جامع ـهای نابرابرتــر
بــه دنیــا خواهــد آمــد .نســل بداقبــال آینــده نمیتوانــد در مقابــل ایــن ریســک کــه
پیــش از تولــد آنهــا محقــق شــده کاری انجــام دهــد .اقدامــی وابســته بــه بیمـهی
اجتماعــی دولتــی بــرای مقابلــه بــا ریســکهای دیرپــا علیــه توزیــع درآمــدی
جامعهی ما باید به کار گرفته شود.
همانطــور کــه در کتــاب نظــم نویــن مالــی شــرح دادهام ،دولتهــا در آینــده
ممکــن اســت نظامهــای مالیــات بردرآمــد خــود را بــر اســاس نابرابــری تنظیــم
کننــد ]۱۲[ .نظــام مالیــات تصاعــدی در حــال حاضــر ســاحی قابــل توجــه در
مقابــل نابرابــری اقتصــادی اســت .ا ّمــا هیــچ طرحــی بــرای تصاعدیتــر کــردن نظــام
مالیاتــی در صــورت وخیمتــر شــدن نابرابــری وجــود نــدارد .دولتهــا میتواننــد
قانونــی را وضــع کننــد کــه بــر اســاس آن نرخهــای مالیــات آینــده واکنشــی باشــد
بــه نابرابــری در آن زمــان .میتواننــد در قانــون مالیــات ذکــر کننــد کــه اگــر ،در هــر
زمانــی از آینــده ،نابرابــری از ســطح مشــخصی فراتــر بــرود (بــرای مثــال بــر اســاس
نمــودار لورنــز ،)37مالیاتهــا بایــد بــه طــور خــودکار بــرای افــراد بــا درآمــد بیشــتر
افزایــش یافتــه و بــرای افــراد کمدرآمــد کاهــش یابنــد .چنیــن راهکاری میتوانــد
از نظــر سیاســی نیــز رســیدگی بــه نابرابــری افزایشیافتــه را آســانتر کنــد.
رســیدگی بــه مشــکل برابــری رو بــه افزایــش پیــش از وقــوع آن بهمراتــب ســادهتر
خواهــد بــود تــا وقتــی برنــدگان و بازنــدگان مشــخص شــدهاند و نابرابــری بــه
واقعیتــی باپرجــا تبدیــل شــده اســت .چنیــن طرحــی بــرای مربــوط ســاختن
نابرابــری و مالیاتهــا تــا وقتــی مشــخص نشــده کــه نابرابــری واقع ـاً وخیــم شــده
37. Lorenz curve

نموداری که توسط ماکس لورنز و برای سنجش میزان نابرابری درآمدی ارایه شده است( .مترجم)
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اساســاً بــه مدیریــت ریســک ،گونــهای از سیاســتگذاری بخــش بیمــه ،مربــوط
میشــود .چنیــن طرحــی میتوانــد جلــوی برخــی از بدتریــن ترسهــای مــا،
یعنــی تحــوالت اقتصــادی ناشــی از جامعـهای بــه شــدت نابرابــر را بگیــرد .جــدا از
اینکــه تنظیــم مالیاتهــا بــا نابرابــری پاســخ درســتی باشــد یــا نــه ،برخــی
واکنشهــای برنامهریزیشــده بــه نابرابــری رو بــه افزایــش بــه طــور حتــم بــرای
قــرن آینــده مــورد نیــاز خواهنــد بــود؛ بــرای خطــر قابــل توجــه افزایــش نابرابــری
که بسیار نگرانکننده به نظر میرسد.
از همــان آغــاز عصــر رایانــه برخــی نســبت بــه بــیکاری ناشــی از پیشــرفت
فنــاوری و جایگزیــن شــدن بســیاری از مشــاغل بــا رایانــه ابــراز نگرانــی کــرده
بودنــد .نوربــرت وینــر ،38ریاضـیدان دانشــگاه امآیتــی و پیشــرو در علــوم رایانــه در
کتاب سایبرنتیکس 39که در سال  ۱۹۴۸منتشر شده مینویسد:
«بســیار پیــش از ناگازاکــی و آگاهــی عمومــی در مــورد بمــب اتمــی ،بــه ذهــن
مــن رســیده بــود کــه مــا اینجــا در حضــور یــک عامــل بالقــوهی اجتماعــی بــا
اهمیتــی بیســابقه بــرای نیکــی یــا بــرای پلیــدی بودیــم .هیــچ نــرخ دســتمزدی
وجــود نــدارد کــه در آن یــک کارگــر بیلوکلنگبهدســت بتوانــد امــرار معــاش
کنــد و همزمــان آنقــدر پاییــن باشــد کــه بــه او تــوان رقابــت بــا بیــل مکانیکــی
بخــار بــرای حفــاری را بدهــد .انقــاب صنعتــی مــدرن هــم بــا تنــزل دادن مغــز
انســان ،حداقــل در تصمیمگیریهــای ســادهتر و تکــراری پیونــد خــورده اســت.
البتــه در حالیکــه نجــار ماهــر ،مکانیــک ماهــر و خیــاط ماهــر تــا حــدی از
نخســتین انقــاب صنعتــی جــان ســالم بــه در بردهانــد ،دانشــمندان ماهــر و مدیــر
ماهــر نیــز از انقــاب دوم جــان ســالم بــه در خواهنــد بــرد .هرچنــد وقتــی انقــاب
دوم تحقــق یابــد ،یــک انســان معمولــی بــا توانایــی متوســط یــا کمتــر چیــزی بــرای
عرضه ندارد که برای دیگران ارزش خریدن داشته باشد]۱۳[ .
واســیلی لئونتیــف ،40کــه بــه خاطــر مطالعاتــش در ســاختار داده ــــ ســتانده در
اقتصاد شناخته میشود ،نگرانی مشابهی را سیوپنج سال بعد ابراز کرد:
38. Norbert Wiener
39. Cybernetics
40. Wassily Leontief
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«همانطــور کــه قــدرت مکانیکــی جایگزیــن نیــروی انســانها در امــور
فیزیکــی شــدهاند ،رایانههــا و رباتهــا جــای انســانها را در امــور فکــری خواهنــد
گرفــت .بــا گذشــت زمــان ،عملیــات فکــری پیچیدهتــری توســط ماشــینها انجــام
میشــود  ...در نتیجــه نقــش انســانها بهعنــوان مهمتریــن عامــل تولیــد محکــوم
بــه کاهــش اســت؛ همانگونــه کــه نقــش اســبها در تولیــد کشــاورزی ابتــدا
کاهش یافت و سپس با ظهور تراکتورها از بین رفت]۱۴[ ».
بحرانــی کــه وینــر و لئونتیــف نگرانــش بودنــد هنــوز تحقــق نیافتــه و همیــن
کمــی تســلیبخش اســت :فنــاوری رایانــه بســیار ســریعتر از دیگــر عوامــل
اقتصــادی کــه میشناســیم رشــد کــرده و احتمــاالً اهمیــت بســیار بیشــتری
خواهد یافت.
بــه نظــر میرســد فنــاوری رایانـهای قــرار اســت جایگزیــن میــزان بیســابقهای
از مشــاغل پایــه شــود .زمانــی بســیار دور بیشــتر اپراتورهــای تلفــن جــای خــود را
بــه سیســتم شــمارهگیری الکترونیــک دادنــد و کتابدارهایــی کــه بــه پرسـشهای
مراجعهکننــدگان پاســخ میگفتنــد اکنــون جــای خــود را بــه موتورهــای
جســتوجوگر دادهانــد .امــروز سیســتم موقعیتیــاب جهانــی و سیســتم
هدایتگــر قابــل انطبــاق هــم داریــم کــه راه را بــرای خودروهــای بــدون راننــدهای
همــوار میکننــد کــه بــه طــور بالقــوه میتواننــد همــهی شــغلهای مربــوط بــه
رانندگی را از بین ببرند .این روند در قرن آینده تا کجا پیش خواهد رفت؟
بــه طــور قطــع انــواع دیگــری از مشــاغل نیــز بــه واســطهی فنــاوری رایانـهای
ظهــور خواهنــد کــرد؛ هرچنــد بــرای تــاش جهــت شــرح ایــن مشــاغل بایــد بــه
قــوه تخیلمــان فشــار بیاوریــم .بــه نظــر میرســد در حــال مواجهــه بــا تغییــری
هســتیم کــه جرمــی ریفکیــن 41اینگونــه شــرح داده« :در ابعــادی آنقــدر وســیع
که بهسختی قادر به درک تاثیر نهاییاش هستیم]۱۵[ ».
ا ّمــا ایــن نتیجهگیــری لزومـاً وحشــتناک نیســت تــا وقتــی شــرایطی را تــدارک
ببینیــم کــه جلــوی کاهــش شــدید ســطح زندگــی اقشــار کمدرآمــد را بگیــرد .اگــر
همهچیــز خــوب پیــش بــرود ،رایانههــا در قــرن آینــده ،آنطــور کــه بســیاری
41. Jeremy Rifkin

نظریه پرداز اقتصادی ـ اجتماعی امریکایی.
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امــروز نگراننــد ،جایگزیــن بشــر نخواهنــد شــد .بهجــای آن ،فنــاوری اطالعــات بــه
افــراد اجــازه میدهــد بهتــر تعامــل کــرده و بهتــر بــه اهدافشــان دســت یابنــد.
نتیجــه ایــن اســت کــه بازارهایــی بــرای عوامــل بســیار بیشــتری خواهیــم داشــت
که امروز حتا شناخته هم نشدهاند.
مدیریت ریسک پیشرفته ،فایننس و بیمه در جهت دستاورهای بهتر
در اهداف شخصی خواهند بود
درآمــد قابــل تصــرف نیــروی کار و خــود کار دو ورودی کلیــدی مفهــوم تابــع
مطلوبیــت هســتند کــه ســنگ بنــای بیشــتر نظریــهي اقتصــادی را تشــکیل
میدهنــد .بــه نظــر میرســد قــرن آینــده ریس ـکهایی غیرعــادی را بــرای آنهــا
بــه همــراه خواهــد داشــت :حتــا در بلندمــدت ،شــغلها تهدیــد میشــوند و
نابرابــری بدتــر میشــود .ا ّمــا بــرای آمــاده شــدن جهــت مقابلــه بــا چنیــن
ریســکهایی ،بایــد از ایــن پارادایــم ســادهی کار ــــ تفریــح یــک گام بــه عقــب
بازگردیــم و ریســکها را در چارچوبــی وســیعتر ببینیــم کــه روانشناســی در آن
نقش بیشتری داشته باشد.
تمیــز قائــل شــدن ســادهی اقتصاددانــان میــان کار و تفریــح بــا ایــن پیشفــرض
کــه کار ناخوشــایند اســت و تفریــح خوشــایند واقعــاً ناقــص بــه نظــر میرســد.
چنیــن چیــزی را میتــوان در بررســی واژههایــی کــه در زبــان مــا (انگلیســی) بــه
معنــی «کار کــردن» هســتند نیــز مشــاهده کــرد .در زبــان انگلیســی ،فعــل «کار
کــردن »42جایــی در میانـهی دامنـهای از لغــات مشــابه قــرار دهــد کــه بــار معنایــی
آن از ناخوشــایند گرفتــه تــا خوشــایند را شــامل میشــود :بردگــی کــردن ،کارگــری
کــردن ،اجــرا کــردن ،انجــام دادن ،سرخوشــانه کار کــردن ،بــرای تفریــح کار کردن،
بهدست آوردن.
کار کــردن بــرای انگیزههــای شــخصی میتوانــد بــه عاملــی انگیزشــی بــرای
کار تبدیــل شــده و حتــا کار کــردن را بــه نوعــی اعتیــاد تبدیــل کنــد .نهتنهــا
بســیاری از افــراد داوطلبانــه ســاعتهای بیشــتری را بــه کار اختصــاص میدهنــد،
بلکــه حتــا وقــت خــود را بــه فعالیتهایــی بهظاهــر بیفایــده هــم اختصــاص
42. To Work
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میدهنــد؛ ماننــد بــازرگان پُردرآمــدی کــه میخواهــد آخــر هفتــه چمنهــای
حیــاط خان ـهاش را کوتــاه کنــد ،یــا در ورودی را تعمیــر کنــد؛ در حالیکــه افــراد
دیگر میتوانند این امور را بهتر ،مؤثرتر و ارزانتر انجام دهند.
در آینــده آدمهــا بــا جهانــی آشــنا میشــوند کــه مفهــوم ســنتی کار در آن
کمتــر رواج دارد و ممکــن اســت شــاهد تحوالتــی از ســوی در دســترس بــودن
فرصتهــای کاری بــه ســمت فرصتهایــی بــرای تــاش بــرای رســیدن بــه
اهــداف شــخصی باشــیم؛ اهدافــی کــه رایانههــا هرگــز تعیینشــان نخواهنــد کــرد
و در نتیجــه رایانههــا همــراه بــا نهادهــای اجتماعــی ،بــه کمکــی بــرای تحقــق
آنها تبدیل خواهند شد.
خوشبختانــه ،بیاطمینانــی مربــوط بــه توانایــی یــک فــرد بــرای دســتیابی
بــه اهــداف شــخصی مــوردی اســت کــه فنــاوری اطالعــات در قــرن آینــده میتوانــد
بــه آن رســیدگی کنــد .نگرانیهایــی کــه امــروز مــا را حســاس میکننــد
میتواننــد در آینــده بــه میــزان زیــادی ناپدیــد شــوند .میتــوان انتظــار داشــت در
قــرن آینــده ،درک بهتــری نســبت بــه مفهــوم زندگــی و دســتیابی بــه اهــداف
داشته باشیم.
چارچوب زمانی برای تغییر
ایــن بخــش و ایــن کتــاب افــق دیــدی  ۱۰۰ســاله دارنــد کــه بســیار دورتــر از
زمانــی اســت کــه معمــوالً در برنامهریــزی بــرای آینــده بــه کار گرفتــه میشــود.
اندیشــیدن در مــورد چنیــن افــق زمانــی طوالنـیای از پیشــنهادات قانونــی فــوری
یــا ایدههــای تجــاری کــه امــروز میتواننــد اجرایــی شــوند فراتــر مــیرود و
اندیشهورزی مربوط به تغییرات بنیادین را تشویق میکند.
بســیاری از تغییــرات در مدیریــت ریســک کــه اینجــا دربارهشــان بحــث
کردیــم احتمــاالً در یــک چارچــوب زمانــی واقعـاً بلندمــدت پدیــدار خواهنــد شــد.
تاریــخ چنیــن چیــزی را میگویــد .مبنــای بیمــه در دوران باســتان در برخــی از
انــواع قراردادهــا مشــاهده میشــد و در نتیجــه اکنــون ایــن صنعــت دوهــزار ســال
قدمــت دارد .بیمــه از قــرن شــانزده میــادی و همــراه بــا تولیــد نظریـهی احتمــال
و علــم آمــار شــکوفایی خــود را آغــاز کــرد ،امــا تــا قــرن بیســتم در میــان بخشهای
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قابــل توجهــی از جامعــه رواج نیافــت .اصــل پوشــش دادن ریســک و تنــوع
بخشــیدن بــه داراییهــا ،از چندیــن قــرن پیــش نســبتاً درک شــده بــود ،ا ّمــا تــا
نیم ـهی دوم قــرن بیســتم بــه صــورت علــم در نیامــده بــود و هنــوز کاســتیهای
بسیاری دارد که در بحران مالی اخیر برمال شدند.
پیشــرفت مدیریــت ریســک در ایــن راســتا و بــرای مــدت زمانــی طوالنــی
میتوانــد بهعنــوان تــداوم رونــدی تاریخــی بهســوی دموکراتیــک شــدن و
انســانمحورتر شــدن جامعــهی مــا شــناخته شــود .ریســکهایی کــه در مــورد
آنهــا بحــث کــردم احتمــاالً ناپدیــد نخواهنــد شــد؛ چــرا کــه آنهــا در نوعــی از
پیشــرفت اقتصــادی ریشــه دارنــد کــه مــردم جهــان تقاضــای آن را دارنــد و
نمیتوانیــم جلــوی همــهی فجایــع را بگیریــم .ا ّمــا میتوانیــم بــا اســتفاده از
فنــاوری اطالعــات ،توانایــی شناســایی و دنبــال کــردن افــراد و ریسکهایشــان و
ایجــاد و اجــرای قراردادهــای بلندمــدت و پیچیدهتــر ،اثــرات چنیــن فجایعــی را بــر
رفاه بشر کاهش دهیم و احتماالً چنین کاری را خواهیم کرد.
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درک آنچــه طــی قــرن اخیــر روی داده بســیار مشــکل اســت ،صــد ســال شــاید
نــه بــرای زمانبــدی مربــوط بــه تکامــل انــواع ،ا ّمــا بــه طــور حتــم بــرای اقتصــاد
زمانــی بســیار طوالنــی اســت .بــرآورد رایــج نشــان میدهــد در ایــاالت متحــد
درآمــد ملّــی حقیقــی هــر فــرد در ســال  ۱۹۱۰معــادل نــوزده و دو دهــم درصــد
درآمــد در ســال  ۲۰۱۰بــوده کــه نشــاندهندهی نــرخ رشــد ســاالنهی یــک و
شصتوشــش درصــدی اســت .حســابهای ملّــی در ســال  ۱۹۱۰موجــود نبودنــد
و در نتیجــه ایــن ارقــام مــورد تردیــد هســتند .همچنیــن ،مشــخص نیســت چگونــه
میتــوان ایــن ارقــام انتزاعــی را بــا تجربـهی زندگــی یــا «ســطح زندگــی» مقایســه
کرد.
میدانیــم کــه درآمــد ســرانهي ســال  ۲۰۱۰معــادل  ۴۳۰۰۰دالر بــوده و تقریبـاً
میدانیــم بــا ایــن درآمــد چــه امکاناتــی را میتــوان فراهــم آورد و از چــه مــواردی
بایــد صرفنظــر کــرد .میانگیــن درآمــد  ۸۳۰۰دالر بــرای هــر فــرد در ســال ۱۹۱۰
(در قیمتهــای ثابــت) مفهومــی بــه مراتــب گنگتــر و همچنیــن کمدقتتــر
اســت .بیشــتر آنچــه ســطح زندگــی را در ســال  ۲۰۱۰تشــکیل میدهــد در ســال
 ۱۹۱۰موجــود و حتــا قابــل تصــور نبودنــد .از ایــن منظــر ،حتــا ســیبی هــم کــه
 ۱۹۱۰موجــود بــود بــا میــوهای کــه بــه همیــن نــام در ســال  ۲۰۱۰عرضــه میشــود
تفــاوت دارد .چگونــه یــک فــرد در ســال  ۱۹۱۰حتــا بهشــرط درســت حــدس زدن
نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی حقیقــی ،میتوانســت هیــچ ایــدهای دربــارهی
ـرن بعــد داشــته باشــد؟ پاســخ این پرســش نامشــخص اســت.
زندگــی اقتصــادی در قـ ِ
ً
منظــورم ایــن نیســت کــه پاســخ قابــل مشــاهده نیســت ،بلکه اصال پاســخ مشــخصی
بــرای آن وجــود نــدارد .بــا وجــود ایــن ،اگــر ریــپ ون وینــکل جونیــور 1در ســال
 ۱۹۱۰بــه خــواب میرفــت و در ســال  ۲۰۱۰بیــدار میشــد ،احتمــاالً غافلگیــر و
ســردرگم میشــد ا ّمــا احتمــاالً پــی میبــرد کــه آنچــه مشــاهده میکنــد زندگــی
بشر است .تجربهی ریپ ون وینکل سوم نیز احتماالً مشابه خواهد بود.

1.Rip van Winkle Jr

ریپ ون وینکل نام شخصیت یکی از داستانهای واشنگتن ایروینگ است که در آن وینکل به خواب میرود و
سالها بعد از خواب برمیخیزد( .مترجم)
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درک آنچه در صد سال آینده روی میدهد
بهمراتب سختتر است
ی هــم وجــود دارنــد.
اینهــا مشــکالتی کیفــی بودنــد؛ ا ّمــا مشــکالت ذاتــی کمـ 
اگــر متغیــری برابــر  ۱باشــد و بــرای  ۱۰۰ســال بــا نــرخ ســاالنهی دوویــک دهــم
درصــد رشــد کنــد در پایــان قــرن بــه رقــم سهوســی صــدم درصــد میرســد .اگــر
بهجــای آن بــا نــرخ یکوشــش دهــم درصــد در ســال رشــد کــرده بــود ،تــا وســط
قــرن چهــار و هشــتا دونه صــدم برابــر بزرگــتر بــود .تصــور کنیــد ایــن متغیــر
بهــرهوری ،یــا بهــرهوری کل عوامــل ،2یــا حتــا درآمــد ســرانه باشــد .بــازهی بیــن
یــکودو دهــم درصــد تــا یکوشــش دهــم درصــد بــازهای محتمــل بــرای نــرخ
رشــد اســت .در واقــع ،بهراحتــی میشــد بــازهای وســیعتر را در نظــر گرفــت کــه
تفــاوت خروجــی در آنهــا بــه مراتــب بیشــتر باشــد .ا ّمــا بــرای پیشبینــی نــرخ
رشــد بهــرهوری در  ۱۰۰ســال آینــده ،هیچکــس امــروز نمیتوانــد بــه طــور جــدی
اســتدالل کنــد کــه یکــی از ایــن اعــداد از دیگــری دقیقتــر اســت .حــدس زدن
ایــرادی نــدارد ،ا ّمــا حــدس بهتنهایــی جــای اســتدالل را نمیگیــرد .امــروز تنهــا
توجیــه چنیــن پیشبینیهایــی ایــن اســت کــه آنقــدر زنــده نخواهیــد بــود کــه
بدانید چهقدر در اشتباه بودهاید .ا ّما این توجیه هم کافی نیست.
بــا وجــود ایــن بیشــتر پیــش خواهــم رفــت؛ هرچنــد بــهزودی پرســشهای
بیشــتری را هــم مطــرح خواهــم کــرد .میانـهی درآمــد خانــوار در ایــاالت متحــد در
حــال حاضــر کمــی بیشــتر از  ۶۰هــزار دالر (ســاالنه) اســت .آیــا میتــوان تصــور
کــرد ایــن شــاخص بــرای ســال  ،۲۱۱۳بــا قیمتهــای ثابــت ،چهــار برابــر شــود؟
(ایــن مقــدار کمــی از رشــد پنــج برابــری درآمــد ســرانه از ســال  ۱۹۱۰تــا ۲۰۱۰
کمتــر اســت .میانگیــن یــا حتــا میانــه بهنظــر شــاخصهایی ناکافــی میآینــد و
کســی بــه توزیــع درآمــد اهمیــت نمیدهــد ،ا ّمــا در ایــن مرحلــه ایــرادی نــدارد).
بلــه ،محتمــل بــه نظــر میرســد .در گفتمــان فعلــی سیاســت در امریــکا ،کــه
چنــدان گفتمــان معتدلــی نیســت ،درآمــد ســاالنه  ۲۵۰هــزار دالر بهعنــوان
«طبق ـهی متوســط » در نظــر گرفتــه میشــود .عجیــب هــم بــه نظــر نمیرســد.
چــرا یــک خانــوار بــا درآمــد میان ـهی جامعــه نتوانــد در یــک قــرن بــه ســطحی از
2.Total Factor Productivity
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زندگــی برســد کــه اکنــون یــک خانــواده بــا درآمــد متوســط رو بــه بــاال از آن
بهرهمند است؟
هنــگام اندیشــیدن در مــورد همـهی ایــن مســایل ،بایــد بــه خاطــر داشــت کــه
مخــارج مصرفکننــدگان بــه طــور پایــدار از بخــش کاالهــا بــه بخــش خدمــات
منتقــل شــده .در ســال  ۴۷ ،۱۹۶۰درصــد مخــارج (اســمی) مصرفکننــده بــه
خدمــات اختصــاص مییافــت ا ّمــا تــا ســال  ۲۰۰۹ســهم خدمــات در مخــارج
مصرفکننــده بــه  ۶۸درصــد رســیده .ایــن تضــاد در مقایســه بــا  ۱۹۱۰حتــا
میتوانــد شــدیدتر باشــد .چنیــن رونــدی احتمــاالً ادامــه خواهــد یافــت و میتــوان
انتظــار داشــت آمــوزش ،مراقبتهــای شــخصی ،گردشگــری ،تفریــح ،خدمــات
مالــی و ماننــد اینهــا کشــش درآمــدی تقاضــای بــاالی داشــته باشــند؛ هرچنــد
خدمــات بهداشــتی و درمانــی پیچیدهتــر اســت و نمیتــوان آن را مدنظــر قــرار
دارد .بــا ایــن حــال ســرعت ایــن گــذار بهســوی خدمــات در بلندمــدت بــه خاطــر
امــکان افزایــش شــدید درآمــد و امــکان تغییــر در ترجیحــات و فنــاوری ،نامشــخص
است.
ساعات کاری
بیاطمینانــی اصلــی کــه تأثیــر بســزایی نیــز بــر الگــوی مصــرف دارد بــه تحـ ّول
در انتخــاب میــان کار و تفریــح مربــوط میشــود .در نیمـهی نخســت قــرن بیســتم،
میانگیــن ســاالنهی ســاعات کار یــک کارگــر تماموقــت امریکایــی بهآرامــی ا ّمــا بــا
رونــدی پایــدار رو بــه کاهــش بــود ،ســپس از چهــل یــا پنجــاه ســال قبــل ایــن رونــد
بهشــدت تقلیــل یافــت و ناپدیــد شــد .ایــن روزهــا کارگــران امریکایــی (و ژاپنــی و
کــرهای) بــه مراتــب بیشــتر از همتایانشــان در کشــورهای ثروتمنــد اروپــا کار
میکننــد .میانگیــن ســاعات کار در ایــاالت متحــد حــدود یکچهــارم بیشــتر از
فرانسه و آلمان است .در مورد عامل این تفاوت اختالف نظر وجود دارد.
یــک نگــرش ادعــا میکنــد ریش ـهی ایــن تفــاوت بــه «فرهنــگ» بازمیگــردد.
امریکاییهــا دوســت دارنــد پیشــرفت کننــد .در یــک جامعــهی مصرفگــرا،
پیشــرفت بــه معنــای درآمــد بیشــتر و خــرج کــردن بیشــتر اســت .اروپاییهــا کمتــر
بــه مادیــات عالقــه دارنــد و بیشــتر بــه تفریــح عالقــه مندنــد( .گاهــی فرامــوش
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میشــود برخــی از محبوبتریــن تفریحــات نیــز نیازمنــد ابــزار و کاالی نســبتاً

زیــادی اســت ).وقتــی افزایــش بهــرهوری امــکان انتخــاب را ایجــاد میکنــد،
امریکاییهــا بــه طــور کلّــی بــه کاالهــا بیشــتر تمایــل دارنــد ،درحالیکــه اروپاییهــا
روزهــای کاری کوتاهتــر و تعطیــات طوالنیتــر را ترجیــح میدهنــد .نگــرش دیگــر
ادعــا میکنــد عامــل ایــن تفــاوت بــه نظــام مالیــات بــر درآمــد بــاز میگــردد کــه
نــرخ نهایــی آن بــرای ســاعت کار در اروپــا بــه مراتــب بیشــتر از ایــاالت متحد اســت.
حتــا بــدون تفاوتــی اساســی در ترجیحــات و هنجارهــای اجتماعــی ،واکنــش بــه
سیاســتهای مالــی باعــث میشــد اروپاییهــا نســبت بــه امریکاییهــا ســاعات
کمتری را به کار اختصاص دهند.
هــر دو اســتدالل احتمــاالً تــا حــدی درســت میگوینــد .شــخصاً اعتقــاد دارم
گــذار بــه ســطح درآمــد باالتــر در امریــکا ،بهخصــوص در صــورت افزایــش ســن
بازنشســتگی ،باعــث کوتــاه شــدن ســاعات کار در ســال خواهــد شــد .در ایــن صــورت
میــزان کاهــش ســاعت کار از ســال  ۱۹۱۰تــا امــروز بــار دیگــر تکــرار خواهــد شــد،
ا ّما پایهی محکمی برای این حدس وجود ندارد.
ا ّمــا در مــورد ســاعات کاری ســاالنه یــک واحــد از ســرمایهی حقیقــی ،یــک
«ماشــین» چــه میتــوان گفــت؟ پاســخ سرراســتی بــرای آن وجــود نــدارد .تصــور
کنیــد انــدازهی نیــروی کار ثابــت باقــی بمانــد .در نتیجــه کاهــش میانگیــن ســاعات
کاری ســاالنه مســاوی کاهــش نســبی در مجمــوع ســاعات کاری خواهــد بــود .تصــور
کنیــد از منظــر ســرمایهبر یــا شــدت ســرمایه (مجمــوع ســاعات کاری ماشــین
تقســیم بــر مجمــوع ســاعات کاری نیــروی کار) بــه ایــن موضــوع بنگریــم .در نتیجــه
مجمــوع ســاعات کاری ماشــین نیــز کاهــش مییابــد .بنابــر ایــن تعریــف ،موجــودی
ماشــین برابــر اســت بــا مجمــوع ســاعات کار ماشــین تقســیم بــر میانگیــن ســاعات
کار هــر ماشــین .یــک حالــت حــدی ایــن اســت کــه میانگیــن ســاعات کاری هــر
ماشــین ثابــت بمانــد (اگــر همـهی ماشــینها بــه طــور دایــم  ۲۴ســاعت در روز کار
میکردنــد) .در ایــن صــورت ،موجــودی ســرمایهی ضــروری نیــز کاهــش مییابــد.
در حالــت حــدی دیگــر ،میتــوان تصــور کــرد ســاعات کار ســاالنهی یــک ماشــین
متناســب بــا ســاعات کار ســاالنهی نیــروی کار کاهــش یابــد (ماننــد اینکــه دســتگاه
مــن تنهــا زمانــی کار خواهــد کــرد که مــن کار کنــم) .در نتیجــه موجودی ســرمایهی
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ضــروری بــدون تغییــر باقــی خواهــد مانــد .هــر وضعیتــی بیــن ایــن دو حالــت حدی
به وضوح محتمل است.
بــه نظــرم ایــن دامنـهای طبیعــی از احتمــاالت اســت ،هرچنــد دلیلــی منطقــی
یــا فیزیکــی بــرای عــدم افزایــش ســاعات کاری ماشــین وجــود نــدارد .ا ّمــا بیشــتر
احتمــال دارد افزایــش تفریــح در یــک قــرن آینــده بــا موجــودی ســرمایهی کمتــر
(بــرای هــر کارگــر) ،ســرمایهگذاری ناخالــص کمتــر (بــرای هــر کارگــر) و در نتیجــه
ســهم بیشــتر مصــرف در تولیــد ناخالــص داخلــی همــراه شــود .البتــه ایــن رونــد،
حتــا در بخــش ســرمایه نیــز ،تقریب ـاً بــه طــور حتــم بهوســیلهی افزایــش مــداوم
شــدت ســرمایه جبــران خواهــد شــد .بیتردیــد مالحظــات دیگــری هــم وجــود
دارنــد کــه پاســخی برایشــان نیســت .آیــا فعالیتهــای مربــوط بــه اوقــات فراغــت
ســرمایهبر خواهنــد بــود (ماننــد هتلهــای مجلــل و کشــتیهای تفریحــی بــزرگ)
یــا دقیقـاً برعکــس (ماننــد پــرورش گل و گیــاه یــا خوانــدن شــعر)؟ اقتصاددانــی بــه
مــن نشــان بدهیــد کــه دربــارهی ایــن مــوارد نظــر قاطعــی داشــته باشــد و مــن هــم
به شما «اقتصاددانی کلهشق» را (که مانعهالجمع است) نشان میدهم.
آب و هوا ،محیط زیست و منابع
حتــا اگــر تنهــا بــه جهــان توســعهیافته هــم بیندیشــیم بازهــم همچنــان
بیاطمینانــی بالقــوهی بزرگتــری بــرای فکــر کــردن باقــی میمانــد .صــد ســال
کفایــت میکنــد کــه اثــرات گرمایــش جهانــی رشــد اقتصــادی را ــــ شــاید در
بخشهایــی کوچــک ا ّمــا شــاید در حدوانــدازهای بســیار ــــ محــدود کننــد.
پیشبینیهــای مبنــی بــر مدلهــا خــود بــا بیاطمینانــی همراهنــد و فراتــر از
هم ـهی اینهــا ،غیــر ممکــن اســت بدانیــم خروجــی سیاس ـتگذاری ایــن پدیــده
چــه تأثیــری بــر تولیــد و درآمــد خواهــد داشــت .بــر اســاس آنچــه تاکنون مشــاهده
شــده ،ممکــن اســت کســی بگویــد ایــن تأثیــر ناچیــز خواهــد بــود .ا ّمــا بــا پدیــدار
شــدن رویدادهــای شــدید آب و هوایــی در قــرن آینــده ،واکنــش بخــش
سیاستگذاری نیز ممکن است تغییر کند.
جــدا از تغییــرات اقلیمــی ،دیگــر اثــرات زیســتمحیطی آلودگــی هــوا ،آب،
بهرهکشــی از زمیــن و زندگــی شــهری میتواننــد بــر زندگــی اقتصــادی اثرگــذار
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باشــند .اســتفادهی مــداوم و رو بــه گســترش منابــع طبیعــی تجدیدناپذیــر میتوانــد
بــه اتمــام منابــع یــا افزایــش شــدید قیمتهــای نســبی بینجامــد کــه هــر کــدام از
اینهــا میتوانــد دورنمــای رشــد اقتصــادی طــی قــرن پیــش رو را تغییــر دهــد.
برونیابــی ســاده از روی روندهــای فعلــی بهســختی میتوانــد بــرای پیشبینــی
آینــدهی دور مفیــد باشــد .یــک دلیــل جالــب تمایــل بیشــتر بهســوی بخــش
خدمــات اســت .تفکــری سرســری (بیــش از حــد سرســری؟) پیشــنهاد میدهــد در
بیشــتر بخــش خدمــات ،ســرمایهی مــادی جایگزیــن ســرمایهی انســانی میشــود.
(بــه ایــن خاطــر گفتــم بیشــتر خدمــات و نــه همــهی خدمــات ،کــه فــردا بــا
دندانپزشــک ماهــر و ســرمایهبرم قــرار دارم!) اگــر قــرار بــود جهــان بــه شــیوهی
بــاب میــل ولتــر 3عمــل کنــد و بــه زراعــت روی بیــاورد ،جــدول داده ـ ســتانده بــه
میــزان چش ـمگیری تغییــر میکــرد و تولیــد فشــار کمتــری بــر منابــع طبیعــی و
ظرفیت بشر برای دفن زباله وارد میآورد.
نابرابری
اپیــزود فعلــی (اگــر تنهــا یــک اپیــزود باشــد) افزایــش نابرابــری در ایــاالت متحد
بــه ده ـهی  ۱۹۷۰بــاز میگــردد و اینکــه آیــا ادامــه خواهــد یافــت یــا خیــر بــه
عوامــل بنیادیــن اقتصــادی و اجتماعــی آن بــاز میگــردد .آیــا ایــن افزایــش نابرابــری
محصــول جانبــی رشــد بخــش مالــی و تمایــل آن بــرای پرداخــت مبالــغ هنگفــت به
افــراد موفــق و حتــا شکســت خــوردگان ایــن بخــش اســت؟ یــا بــه رونــد بــازار در
پــاداش و دســتآورد مالــی نســبی نیــروی کار ،ســرمایهی انســانی ،ســرمایه و
کارآفرینــی مربــوط میشــود؟ مــن بــه دیگــر عوامــل مؤثــر احتمالــی ماننــد تجــارت
بینالملــل ،مهاجــرت و افــول اتحادیههــای کارگــری یــا توزیــع فرصتهــای
آموزشــی اشــاره نکــردهام .اینهــا پرس ـشهای ســختی هســتند و هــر بــرآوردی از
آینــده و سیاســتگذاری صحیــح در واکنــش بــه آنهــا (کــه میتوانــد آینــده را
تغییر دهد) بستگی به پاسخ این پرسشها دارد.
مــن روی احتمــال دوم ،یعنــی تغییــر در بازدهــی نیــروی کار و ســرمایه تمرکــز
 .3اشــاره نویســنده به کتاب «کاندید» اثر ولتر است که در آن آمده که هرکس باید باغچه خودش را بکارد.
(مترجم)
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خواهــم کــرد ،نــه بــه ایــن خاطــر کــه بــه درســتی آن اعتقــاد دارم ،بلکــه بــه ایــن
خاطــر کــه اقتصاددانــان بــا آن آشــنایی دارنــد .واضــح اســت کــه رویــدادی عظیــم
در حــال رخ دادن اســت .پیشتــر تصــور میکردیــم نســبتی کــه بــر اســاس آن
درآمــد میــان نیــروی کار و ســرمایه تقســیم میشــود یکــی از مــوارد ثابــت در
اقتصــاد اســت ،ا ّمــا از ســال  ۱۹۶۰بــه بعــد رونــد مشــهودی علیــه درآمــد نیــروی کار
شکل گرفت که میتوان آن را از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد.
نخســت اینکــه از ســال  ،۱۹۶۰دســتمزد حقیقــی نیــروی کار در بخــش تجــاری
غیرکشــاورزی از بهــرهوری عقــب افتــاد .تولیــد در هــر ســاعت دو و هشــتادودو صــدم
برابــر شــد؛ در حالیکــه دســتمزد حقیقــی بــرای هــر ســاعت (شــامل مزایــا) تنهــا
یــک و نودوچهــار صــدم برابــر شــد .دوم اینکــه مجموعــهی کامــ ً
ا متفاوتــی از
دادههــا نشــان میدهنــد در ســال  ۱۹۶۰دســتمزد نیــروی کار هفتــادودو و یــک
دهــم درصــد مجمــوع درآمــد اســمی شــخصی را تشــکیل م ـیداده ،ا ّمــا در ســال
 ۲۰۰۹ایــن ســهم بــه شصتوســه و هفــت دهــم درصــد رســیده .در یــک مقیــاس،
شــاید ایــن تغییــر جزئــی بــه نظــر برســد ،ا ّمــا بــا اســتانداردهای گذشــته روایتــی
تأثیرگــذار اســت .اگــر نســبت ســال  ۱۹۶۰در ســال  ۲۰۱۰نیــز برقــرار بــود ،حــدود
 ۱هــزار میلیــارد دالر از درآمــد کــه بــه دیگــر عوامــل تولیــد اختصــاص یافتــه بایــد
بــه نیــروی کار تعلــق میگرفــت ( .بــدون ورود بــه بحــث تفکیــک اثــر ســیکلهای
تجــاری از اثــر رونــدی نیــز هــر طــور کــه ایــن مبلــغ را تقســیم کنیــد بازهــم پــول
زیادی است).
ً
هیــچ کــدام از مجموعـهی دادههــا دقیقـا آنچــه را کــه میخواهیــم بدانیــم بــه
مــا نمیگوینــد .ا ّمــا اشــتباه نیســت اگــر ادعــا شــود درآمــد بخــش غیــر نیــروی کار،
چــه بازگشــت ســرمایه باشــد چــه دسـتآورد کارآفرینــی یــا ســود انحصار یــا موردی
دیگــر ،بــه بهــای درآمــد نیــروی کار تمــام شــده (کــه احتمــاالً شــامل بیشــتر
بــازدهی ســرمایهی انســانی میشــود) .بــه هــر صــورت ،ایــن خروجــی نیروهــای
پیچیده بازار است.
آیا این وضعیت ادامه خواهد داشت؟
آیــا بایــد انتظــار داشــت ایــن رونــد در آینــده ادامــه یابــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن
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پرســش بایــد بیشــتر در مــورد «نیروهــای بــازار» بدانیــم کــه پیشتــر بــه آنهــا
اشــاره شــد .برخــی از ایــن نیروهــای بــازار عبارتنــد از ( )۱تغییــرات در تســهیل
جایگزینــی نیــروی کار بــا ســرمایه بهخاطــر افزایــش شــدت ســرمایه در ســطح
اقتصــاد )۲( ،تغییــرات در ماهیــت فنــاوری ) ۳( ،تغییــرات در ترکیببنــدی صنعتــی
تولیــد کل )۴( ،تغیــرات در میــزان و توزیــع قــدرت انحصــاری و نیــازی بــه تأکیــد
نیســت کــه تغییــرات نهــادی ماننــد ( )۵تضعیــف اتحادیههــای کارگــری و ()۶
تغییــرات تــوازن قــدرت سیاســی نیــز در ایــن میــان نقشآفریــن بودهانــد« .همـهی
موارد فوق» پاسخی ساده ،گرچه نهچندان روشنگر ،است.
در بســتر ارایــهی پیشبینــی بــرای ۱۰۰ســال آینــده ،اندیشــیدن در مــورد
پیامدهــای ناشــی از ادام ـهی ایــن روندهــا جالــب اســت .اگــر عامــل اصلــی ایــن
وضعیــت بــه ترکیببنــدی تولیــد کل و ماهیــت تکنولــوژی مربــوط شــود ،در نتیجــه
رونــد نزولــی درآمــد نیــروی کار بهســختی قابــل معکــوس شــدن خواهــد بــود .مــا
در بازتوزیــع درآمــد در مقیــاس بــزرگ خــوب نیســتیم و بــه نظــر نمیرســد بهتــر
شــویم .پــس یــک پیشبینــی ،کاهــش بیوقف ـهی ســهم درآمــدی اســت کــه بــه
نیــروی کار انســانی تعلــق میگیــرد کــه احتمــاالً بــا افزایــش نابرابــری همــراه
میشــود( .بــه طــور حتــم ممکــن اســت دســتمزدهای مطلــق رشــد کننــد ).ایــن
روایــت یــادآور کابوســی اقتصــادی اســت کــه در آن رباتهــا تولیــد همــهی
محصــوالت ،حتــا تولیــد رباتهــا ،را بهعهــده دارنــد ،در حالیکــه کارگــران از
بیرون تنها نظارهگر هستند.
تحقــق ایــن کابــوس بــه معنــای تشــدید رونــد فعلــی اســت ،در حالیکــه مدرکــی
مبنــی بــر آن وجــود دارد .ا ّمــا حتــا ادامـهی ایــن رونــد بــا شــیب مالیــم نیــز نیازمنــد
واکنــش اســت ،واکنشــی کــه میتوانــد نوعــی از دموکراسیســازی ســرمایه باشــد:
در حالیکــه درآمــد دســتمزد کاهــش مییابــد (نســبت بــه مجمــوع درآمــد) ،مــردم
عــادی بخــش بیشــتری از درآمــد خــود را از ســرمایه کســب میکننــد .بخشــی از
ســرمایه میتوانــد از پسانــداز شــخصی ـ ماننــد مســتمری صنــدوق بازنشســتگی ـ
و بخشــی از آن از ســرمایهی انباشــت شــده توســط دولــت بــه نیابــت از آنهــا ،شــاید
بــه صــورت صندوقهــای مشــترک ،تأمیــن شــود .حتمــاً متوجــه شــدهاید کــه
خیلی خیالپردازانه است .واقعیت به مراتب معمولیتر خواهد بود.

 242صد سال دگر

بقیهی جهان
هم ـهی آنچــه تاکنــون گفت ـهام در مــورد کشــورهای ثروتمنــد و توســعهیافته
بــوده ،ا ّمــا در حقیقــت بیشــتر جمعیــت جهــان در نقــاط دیگــر ،یعنــی در کشــورهای
فقیــر و اقتصادهــای نوظهــور ،زندگــی میکننــد .بــرای آنهــا معمــای آینــده شــکل
دیگــری دارد :آیــا آن اقتصادهــا (اقتصادهــای فقیــر یــا در حــال توســعه) همچنــان
درجــا خواهنــد زد و یــا در غیــر اینصــورت آیــا صنعتــی میشــوند پیــش از آنکــه
دوبــاره غیرصنعتــی شــوند و ک موبیــش الگــوی تاریخــی را دنبــال میکننــد؟ یــا
بهجــای آن ،بــا در نظــر داشــتن الگــوی کشــورهای ثروتمنــد در پیــش رو ،تعــداد
نســلهای کمتــری طــول میکشــد تــا از ســیبزمینیکار بــه ســیب زمینــی
نشســته 4تبدیــل شــوند ؟ بدیهــی اســت قانونــی اقتصــادی در مــورد مراحــل تکامــل
رشــد وجــود نــدارد ،بــا وجــود ایــن بهروشــنی میتــوان دیــد برخــی از اقتصادهــای
نوظهــور ،دســتکم مدتــی ،در تولیــد کارگرمحــور از مزیــت نســبی برخــوردار
خواهنــد بــود .چندیــن دلیــل مرتبــط وجــود دارنــد کــه بنابــر آنهــا میتــوان
انتظــار داشــت چنیــن گونـهای از توســعه تحقــق یابــد .اگــر اصـ ً
ا توســعهای محقــق
شــود ،اگــر اقتصادهــای بیشــتری «ظهــور کننــد» ،تقاضــای جهانــی بــرای تولیــد و
دیگــر کاالهــای مــادی بــه طــور قطــع بهســرعت رشــد خواهــد کــرد .هم ـهی آن
افــراد بــا درآمــد رو بــه افزایــش شــروع بــه انباشــت کاالهــای مربــوط بــه خانــوار
لونقــل شــخصی،
میکننــد :خانههــا و لــوازم خانــه ،خودروهــا و دیگــر ابــزار حم 
ی و خصوصــی مختلــف کــه بخشــی از زندگــی شــهریِ دس ـتکم
کاالهــای عموم ـ 
کمــی ثروتمنــد اســت و ماننــد اینهــا .بــرآورده ســاختن ایــن تقاضــا نیازمنــد
ســرمایهگذاری در بهــرهوری اســت و بیشــتر آن احتمــاالً در ســطح ملّــی روی
خواهد داد.
هنگامــی کــه (یــا اگــر) ایــن اتفــاق روی دهــد ،در ســطح فنــاوری قــرن
بیسـتویکم روی خواهــد داد .حتــا در ایــن صــورت نیــز از آنجــا کــه فرآینــد تولیــد
4. Couch Potato

اصطالحی است خطاب به افرادی که بیشتر زمان خود را پای تلویزیون سپری میکنند و فعالیت بدنی اندکی
دارند( .مترجم)
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بســیاری از کاالهــای مــورد بحــث پیچیدگــی خاصــی نــدارد و از آنجــا کــه نیــروی
کار نیمهماهــر در دســترس اســت ،محتملتریــن خروجــی ،رشــد تولیــد منطقـهای،
رشــد ساختوســاز و رشــد بخشهــای مشــابه آن در اقتصادهــای نوظهــور خواهــد
بــود؛ درســت همانطــور کــه پیشــتر نیــز چنیــن رونــدی طــی شــده اســت .ایــن
صنایــع از صنایــع مربــوط بــه اوایــل صنعتــی شــدن پیچیدهتــر خواهنــد بــود و بــه
همیــن خاطــر زمینـهی آمــوزش طبیعــی و همچنیــن آمــوزش مهارتهایــی مربــوط
مهیــا شــود و پــس از آن،
بــه ســواد خوانــدن و نوشــتن و ســواد محاســباتی بایــد ّ
زودتــر از آنچــه در گذشــته روی داده ،پایههــای مربــوط بــه گــذار طبیعــی بهســوی
بخش خدمات شکل میگیرد.
البتــه همـهی مــا از شــکل و ظاهــر بخــش خدمــات قابــل معاملــه در کشــورهایی
ماننــد هنــد و چیــن باخبــر هســتیم .آنهــا از منظــر اشــتغال ،ســهم نســبتاً کوچکــی
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و نشــانهای از گــذار در مزیــت نســبی هــم در آنهــا
دیــده نمیشــود (یــا هنــوز دیــده نمیشــود) .هرچنــد ممکــن اســت وقــوع چنیــن
گــذاری ســریعتر از آنچــه پیشــتر در اقتصادهایــی اکنــون پیشــرفته روی داده،
بــرای برخــی تعجببرانگیــز باشــد .تصــ ّور میکنــم ســرعت ایــن گــذار تــا حــد
زیــادی بــه ســرعت و کارایــی ســازماندهی نظامهــای آموزشــی در کشــورهای
اکنــون فقیــر و همچنیــن بــر عامــل مهــم و شــاید ســختتر دیگــری یعنــی
شایستهســاالری اجتماعــی بســتگی دارد .نمیدانــم چگونــه میتــوان احتمــال آن
را محاســبه کــرد .منظــور ایــن نیســت کــه هیــچ مســیر دیگــری بــرای موفقیــت
وجــود نخواهــد داشــت ،ماننــد بخــش فنــاوری اطالعــات در بنگلــور هنــد ،ا ّمــا
میتوان انتظار داشت مسیرهای دیگر به شیوهی متداول تبدیل نشوند.
مســیری کــه اقتصــاد جهــان خواهــد پیمــود بــه ســرعت رشــد آن کشــورها و
ماهیــت کیفــی ایــن رشــد بســتگی دارد .ارجــاع مــن بــه مــواردی مشــهود اســت؛
ماننــد فشــاری کــه ایــن کشــورها روی ذخایــر آب و دیگــر منابــع طبیعــی جهــان
قــرار میدهنــد و میزانــی کــه نســبت بــه حفاظــت از محیــط زیســت (و مبــارزه بــا
تغییــرات اقلیمــی) احســاس مســئولیت میکننــد و مهمتــر از همــه ،موفقیــت
آنهــا در ســرعت بخشــیدن بــه گــذار جمعیتــی بهســوی جمعیتــی ســاکن بــا
رشدی کندتر.
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جمع بندی این موارد چه خواهد بود؟
ممکــن اســت تصــور شــود کشــورهای رو بــه توســعهی موفــق در اقتصــاد جهــان
قــادر خواهنــد بــود ســریعتر از نــرخ رشــد کشــورهای صنعتــی ســابق در قرنهــای
نوزدهــم و بیســتم رشــد کننــد .امــکان اســتفاده از فناوریهــای موجــود و دسترســی
نســبتاً آســان بــه جریــان ســرمایهگذاری از ســوی جهــان ثروتمنــد مزایــای مهمــی
هســتند کــه رشــد در کشــورهای تــازهوارد را تقویــت میکننــد .ا ّمــا اصلیتریــن
بیاطمینانــی ریشــه در سیاســت دارد .میتــوان مدتهــا در مــورد مســایل مربــوط
بــه حکمرانــی بحــث کــرد ،ا ّمــا مــن دانــش اندکــی در ایــن مــورد دارم .کافــی اســت
مشــاهده کنیــم کــه گــذار از فقــر ملّــی بــه رشــد اقتصــادی پایــدار نیازمنــد تع ّهــد
سیاســی مطلــوب در بلندمــدت اســت .هرجومــرج ،خشــونت ،رفیقبــازی و فســاد
در مسیر موفقیت جایی ندارند.
کمیابــی احتمالــی منابــع و فشــار زیســتمحیطی (بهخصــوص تغییــرات
اقلیمــی) مــورد دیگــری هســتند .هیــچ تخمیــن دقیقــی وجــود نــدارد که اگر ســطح
زندگــی جهــان بــه ســطح فعلــی اقتصادهــای پیشــرفته برســد ،امکانــات جهــان توان
حمایــت از چــه تعــداد انســان را خواهــد داشــت .همچــون همیشــه ،پاســخ ایــن
پرســش بــه مســابقهی میــان کمبــود منابــع و پیشــرفت فنــاوری بســتگی دارد.
تغییــرات جمعیتــی و فنــاوری نیروهایــی هســتند کــه دس ـتکم تــا حــدی تحــت
ی قرار دارند.
تأثیر سیاستگذاری عموم 
احتمــاالً کمــی خوشبینانــه بــه نظــر میرســد .کینــز هــم بــه خوشبینــی
شــهرت داشــت و کمتــر نگــران مــواردی ماننــد رشــد بیــش از حــد جمعیــت و فشــار
زیسـتمحیطی در جهــان رو بــه توســعه بــود .او بیشــتر بــر احتمــال افزایــش درآمــد
و کاهــش ســاعات کاری ،تــا جایــی کــه افــراد بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت دچــار
ســردرگمی شــوند ،تأکیــد داشــت .مــن بــا جرمــی بنتــام 5در مــورد اینکــه ســنجاق
بــازی کــودکان (بــه هــر نحــوی) بــه انــدازهی شــعر خوانــدن خــوب اســت همنظــر
پایین فهرست همهی دغدغههایم قرار دارد.
نیستم ،ا ّما این نگرانی خاص در
ِ
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اگــر پلــی واقعــی و طبیعــی بــرای ایجــاد ارتبــاط میــان زمــان حــال و قــرن
آینــده وجــود داشــته باشــد ،بــه نظــرم آن پــل تغییــرات آب و هوایــی اســت .اکنــون
تجســم کنیــم و تصویــری نهچنــدان شــفاف
تنهــا میتوانیــم پایههــای ایــن پــل را ّ
از ایــن پایههــا را ببینیــم .بــا ایــن حــال میتــوان حــس کــرد رویــدادی بــزرگ و
احتماالً شوم ممکن است در افق بلندمدت به وقوع بپیوندد.
در ایــن فصــل بــه آینــده تغییــرات آب و هوایــی میاندیشــم .بهویــژه روی
رابطــهی بیــن طبیعــت و انســان از منظــر مهندســی آب و هــوا 1تمرکــز خواهــم
کــرد .بهســختی میتــوان تصــ ّور کــرد توافــق بینالمللــی الــزامآوری بــرای
کاهــش قابــل توجــه انتشــار گازهــای گلخانـهای حاصــل شــود؛ مگــر اینکــه نوعــی
انقــاب فنــاوری ،کــه در حــال حاضــر قابــل مالحظــه نیســت ،باعــث شــود هزینـهی
تولیــد گســتردهی انــرژی غیرکربنــی در آینــده بــه میــزان زیــادی کاهــش یابــد .در
مقابــل ،تمایــل کشــورهای نســبتاً توســعهیافته کــه خطــر تغییــرات اقلیمــی را
حــس میکننــد ،بــرای بــه کار گیــری یکجانب ـهی مهندســی آب و هــوا میتوانــد
ذرات بازتابدهنــدهی نــور
افزایــش یابــد؛ چــرا کــه راهکارهایــی ماننــد قــراردادن ّ
در ســطح فوقانــی جـ ّو بــا هــدف کاهــش دمــا بســیار ارزان هســتند .چنیــن ترکیبــی
(از عــدم توافــق جهانــی و راهکارهــای انفــرادی کشــورها) باعــث بــه وجــود آمــدن
دو مشــکل در حــوزهی کاالهــای عمومــی خواهــد شــد کــه آن را دوراهــی زوج آثــار
جانبــی بــرای تغییــرات آب و هوایــی مینامــم .ایــن زوج آثــار جانبــی و پیامدهــای
آن موضوع اصلی این فصل آیندهنگری خواهد بود.
صادقانــه بایــد گفــت اندیشــهورزی در مــورد آینــده بیشــتر بــه حــوزهی
داســتانهای علمــی ــــ تخیلــی تعلــق دارد .بیشــتر گمانهزنــی اســت تــا پیشبینــی
و هــر چنــد کام ـ ً
ج نیســت ،ا ّمــا بــر پای ـهی
ا محصــول ایدههــای معاصــر اســتخرا 
آنها قرار گرفته.
امیــدوارم روایــت علمــی تخیلــی خوبــی ،یــا دسـتکم قابــل قبولــی ،باشــد؛ بــه
ایــن معنــا کــه مــا را بــه اندیشــیدن دربــارهی رابطـهی زمــان حــال و آینــده وادار
کنــد و همچنیــن باعــث شــود تصویــر بزرگتــری از بشــریت و شــرایط طبیعـیای
کــه در آن قــرار داریــم ببینیــم .همچنیــن امیــدوارم ایــن روایــت دســتکم تــا
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حــدی ســرگرم کننــده باشــد .پــس ایــن بخــش قــرار اســت مقالــهای دربــارهی
اندیشــیدن و دیــدن تصویــری بزرگتــر باشــد کــه در آن جهتگیــری،
گمانهپــردازی و کمــی هــم نظریهپردازیهــای جســتهوگریخته و نــه نظاممنــد
وجود دارد؛ آن هم عمدتاً بدون نتیجه گیری نهایی.
معتقــدم بــا محــدود کــردن تمرکــز ایــن فصــل روی مهندســی آب و هــوا و
تغییــرات اقلیمــی از روح حاکــم بــر مقالــهی کوتــاه کینــز یعنــی «احتمــاالت
اقتصــادی بــرای نــوادگان مــا» پیــروی کــردهام .بــا توجــه بــه دامنــهی بالقــوه
وســیعی کــه در اندیشــیدن بــه آینــدهی اقتصــاد وجــود دارد ،بــه نظــرم کینــز از
چــرخ زدن در حوزههــای مختلــف اجتنــاب کــرد و در عــوض عمدتـاً روی موضوعــی
خــاص کــه احتمــال کار کمتــر و تفریــح بیشــتر در آینــده بــود تمرکــز کــرد کــه
بــرای او موضــوع کلیــدی بــرای ورود بــه بحــث آینــدهی دور بــود .بــا در نظــر
گرفتــن بیکــران بــودن احتمــاالت مربــوط بــه آینــدهی دور و تمایــل بــه ورود بــه
همــهی آنهــا ،محــدود کــردن نســبی موضــوع بحــث توســط کینــز احتمــاالً
تصمیــم اســتراتژیک عاقالنــهای بــود .مــن هــم تــاش میکنــم شــیوهی
محدودســازی مشــابهی را بــه کار ببــرم .ادعــا نمیکنــم تغییــرات آب و هوایــی
تنهــا موضــوع مهمــی اســت کــه جهــان در یــک قــرن آینــده بــا آن مواجــه خواهــد
شــد .بــا توجــه بــه بیاطمینانــی غبارآلــودی کــه آینــدهی دور و بهخصــوص
موضــوع تغییــرات آب و هوایــی را احاطــه کــرده ،حتــا نمیتوانــم مطمئــن باشــم
ایــن موضــوع آنقــدر هــم کــه انتظــار دارم بــه موضــوع مهمــی تبدیــل شــود .کافــی
اســت بگویــم روی اقتصــاد تغییــرات اقلیمــی تحقیــق کــردهام و فکــر میکنــم ایــن
ـیارهی زمیــن بســیار مهــم خواهــد
موضــوع احتمــاالً (نــه حتمـاً) بــرای آینــدهی سـ ّ
بود ،من در مورد چگونگی این اهمیت اندیشههای درهموبرهمی دارم.
برخــی از دانشــمندان و افــرادی دیگــر معتقدنــد عصــری کــه اکنــون در آن
زندگــی میکنیــم از نظــر زمینشناســی میتوانــد عصــر آنتروپوســین 2نامیــده
شــود .ایــدهی اصلــی چنیــن ادعایــی ایــن اســت کــه وارد دورهای در تاریــخ
زمینشناســی شــدهایم کــه در آن انســانها اصلیتریــن عامــل ،یــا حتــا عامــل
مســلطِ تغییــرات در اکوسیســتم زمیــن در تاریــخ طبیعــی ســاختار زمیــن هســتند؛
2.Anthropocene
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آن هــم در مقیاســی کــه معمــوالً بــه نیروهــای طبیعــی عظیــم ماننــد عصرهــای
یخبندان نسبت میدهیم.
برخــی از ایــن تحــوالت بــا منشــأ بشــری مدتهاســت جریــان دارنــد.
زیس ـتتوده3ی حــدود  ۷میلیــارد بشــر از مجمــوع زیس ـتتودهی دیگــر گونههــای
جانــوری بــزرگ فراتــر م ـیرود و در واقــع از زیس ـتتودهی بســیاری از شــاخههای
ردهبنــدی جانــوران بیشــتر اســت .رد پــای مــا در ســاختار زیســتی متأثــر از فعالیــت
ـیارهی زمیــن همیــن حــاال هــم بســیار عظیــم اســت .در همـهی تاریــخ
بشــر در سـ ّ
طبیعــی ،هیــچ گون ـهی دیگــری از نظــر تســلط بــر زمیــن حتــا نزدیــک بــه بشــر
امروز هم نبوده است.
بــا وجــود ایــن احتمــال تغییــرات اجتنابناپذیــر آب و هوایــی ناشــی از
ـیاره اصلیتریــن عامــل بــرای
فعالیــت بشــر آن هــم در ســطحی گســترده در کل سـ ّ
ارایـهی ایــدهی عصــر آنتروپوســین بــوده اســت .بنابــر تجربــهی شــخصیام میدانــم
کــه بســیار زمــان خواهــد بــرد تــا افــراد ایــن بــاور شــوکآور را بپذیرنــد کــه تأثیــر
انباشــت انتشــار گازهــای گلخانـهای توســط بشــر میتوانــد آنقــدر قدرتمنــد باشــد
که به طور بنیادین آب و هوای زمین را دچار تغییر کند.
بــه اعتقــاد مــن درکناپذیــر بــودن اینکــه انســان میتوانــد چنیــن تأثیــر
عظیمــی را در مقیــاس جهانــی بگــذارد اصلیتریــن عاملــی اســت کــه جلــوی
پذیرش حقیقیت منشأ انسانی تغییرات آب و هوایی را میگیرد.
بســیاری از خواننــدگان بــا ایــدهی تغیــرات آب و هوایــی آشــنایی دارنــد .برخــی
اجــزای اساســی آن را مــرور میکنــم کــه بــه نظــرم بــه هدفــی کــه قصــد دارم در
این فصل به آن برسم مربوط هستند.
گازهــای گلخانــهای از طریــق بــه دام انداختــن و نگــه داشــتن گرمــا ،باعــث
ســیاره میشــوند .مهمتریــن گاز گلخانــهای تاکنــون گاز دیاکســید
گــرم شــدن ّ
کربــن بــوده کــه منشــأ آن ســوزاندن کربــن موجــود در ســوختهای فســیلی و بــه
طــور طبیعــی طــی صدهــا میلیــون ســال ایجــاد شــدهاند .نــرخ انتشــار دیاکســید
کربــن توســط بشــر حتــا در دورههــای زمانــی زمینشناســی نیــز بیســابقه اســت.
3.Biomass

زبالههایی که منشأ زیستی داشته باشند( .مترجم)
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مــا از طریــق اندازهگیــری حبابهــای باریــک هــوا در الیههــای یخهــای قطبــی
میتوانیــم تقریبــاً بــه طــور دقیــق از ســطح دیاکســید کربــن طــی  ۸۰۰هــزار
ســال اخیــر مطلــع شــویم .در حــال حاضــر (ســال  )۲۰۱۳ســطحی از دیاکســید
کربــن را تجربــه میکنیــم کــه حــدود  ۴۰درصــد بیشــتر از باالتریــن ســطوحی
اســت کــه طــی  ۸۰۰هــزار ســال اخیــر ثبــت شــده .اگــر ایــن رونــد رشــد حــدود
یــک قــرن دیگــر ادامــه یابــد ،احتمــاالً بــه ســطحی از دیاکســید کربــن میرســیم
کــه بیــن دو تــا ســه برابــر بیشــتر از باالتریــن ســطوحی اســت کــه طــی دههــا
میلیــون ســال اخیــر بهدســت آمــده .اینرســی موجــود در ســاختار زیســتی زمیــن
باعــث میشــود تغییــرات دمایــی و آب و هوایــی ناشــی از انباشــت دیاکســید
کربــن در ج ـ ّو حتــا اگــر انتشــار چنیــن گازهایــی امــروز بــه طــور کامــل متوقــف
شــود بازهــم بــا تأخیــر چنــد قرنــی (یــا حتــا هــزاران ســال) پدیــدار شــده و بــرای
چندیــن قــرن (و حتــا هــزاران ســال) پابرجــا بماننــد .اینکــه مــا یــک قــرن دیگــر
بــه کجــا خواهیــم رســید و پیامدهــای بعــدی آن چــه خواهنــد بــود بــه عوامــل
بســیاری بســتگی دارنــد کــه بهشــدت نامشــخص هســتند ،ا ّمــا بیشــتر چشـماندازها
ی در مــورد انتشــار
نگرانکننــده بــه نظــر میرســد؛ بهخصــوص اگــر هیــچ اقدام ـ 
دیاکسید کربن انجام نشود که ترس من هم همین است.
در ایــن زمانبنــدی توالــی رویدادهــا ،دوراهــی عمیقــی نهفتــه اســت .از منظــر
اســتانداردهای زمینشــناختی ،ایــن تغییــرات گازهــای گلخانــهای ســرعتی
بیســابقه دارنــد .آنــی بــودن ایــن پدیــده از منظــر زمینشــناختی و بیســابقه
بــودن آن باعــث میشــود آنچــه در پــی آن خواهــد آمــد بــه شــدت نامشــخص
باشــد و ممکــن اســت نتیجــهای فاجعهبــار بــا احتمــال روی دادن کــم ،ا ّمــا بــا
تأثیــر بســیار زیــاد داشــته باشــد .هرچنــد بــا اســتانداردهای دوران حیــات بشــر،
ایــن تغییراتــی کــه بــا چرخ ـهی زمانــی چنــد قــرن بــه میزانــی باورنکردنــی ُکنــد
بــه نظــر میرســد و بنابرایــن فکــر میکنیــم عواقــب آن هــم بســیار دور از مــا
هســتند .انســانها بــرای مواجهــه بــا چنیــن رویدادهــای فاجعهبــاری کــه ایــن
قــدر ُکنــد نمایــان میشــوند نــه از تجربــه برخوردارنــد و نــه از صبــر کافــی .بســیار
عاقالنهتــر اســت اگــر بهجــای مواجهــه بــا مشــکالتی فرضــی بــرای آینــدهای دور
بــه مشــکالتی امــروزی پرداختــه شــود .از همــان آغــاز ،نبــرد علیــه گرمایــش زمیــن
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همزمــان شــامل نبــرد ســخت دیگــری نیــز میشــد؛ متقاعــد ســاختن افــراد بــه
تخیلــی کــه قــرار اســت در
جــدی گرفتــن پدیدههایــی نامشــخص و بهظاهــر ّ
قرنهای پیش رو نمایان شوند.
فکــر میکنــم اینکــه امــروز گفتــه میشــود تأثیــر کلــی تغییــرات آب و
هوایــی بــرای شــرایط بشــر تــا امــروز بســیار انــدک بــوده حــرف درســتی اســت.
تغییــرات آب و هوایــی هنــوز بــر زندگــی افــراد عــادی اثرگــذار نبــوده .در نتیجــه
افــراد عــادی میپرســند چــرا بایــد امــروز را فــدای چیــزی بکننــد کــه در نظــر
آنهــا تخیلــی اســت و قابــل شناســایی نیســت و تأثیــر دقیقــش نامشــخص اســت و
تنهــا در آینــدهای دور بــه تهدیــدی بــرای زندگــی روزمــره تبدیــل خواهــد شــد؟ آن
هــم در صورتــی کــه اصـ ً
ا چنیــن اتفاقــی روی دهــد .مــا تجربـهی چنیــن شــرایطی
را نداریــم .شــاید تمدنهایــی کــه پــس از مــا بیاینــد تجربــهی مواجهــه بــا
تهدیدهایــی تــا ایــن حــد بلندمــدت را داشــته باشــند ،ا ّمــا در حــال حاضــر مــا از
آن بیبهرهایم.
بــه موضــوع احتمــاالً ویرانگــر تغییــرات آب و هوایــی پرداختــم .ماهیــت ایــن
مشــکل ناخوشــایند ایــن اســت کــه هیــچ حــد و مــرز طبیع ـیای بــرای عواقــب
وخیــم انباشــت گازهــای گلخانـهای وجــود نــدارد .بهســختی میتــوان خطــی روی
شــن کشــید و گفــت اوضــاع تنهــا تــا اینجــا بــد میشــود و نــه بیشــتر .تغییــرات
آب و هوایــی بــه طــور غیرمتعارفــی از تــوان بالقــو ه تأثیرگــذاری بــر همـهی جهــان
ســیاره را بــه
برخوردارنــد؛ چــرا کــه در بدتریــن ســناریوها میتواننــد رفــاه کل ّ
ســطحی بســیار پاییــن تنــزل دهنــد .در مــورد تغییــرات آب و هوایــی ،همـهی تخــم
مرغهــای مــا در یــک ســبد قــرار دارنــد و هیــچ راه آشــکاری بــرای تقســیم ایــن
ریســک کالن وجــود نــدارد .پایــان بــاز فاجع ـهی بالقــوهی تغییــرات آب و هوایــی
شــدید باعــث شــده حتــا ویرانــی زمیــن بــه خاطــر میــزان کافــی تجمــع گازهــای
گلخانــهای هــم محتمــل باشــد .امــا منظــور از «میــزان کافــی تجمــع گازهــای
گلخانــهای» کــه میتوانــد ماشــهی تغییــرات آب و هوایــی ویرانگــر را بکشــد
چیســت؟ نمیدانیــم .همهچیــز نامشــخص اســت .نمیتوانیــم از طریــق کنتــرل
تجمــع گازهــای گلخانــهای ،نتایــج آب و هوایــی را کنتــرل کنیــم .در بهتریــن
حالــت از طریــق کنتــرل تمرکــز گازهــای گلخانــهای تنهــا میتــوان احتمــاالت
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خروجیهــای آب و هوایــی را کنتــرل کــرد .بعیــد میدانــم بیاطمینانــی شــدید
مربــوط بــه پیشبینــی تغییــرات اقلیمــی در ســناریوهای مرتبــط بــا تجمــع
گازهــای گلخان ـهای بــرای جهــان جــذاب باشــد؛ چــرا کــه یــک منبــع همیشــگی
توجــه عمومــی عــدم پاسـخگویی قطعــی بــه پرسـشهای
بــرای آزردهخاطــر شــدن ّ
«چه میشود اگر ...؟» است.
زمانــی کــه بیاطمینانیهــای گســترده در ماهیــت تغییــرات آب و هوایــی بــا
یکدیگــر در نظــر گرفتــه میشــوند میــزان نامشــخص بــودن ســناریوهای پیــش رو
افزایــش مییابــد .مشــکل اساســی ایــن اســت کــه اگــر بــه انتشــار گازهــای
گلخانـهای در نــرخ فعلــی بــرای حــدود یــک قــرن دیگــر ادامــه دهیــم ،احتمــاالً از
دامنــهای کــه علــم زمینشناســی عــادی و تجربــهی انســانی نتواننــد مطمئــن
باشــند در نهایــت چــه فرآیندهایــی بــه وقــوع خواهنــد پیوســت و چــه رویدادهایــی
روی خواهند داد بسیار فراتر خواهیم رفت.
علــم و اقتصــاد و تغییــرات آب و هوایــی ،هــر دو ،بــا دامنــهی وســیعی از
نتیجهگیریهــای ظریفــی همراهنــد کــه بــر اســاس بیاطمینانیهــای بــزرگ
شــکل گرفتهانــد .بــا شــاخهی ناشــناختهي انتشــار گازهــای گلخانــهای شــروع
کنیــم .نمیدانیــم مســیر اصلــی و پایــه بــرای آینــدهی انتشــار گازهــای گلخانـهای
چــه خواهــد بــود .نمیدانیــم توافــق جهانــی بــرای محــدود ســاختن انتشــار چــه
خواهــد بــود و حتــا اگــر جهــان روی یــک سیاســت بــه توافــق برســد ،مشــخص
نیســت اهرمهــای ایــن سیاســت ماننــد مالیاتهــا ،مجوزهــای قابــل مبادلــه و
استانداردها چگونه بر انتشار فعلی گازهای گلخانهای اثرگذار خواهند بود.
بیاطمینانــی علمــی بــزرگ دیگــر بــه چگونگــی انباشــت جریــان گازهــای
گلخانـهای از طریــق چرخـهي کربــن بــه صــورت تجمــع موجــود گازهــای گلخانهای
در جـ ّو مربــوط میشــود و حتــا اگــر بــه طــور دقیــق میدانســتیم مســیر ذخیــرهی
گازهــای گلخان ـهای در ج ـ ّو در آینــده چگونــه خواهــد بــود بــاز هــم بیاطمینانــی
زیــادی در ایــن مــورد وجــود داشــت کــه تجمــع گازهــای گلخانـهای چگونــه و چــه
زمانــی بــه افزایــش میانگیــن دمــای جهانــی خواهــد انجامیــد .همچنیــن
بیاطمینانیهــای بزرگــی در ایــن مــورد وجــود دارد کــه تغییــرات میانگیــن
دمــای جهانــی چگونــه باعــث تغییــر در الگوهــای هواشناســی منطقـهای و موقتــی
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میشــود ،کــه بیاطمینانــی در مــورد آنهــا از هــر عــدد میانگیــن جهانــی کــه
میتــوان بهدســت آورد بیشــتر اســت .اینجاســت کــه بیاطمینانیهــای
اقتصــاد وارد میشــوند .چگونــه بیاطمینانیهــا در مــورد انطباقپذیــری نســبت
بــه (و کاهــش) صدمــات ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی در ســطح منطق ـهای بــر
تغییــر مطلوبیــت و رفــاه منطقــهای از طریــق «تابــع ویرانــی » مناســب تأثیــر
میگذارند؟
چــه ارزشهایــی بایــد بــرای تغییــر و تخریــب اکوسیســتم فعلــی مدنظــر قــرار
گرفتــه شــود؟ تغییــرات مطلوبیــت منطقــهای چگونــه میتواننــد در یــک تابــع
مطلوبیــت جهانــی تجمیــع شــوند و اجــزای کلــی آن چــه بایــد باشــند؟ چــه نــرخ
تنزیل ـیای بایــد بــرای محاســبه ارزش امــروز مقادیــر آینــده مــورد اســتفاده قــرار
گیرد؟
نتیجــهی انباشــت ایــن بیاطمینانیهــا روی یکدیگــر بــه یــک بیاطمینانــی
واقعــاً شــگفتانگیز دربــارهی مجمــوع تأثیــر تغییــرات آب و هوایــی بــر رفــاه
میانجامــد و تــازه آنچــه تاکنــون برشــمردهام بخشــی از هم ـهی بیاطمینانیهــا
اســت .بــا در نظــر گرفتــن اینکــه برونیابــی تغییــرات آب و هوایــی حــدود یــک
قــرن آینــده بســیار فراتــر از تجربیــات پیشــین اســت ،ایــن خطــر وجــود دارد کــه
شــرایط بســیار وخیــم شــود؛ بــه گونــهای کــه امــروز حتــا نمیتوانیــم تجســم
کنیــم ـ نقــش ناشــناختههای ناخوشــایند اینجــا غیرقابــل چشمپوشــی اســت.
چنیــن رویدادهــای قــوی ســیاهی 4نماینــدهی رویدادهایــی پــرت هســتند کــه
پیشبینــی آنهــا مشــکل یــا حتــا غیرممکــن اســت و از آنجــا کــه هیــچ
محــدودهی طبیعــیای بــرای امــکان فجایــع مربــوط بــه تغییــرات آب و هوایــی
وجــود نــدارد ،برخــی از رویدادهــای قــوی ســیاه میتواننــد پیامدهــای بســیار
وحشتناکی داشته باشند.
4. Black Swan

قوی ســیاه اصطالحی است که توسط نســیم نیکالس طالب رواج یافته و به واقعهی ناخوشایند اقتصادی
اجتماعی اشاره دارد که قابل پیشبینی نیست و هنگام وقوع تقریباً هیچکس انتظار آن را ندارد .آنچه نسیم
نیکالس طالب انجام داده در واقع بســط نظریهی فیلســوف انگلیســی ،دیوید هیوم ،در این مورد است که
مشــاهدهی هزار قوی سفید باعث نمیشود باور کنیم قوی ســیاه وجود ندارد .آقای طالب این نظریه را به
رویدادهای اقتصادی بسط داد( .مترجم)
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اگــر اینرســی سیســتمیک ماننــد زمــان الزم بــرای سیســتم جهــت حــذف
طبیعــی دیاکســید کربــن اضافــه در جــ ّو کوتــاه میبــود ،همانطــور کــه بــرای
بســیاری از آلودگیهــای مربــوط بــه ذراتــی ماننــد دیاکســید ســولفور ،اکســید
نیتــروژن و ذرات معلــق اینگونــه اســت ،آنگاه موضــوع چگونگــی مواجهــه بــا
ً
کامــا متفــاوت و
بیاطمینانیهــای ســاختاری عمیــق در تغییــرات آب و هوایــی
فوقالعــاده ســاده میبــود .پــس یکــی از اجــزای مهــم یــک اســتراتژی بهینــه
میتوانــد انتظــار کشــیدن و تماشــا کــردن باشــد .یــک سیاســت بهینــه بــرای
تغییــرات آب و هوایــی ،همــراه بــا تــاش بــرای معکــوس ســاختن رونــد فعلــی ،بــه
طــور منطقــی (در کنــار دیگــر اجــزا) بایــد شــامل انتظــار کشــیدن هــم باشــد تــا
ســیارهی زمیــن تــا چــه حــد بهســوی احتمــاالت ناخوشــایند
مشــخص شــود ّ
پیــش مـیرود و در صــورت نیــاز ،اگــر مشــاهده شــد زمیــن بهســوی فاجعــه پیــش
مـیرود ،اصالحاتــی در مســیر ایجــاد شــود .متاســفانه بــه نظــر میرســد جنبههــای
مشکلســاز تغییــرات آب و هوایــی ،تقریبــاً از دیاکســید کربــن موجــود در جــ ّو
گرفتــه تــا جــذب حــرارت و دیاکســید کربــن توســط اقیانوسهــا و بســیاری از
دیگــر جنبههــای مربــوط بیولوژیکــی و فیزیکــی ،همگــی تحــت تأثیــر اینرســی
شــدید انباشــت موجــودی قــرار دارنــد (کــه باعــث میشــود اثــرات آن در آینــدهای
بســیار دور نمایــان شــود) و در نتیجــ ه واکنــش آنهــا بــه اقدامــات مربــوط بــه
معکــوس کــردن ایــن رونــد نیــز بســیار کنــد خواهــد بــود .پــس معکوسناپذیــری
و بیاطمینانــی در مــورد امــکان یادگیــری از اشــتباهات بالقــوه در بــازهی زمانــی
کافــی بــرای معکــوس کــردن شــرایط ویژگیهــای مشــکل تغییــرات آب و هوایــی
است.
آخریــن پیشزمینــه در مــورد تغییــرات آب و هوایــی کــه در مــورد آن بحــث
میکنــم بــه مشــکل عظیــم کاالهــای عمومــی برمیگــردد کــه توســط مــادر
هم ـهی ایــن آثــار جانبــی ایجــاد میشــود .هرچنــد تغییــرات آب و هوایــی کاالی
عمومــی جهانــی بســیار گســتردهای اســت ،بــا ایــن حــال تأثیــرات بهشــدت
نامتقارنــی بــر مناطــق مختلــف جهــان خواهــد داشــت .بــه طــور کلــی ،کشــورهای
فقیرتــر و کمتــر توســعهیافته احتمــاالً از اثــرات منفــی آن بیشــتر آســیب میبیننــد.
عــاوه بــر ایــن ،وقتــی همــهی گفتنیهــا گفتــه شــد و شــدنیها انجــام شــد،
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شــخصاً فکــر میکنــم جایگزینــی فنــاوری انــرژی کربنمحــور بــا فنــاوری انــرژی
غیرکربنمحــور در مقیاســی واقعـاً جهانــی ،گــران ــــ شــاید بســیار گــران ــــ خواهد
بــود .دســتیابی بــه توافقــی جهانــی (همــراه بــا شــیوهی راســتیآزمایی واقعــی و
جریمههــای الــزامآور) بــرای یــک اســتراتژی م ّتحــد و مؤثــر بــرای مقابلــه بــا
تغیرات آب و هوایی در سطح جهانی بسیار دور از انتظار است.
نتیجــهی مــرور پیشزمینههــای مربــوط بــه تغییــرات آب و هوایــی کــه در
بــاال ذکــر شــدند ایــن اســت کــه نســبت دورنمــای اقدامــی بهموقــع بــرای
جلوگیــری از نتایــج ناخوشــایند بدبیــن هســتم .تــا زمانــی کــه مــردم واقعـاً ببیننــد
و حــس کننــد تغییــرات آب و هوایــی بــر زندگــی روزمــرهی آنهــا تأثیــر ســوء دارد،
بعیــد میدانــم کار چندانــی در ایــن مــورد انجــام شــود .اینکــه مــردم تــا چــه
حــد و در چــه زمانــی در آینــده اثــرات منفــی تغییــرات اقلیمــی را بــر زندگــی
روزمــره حــس کننــد ،اینکــه چــه اقدامــی در ایــن مــورد انجــام میشــود و ایــن
اقــدام بســیار دیــر خواهــد بــود (یــا خیــر) همگــی پرسـشهایی هســتند کــه پاســخ
بــه آنهــا تحــت تأثیــر بیاطمینانیهایــی قــرار دارد کــه بســیار انتزاعــی هســتند.
تنهــا چیــزی کــه تقریب ـاً نســبت بــه پیشبینــی آن مطمئــن هســتم ایــن اســت
کــه تــا وقتــی یــک تأثیــر نگرانکننــده (یــا شــاید یــک تهدیــد حتمــی) رویدادهــای
ترســناکی آب و هوایــی باعــث بسیجســازی ناگهانــی تقاضــای از پاییــن بــه بــاال
بــرای اقــدام کــردن نشــود ،تهدیدهــای فرضــی تغییــرات آب و هوایــی بــرای ایجــاد
همکاری جدی جهانی برای مبارزه با این مشکل کفایت نمیکنند.
پــس از ایــن پشــتصحنهی بدبینانــه ،نوبــت بــه مطــرح کــردن موضوعــات
سیارهی مهندسی آب و هوا شده میرسد.
مربوط به ّ
از یــک منظــر ،عبــارت مهندســی آب و هــوا ممکــن اســت تنهــا بازتابدهنــدهی
عصــر آنتروپوســین باشــد کــه در آن انســانها محــرک اصلــی تاریــخ طبیعــی
زمیــن هســتند .ایــن جنبــه از مهندســی آب و هــوا تــا حــد زیــادی غیرعمــدی و
ناخواســته اســت و اثــرات جانبــی تصادفــی تغییــرات عظیمــی را کــه انســان بــا
سیاره ایجاد کرده در بر میگیرد.
اهدافی دیگر در محیط زیست ّ
وجــه دیگــر مهندســی آب و هــوا بــه اقدامــات عمــدی و هــدفدار مربــوط
میشــود .ایــن نــوع مهندســی آب و هــوای هدفمنــد معمــوالً بــا هــدف خنثــی
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ســاختن تغییــرات زیســتمحیطی اســت کــه از طریــق مهندســی آب و هوایــی
ناخواسته ایجاد کردهایم .به این وجه بعدا ً خواهیم پرداخت.
ســیارهی زمیــن را
همیــن حــاال نیــز تــا حــد زیــادی بــه طــور ناخواســته ّ
مهندســی آب و هوایــی کردهایــم .گذشــته از همــهی اینهــا ،افزایــش شــدید
تجمــع گازهــای گلخانــهای در جــ ّو نتیجــهی جانبــی ســوزاندن ذخایــر هنگفــت
ســوختهای فســیلی و تبدیــلآنهــا از کربــن بــه دیاکســید کربــن بــوده .پــس
گرمایــش جهانــی خــود نوعــی مهندســی آب و هــوا اســت و اگــر قــرار بــود برخــی از
«راهحلهــای» پیشــنهادی بــرای مشــکل تغییــرات آب و هوایــی تأثیــری بــر میــزان
اســتفاده از ســوختهای فســیلی داشــته باشــند ،بایــد شــامل تبدیــل نواحــی
ســیاره بــه مــزارع بــادی (مزارعــی کــه در آن توربینهــای بــادی
گســتردهای از ّ
مخصــوص تولیــد بــرق قــرار میگیرنــد) ،مجموعــهی صفحههــای خورشــیدی،
تســهیالت جــذب و انبــار کــردن کربــن و ماننــد آنهــا بشــود کــه پیامدهــای
زیستمحیطی مخصوص به خود را دارند.
حتــا بــدون تغییــرات آب و هوایــی هــم نیــاز کشــاورزی بــه تأمیــن خــوراک
جمعیــت تقریبـاً  ۷میلیــاردی زمیــن ضــرورت مهندســی آب و هوایــی زمینهــا در
مقیاســی جهانــی را نشــان میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،ســکونت ،حمــل و نقــل و
ایجــاد محــل کار بــرای هفــت میلیــارد انســان نیــز نیازمنــد مهندســی آب و هــوا
بــرای تراکــم شــدید اســت .در حالــی کــه چیــن ،هنــد و دیگــر اقتصادهــای رو بــه
توســعه بــه دنبــال اســتانداردهای زندگــی حتــا باالتــر هســتند و در حالیکــه
جمعیــت جهــان همچنــان در یــک قــرن آینــده و بیشــتر رشــد خواهــد کــرد ،امــور
مهندســی آب و هــوا در مقیــاس جهانــی بــه طــرز قابــل توجهــی گســتردهتر
خواهد شد.
نتیجهگیــری اینکــه مهندســی آب و هــوا همــراه بــا رد پــای بــزرگ بشــر
بــرای مدتهــا بــا مــا بــوده و احتمــاالً شــدت آن در آینــده نیــز بیشــتر میشــود،
فرقــی هــم نمیکنــد کــه آب و هــوا چگونــه تغییــر کنــد .بــرای اطمینــان بایــد
اضافــه کــرد تغییــرات آب و هوایــی بُعــد کام ـ ً
ا تــازهای از ایــدهی مهندســی آب و
ســیاره بــا
هــوا را ارایــه کــرده کــه بهخصــوص مهندســی هدفمنــد آب و هــوای ّ
هــدف خنثیســازی اثــرات مهندســی آب و هوایــی ناخواســته ناشــی از انتشــار
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گســتردهی گازهــای گلخانـهای را در بــر میگیــرد .در ادامــه بیشــتر در ایــن مــورد
بحــث خواهــد شــد ،ا ّمــا اکنــون نوبــت درک مفهــوم اصلــی دگرگونیهــای ایجــاد
سیاره به دست بشر است.
شده در ّ
بنابرایــن بهخصــوص بــا تغییــرات آب و هوایــی مهندســی شــده ،و حتــا بــدون
آنهــا ،انســانها و طبیعــت آنقــدر در هــم تنیدهانــد کــه دیگــر موجوداتــی جــدا
بــه حســاب نمیآینــد .ایــن ایــدهای نیســت کــه تنهــا بــه ذهــن مــن رســیده باشــد
ا ّمــا فکــر میکنــم ایــن موضــوع احتمــاالً حــدود یــک قــرن آینــده و بــا شــروع
احتمالــی تغییــرات جــدی آب و هوایــی بــه ذهــن بســیاری از افــراد خطــور کنــد.
موضــوع اساســی اینجــا انســانهایی نیســتند کــه بــرای حفــظ طبیعــت تــاش
میکننــد ،بلکــه بیشــتر در مــورد انســانهایی خواهــد بــود کــه بــه شــیوهای
خردمندانــه همــراه بــا طبیعــت تکامــل مییابنــد .امــا ایــن موضــوع تکامــل
مشــترک بــه میــزان زیــادی ظریــف اســت و بــه گونـهای نامحســوس در زندگــی مــا
ظهــور کــرده و بــه همیــن خاطــر میخواهــم ایــن ایــده را بــا مثالــی مشــخص و
بیارتباط با تغییرات آب و هوایی شرح بدهم.
میتوانســتم مثالهــای پُرشــماری از همتکاملیهــای مشــترک انســان و
طبیعــت در گذشــته ذکــر کنــم ،ا ّمــا آنچــه اینجــا بــرای روشــن شــدن بحــث
انتخــاب کــردهام مراتــع علفبلنــد در امریــکای شــمالی اســت .وقتــی انســانها
کشــف کردنــد بــا اســتفاده از گاوآهــن برگــرداندار شــخمفوالد چگونــه میتــوان
از خــاک حاصلخیــز مراتــع غــرب میانــه بهــره بــرد ،اکوسیســتم مراتــع علفبلنــد
در ایــن منطقــه طــی یــک نســل تقریبــاً بــه طــور کامــل از بیــن رفــت .مراتــع
علفبلنــد امریــکای شــمالی تقریبـاً بــه طــور ناگهانــی بــرای تبدیــل بــه زمینهــای
کشــاورزی شــخم زده شــد .وارد جزییــات ایــن مثــال میشــوم چــرا کــه میخواهــم
از آن بهعنوان نوعی پارادایم بهره ببرم.
آنچــه امــروز پربارتریــن ناحی ـهی کشــاورزی جهــان محســوب میشــود تنهــا
یــک قرنونیــم پیــش بزرگتریــن مراتــع علفبلنــد جهــان بــود .هرچنــد امــروز
مشــخص شــده اکوسیســتم اکنــون ناپدیدشــدهی مراتــع چمنبلنــد غــرب میانــه
امریــکای شــمالی خــودش نســبتاً پدیــدهای متأخــر محســوب میشــود ــــ بــا
عمــری کمتــر از حــدود ده هــزار ســال .اگــر یــک کشــاورز امــروز مجبــور میشــد
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زمیــن کشــاورزی حاصلخیــزش در آیــووا 5را بــه حــال خــود رهــا کنــد ،ایــن
زمیــن چندیــن مرحلـهی متوالــی را پشــت ســر خواهــد گذاشــت و پوشــش گیاهــی
بــه صــورت مراتــع اولیــه بــاز نخواهــد گشــت ،بلکــه بــه نوعــی از درختســتان و
زمیــن جنگلــی کامــل تبدیــل خواهــد شــد .پوشــش گیاهــی منطقــه بهخاطــر
آتشســوزیهای متوالــی در غــرب میانــهی امریــکای شــمالی از درختســتانها
بــه مراتــع تبدیــل شــدند .ایــن آتشســوزیهای گســترده کــه ســابقهی آنهــا بــه
خوبــی ثبــت شــده توســط بومیهــای امریکایــی ایجــاد شــدند و بیشــتر آنهــا از
روی قصــد و بــا اهــداف مربــوط بــه شــکار برافروختــه شــده بودنــد .آنچــه امــروز
«ســوزاندن تجویــزی »6نامیــده میشــود جــزء حیاتــی هم ـهي پروژههــای جــدی
احیای مراتع است.
ا ّمــا ایــن ســوزاندن تجویــزی چــه چیــزی را قــرار اســت احیــا کنــد؟ ایــن
تالشــی بــرای زنــده کــردن «طبعیــت» بــه شــکل خالصــی کــه بــدون دخالــت
انســان بــود ،یعنــی اکوسیســتم درختســتان ،نیســت .احیــای مراتــع تالشــی اســت
بــرای بازگردانــدن اکوسیســتمی کــه همــراه بــا دخالــت انســان تکامــل یافتــه .آیــا
ایــن اکوسیســتم علفبلنــد «طبیعــی» اســت یــا «مصنوعــی»؟ آیــا احیــای آن
نشــاندهندهی احتــرام بــه طبیعــت وحشــی اســت یــا احتــرام بــه گذشــته؟ آیــا
تفاوتــی میکنــد؟ معتقــدم حــدود یــک قــرن دیگــر ،وقتــی اثــرات تغییــرات آب و
هوایــی در ابعــادی گســترده احســاس شــوند ،پارادایــم دوراهــی احیــای مراتــع
علــف بلنــد بــه موضوعــی اصلــی تبدیــل خواهــد شــد .در پارادایــم واضــح مراتــع
علــف بلنــد ،مســألهي تغییــرات آب و هوایــی بیــش از آنکــه تــاش انســان را بــرای
حفــظ طبیعــت مــورد توجــه قــرار دهــد ،در مــورد تکامــل مشــترک خردمندانـهی
انســان بــا طبیعــت خواهــد بــود .بــرای بــه تصویــر کشــیدن انــدازهی قابــل درک
ایــن دو راهــی مربــوط بــه آینــدهی دور در مــورد تغییــرات آب و هوایــی ،از روی
قصــد یکــی از ســناریوهای حــدی و بســیار شــدید بــا احتمــال کــم امــا تأثیــر
فاجعهبــار زیــاد و واکنــش احتمالــی بــه آن را در حــدود یــک قــرن آینــده انتخــاب
5.Iowa

ایالتی در غرب آمریکا( .مترجم)

6. Prescribed Burning
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میکنم.
تغییــرات آب و هوایــی بــا منشــأ انســانی غیرمعمــول هســتند؛ چــرا کــه در
مــورد آن بــه طــور بالقــ ّوه بیمســئولیتی نامحــدودی وجــود دارد و بــازاری هــم
ســیارهی زمیــن را در مقابــل ویرانیهــای فاجعهبــار بیمــه
نیســت کــه بتــوان
ّ
کــرد .بــرای شــرح بیشــتر ایــن احتمــال ،مثالــی را مــرور میکنیــم کــه احتمــاالً
میتوانــد در بدتریــن ســناریوی ممکــن عواقــب بســیار وخیمــی بــه همــراه داشــته
باشد.
ایــن مثــال از یــک فاجعــهی بالقــوه بــه احتمــال انتشــار فاجعهبــار یکــی از
اجــزای بدـبازخــورد چرخ ـهی کربــن در بلندمــدت مربــوط میشــود کــه در حــال
حاضــر در بســیاری از مدلهــای جریــان نادیــده گرفتــه میشــود .نگرانــی اصلــی
وجــود مؤلفههایــی جانبــی اســت ،هرچنــد بــا بیاطمینانــی بســیار بــاال ،کــه از
نظــر مفهومــی بایــد بــا بازخوردهــای گرمایــش جهانــی مربــوط بــه بــازهی زمانــی
کوتاهتــر مدنظــر قــرار بگیرنــد .یکــی از ایــن مؤلفههــای نادیــده گرفتهشــده،
پتانســیل احتمــاالً قدرتمنــد خودتشــدیدکنندهی گرمایــش گازهــای گلخانــهای
اســت کــه بــه آزاد شــدن کربــن منــزوی میانجامــد .مثــال بــارز آن حجــم قابــل
توجــه گازهــای گلخانـهای اســت کــه در حــال حاضــر در پرمافروســت( 7ســردخاک)
و دیگــر انــواع خــاک مرطــوب ،بیشــتر بــه صــورت متــان ،کــه گاز گلخانــهای
قدرتمنــدی اســت ،گرفتــار شــده .ا ّمــا یــک خطــر دورتــر و بــه مراتــب خطرنــاک تــر
کــه بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد آزاد شــدن ناشــی از گرمــای حجــم بیشــتری از
متان گرفتار شده به صورت آذریخ (هیدرات متان) است]۱[ .
احتمــال بســیار ناچیــز امــا مثبتــی وجــود دارد کــه در بلندمــدت (طــی چندیــن
قــرن یــا چنــد هــزاره) اگــر دمــای آبهایــی کــه فــات قارههــا را میشــویند
تنهــا کمــی افزایــش یابــد ،متــان آزاد شــدهی ایــن آذریخهــای دور از ســاحل بــه
جـ ّو زمیــن نفــوذ کنــد .میــزان متانــی کــه در ایــن بخشهــا وجــود دارد گرچــه بــه
طــور دقیــق اندازهگیــری نشــده امــا بســیار زیــاد اســت .برخــی از برآوردهــا از برابــر
بــودن تقریبــی میــزان کربــن در هیــدرات متــان ذخیرهشــده و مجمــوع هم ـهی
ســوختهای فســیلی دیگــر حکایــت دارنــد .در بلندمــدت ،فرآینــد آزادشــدن و
7.Permafrost
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تشــدید متــان میتوانــد فرآینــد گرمایــش را تقویــت کــرده و تســریع ببخشــد .حتــا
اگــر متــان آزادشــده ناشــی از ذوب شــدن الیههــای یــخ و تجزیـهی آذریخهــا قــرار
بــود بــه ســرعت بــه دیاکســید کربــن تبدیــل شــود بازهــم نتیج ـهی احتمالــی
نگرانکننــده بــود .ایــن مکانیــزم یکــی از مظنونیــن اصلــی در واقعـهی بهاصطــاح
پتــم ،8پالئوســن ائوســن حداکثــر حرارتــی ،9در  ۵۵میلیــون ســال پیــش اســت؛
یعنــی زمانــی کــه دیاکســید کربــن و دمــای هــوا طــی حــدود دههــا هــزار ســال
بــه بیشــترین حــد طــی در دوران ثبتشــدهی زمینشناســی رســید .افزایــش
دیاکســید کربــن در دوران پتــم قابــل مقایســه بــا آن چیــزی اســت کــه در صــورت
تــداوم وضعیــت فعلــی مصــرف ســوختهای فســیلی حــدود یــک قــرن آینــده
حاصــل خواهــد شــد .دمــای ســطح جهانــی در دورهی پتــم حــدود  ۵درجــه
ســانتیگراد افزایــش یافــت .اگــر چنیــن رویــدادی بهعنــوان بخشــی از درام
تغییــرات اقلیمــی روی بدهــد ،تحقــق آزاد شــدن متــان در چنیــن حجمــی بــه
چندیــن قــرن زمــان نیــاز دارد؛ چــرا کــه عامــل اولیـهی احتمالــی آن گــرم شــدن
تدریجــی پرمافروســتها و آبهــای اقیانــوس در اعمــاق فــات قــارهای خواهــد
بــود .بنابرایــن ،پدیــدهای اســت بــا احتمالــی ناچیــز کــه تنهــا ممکــن اســت چنــد
قــرن دیگــر ظهــور کنــد (اگــر اصـ ً
ا ظهــور کنــد) ،امــا احتمــال بحــران آب و هوایــی
ناشــی از بازخــورد بــد پرمافروســت و هیــدرات متــان تنهــا نتیجـهی یــک نظریـهی
ریاضــی نیســت و پایــهی فیزیکــی واقعــی دارد .مثالهــای دیگــری بــا پایــهی
فیزیکــی واقعــی را میتــوان ذکــر کــرد کــه میتواننــد بــه نتایجــی فاجعهبــار
ختــم شــوند .عــاوه بــر ایــن ،از آنجــا کــه افزایــش شــدید گازهــای گلخان ـهای
پیشــینهای در دههــا (یــا حتــا شــاید صدهــا) میلیــون ســال گذشــته نــدارد ،احتمال
مخوفــی از یــک خروجــی آب و هوایــی بســیار بــد قــوی ســیاه وجــود دارد کــه
نمیتــوان بــه آن اشــاره کــرد چــرا کــه تاکنــون کســی بــه آنهــا نیندیشــیده
است.
بــه خاطــر پیشــبرد بحــث تصــور کنیــد از حــدود یــک قــرن دیگــر رویــدادی
8. PETM
9. Paleocene–Eocene Thermal Maximum

دورهای از زمینشناسی که در آن دمای زمین در مدت زمانی کوتاه به میزان زیادی افزایش یافت( .مترجم)

 260صد سال دگر

ماننــد آزاد شــدن گســتردهی متــان یــا دیاکســید کربــن بــه طــور جــدی آغــاز
شــود .در ایــن ســناریوی علمــی ــــ تخیلــی ممکــن اســت بــه وحشــت بیفتیــم کــه
در حــال حرکــت در مســیری بهســوی افرایــش دمــا همــراه بــا ذوب شــدن ســریع
و حتــا ســقوط کوههــای یخــی گرینلنــد و غــرب قــارهی قطــب جنــوب بودهایــم
(یــا همــراه بــا تغییــر الگوهــای جریــان اقیانوسهــا یــا تغییــر شــدید الگوهــای
ســیارهی زمیــن یــا ماننــد اینهــا) .نقــاط عطــف ناخوشــایند
بــارش در ســطح ّ
دیگــری نیــز میتــوان یافــت کــه برخــی از آنهــا وقایــع قــوی ســیاه محســوب
میشــوند و اکنــون قابــل تصــور هــم نیســتند .در آن صــورت چــه خواهیــم کــرد؟
در مواجهــه بــا دمــای بــه ســرعت رو بــه افزایــش ،ممکــن اســت وسوســه شــویم از
روی قصــد و بهعنــوان یــک راهکار فــوری بــه مهندســی آب و هــوا روی بیاوریــم کــه
میتوانــد بــرای بازگردانــدن دمــا بــه ســطوحی امنتــر دس ـتکم بــه طــور موقــت
کافــی باشــد و در همیــن حــال تــاش کنیــم (اینبــار شــاید جدیتــر) کــه انتشــار
گازهــای گلخانــهای را بــه میــزان شــدیدی کاهــش دهیــم و اقداماتــی پایدارتــر،
گرچه آهستهتر ،را به کار بگیریم.
مهندســی آب و هــوا در یکــی از تحقیقــات آکادمــی ملّــی علــوم 10بــه ایــن
صــورت تعریــف شــده« :گزینههایــی کــه میتوانــد شــامل مهندســی محیــط
زیســت در مقیــاس بــزرگ بــا هــدف مقابلــه یــا خنثــی ســاختن اثــرات تغییــرات در
شــرایط شــیمیایی جــو باشــد ».یــک مطالعـهی انجمــن ســلطنتی 11نیــز مهندســی
آب و هــوا را اینگونــه تعریــف کــرده« :دســتکاری عمــدی شــرایط زیسـتمحیطی
ســیاره در مقیــاس گســترده بــرای خنثــی ســازی تغییــرات اقلیمــی بــا منشــأ
ّ
انســانی ».گونههــای محتمــل مختلفــی از مهندســی آب و هــوا وجــود دارنــد ،ا ّمــا
تاکنــون تنهــا یــک نــوع از آنهــا بهعنــوان راهحلــی ســریع بــرای مشــکل افزایــش
دمــا شــناخته شــده .ایــن نــوع مهندســی آب و هــوا از طریــق پرتــاب ذرات
بازتابنــدهي نــور بــه ســطح فوقانــی جــ ّو ســایبانی فضایــی را بــا هــدف مســدود
ساختن بخش کوچک ا ّما مهم تشعشعات خورشیدی ایجاد میکند.
از ایــن بــه بعــد در ایــن فصــل بــا سوءاســتفاده از واژهشناســی علمــی هرجــا کــه
10. National Academy of Sciences
11. Royal Society
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اصطــاح مهندســی آب و هــوا را بــه کار میبــرم منظــورم بــه طــور خــاص ایجــاد
یــک ســایبان فضایــی مصنوعــی اســت( .در ادبیــات علــم زمینشناســی ،ایــن
شــیوه در طبقــهی «مدیریــت تشعشــعات خورشــیدی» و در مقابــل طبقــهی
«حــذف دیاکســید کربــن» دســتهبندی میشــود) .میتــوان در مــورد انــواع
دیگــر مهندســی آب و هــوا نیــز حــرف زد امــا بــه نظــرم در ایــن فصــل کوتــاه اجــازه
دارم (و حتــا مفیــد اســت) کــه بــه طــور خــاص روی ایــن گونــه متمرکــز شــوم.
پــس از ایــن بــه بعــد وقتــی در مــورد مهندســی آب و هــوا بحــث میکنــم ،در
واقع مشغول حرف زدن در مورد «سایبان مهندسیشده» هستم.
ســایبان مهندسیشــده توســط ذرات قــرار گرفتــه در ســطح فوقانــی جــ ّو
مشــکالت ،خطــرات و دوراهیهــای مربــوط بــه خــود را ایجــاد میکنــد کــه
بـهزودی بــه آنهــا خواهــم پرداخــت .تقریبـاً هیچکــس چنیــن اقدامــی را بهعنــوان
نخســتین راهحــل در مقابــل تغییــرات آب و هوایــی توصیــه نمیکنــد ،ا ّمــا ایــن
راهکار میتوانــد بهعنــوان جزیــی از یــک مجموعــه اقدامــات ضــروری بــرای مقابلــه
بــا گرمایــش جهانــی نقشآفریــن باشــد .اگــر ،بــه دالیلــی کــه تاکنــون برشــمردهام،
تــا وقتــی اثــرات مشــهود و شــدید آن بــه انــدازهی مثـ ً
ا یــک رکــود جهانــی زندگی
مــا را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد و اقدامــات بســیار کمــی بــرای معکــوس ســاختن
رونــد تغییــرات آب و هوایــی انجــام شــود ،آنوقــت چنیــن راهکاری (ســایبان
مهندسیشــده) میتوانــد پُراهمیــت جلــوه کنــد .همچنیــن در نظــر گرفتــن نــوع
ویــژهای از ســایبان مهندسیشــده میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد تجســم بهتــری
از مجموعـهی مســایل مهمــی داشــته باشــیم کــه ممکــن اســت حــدود یــک قــرن
آینــده ظهــور کننــد کــه ،از همــهی اینهــا گذشــته ،هــدف نهایــی ایــن کتــاب
است.
ســیارهی زمیــن بــه طــور طبیعــی هــر بــار کــه یــک آتشفشــان هــر جــای
ّ
زمیــن فــوران میکنــد یــک ســایبان مهندسیشــده ایجــاد میکنــد؛ بــه شــرطی
کــه در اثــر آن دیاکســید ســولفور کافــی بــه ســطح فوقانــی ج ـ ّو پرتــاب شــود.
ذرات فشــردهای کــه همــراه بــا دیاکســید ســولفور در مافــوق جـ ّو قــرار میگیرنــد
نــور خورشــید را بــاز میگرداننــد و در نتیجــه دمــای ســطح زمیــن را بــه ســرعت
کاهــش میدهنــد .اثــر ایــن رویــداد ســریع نمایــان میشــود؛ هرچنــد عمــر آن

 262صد سال دگر

نیــز کوتــاه اســت؛ چــرا کــه ایــن اجــزای موجــود در استراتوســفر 12بهســرعت
تجزیــه میشــوند (و زیانبــار هــم نیســتند چــرا کــه در ســطح استراتوســفر قــرار
دارنــد و در نتیجــه بــاران اســیدی ناشــی از دیاکســید ســولفور در کار نخواهــد
بــود) .آخریــن بــاری کــه ایــن پدیــدهی طبیعــی روی داد مربــوط بــه فــوران کــوه
آتشفشــانی پیناتوبــو 13در ســال  ۱۹۹۱بــوده کــه بــرآورد میشــود باعــث کاهــش
نیمدرجــه ســانتیگرادی میانگیــن دمــای ســطح زمیــن طــی یــک ســال بعــد
شد؛ هرچند بعد از آن دما به مسیر اصلی خود بازگشت.
دانشــمندان بــرای مدتــی طوالنــی از تأثیــر ایــن ســایبان مهندسیشــدهی
طبیعــی مطلــع بودنــد و میدانســتند بشــر میتوانــد در صــورت تمایــل چنیــن
فرآینــدی را ایجــاد کنــد؛ آن هــم بــه شــیوهای اصالحشــده از طریــق بــه کار
گرفتــن مــواد بازتابنــده موثرتــری از ذرات بــا پای ـهی دیاکســید ســولفور .امــا در
ســال  ،۲۰۰۶پــاول کروتــزن ،14شــیمیدانی کــه جایــزهی نوبــل را در کارنام ـهاش
دارد ،طــرح پیشــنهادی جــدیای را منتشــر ســاخت مبنــی بــر اینکــه بشــریت
بایــد آزادانــه در مــورد نقــش احتمالــی یــک ســایبان مهندسیشــدهی مصنوعــی
بحــث کنــد؛ بهخصــوص در صورتــی کــه تالشهــای ناچیــز بــرای کنتــرل انتشــار
گازهــای گلخانــهای در آینــده ،همانطــور کــه محتمــل بــه نظــر میرســد (و
اکنــون بــرای مــن حتــا محتملتــر نیــز جلــوه میکنــد) در جلوگیــری از
رویدادهــای آب و هوایــی مضــر نــاکام بماننــد ]۲[ .کروتــزن جایــزهی نوبــل را
بهخاطــر تحقیــق در مــورد صدمــات مهندســی آب و هــوای غیرعمــدی بشــر بــر
الیــه اُزون بهخاطــر کلوفروکربنهــا ســاختهی دســت بشــر دریافــت کــرده و بــه
همین خاطر پیشنهاد او با اعتبار علمی و اخالقی باالیی نیز همراه بود.
از آن زمــان بــه بعــد ،بحــث در مــورد تحقیــق و بررســی ســایبان مهندسیشــده
بســیار بــاال گرفتــه .ایــن ایــدهای بســیار جنجالــی اســت .بایــد دوبــاره یــادآوری
کــرد کــه تقریبــاً هیــچ کارشــناس جــدیای ســایبان مهندسیشــده را بهعنــوان
12. Stratosphere

دومین الیهی بزرگ اتمسفر که پوشن سپهر نیز نامیده میشود( .مترجم)
کوه آتشفشانی پیناتوبو در کشور فیلیپین قرار دارد( .مترجم)

13. Pinatubo
14. Paul Crutzen
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نخستین راهحل برای دفاع در مقابل تغییرات آب و هوایی توصیه نمیکند.
ا ّمــا در حقیقــت ایــن شــیوه تنهــا راهکاری اســت کــه میتوانــد دمــای ســطح
جهــان را بــه ســرعت پاییــن بیــاورد و بنابرایــن تنهــا واکنــش بشــر محســوب
میشــود کــه میتوانــد اثــرات مســیر رو بــه افزایــش دمــا را بهســرعت دفــع کنــد
و در مقایســه بــا آن راهکاری ماننــد کاهــش انتشــار دیاکســید کربــن بهخاطــر
اینرســی تأخیــری بلندمــدت ب ه ُکنــدی بــر تغییــرات آب و هوایــی اثــر میگــذارد.
حتــا اگــر میشــد آن را بهســرعت محقــق کــرد ،زمانــی کــه نشــانههای فاجعهبــار
گرمایــش جهانــی پدیــدار شــوند ،بعیــد اســت توقــف کامــل انتشــار دیاکســید
کربــن نیــز بتوانــد جلــوی آنهــا را بگیــرد .بــا در نظــر گرفتــن بزرگــی مســألهی
کاالهــای عمومــی بینالمللــی و در نظرگرفتــن هزینههــا و بیاطمینانیهــا
مربــوط بــه آن ،بســیاری (از جملــه مــن) متأســفانه نامحتمــل میداننــد کــه پیــش
از ملمــوس و قریبالوقــوع شــدن خطــرات تغییــرات اقلیمــی ،کاهــش جهانــی
چشمگیری در انتشار گازهای گلخانهای ایجاد شود.
مــورد دیگــر دربــارهی مهندســی آب و هــوا هزینــه بســیار پاییــن آن اســت .امــا
ایــن هزین ـهي بســیار پاییــن خــوب اســت یــا بــد؟ در واقــع ،هزین ـهی غیرعــادی
پاییــن ســایبان مهندسیشــده بهخاطــر امــکان اســتفاده در مقیــاس بســیار
گســترده میتوانــد بــه کابــوس کاالی عمومــی ارزانقیمــت تبدیــل شــود کــه خــود
رقیبــی بــرای مشــکل تغییــرات آب و هوایــی خواهــد بــود .ایــن دوراهــی اثــرات
سیاره مشکلساز باشد.
جانبی میتواند برای آیندهی ّ
فهرســتی طوالنــی از مــواردی وجــود دارنــد کــه میتواننــد در میــان معایــب
یــک ســایبان مهندسیشــده قــرار بگیرنــد .نخســت اینکــه چنیــن راهکاری تأثیــری
بــر مشــکل تراکــم زیــاد و غیرطبیعــی دیاکســید کربــن نــدارد .دیگــر مشــکل
اساســی بــه اســیدی شــدن اقیانوسهــا بــاز میگــردد کــه ممکــن اســت بــا شــتاب
افزایــش یابــد .بنابرایــن نابــودی کل اکوسیســتم اقیانوسهــا ،شــامل از بیــن رفتــن
صخرههــای مرجانــی ،بــدون تغییــر باقــی خواهــد مانــد .در واقــع ،میتــوان
اســتدالل کــرد حــل مشــکل دمــای ســطح کــرهی زمیــن در گرمایــش جهانــی
بــدون کاهــش ســطح دیاکســید کربــن میتوانــد باعــث ایجــاد تصــوری اشــتباه در
مورد امنیت زیستی شود.
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اثــرات کامــل ســایبان مهندسیشــده بهشــدت نامشــخص اســت .دانســتههای
اندکــی هــم کــه در مــورد آنچــه ممکــن اســت روی بدهــد داریــم ،از
شبیهســازیهای رایانههــای بهدســت آمــده کــه ذاتــاً بــه پارامتریســازی،
فرمهــای مربــوط بــه توابــع و باألخــره برخــورداری از درکــی درســت از ســاختار
کلّــی وابســته اســت .پیشبینــی دقیــق از الگوهــای هواشناســی منطق ـهای ،ماننــد
رویدادهــای آب و هوایــی محلــی ،نقطــه ضعــف مدلهــای عــددی آب و هــوای
جهانی محسوب میشوند.
ً
ذرات بــه
در نتیجــه در حالیکــه تقریبــا میتــوان مطمئــن بــود پرتــاب ّ
مافــوق جــ ّو میانگیــن دمــای جهانــی را کاهــش میدهــد ،در مــورد اینکــه در
زمانهــا و مکانهــا مختلــف روی زمیــن چــه رویدادهــای آب و هوایــی رخ خواهنــد
داد ،بیاطمیانــی بســیاری وجــود دارد .بــرای بســیاری از شــهرها ،قانــون پیامدهــای
ناخواســته بســیار مهــم خواهــد بــود .تقریبـاً بــا اطمینــان میتــوان گفــت الگوهــای
بــارش تغییــر خواهنــد کــرد ،شــاید بهشــدت بدتــر شــوند .همچنیــن تهدیدهــای
متوجــه الیـهی اُزون هســتند .اگــر برخــی از عناصــر اساســی در مدلهــا
احتمالــی
ّ
نادیــده گرفتــه شــوند ،نتیجــهي کار میتوانــد بــه نمونــهي دیگــری از مــواردی
تبدیــل شــود کــه در آن ت ّکبــر انســان رویــداد قــوی ســیاه دیگــری را رقــم زده .از
ایــن منظــر ،احتمــال بــاالی تبدیــل شــدن درمــان بــه مشــکلی وخیمتــر از
بیمــاری میتوانــد باعــث صرفنظــر از اندیشــیدن بیشــتر در مــورد چنیــن
راهکاری بشود.
ســایبان مهندسیشــده حتــا اگــر بــه بهتریــن نحــو عمــل کنــد بازهــم راهحلــی
موقــت اســت کــه بایــد بــه طــور دایــم تمدیــد شــود .در مــورد دیاکســید ســولفور،
اثــر هواپخــش 15حــدود یــک ســال باقــی میمانــد و در نتیجــه استراتوســفر بایــد
بــه طــور دایــم بــا ذرات ســولفات توســط راکتهــا ،بالنهــا ،هواپیماهــا و هــر
وســیلهی دیگــری تغذیــه شــود .ایــن جنب ـهی موقتــی میتوانــد نســبتاً خــوب یــا
نســبتاً بــد باشــد ،بــا توجــه بــه اینکــه از کــدام منظــر بــه آن نگریســته میشــود.
از یکســو ،ایــن فرآینــد میتوانــد در هــر زمــان تعلیــق یــا حتــا متوقــف شــود.
بــرای مثــال میتــوان امیــد داشــت ایــن توقــف پــس از کاهــش جــدی در انتشــار
15.Aerosol
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گازهــای گلخانــه کــه در میانمــدت حاصــل میشــود روی دهــد (هرچنــد ایــن
پرســش باقــی میمانــد کــه تــا چــه حــد میتــوان اطمینــان داشــت سیســتم بــه
ذرهپاشــی
وضعیــت «نرمــال» بــاز میگــردد) .از ســوی دیگــر ،رفتــن بهســوی ّ
ســیاره را بــه راهکار درمانــی اعتیــادآور و طبعــاً بســیار
اســتراتفور میتوانــد
ّ
خطرناک وابسته کند که در آن صورت تو ّقف آن کار سادهای نخواهد بود.
اســتدالل دیگــری کــه معمــوالً علیــه ســایبان مهندسیشــده ارایــه میشــود
ذرات بازتابنــده در
بــه مســألهی خطــر اخالقــی مربــوط میشــود .قــراردادن ّ
اســتراتفور بســیار ارزان اســت .اســتداللی کــه معمــوالً در مقابــل تحقیــق دربــارهی
ســایبان مهندسیشــده ،یــا در آســتانهی ورود بــه بحــث در مــورد آن مطــرح
ی بفهمنــد ایــن رویکــرد تــا چــه حــد
میشــود ایــن اســت کــه اگــر افــکار عموم ـ 
ارزان و آســان اســت ،آن را بهاشــتباه بهعنــوان «راهحلــی» نهچنــدان گــران بــرای
مشــکل تغییــرات آب و هوایــی بــا منشــأ انســانی در نظــر میگیرنــد .بــا ایــن
منطــق ،حتــا انتشــار چنیــن اطالعاتــی هــم میتوانــد از ارادهی سیاســی بــرای
پــای نهــادن در مســیر دشــوار کاهــش چشــمگیر انتشــار گازهــای گلخانــهای
بکاهــد .پــس در نتیجــه شــاید بهتــر اســت از همــان اول اصـ ً
ـا بحــث ایــن راهکار
مطرح نشود.
هــدف مــن ورود بــه جزییــات مربــوط بــه مزایــا و معایــت راهکار ســایبان
مهندسیشــده بــرای مســألهی تغییــرات آب و هوایــی نیســت .تنهــا قصــد دارم
دانشــی ابتدایــی را در مــورد موضوعــات اساســی آن ارایــه کنــم .ایــن رویکــرد در
حــال حاضــر توجــه کافــی را کســب کــرده؛ تــا جایــی کــه همیــن حــاال هــم بخــش
قابــل توجهــی از ادبیــات علــم هواشناســی بــه آن اختصــاص یافتــه و میتــوان
بهوسیلهی فضای مجازی در مورد آن اطالعاتی بهدست آورد.
تــا ایــن لحظــه بــه نظــرم خطــوط کلــی یــک اجمــاع علمــی در مــورد نقــش
رویکــرد ســایبان مهندسیشــده بــرای مســألهی تغییــرات آب و هوایــی نمایــان
شــده .همــهی افــراد بــا آنچــه بهعنــوان یــک اجمــاع وصــف میکنــم موافــق
نیســتند ،امــا تعــداد موافقــان آنقــدر هســت کــه ارزشــش را داشــته باشــد طرحــی
کلی را بیش از پیش رفتن ترسیم کنیم.
تقریب ـاً همــه موافقنــد ســایبان مهندسیشــده پیشــنهادی ترســناک اســت؛
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همــراه بــا خطــرات ذاتــی کافــی کــه آن را بــه گزین ـهای نامطلــوب در مقایســه
بــا بســیاری از اســتراتژیهای متعــارف بــرای کاهــش شــدید انتشــار گازهــای
گلخانــهای تبدیــل میکنــد .همچنیــن تقریبــاً همــه موافقنــد کــه ســایبان
مهندسیشــده در مقایســه بــا شــیوههای متعــارف کاهــش شــدید انتشــار
گازهــای گلخانـهای ،احتمــاالً راه بهمراتــب ارزانتــری بــرای پاییــن نگــه داشــتن
میانگیــن دمــای جهانــی خواهــد بــود .بخــش بحــث برانگیزتــر اجماعــی در حــال
ظهــور اســت کــه میگویــد خطــرات اجتنــاب از تحقیــق در مــورد ســایبان
مهندسیشــده در حــال حاضــر (یــا در آینــدهای نزدیــک) بیشــتر از خطــرات
انجــام تحقیقاتــی اولیــه در حــال حاضــر (یــا در آینــدهای نزدیــک) در مــورد ایــن
راهکار اســت .مهمتریــن اســتدالل در دفــاع از انجــام تحقیقــات همــان اســت
کــه ابتــدا توســط پــاول کروتــزن در ســال  ۲۰۰۶مطــرح شــد و آن زمــان از
حمایــت کافــی برخــوردار نشــد و حتــا اکثریــت جامعـهی علمــی بــا آن مخالفــت
کردند.
ایــن اســتدالل ســاده اســت :اقداماتــی کــه تاکنــون بــرای مهــار انتشــار گازهــای
گلخانــهای انجــام شــده متأســفانه ناکافــی بودهانــد و بــه نظــر میرســد بــرای
آینــدهای قابــل تصــور نیــز همچنــان ناکافــی باقــی بماننــد .در ایــن شــرایط در
نهایــت اگــر دمــای هــوا در آینــده بهشــدت افزایــش یابــد و خطــر قریبالوقــوع
یــک فاجعـهی جهانــی حــس شــود ،چــه بایــد کــرد؟ یــک ســایبان مهندسیشــده
در حــال حاضــر تنهــا راهکار قابــل تصــور بــرای کاهــش ســریع میانگیــن دمــای
جهانــی اســت .در مجمــوع ،بــا در نظــر گرفتــن هم ـهی مــوارد ،پیــش از اینکــه
تمایلــی بــرای بهکارگیــری ایــن راهکار ایجــاد شــود ،بهتــر نیســت شــناختمان را
تــا حــد امــکان افزایــش داده و آمــاده شــویم؟ در نتیجــه اســتدالل مربــوط بــه دفــاع
از انجــام تحقیقــات در مــورد ســایبان مهندســی در حــال حاضــر در حقیقــت تقریبـاً
استدالل پیشفرض است.
حتــا بــا تاکیــد بــر اجتنابناپذیــری ذاتــی بهکارگیــری یــک ســایبان
مهندسیشــده در آینــده ،ایــن اســتدالل پیشفــرض را تقویــت میکنــم .ایــن
اجتنــاب ناپذیــری از جنبـهی دیگــر کاالهــای عمومــی زوج اثــرات جانبــی تغییــرات
آب و هوایی ناشی میشود که تا اینجا توجه چندانی به آن نشده است.
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اســکات بــرت ،16در مقالـهای هوشــمندانه و مهــم با عنــوان «اقتصــاد باورنکردنی
مهندســی آب و هــوا »17توجهــات را بــه ایــن موضــوع جلــب کــرد کــه ایجــاد و
نگــهداری یــک ســایبان مهندسیشــده میتوانــد بــه حــدی باورنکردنــی ارزان
مصممــی حتــا بــا اقتصــادی بــا انــدازه متوســط ،اگــر
باشــد ]۳[ .اساسـاً هــر کشــور ّ
بــا مخالفتــی مواجــه نشــود ،میتوانــد در پاســخ بــه نیــازش بــرای کاهــش ســریع
دما سایبان مهندسیشدهی مخصوص به خود را برپا کند.
اینهــا زوج اثــرات جانبــی مرســوم محــدود ســاختن گازهــای گلخانــهای را
تشــکیل میدهنــد .اثــرات جانبــی متعــارف تغییــرات آب و هوایــی مــادر هم ـهی
اثــرات جانبــی اســت؛ چــرا کــه کاســتن از گازهــای گلخان ـهای بهخاطــر مشــکالت
دســتیابی بــه توافــق جهانــی معنــادار (همــراه بــا امــکان نظــارت بــر اجــرا و
تنبیهــات الــزامآور) بــرای کاالهــای عمومــی جهانــی کماثــر کــردن تغییــرات آب و
هوایــی بهنســبت بســیار گــران اســت امــا یــک ســایبان خورشــیدی مهندسیشــده
میتوانــد پــدر هم ـهی اثــرات جانبــی نامیــده شــود؛ چــرا کــه کاهــش میانگیــن
دمــای هــوا توســط آن بســیار ارزان اســت؛ هــر کشــور میتوانــد یکجانبــه از آن
بــرای برطــرف ســاختن نیــازش (بــرای کاهــش دمــا) بهــره ببــرد و در نتیجــه
«کاالی عمومی بدی» را به چندین کشور دیگر تحمیل کند.
ـیارهای کــه
اکنــون اجــازه بدهیــد بــه نقط ـهی اوج گمانهزنیهایــم در مــورد سـ ّ
آب و هــوا در آن مهندســی شــده برســم .البتــه کــه در حــال نــگارش داســتانی
علمی ــ تخیلی هستم که ممکن است به دالیلی بسیار هرگز تحقق نیابد.
وجــه واقعگــرای مــن میگویــد تــا وقتــی خطــرات آشــکار و حاضــر تغییــرات
آب و هوایــی کــه تهدیدکننــدهی زندگــی عــادی باشــند مشــاهده نشــوند ،جهــان
تنهــا بــه حــدی انــدک انتشــار گازهــای گلخانـهای را محــدود خواهــد کــرد .مــادر
همــهی اثــرات جانبــی اینجــا بســیار قــوی عمــل میکنــد .هزینههــای
فناوریهــای غیرکربنــی بســیار بــاال اســت و ســطح بســیار باالیــی از همکاریهایــی
بیــن المللــی بــرای آن مــورد نیــاز اســت کــه حداقــل فعـ ً
ـا محقــق نشــده .خطــر
16. Scott Barrett
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تغییــرات آب و هوایــی در مقایســه بــا مشــکالتی کــه در حــال حاضــر وجــود دارنــد
بســیار دور ،بســیار تخیلــی و مربــوط بــه آینــدهای دور بــه نظــر میرســند .بــه
همیــن خاطــر انتظــار اینکــه مــردم اکنــون بــه گونــهی دیگــری بیندیشــند و
عمــل کننــد ،بهویــژه در عرصــهی بینالمللــی ،خواســتی بهمراتــب فراتــر از
طبیعت بشر است.
متأســفانه فکــر میکنــم ماجــرا اینگونــه خواهــد بــود کــه جهــان بــدون هیــچ
کاهشــی بــه انتشــار مقادیــر هنگفتــی از گازهــای گلخانـهای ادامــه خواهــد داد تــا
بحرانــی ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی آشــکارا نمایــان شــود .اینجــا در چیــزی
شــبیه بــه تلــهی مالتوســی 18گرفتــار شــدهایم .نگرانــی مــن ایــن اســت کــه
مکانیــزم متعادلســازی جهــان حقیقــی بــه گونـهای اســت کــه گازهــای گلخانـهای
همچنــان انباشــته شــوند تــا وقتــی برخــی از خطــرات آشــکار و حاضــر تغییــرات آب
و هوایــی تــا حــدی نمایــان شــوند کــه نیازمنــد اقدامــی فــوری باشــند .مــادر
هم ـهی اثــرات جانبــی در مقابــل همــکاری جهانــی جــدی مقاومــت خواهــد کــرد
تــا وقتــی آشــکار شــدن اثــر حقیقــی ترســناک (یــا شــاید خطــری بســیار قریــب
الوقــوع) رویدادهــای آب و هوایــی باعــث بســیج عمومــی واقعــی و فشــار از پاییــن
به باال برای اقدامی عاجل شود.
بیاطمینانیهــای ســاختاری عظیــم در مــورد زمانبنــدی رونــد انتشــار
گازهــای گلخانــهای و آنچــه در پــی آن روی خواهــد داد هســت کــه وقتــی
تهدیدهــای مســتقیم تغییــرات آب و هوایــی را ،بــه هــر نحــوی کــه تعریــف شــده
باشــند ،نخســتین بــار ظاهــر شــوند در بــر میگیــرد .بــه بیــان دیگــر اینکــه
آســتانهی کربنــی کــه بــه بحرانــی شــدن شــرایط میانجامــد زمانــی مشــخص
خواهــد شــد کــه نشــانههای ایــن بحــران مشــاهده شــود و از حــاال نمیتــوان ایــن
آستانهی بحرانی را تعیین کرد.
بــه بیــان دیگــر ،ابتــدا بایــد ســطحی از تغییــرات آب و هوایــی را کــه در آن
18.Malthusian Trap

بنابر تلهی مالتوس ،که به خاطر توماس مالتوس اینگونه نامگذاری شــده ،پیشرفت بشر تنها باعث افزایش
جمعیت شده و تأثیری بر سطح زندگی افراد ندارد .البته بسیاری از کشورها در مقاطعی توانستهاند از تلهی
مالتوسی خارج شوند( .مترجم)
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افــراد عــادی خواســتار اقــدام فــوری میشــوند تعریــف کــرد .ســپس بــه شــیوهای
مرســوم مســیر تغییــرات آب و هوایــی را ترســیم کــرد .وقتــی اقدامــی مهــم انجــام
خواهــد شــد حــدودا ً زمانــی خواهــد بــود کــه مســیر تغییــرات آب و هوایــی از حــد
نصــاب الزم بــرای اقــدام فراتــر رود .در نتیجــه وجــه بدبیــن مــن میگویــد تــا
وقتــی در آینــدهي نامعلــوم و نامشــخص کــه پیامدهــای مســتقیم تغییــرات آب و
هوایــی از حــد نصــاب الزم بــرای اقــدام فــوری عبــور کننــد ،بــه انباشــتن گازهــای
گلخانهای ادامه میدهیم.
ا ّمــا در ایــن لحظــه اســت کــه پــدر هم ـهي آثــار جانبــی وارد عمــل میشــود.
ایجــاد یــک ســایبان بهوســیله مهندســی آب و هــوا بســیار ارزان اســت و در نتیجــه
ایجــاد یکجانب ـهی آن بهخصــوص توســط کشــورهایی کــه بهشــدت از تغییــرات
آب و هوایــی آســیب دیدهانــد و جامع ـهی آنهــا خواســتار اقــدام فــوری هســتند،
مقاومتناپذیــر خواهــد بــود .ســناریوی کابوسبــار مــن بــرای یــک قــرن و چنــدی
بعــد ایــن اســت کــه تنشــی باورنکردنــی میــان زوج آثــار جانبــی تغییــرات آب و
هوایــی وجــود داشــته باشــد .در اینصــورت جهــان آینــده در موقعیــت بــدی قــرار
خواهد گرفت.
در مــورد هم ـهی اینهــا چــه بایــد کــرد؟ بــه نظــرم نمیتــوان بیــش از ایــن
تأکیــد کــرد کــه هرچــه زودتــر جهــان پــی ببــرد یــک ســایبان مهندسیشــده
میتوانــد بــه پــدر هم ـهی آثــار جانبــی تبدیــل شــود ،بــرای پیامدهــای احتمالــی
آن آمادهتــر خواهیــم بــود .فکــر نمیکنــم بیتوجهــی بــه ایــن زوج از آثــار جانبــی
تغییرات آب و هوایی راهکاری معقول یا حتا عملی باشد.
نخســت اینکــه نیــاز شــدیدی بــه نوعــی از یــک چارچــوپ بینالمللــی فراگیــر
بــرای مواجهــه بــا مســایل مربــوط بــه ســایبان مهندسیشــده وجــود دارد .اکنــون
بــرای گمانهزنــی در مــورد شــکل نهایــی ایــن چارچــوب بســیار زود اســت ،ا ّمــا
نشس ـتهای اولیــه بــرای بحــث در مــورد ایــن مشــکل و مباحــث مربــوط بــه آن
میتوانــد و بایــد ب ـهزودی آغــاز شــود .خواســت نهایــی بایــد توســعهی قوانیــن و
مقرراتــی همــراه بــا شــیوهای از حکمرانــی باشــد؛ بــه گون ـهای کــه بــرای تصمیــم
گیــری در مــورد چگونگــی و زمــان بــه کار گرفتــن ســایبان مهندسیشــده توســط
جامعــهی جهانــی بــه کار بیایــد .اکنــون بــرای بحــث در مــورد چگونگــی ایــن
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قوانیــن بســیار زود اســت ،ا ّمــا بــرای بحــث در مــورد مســایلی کــه احتمــاالً در ایــن
چارچوب قرار خواهند گرفت به هیچ وجه زود نیست.
مــا بایــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت و در ســریعترین شــکل ممکــن
شــناختمان را در مــورد ســایبان مهندسیشــده افزایــش دهیــم کــه احتمــاالً
شــامل بهکارگیــری آزمایشــی آن در مقیاســی کوچــک نیــز میشــود .اســتدالل
مربــوط بــه خطــر اخالقــی کــه در مخالفــت بــا تحقیقــات در مــورد ســایبان
مهندسیشــده بــه کار م ـیرود ایــن اســت کــه اگــر افــکار عمومــی دریابنــد کــه
ایــن رویکــرد تــا چــه انــدازه ارزان اســت ،ممکــن اســت بــا «راهحلــی » نهچنــدان
ش انســانی فریفتــه شــوند .مــن
گــران بــرای مشــکل تغییــرات آب و هوایــی بــا منـ 
درســت خــاف ایــن فکــر میکنــم :اگــر افــکار عمومــی مشــاهده کننــد کــه
ســایبان مهندسیشــده توســط دولتهــا مدنظــر قــرار گرفتــه و در جامعــه جهانــی
در مــورد آن بحــث میشــود ،بــه دالیلــی بســیار ،درخواهنــد یافــت مشــکل تغییرات
آب و هوایــی تــا چــه حــد واقعــاً جــدی اســت .اگــر پــدر همــهی آثــار جانبــی
(ســایبان مهندسیشــده) مــا را بــه جایــی میکشــاند کــه بایــد دورنمــای آن را
جــدی بگیریــم ،پــس شــاید بــرای غلبــه بــر مــادر همـهی آثــار جانبــی بایــد بیشــتر
تــاش کنیــم؛ آن هــم از طریــق مذاکــره بــرای معاهــدهای بیــن المللــی کــه
جزییــات مربــوط بــه تقســیم هزینـهی ســنگین محدودســازی شــدید انتشــار کربــن
جهانی را چکشکاری کند.
بــرای جمــع بنــدی بایــد گفــت ایــن مشــکل ،ســناریوی علمــی ــــ تخیلــی
منتخــب مــن ،بــرای بزرگتریــن معضــل جهــان در حــدود یــک قــرن آینــده
اســت .تنشــی درهمتنیــده و در مقیــاس بــزرگ میــان «بشــریت» و «طبیعــت»
کــه بــرای مدتــی طوالنــی در حــال شــکل گرفتــن بــود و مقیــاس عظیــم آن کــه
ابتــدا در اوایــل قــرن بیسـتویکم آشــکار شــد و عصــر آنتروپوســین نــام گرفــت تــا
آغــاز قــرن بیسـتودوم بســیار قویتــر و عریــض تــر خواهــد شــد .آن زمــان دیگــر
هیــچ تو ّهمــی در مــورد نگـهداری و حفــظ طبیعــت توســط انســانها باقــی نخواهــد
مانــد و مســألهی اصلــی ایــن خواهــد بــود کــه انســانها بــه گون ـهای خردمندانــه
همــراه بــا نســخهای از طبیعــت کــه بــه خاطــر فعالیــت بشــر بــرای همیشــه تغییــر
کرده تکامل یابند.
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عامــل محــرک در ایــن گــذار تنــش میــان زوج آثــار جانبــی تغییــرات آب و
هوایــی خواهــد بــود .مــادر همـهی آثــار جانبــی قدرتمندتــر از آن خواهــد بــود کــه
بهــای کاالی عمومــی گــران پرداخــت شــود؛ بهخصــوص کــه اثــرات احتمالــی
تغییــرات آب و هوایــی بــرای افــراد عــادی ملمــوس نیســت .توجــه بیشــتر بــه
دیگــر نگرانیهــا نیــز جلــوی کاهــش چش ـمگیر انتشــار کربــن را در حــال حاضــر
نخواهــد گرفــت .ایــن شــرایط بیعملــی نســبی کموبیــش تــا زمانــی ادامــه
خواهــد یافــت کــه میــزان کافــی گازهــای گلخانـهای در بلندمــدت در جـ ّو انباشــته
شــده و خطــر واضــح و حاضــر تغییــرات آب و هوایــی بــه گونـهای نمایــان شــود کــه
نیازمنــد اقدامــی فــوری باشــد .بنابرایــن پیشبینــی بدبینانــه ایــن اســت کــه رونــد
فعلــی (انتشــار گازهــای گلخانــهای) تــا زمــان بــه جــای گذاشــتن اثــر واقعــی
هولنــاک (یــا شــاید تنهــا تهدیــد واقعــی قریبالوقــوع) آب و هوایــی ادامــه خواهــد
یافــت و اینجاســت کــه بســیج عمومــی بــرای خواســت اقدامــی فــوری شــکل
میگیــرد .وقتــی شــهروندان عــادی دریابنــد تغییــرات آب و هوایــی تهدیــدی
جــدی و فــوری بــرای رفــاه جهانــی اســت ،بــرای مثــال میتوانــد بــه رکــودی
عمیــق و طوالنــی بینجامــد ،آنــگاه انجــام اقدامــی اساســی بــه طــور جــدی در
دستور کار قرار میگیرد.
بــا توجــه بــه پیچیدگــی باورنکردنــی ایــن متغیــر تصادفــی ،وقتــی چنیــن
تهدیــد آب و هوایــی مشــهودی بــرای نخســتینبار نمایــان میشــود بســیار
نامشــخص اســت .گرچــه احتمــاالً همیــن حــاال هــم بــرای اقــدام چارهســاز دیــر
شــده .ایــن اثــرات بــه هــر نحــوی و در هــر زمانــی نمایــان شــوند ،پــدر همـهی آثار
جانبــی باعــث خواهــد شــد هــر کشــوری کــه احســاس کنــد بهخاطــر اثــرات
تغییــرات آب و هوایــی تحــت فشــار قــرار گرفتــه و موجودیتــش تهدیــد میشــود
بــا بهکارگیــری اقــدام یکجانبــه و بهخصــوص ایجــاد ســایبان مهندسیشــده
که بسیار کم هزینه است وسوسه شود.
بــه طــور قطــع بســیاری از پیشــرفتهایی کــه امــروز غیرقابــل پیشبینــی
هســتند در یــک قــرن آینــده ممکــن اســت باعــث شــوند رونــد منتهــی بــه ایــن
کابــوس متوقــف شــده و جلــوی تحقــق گرفتــه شــود .ا ّمــا تصــور کنیــد چیــن و
هنــد بــه رشــد ســریع خــود ادامــه دهنــد و کشــورهای بیشــتری بــا میــل بــه مـ ّزه
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کــردن ســبک زندگــی پیشــرفته بــه کاروان رشــد آنهــا بپیوندنــد .تصــور کنیــد
ایــاالت متحــد و ژاپــن و چندیــن کشــور دیگــر بــا اقتصادهــای پیشــرفته همچنــان
ب ه ُکنــدی پیشــرفت کننــد .در ایــن صــورت بــه هیــچ وجــه مطمئــن نیســتم در
یــک قــرن آینــده بهکارگیــری یــک تحــول فناورانـهی عــاری از کربــن یــا معجزاتــی
دیگر برای نجات از وضعیت فعلی تحقق یابد.
امیــدوارم ســناریوی تیرهوتــار مــن هرگــز محقــق نشــود .امــا آیــا احتیــاط
واجــب ایــن نیســت کــه بــرای بهتریــن ســناریو البــی و بــرای بدتریــن ســناریو
برنامهریــزی کنیــم؟ دوراهــی زوج آثــار جانبــی تغییــرات آب و هوایــی بــه ایــن
معناســت کــه جامع ـهی جهانــی بــرای مواجهــه بــا آن در یــک قــرن آینــده کار
بسیاری در پیش دارد.

273

 274صد سال دگر

فصل : ۱
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بخشهــای اولیــه نمونــه بهدســت آمــده .بــرای نمودارهــای شــماره  ۳و  ۱۱نیــز از
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