


مطالب فهرست

آغاز

فنی چالش: اول بخش

سر خوردگی. ۱

پايان تاريخ به تعويق افتاده است

کار. ۲

وقتی بزرگ شدی احتمااًل بيکار خواهی بود

آزادی. ۳

دادة کالن تو را می پايد

برابری. ۴

صاحبين اطالعات مالکين آينده اند

سياسی چالش: دوم بخش

جامعه . ۵

انسان ها دارای بدن هستند

تمدن. ۶

فقط يک تمدن در دنيا وجود دارد

ناسيوناليسم. ۷

معضالت جهانی پاسخ های جهانی می طلبند

دين.. ۸

خدا اکنون به ملت خدمت می کند

مهاجرت. ۹

بعضی از فرهنگ ها می توانند بهتر از ديگر فرهنگ ها باشند



اميد و نااميدی: سوم بخش

تروريسم. ۱۰

وحشت نکن

جنگ. ۱۱

حماقت بشری را هرگز دست کم نگيريد

تواضع. ۱۲

شما محور دنيا نيستيد

خدا. ۱۳

از نام خدا بيهوده استفاده نکن

سکوالريسم. ۱۴

به سايه ات اعتراف کن

حقيقت: چهارم بخش

نادانی. ۱۵

تو کمتر از آنچه که فکر می کنی می  دانی

عدالت. ۱۶

ممکن است درک ما از عدالت منسوخ شده باشد

پساحقيقت. ۱۷

برخی از اخبار جعلی تا ابد باقی می مانند

یليخت ‐علمی  تخيلی. ۱۸
آينده آن چيزی نيست که در فيلم ها می بينيم



ارتجاع: پنجم بخش

آموزش. ۱۹

تغيير تنها چيز پايدار است

 معنا۲۰

زندگی داستان نيست

مراقبه. ۲۱

فقط مشاهده کن

يادداشتها



آغاز

در جهانی مملو از اطالعات بی ربط، وضوح در بينش يک توانايی اسسست. هسسر کسسسی در

عالم نظر می تواند در بحث آيندة بشريت شرکت کند، اما ارائة يسسک بينش واضسسح کسسار

آسانی نيست. ما حتی غالبًا متوجه نمی شويم که بحثی در جريان است،  يا از تشخيص

سؤاالت کليدی باز می مانيم. ميلياردها نفر از مردم استطاعت کار »تجملی« تحقيسسق و

بررسی را ندارند،  زيرا تحت فشار انواع اشتغال ها و وظايف هستند: بايسسد کسسار کننسسد، از

خردساالن سرپرستی کنند،  يا مراقب والدين سالخورده باشسسند. متأسسسفانه تسساريخ هيچ

مالحظه ای نسبت به اين ها ندارد. اگر آيندة بشريت در غيبت اين افراد رقم می خسسورد،

زيرا اين ها گرفتار مشغله های زيادی برای تهيسسة خسسوراک و لبسساس بسسرای کودکان شسسان

هستند، نه آن ها و نه فرزندان شان از پيامدها معاف نخواهند شد. اين منصفانه نيسسست؛

اما چه کسی گفته که تاريخ منصفانه است؟

من يک مورخ هستم و نمی توانم برای کسی خوراک و لباس فراهم کنم س اما سعی

می کنم در بينش ها وضوحی به وجود آورم، و به اين شکل در خلق فضايی روشن بسسرای

عرصة عمل جهانی مفيد باشم. اگر اين حتی به معدودی از افراد کمک کند تا در بحث

سرنوشت انسان خردمند شرکت کنند، وظيفه ام را انجام داده ام.

کتاب اول من، انسان خردمند، گذشتة بشر را بررسی کرد و نشان داد کسسه چطسسور

يک ميمون ناچيز بر سيارة زمين حاکم شد.

کتاب بعدی، انسان خداگونه، آيندة بلندمدت زندگی را کاويد و تحول انسان ها بسسه

خدايان و معضل سرنوشت نهايی هوش و هشياری را مورد بحث قرار داد.

در اين کتاب، در زمان و مکان کنونی تعمسسق می کنم و معضسسالت جسساری و آينسسدة

نزديک جوامع انسانی را در مرکز توجه قرار می دهم. چه اتفاقی در شرف وقوع اسسست؟



بزرگ ترين چالش ها و گزينه های کنونی کدامند؟ بسسه چسسه چسسيزی بايسسد توجسسه داشسسته

باشيم؟ چه بايد به فرزندان خود بياموزيم؟

البتسسه هفت ميليسسارد انسسسان، هفت ميليسسارد دسسستور کسسار خسساص خسسود را دارنسسد و

همان طور که اشاره رفت، فکر کردن به نمای کلی غير ضروری قلمسسداد می شسسود و بسسه

ندرت صورت می گيرد. يک مادر تنهای زاغه نشين بمبئی که برای پسسرورش دو کسسودک

خود تالش می کند، نگران وعدة خوراک بعدی است؛ پناهنده ای که در ميسسان آب هسسای

بيکران مديترانه سرگردان است، افق را برای يافتن اثری از خشکی می کاود؛ و مسسرد رو

به مرگی که در يک بيمارستان شلوغ لنسسدن بسسستری اسسست، تمسسام نسسيرويش را جمسسع

می کند تا يک نفس ديگر بکشد. مشکل همة اين ها بسيار حادتر از گرمسسايش زمين يسسا

بحران دمکراسی ليبرال است. هيچ کتابی نمی تواند شرايط اين افراد را عادالنسه کنسسد و

من درسی ندارم تا به آن ها بياموزم. فقط می توانم اميدوار باشم که از آن ها بياموزم.

دستور کار من اينجا بُعدی جهانی دارد. من به آن قدرت های بزرگی نظر دارم کسسه

شکل تمام جوامع دنيا را تعيين می کنند و احتمااًل بر آيندة تماميت سسسياره هم تسسأثير

می گذارند. برای کسانی کسه در معضسل فسوری مسرگ و زنسدگی دسست و پسسا می زننسسد،

تغييرات اقليمی شايد دغدغه ای بسيار دور از ذهن باشد، امسسا اين تغيسسيرات در نهسسايت

می توانند زاغه های بمبئی را غير قابسسل سسسکونت کننسسد و مسسوجب هجسسوم امسسواج عظيم

جديدی از پناهندگان از سوی مديترانه شسسوند و بهزيسسستی را بسسا يسسک بحسسران جهسسانی

مواجه کنند.

تهديدهای بسياری در واقعيت مستتر است و اين کتاب، بدون آن که داعيسسة جسسامع

بودن داشته باشد، تالش می کند تا به جنبه های گوناگون اين وضعيت نسساگوار بسسپردازد.

، به شرح روايت هسسای تسساريخیانسان خداگونه و انسان خردمند اين کتاب، در تفاوت با

نمی پردازد،  بلکه گسسزينه ای از درس  هسسا اسسست. اين درس هسسا پاسسسخ های سسساده ای ارائسسه

نمی دهند، اما می خواهند افکار را به آينده معطوف کنند و به خواننده کمک کننسسد تسسا

در برخی از گفتگوهای مهم زمان خود حضور داشته باشند.

اين کتاب در حقيقت حاصل گفتگو با مردم است. بسياری از فصسسل های کتسساب در

پاسخ به سؤاالت خوانندگان، خبرنگاران و همکاران تدوين شدند. نسخه های اوليه ای از

برخی از قسمت های اين کتاب قباًل به صورت های مختلف منتشر شده اند، و اين بسسرای

من امکان دريافت بسسازخورد را فسسراهم آورد تسسا بسسه بحث هسسايم پسسااليش دهم. بعضسسی از



قسمت ها روی فن آوری تمرکز می کنند، برخی ديگسسر بسر سياسست، پساره ای بسه دين، و

شمار ديگری هم به هنر می پردازند. فصل های خاصسسی خسسرد انسسسانی را می سسستايند، و

فصل های ديگری هم بر نقش تعيين کنندة حماقت بشری تأکيد می کننسسد. امسسا سسسؤال

کلی همان است: امروز چه اتفاقی در دنيا می افتد و حوادث در عمق خود چه مفهومی

دارند؟

ظهور دونالد ترامپ چه چيزی را نشان می دهد؟ چسه کساری در مواجهسه بسا اخبسسار

جعلی از دست مان برمی آيد؟ چرا دمکراسی ليبرال در بحران است؟ آيا خسسدا بازگشسسته

است؟ آيا جنگ جديدی در راه است؟ چه تمدنی بر دنيا تسلط دارد؟ غسسرب يسسا چين و

يا اسالم؟ آيا اروپا بايد مرزهايش را به روی مهاجرين بسساز نگسسه دارد؟ آيسسا ناسيوناليسسسم

می تواند مشکالت نابرابری و تغييرات اقليمی را حل کند؟ در رابطسسه بسسا تروريسسسم چسسه

بايد کرد؟

اين کتاب اگرچه رويکردی جهانی دارد، اما از ابعاد فردی غافل نمی ماند. از اين رو

قصد من اين است که بر پيوند ميان انقالبات بزرگ عصسسر کنسسونی و زنسسدگی شخصسسی،

درونی افراد انگشت بگذارم. برای مثال، تروريسم هم يک معضل سياسی جهسسانی و هم

يک فرآيند روان شناختی درونی است. تروريسم از طريق تحريک عميق ترين ترس های

ما و دست اندازی بر تخيالت شخصی ميليون ها نفسسر عمسسل می کنسسد. بسسه همين شسسکل،

بحران دمکراسی ليبرال فقط در مجالس شورا و مراکز اخذ رأی خسسود را نشسسان نسسداده،

بلکه همچنين در رشته ها و پيوندهای عصبی در بدن افراد هم بازتاب داشته است. يک

عبارت کليشه ای می گويد: آنچه که شخصی است، سياسی هم هست. اما در عصری که

دانشمندان، شرکت های تجسساری و دولت هسسا بسسه راه هسسای نفسسوذ در کنسسه مغسسز افسسراد پی

می برند، اين توضيح  واضحات بيش از هر زمسسانی ديگسسری بدشسسگون می نمايسسد. بسسر اين

اساس، اين کتاب مشاهداتی را در بارة رفتار افراد و جوامع در تماميتش بازگو می کند.

يک جامعة جهسسانی فشسسار بی سسسابقه ای را بسر رفتسسار و اخالق شخصسسی مسسا تحميسسل

می کند. هر کدام از ما در البه الی شبکة درهم تنيدة گسترده ای گرفتاريم کسسه از يسسک

طرف دامنة عمل ما را محدود می کند، اما همزمان پرده از جزيی تسسرين مقاصسسد مسسا در

دوردست ها برمی دارد. عادات روزمرة ما بر زندگی انسان ها و حيوانسات در سراسسر دنيسا

تأثير می گذارند و برخی حرکات شخصی می توانند به گونه ای غسسير قابسسل انتظسسار بسسرای

تمامی جهان الهام بخش باشند، آن طور که خودسوزی محمد بوعزيزی در تونس چنين



 را ملهم از خود کرد. در کنار اين هسسا می تسسوان بسسه جنبش۱کرد، و جنبش »بهار عرب«

#نم زنانی اشاره کرد که از معضل اذيت و آزار جنسی زنان پرده برداشتند و جنبش » من
 را برپا کردند.۲هم همينطور«

بُعد جهانی زندگی شخصی ما به اين معنی است که پی بردن به تعصسسبات ديسسنی و

سياسی، امتيازات نژادی و جنسی و وقوف يافتن بر نقش ناآگاهانة سرکوب گر مسسا، کسسه

در وجود ما نهادينه شده، بيش از هسسر زمسسان ديگسری اهميت می يابسد. امسا آيسسا چسنين

وظيفه ای واقع گرايانه و عملی است؟ من چطور می توانم در دنيايی که بسيار گسترده تر

از افق های من است و کاماًل خارج از کنترل انسانی در گردش است و نسبت بسسه تمسسام

خدايان و ايدئولوژی ها ترديد دارد، بنيان اخالقی پايداری بيابم؟

اين کتاب با بررسی وضعيت دشوار سياسی و فنی جاری آغاز می شود. در پايسسان قسسرن

بيستم به نظر می رسيد که نسسبرد ايسسدئولوژی های بسسزرگ ميسسان فاشيسسسم، کمونيسسسم و

ليبراليسم با پيروزی آشکار ليبراليسم به پايسسان رسسسيده باشسسد و سياسسست دمکراتيسسک،

حقوق بشر و بازار آزاد سرمايه بر تمام دنيا حاکم شده باشند. اما تاريخ، طبق معمسسول،

چرخش غير منتظره ای کرد و ليبراليسم اکنون، پس از فروپاشی فاشيسم و کمونيسم،

در وضعيت بغرنجی قرار گرفته است. پس، به کجا رهسپاريم؟

اين سؤال به ويژه تأسف بار است، زيرا ليبراليسم دقيقًا زمسسانی اعتبسسار خسسود را از دسسست

information می دهد کسسه انقالبسسات دوگانسسة داده فن آوری  technologyو زيسسست فن آوری 

biotechnologyبا بزرگ ترين چالش هايی که گونة انسان خردمند تا کنون با آن مواجسسه 

بوده، دست و پنجه نرم می کند. درهم آميخته شدن اين دو فن آوری می تواند به زودی

ميليون ها انسان را از بازار کار به بيرون پرتاب کنسد و بنيسان آزادی و برابسری را در هم

ريزد. الگوريتم های دادة کالن می توانند ديکتاتوری های ارقام را برپا کننسسد و در ادامسسه،

تمام قدرت در دستان معدوی از حاکمان متمرکز شود،  در حسسالی کسسه اغلب مسسردم نسسه

۱   Arab Spring و آفريقا شمال در عربی کشورهای در اعتراضی حرکت های از عرب« مجموعی »بهار

دولت ها شدن عوض و برکناری شرط بر جمله از و شد شروع ۲۰۱۰ سال در که بود عرب ةجزير شبه

مترجم س داشت تأکيد دمکراتيک اصالحات

#« جنبشی است که در رسانه های اجتماعی در اينترنت ايجاد شدهMeToo#جنبش » من هم همينطور« »۲
#و با عالمت  مشخص می شود. اين جنبش بر ابعاد گستردة آزار جنسی زنان تأکيد دارد س مترجم



تنها از استثمار،  بلکه از چيزی بسيار بدتر از استثمار، يعنی بی ربط بودن و غيرضروری

بودن رنج ببرند.

انسانمن درهم آميختگی داده فن آوری و زيست فن آوری را مفصاًل در کتاب قبلی، 

بر چشم اندازهای بلندمدت س سده ها و، به بحث گذاشتم. اما آنجا که آن کتاب خداگونه

حتی هزاره ها س تمرکز داشت، کتاب حاضر بحران هسسای اجتمسساعی، اقتصسسادی حسسادتر را

بررسی می کند. اينجا عالقة کم تری به خلق احتمالی اشسسکال زنسسدگی غيرزنسسده دارم و

بيشتر مايلم به تهديداتی که متوجه دولت رفاه و مؤسسات خاصی، مثسسل اتحسساد اروپسسا

است، بپردازم.

اين کتاب تمام تأثيرات فن آوری های جديسسد را بررسسسی نمی کنسسد. اگرچسه فن آوری

وعده های بسيار شگفت انگيزی می دهد، قصد من اينجا عمدتًا برجسته کردن تهديدات

و خطسسرات آن اسست. آنجسسا کسه شسسرکت ها و کارآفرينسسانی کسسه انقالب فسسنی را رهسسبری

می کننسسد، طبعسسًا مايلنسسد در سسستايش آفريسسده های خسسود نغمه سسسرايی کننسسد، وظيفسسة

جامعه شناسان، فيلسوفان و مورخينی مثل من می تواند به صدا درآوردن زنگ خطرها و

بررسی تمام آن راه هايی باشد که می تواند به اشتباهات وحشتناکی بيانجامد.

در بخش دوم، پس از طرح چالش هايی کسسه بسسا آن هسسا مسسواجهيم، پهنسسة وسسسيعی از

پاسخ های بالقوه را بررسی خسسواهيم کسسرد. آيسسا مهندسسسين فيس بسسوک می توانسسستند بسسا

استفاده از هوش مصنوعی يک جامعة جهانی بيافريننسسد،  کسسه بتوانسسد آزادی انسسسانی را

تضمين کند؟ شايد پاسخ در معکوس کردن روند جهسسانی شسسدن و توان بخشسسی مجسسدد

دولت های ملی باشد؟ شايد ناچسسار باشسيم تسا بساز هم بيشسستر بسه عقب بسازگرديم و بسه

سرچشمة سنت های باستانی مذهبی اميد ببنديم و از آن الهام بگيريم؟

در بخش سوم خواهيم ديد که اگرچه چالش های فسسنی بی سسسابقه ای در مقابسسل مسسا

، اما اگر بشر بتواند بر ترس هایگسترده است و اختالفات سياسی شديدی حاکم است

خود فائل آيد و موضع متواضعانه تری نسسسبت بسسه نظسسراتش اختيسسار کنسسد، فرصسست های

بيشتری به دسسست خواهسسد آورد. در اين بخش خطسسرات جنسسگ جهسسانی، اقسسداماتی کسسه

می توانند در رويارويی با تهديدات تروريسم به عمل آيند و تعصبات و نفرت هايی که به

چنين تخاصماتی دامن می زنند، مورد بحث قرار می گيرند.

بخش چهارم به انديشة »پساحقيقی« می پردازد و اين سؤال را مطرح می کند کسسه

ما تا چه حد می توانيم تحوالت جهانی را درک کنيم و درست را از نادرست تشسسخيص



دهيم. آيا انسان خردمند قادر است تا به جهانی که آفريده، معنا بخشد؟ آيا هنوز مسسرز

روشنی وجود دارد که بتواند واقعيت را از افسانه تفکيک کند؟

در بخش پنجم و آخسسر، موضسسوعات متفسساوت را مطسسرح می کنم و نگسساهی کلی بسسه

زندگی در يک عصر آشفته می انسسدازم، کسسه داسسستان های قسسديمی در آن فسسرو ريختسسه و

داستان های جديدی ظهور يافته تا جانشين قديمی ها شوند. ما که هستيم؟ در زندگی

چه بايد بکنيم؟ به کدام مهارت ها نيازمنديم؟ با توجسه بسه هسر آنچسه کسه در بسارة علم

می دانيم و نمی دانيم، و با توجه به دانشی که در بارة خدا، سياسسست و دين داريم، چسسه

چيزی در بارة معنای زندگی امروز می توانيم بگوييم؟

اين شايد بسيار بلندپروازانه به نظر آيد، اما انسسسان خردمنسسد نمی توانسسد صسسبر کنسسد.

فرصت ها برای فلسفه، دين و علم از دست می روند. انسان ها طی هزاران سسسال در بسسارة

معنای زندگی بحث کرده انسد. مسا نمی تسوانيم تسا ابسد بسه اين بحث ادامسه دهيم. سساية

تهديدآميز بحران زيست محيطی، پررنگ تر شسسدن تهديسسد سسسالح های کشسستار جمعی و

ظهور نوين سازی های فنی جديد اجازه نخواهند داد تا اين بحث بيش از اين ادامه يابد.

از همه مهم تر، شايد هوش مصنوعی و زيسست فن آوری هم اکنسون تسسدارک بسازآفرينی و

بازمهندسی زندگی را برای بشريت فراهم می آورد. به زودی کسی بسسه نسساگزير در مسسورد

استفاده از اين فن آوری  ها تصميم خواهد گرفت س که بر پاية يک داسسستان تلسسويحی يسسا

روشن در بارة معنای زندگی استوار است. فيلسوفان افراد بسيار شکيبايی هسسستند،  امسسا

مهندسين تا به آن حد شکيبا نيستند و سرمايه گذاران از همه بی طاقت ترند. اگر شسسما

نمی دانيد که با نيروی مهندسی کردن زندگی چه بايد کرد، نيروهای بازار هسسزار سسسال

وقت ندارند تا شما جوابی به آن ها بدهيد. دستان نامرئی بازار پاسخ کور خود را بر شما

تحميل خواهند کرد. اگر نمی خواهيد بگذاريد که درآمد های فصسسلی آينسسدة زنسسدگی را

تعيين کنند، پس ناگزير از اين هستيد که نظر روشنی از مفهوم زندگی ارائه دهيد.

در فصل آخر، با تکيه بر معدودی اظهارات شخصی، و درست قبل از اين کسسه پسسردة

نمايش انسان خردمند فرو افتد و نمايش کاماًل متفسساوتی شسسروع شسسود، همچسسون يسسک

انسان خردمند صحبت می کنم.

قبل از پيوستن به اين سفر روشنفکرانه، مايلم بسه يسک نکتسة اساسسی اشساره کنم.

بخش زيادی از کتاب به کاستی های جهان بينی ليبرال و نظام دمکراسی می پردازد. اما

منظور من اين نيست که دمکراسی ليبرال تمامًا دچار اشکال است، بلکه گمان می کنم



که اين نظام موفق ترين و انطباق پذيرترين شکل سياسی اسسست کسسه انسسسان ها تسساکنون

به وجود آورده اند، تا بتوانند به کمک آن در چالش های دنيای نوين سهيم شوند. اگرچه

دمکراسی ليبرال شايد با هر جامعه ای در هر مرحله از تکامل انطباق پذير نبوده اسسست،

اما ارزش خود را در جوامع و در موقعيت های بيشتری، در مقايسه با هر گزينة ديگری،

اثبات کرده است. بنابر اين وقتی چالش هسسای جديسسدی را کسسه در پيش روی مسسان قسسرار

دارد، بررسی می کنيم، ضروری است تا محدوديت های دمکراسی ليبرال را بشناسسسيم و

دريابيم که چگونه می توانيم با نهادهای کنونی آن تطابق ايجاد کنيم و آن ها را متحول

سازيم.

متأسفانه، در فضای سياسی کنونی، هر تفکسسر انتقسسادی از ليبراليسسسم و دمکراسسسی

توسسسط مسسستبدان و جنبش هسسای غيرليسسبرال، کسسه مصلحت شسسان در بی اعتبسسار کسسردن

دمکراسی ليبرال است، عقيم مانده است و هر بحث آزادی در بسسارة آينسسدة بشسسريت بسسه

حاشيه رانده شده است. آن ها در حالی که با رغبت زياد مشکالت دمکراسسسی ليسسبرال را

پيش می کشند، تقريبًا هيچ تحملی نسبت به هر انتقسساد ممکسسنی کسسه بسسه خسسوِد آن هسسا

می شود، ندارند.

من، به عنوان يک نويسنده، ملزم به يک انتخاب دشوار بودم. آيا بايد آزادانه عقايسسد

خود را بيان کنم و با اين خطر مواجه شوم که جمالتم از ارتباط کلی شان خارج شسسوند

تا به منظور محق جلوه دادن استبدادهای رو به رشد مسسورد اسسستفاده قسسرار گيرنسسد؟ يسسا

شايد بايد خود را سانسور کنم؟ اين ويژگی رژيم های غير ليبرال است که آزادی بيسسان

را حسستی در خسسارج از مرزهسسای خسسود دشسسوارتر می کننسسد. بسسه دليسسل گسسسترش چسسنين

رژيم هايی، تفکر انتقادی در بارة آيندة گونسسة انسسسان خردمنسسد بيش از پيش خطرنسساک

می شود.

بعد از يک کاوش در روان خود، بحث آزاد را بر خودسانسوری ترجيح دادم. بسسدون

انتقاد از شيوة ليبرال نمی توانيم کاستی های آن را اصالح کنيم يا از آن فراتر رويم. امسسا

لطفًا توجه داشته باشيد که اين کتاب فقط زمانی می توانست نوشسسته شسسود کسسه مسسردم

هنوز دارای يک آزادی نسبی هستند تا از عالئق خود بگويند و نظر خود را، آن طور که

می خواهند، بيان کنند. اگر شما بر اين کتاب ارج می نهيد، پس بايد آزادی بيسسان را هم

پاس بداريد.



اول بخش

فنی چالش

بشر اعتقاد خود بسسه داسسستان ليسسبرال را، کسسه طی دهه هسسای اخسسير بسسر

سياست جهانی حاکم بوده، از دست می دهد، يعسسنی دقيقسسًا در زمسسانی

کسسه درهم آميختگی زيسسست فن آوری و داده فن آوری مسسا را در مقابسسل

بزرگ ترين چالش های بشری تاکنونی قرار داده است.



۱

سرخوردگی

است افتاده تعويق به تاريخ پايان

انسان ها در قالب داستان ها فکر می کنند، نسسه حقسسايق، ارقسسام يسسا معسسادالت، و هسسر چسسه

داستان ساده تر باشد،  بهتر است. هر فرد، گروه و ملتی حکايات و اسطوره های خسسود را

دارد. اما طی قرن بيستم حاکمسان جهسانی در نيويسورک، لنسدن، بسرلين و مسسکو سسه

داستان بزرگ تدوين کردند که مدعی بود کسسه تمسسامی گذشسسته را توضسسيح می دهسسد و

آيندة تمامی دنيا را هم پيش بينی می کند: داسسستان فاشيسسست، داسسستان کمونيسسست و

داستان ليبرال. جنگ جهانی دوم داستان فاشيست را از ميان به در برد و از اواخر دهة

 دنيسسا عرصسسة کسسارزار تنهسسا دو داسسستان شسسد: کمونيسسسم و۱۹۸۰ تا اواخسسر دهسسة ۱۹۴۰

ليبراليسم. سپس داستان کمونيست فرو ريخت و داستان ليسسبرال، همچسسون راهنمسسای

گذشتة انسانی و دستورالعملی الزم االجرا برای آيندة جهان، برجا ماند س يسسا اين کسسه در

نظر حاکمان جهانی چنين می نمود.

داستان ليبرال قدر و قدرت آزادی را ارج می نهد و می گويد: بشر طی هزاران سسسال

زير يوغ حکومت های سرکوب گری زندگی کرده که حقوق سياسی، امکانسسات اقتصسسادی

يا آزادی های فردی کمی برايش قائل می شدند و عرصة عمسسل را بسسرای افسسراد، افکسسار و

کاالها به شدت تنگ می کردند. اما انسان ها برای آزادی جنگيدند و آزادی گام بسسه گسسام

سنگرهايی را تسخير کسرد. حکومت هسای دمکراتيسسک جسسای ديکتاتوری هسای خشسن را



گرفتند. ابتکار عمل آزادانه بر محدوديت های اقتصادی فايق آمسسد. مسسردم آموختنسسد بسسه

خسسود فکسسر کننسسد، و به جسسای اطسساعت کورکورانسسه از کشيشسسان متعصسسب و سسسنت های

تنگ نظرانه، از دل خود پيروی کنند، شاهراه ها، پل های تنومند و فرودگاه های پرجوش

و خروش جای ديوارها،  خندق ها، حصارها و سيم های خاردار را گرفتند.

داستان ليبرال می آموزد که همه چيز در دنيا خوب نيست و هنوز موانسسع بسسسياری

وجود دارد که بايد از آن ها گذشت. قسمت های زيادی از سسسياره در تسسسلط سسستمگران

است و حتی در آزادترين کشورهای دنيا شهروندان زيسسادی وجسسود دارنسسد کسسه از فقسسر،

خشونت و سسسرکوب در رنج هسسستند. امسسا حسسداقل می دانيم بسسرای فسايق آمسسدن بسر اين

مشکالت چه بايد بکنيم: آزادی بيشتر برای مردم. ما بايد از حقوق بشر دفاع کنيم، بسسه

همة مردم حق رأی دهيم، بازارهای آزاد برپا کنيم، و بگذاريم افراد، عقايد و کاالها بسسه

ساده ترين شکل ممکن در سراسر دنيا در حسسرکت باشسسند. بسسر اسسساس اين نسسوش داروی

ليبرال س  که با تفاوت کمی توسط جرج دبليو بوش و بارک اوباما پذيرفته شده  اسسست س

اگر فقط به ليبراليزه کردن و جهانی کردن نظام های سياسی و اقتصسسادی ادامسسه دهيم،

(۱)صلح و کاميابی را برای همه فراهم خواهيم آورد.

کشورهايی که بسه اين حسرکت ناايسستای پيشسرفت می پيوندنسد، زودتسر از صسلح و

کاميابی بهره مند می شوند. کشورهايی که در مقابل اين تحول اجتناب ناپسسذير مقسساومت

کنند، از پيامدهای آن رنج خواهنسسد بسسرد، تسسا اين کسسه آن هسسا هم روشسسنايی را ببيننسسد و

مرزهاشان را باز کنند و جوامع، سياست  و بازارهاشان را ليبراليزه کنند. اين شايد طول

بکشد، اما سرانجام حتی کرة شمالی، عراق و ال سالوادور هم مثسسل دانمسسارک يسسا آيسسووا

خواهند شد.

 بسسه يسسک شسسعار جهسسانی بسسدل شسسد.۲۰۰۰ و ۱۹۹۰اين داسسستان در دهه هسسای 

حکومت های بسياری،  از برزيل تا هند، اين دسسستورالعمل ليسسبرال را پذيرفتنسسد و تالش

کردند تا به اين حرکت اجتناب ناپذير تاريخی بپيوندند. آن هسسايی کسسه چسسنين نکردنسسد،

همچون فسيل های دوران ديرين به نظر می آمدند. بيل کلينتون، رئيس جمهور آمريکسسا

 به طسور محرمانسه حکسومت چين را، بسرای امتنساع از ليبرالسيزه کسردن۱۹۹۷در سسال 

(۲)سياست چين و هدايت آن »در خالف مسير تاريخ« سرزنش کرد.

 به طور فزاينسسده از۲۰۰۸با اين وجود، مردم سراسر دنيا پس از بحران مالی جهانی 

ت مسسوج وار يکی يکی بسسازپس دادهداستان ليبرال سرخورده می شسسوند. سسسنگرها به صسسور



مخالف با مهاجرت و با توافقات تجاری بسساال می گسسيرد. حکومت هسسای به ظسساهرمی شوند. 

دمکراتيک استقالل دستگاه قضايی را زير سؤال می برنسسد، آزادی مطبوعسسات را محسسدود

می کنند و هر مخالفی را »خائن به وطن« معرفی می کنند. قدرتمداران در کشسسورهايی

مثل ترکيه و روسيه انواع جديدی از دمکراسی های غيرليبرال و ديکتاتوری های آشکار

را اعمال می کنند. امروز افراد معدودی می توانند  محرمانسسه اعالم می کننسسد کسسه حسسزب

کمونيست چين »در خالف مسير تاريخ« گام برمی دارد.

 )رأی دادن بريتانيا به خروج از پيمان اروپسسا( وBrexit س که با برکسيت ۲۰۱۶سال 

ظهور دونالد ترامپ در اياالت متحده تداعی شده، بسه دوره ای تصسوير شسده کسه در آن

اين موج نوسانی سر خوردگی بسسه عمسسق دولت هسسای ليسسبرال اروپسسای غسسربی و آمريکسسای

شمالی نفوذ کرده است. در حالی که همين چند سسسال پيش آمريکايی هسسا و اروپايی هسسا

هنوز تالش می کردند عراق و ليبی را به زور تفنگ ليبراليزه کنند، گروه های زيسسادی از

مردم در کنتاکی و يورک شاير اکنون چشم انداز ليبرال را نامطلوب يسسا غيرقابسسل تحقسسق

می دانند. گروه هايی از مردم هم به دنيای سلسله مراتبی قديمی تعلق خسساطر يافتنسسد و

اکنون نمی خواهند به سادگی دست از امتيارات نژادی، ملی يسسا جنسسسی خسسود بردارنسسد.

کسان ديگری هم )بسسه درسسست يسسا غلسسط( چسسنين جمع بنسسدی کردنسسد کسسه ليبرالسسيزه و

جهانی سازی نمايش گسترده ای است برای قدرتمندتر کردن معدود حاکمسسان در رأس

قدرت، در حالی که اين توده ها هستند که بهای آن را می پردازند.

 سه داستان جهانی در مقابل مسسا گذاشسسته شسسد تسسا يکی را انتخسساب۱۹۳۸در سال 

 به دو داستان تقليل پيدا کسسرد و نهايتسسًا در سسسال۱۹۶۸کنيم. اما اين انتخاب در سال 

 به نظر می رسيد که يک داستان واحد چسسيره شسسده باشسسد. امسسا اکنسسون، در سسسال۱۹۹۸

  تعداد داستان ها به صفر تنزل يافت است. تعجبی هم ندارد که حاکمان ليبرال،۲۰۱۸

که طی دهه های اخير بر بخش عظيمی از جهان حکومت می کردند، در يسسک مسسوقعيت

شوک و آشفتگی قرار گيرند. باور بر يک داستان،  که در آن همه چيز به طرز مطلسسوبی

روشن است، از هر  وضعيت ديگری اطمينان بخش تر است. اما از دسسست دادن ناگهسسانی

تمام داستان ها، که در آن همه چيز معنسسای خسسود را از دسسست می دهسسد، وحشسست انگيز

، اکنسسون از۱۹۸۰است. ليبرال ها هم، همانند حاکمان اتحاد شوروی در سال های دهسسة 

درک اين حقيقت عاجزند، که چطور تاريخ از مسير تعيين شسسدة خسسود منحسسرف شسسد و

گزينه ای هم وجود ندارد تا آن ها به کمک آن بتوانند واقعيت را تفسير کنند. آشسسفتگی



در هدف يابی آن ها را واداشته تا در قالب مفسساهيم آخرالزمسسانی بينديشسسند، گسسويی کسسه

انحراف تاريخ از مسيرخوش فرجام خود تنها به اين معنی می تواند باشد که ما اکنون با

شتاب به سمت »آرمسساگه دون«  )نسسبرد نهسسايی ميسسان خسسير و شسسر، قبسل از قيسسامت( در

حرکتيم. وقتی توان خود را در رويارويی با واقعيت از دست بسسدهيم، ذهن مسسا بسسر روی

سناريوهای فاجعه بار ميخکوب می شود. همان گونسسه کسسه شخصسسی بعسسد از تجربسسة يسسک

سردرد بدخيم دچار تسسوهم ابتال بسسه يسسک غسسدة مغسسزی سسسرطانی می شسسود، بسسسياری از

ليبرال ها هم از اين می ترسند که برکسيت و ظهور دونالد ترامپ خبر از سقوط تمسسدن

انسانی می دهد.

افکار کشتن تا پشه کشتن از

حس آشفتگی و نگرانی از سرانجام شوم قريب الوقوع، با شتاب در سرعت »نوين سسسازی

فنی« ]زمانی که فن آوری بسيار پيشسرفته جسای صسنايع کنسونی را می گسيرد[ تشسديد

می شود. نظام سياسی ليبرال در عصر صنعت شکل گرفت تا جهانی از موتورهای بخار،

پااليشگاه های نفتی و دستگاه تلويزيون را هدايت کند، اما برای درگير شدن با انقالبات

جارِی داده فن آوری و زيست فن آوری ساخته نشده است.

سياست مداران و رأی دهنسسدگان از درک اين دو فن آوری  جديسسد عاجزنسسد، حسسال در

مورد هدايت قابليت های انفجاری آن ها چيزی نمی گوييم. اينترنت س شايد بيش از هسسر

 دنيا را تغيير داد، اما انقالب اينترنت بيش از آن کسسه بسسه۱۹۹۰عامل ديگری س از دهة 

ابتکار احزاب سياسی رهبری شده باشد، توسط مهندسين هدايت شد. آيا شما تاکنون

در مورد اينترنت رأی داده ايد؟ نظام دمکراتيک هنوز برای فهم ضسسربه ای کسسه دريسسافت

کرده، گيج است و آمادگی دريافت ضربه های بعسسدی، مثسسل ظهسسور هسسوش مصسسنوعی و

 را ندارد.۳انقالب توده زنجيری

امروزه کامپيوترها نظامی مالی ايجسساد کرده انسسد، کسسه به قسسدری پيچيسسده اسسست کسسه

انسان های معسسدودی می تواننسسد آن را درک کننسسد. بسسه مسسوازات متحسسول شسسدن هسسوش

 ، ما به زودی به نقطه ای می رسيم که هيچ انسانی ديگر قادر نخواهسسد بسسودAIمصنوعی 

نم نم مرکبنم ازنم شبکهنم اینم ازنم کامپيوترهاینم متصلنم بهdatabaseنم يکنم پايگاهنم دادهنم blockchainتودهنم زنجيرنم يانم بالکنم چيننم ۳
بسسه اين شسسبکههمنم استنم کهنم دادهنم هانم رانم بهنم طورنم مشترکنم انباشتنم مینم کندنم ونم هرنم تغييرینم درنم کامپيوترهصصاینم متصصصلنم 

تأثير می گذارد س مترجم



تا نظام مالی را درک کند. اما اين روند چسسه تسسأثيری بسسر فرآينسسدهای سياسسسی خواهسسد

گذاشت؟ آيا می توانيد تصورش را بکنيد که حکومسستی فروتنانسسه منتظسسر شسسود تسسا يسسک

الگوريتم برايش بودجه  يا اصالحات مالياتی اش را تصويب کنسسد؟ در عين حسسال شسسبکة

یليخت ‐توده زنجسسير »پی يسسر  تسسو  پی يسسر« - یليخت ‐ -peer to peer ۴و ارز هسسای رمزنگسساری شسسده، مثسسل 

بيت کوين، می توانند نظام پولی را کاماًل دگرگون کنند، به گونه ای که اصالحات مالياتی

افراطی اجتناب ناپذير خواهد شد. به عنوان مثال، ماليات بسسستن بسسه دالر می توانسسد کسسار

غيرممکن يا نامربوطی شود، زيرا اکثر معامالت ارز ملی، يسا هيچ ارز ديگسری را به طسور

صريح تبديل نمی کننسسد. از اين رو شسسايد حکومت هسسا ملسسزم شسسوند ماليات هسسای کسساماًل

جديدی وضع کنند س  مثاًل ماليات بر اطالعات )که می تواند مهم ترين منبع اقتصادی و

تنها قابل منبع تبديل در خيل عظيم معامالت باشد(. آيا نظام سياسی قبسسل از اين کسسه

به ورشکستگی مالی برسد بحران خود را برطرف خواهد کرد؟

حتی باز هم مهم تر اين است که انقالب های دوگانة داده فن آوری و زيسسست فن آوری

شايد بتوانند نه فقط اقتصادها و جوامع، بلکسسه خسسوِد انسسدام و ذهن  مسسا را هم بازسسسازی

کنند. ما انسان ها در گذشته آموخته ايم تا دنيای بيرونی را تحت کنترل خود درآوريم،

اما کنترل بسيار ناچيزی بر دنيای درونی خسسود داريم. مسسا می دانسسستيم چگونسسه سسسدی

بسازيم تا از سيل رودی جلوگيری کنيم، اما نمی دانيم چگونه پير شدن بدن را متوقف

کنيم. ما می دانستيم چطور يک نظام آبياری را طراحی کنيم، اما هيچ چسسيز راجسسع بسسه

طراحی مغز نمی دانيم. اگر پشسسه ها در گسسوش مسسا وزوز می کردنسسد و مسسزاحم خسسواب مسسا

می شدند، ما می دانستيم چطور پشسسه ها را بکشسسيم، امسسا اگسسر فکسسری در ذهن مسسان وزوز

می کرد و ما را تمام شب بيدار نگه می داشت، نمی دانستيم چطور آن فکر را بکشيم.

انقالبسسات زيسسست فن آوری و داده فن آوری امکسسان کنسسترل دنيسسای درونی را بسسه مسسا

می دهند و ما را قادر می سازند تا زندگی را مهندسی و تکثير کنيم. ما می آموزيم مغسسز

را طراحی کنيم و زندگی را طوالنی کنيم، و افکار را در درون خود بکشيم. امسسا کسسسی

نمی داند چه پيامدهايی در انتظار است. انسان ها همواره ماهرانه ابزار ابداع کرده اند، اما

در استفادة خردمندانه از آن  چندان اقبالی نداشته اند. احسسداث يسسک سسسد بسسرای تغيسسير

کسسامپيوتری هر آن در که می سسسازد متصل هم با به گونه ای را کامپيوترها ارتباطی ةپی ير« شبک س تو س »پی ير۴

بسساهم متصل کامپيوترهای تمام صورت بدين و می کند عمل ديگر کامپيوترهای برای اطالعات پايگاه به عنوان

مترجم س هستند سهيم يکديگر اطالعات در



جريان آسان تر از پيش بينی تمامی پيامسسدهای پيچيسسدة اين سسسد بسسر نظسسام گسسسترده تر

زيسسست محيطی اسسست. بسسه همين شسسکل، انحسسراف امسسواج ذهن سسساده تر از پيش گسسويی

پيامدهای آن بر روان شناختی فردی يا نظام های اجتماعی است.

ما در گذشته توان آن را يافتيم تا دنيای اطراف را دگرگون کنيم و تمامی سياره را

تغيير شکل دهيم، اما از آنجا که درکی از پيچيدگی محيط زيسسست جهسسانی نداشسستيم،

ناآگاهانه نظام زيست محيطی را در تماميتش مختل کسسرديم و اکنسسون در آسسستانة يسسک

فروپاشی زيست محيطی هستيم. زيست فن آوری و داده فن آوری در قرن جسساری امکسسان

دستکاری در دنيای درونی ما را به ما خواهد داد، اما از آن جا کسسه درکی از پيچيسسدگی

ذهن خود نداريم، اين دستکاری ها ممکن است نظام ذهنی را تا حدی مختل کنند که

تمامی دستگاه درونی ما درهم ريزد.

انقالبات زيست فن آوری و داده فن آوری توسط مهندسين، کارآفرينان و دانشمندانی

انجام می شوند که چندان از پيامدهای سياسی تصميمات شان آگسساه نيسسستند و به طسسور

قطع کسی را هم نمايندگی نمی کنند. آيا مجالس شورا و احسسزاب اختيسساری بسسه آن هسسا

خواهند داد؟ در حال حاضر چنين به نظر نمی آيد.

پرداختن به نوين سازی فنی حتی هيچ اولويتی در دستور کار سياسسسی نسسدارد. طی

 عمسسدتًا۵ پرداختن بسسه نوين سسسازی فسسنی ۲۰۱۶دورة رياست جمهوری آمريکا در سال 

و علسيرغم تمسام بحث هسا در بسارة(سس ۳)به دنبسال ايميسل رسسوای هيله ری کلينتسون بسود،

بيکاری ها، هيچ کدام از نمايندگان اشاره ای به تأثيرات بالقوة توليد خودکار )اتوماسيون(

نکردنسسد. دونالسسد تسسرامپ بسسه رأی دهنسسدگان هشسسدار داد کسسه مکزيکی هسسا و چينی هسسا

موقعيت های کاری آن ها را می ربايند و به اين دليسسل آن هسسا بايسسد ديسسواری در مرزهسسای

 او هيچگاه هشداری در باره ربوده شدن موقعيت های کسساری توسسسط(۴)مکزيک بکشند.

الگوريتم ها به رأی دهندگان نداد و پيشنهادی هم برای کشسسيدن ديسسوار امنيسستی به دور

مرزهای کاليفرنيا ارائه نداد.

اين می تواند يکی از داليل )نه تنها دليل( از دست دادن اعتقاد حتی رأی دهندگان

به داستان ليبرال و فرآيندهای دمکراتيک، در قلب غرب ليبرال باشد. مسسردم معمسسولی

شايد درکی از هوش مصنوعی و زيست فن آوری نداشته باشند، اما می توانند حس کنند

disruptive  فنی نوين سازی در۵ technologyاين که می شوند، موجود صنايع جايگزين نوين ةپيشرفت   صنايع

مترجم س شود وسيع بيکاری های به منجر می تواند



 در اتحسساد۱۹۳۸که آينده از مقابل شان می گذرد. شسسايد مسسوقعيت يسسک فسسرد در سسسال 

شوروی، آلمان يا اياالت متحده ناروشن بوده باشد، اما مداومًا به او گفته می شد کسسه او

مهم ترين وجود در دنيا است و آينده به او تعلق دارد )البته در صورتی که او يک »فرد

یليخت ‐معمولی« باشد، نه يک يهودی يا آفريقايی(. او به پوسترهای تبليغاتی نگسساه می کسسرد 
یليخت ‐که معمواًل کارگران معدن، صنايع فوالد و زنان خانه دار را به تصوير می کشيدند  و بسسه

(۵)خود می گفت: »من در آن پوستر هستم! من قهرمان آينده ام!«

 يک فرد معمولی بيش از پيش احساس بی ربط بودن و غيرضروری۲۰۱۸در سال 

بودن می کند. حجم عظيمی از بحث های مبهمی که با هيجان ميسسان شسسرکت کنندگان

 و در برنامه هسای گفتگوهسای دولستی و يسا در کنفرانس هسایTEDدر برنامسة گفتگسوی 

high  »فن آوری پيشرفته« technologyدر جريان بوده، به موضوعاتی مثل جهانی سازی 

globalisationتوده زنجير، مهندسی ژنتيک، هوش مصنوعی، آموزش از طريسسق دسسستگاه 

پرداخته شده است و مردم معمولی شايد فکر کنند که هيچ کسسدام از اين هسسا بسسه آن هسسا

مربوط نمی شوند. داستان ليبرال داستان مردم معمولی است. پس بنابر اين چطور اين

داستان می تواند با جهانی از سايبورگ ها و الگوريتم های شبکه ای تناسب داشته باشد؟

در قرن بيستم توده ها بر عليه استثمار شورش می کردنسسد و در پی يسسافتن جايگسساه

حياتی خود در اقتصاد و در قدرت سياسی بودند. اکنسسون توده هسسا از بی ربطی خسسود در

یليخت ‐هراس هستند  و قبل از اينکه خيلی دير شسسود  بسسا بی قسسراری می خواهنسسد از قسسدرت یليخت ‐
سياسسسی باقی مانسسدة خسسود اسسستفاده کننسسد. پس بنسسابر اين برکسسسيت و ظهسسور تسسرامپ

می توانست نشانگر مسسسيری مخسسالف بسسا مسسسير انقالبسسات سسسنتی سوسياليسسستی باشسسد.

انقالبات روسی، چينی و کوبايی توسط مردمی برپا شدند که نقش حيسساتی در اقتصسساد

 از طرف مردم۲۰۱۶داشتند، اما فاقد قدرت سياسی بودند. برکسيت و ترامپ در سال 

بسياری حمايت می شد که هنوز از قدرت سياسی برخوردار بودند، اما در هراس بودنسسد

شايد در قسسرن بيسسست و يکم خيزش هسسايی که ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند. 

مردمی برپا شوند که نوک تيز حملة خود را متوجه يک حاکميت اقتصسسادی می  کننسسد

  اين شسسايد(۶).که ديگر به مردم نيازی ندارد، نه حاکميتی که مردم را استثمار می کند

نبردی محکوم به شکسست باشسد. نسبرد عليسه بی ربطی بسسيار دشسوارتر از نسبرد عليسه

استثمار است.



ليبرال ققنوس

اين اولين باری نيست کسسه داسسستان ليسسبرال بسسا بحسسران از دسسست دادن اعتمسساد مواجسسه

می شود. حتی اگر اين داستان در نيمة دوم قرن نسوزدهم از نفسوذی جهسانی برخسوردار

بود، متحمل بحران های دوره ای بوده است. اولين دورة جهانی سازی و ليبراليزه کسسردن

در حمام خون جنسسگ جهسسانی اول خفسسه شسسد، و آن زمسسانی بسسود کسسه سياسسست اقتسسدار

امپرياليستی حرکت جهانی به سوی پيشرفت را قطسسع کسسرد. در روزهسسای بعسسد از قتسسل

آرچدوک فرانز فرديناند در سارايه وو معلوم شد که قدرت های بزرگ بسيار بيشتر از آن

که به ليبراليسم اعتقاد داشته باشند به امپرياليسم باور داشتند و به جای متحد کسسردن

دنيا از طريق تجارت آزاد و صلح آميز، بر رقابت خشونت بار بر سر تکه ای بزرگ تر تأکيد

داشتند. اما ليبراليسم از ماجرای قتل فرانز فرديناند جان سسسالم به در بسسرد و قسسوی تر از

گذشته از آن گرداب سر برآورد و عهد کرد که اين »جنگی برای پايان دادن بسسه تمسسام

جنگ ها« باشد. بهای هولناک اين درس برای انسسسان ها، قصسسابی بی سسسابقه ای بسسود کسسه

به دنبال ظهور امپرياليسم رخ داد و اکنون بشريت باالخره آماده بود تا يسسک نظم نسسوين

جهانی بر پاية اصول صلح و آزادی بيافريند.

۱۹۳۰سپس دورة هيتلر فرا رسيد، و آن وقتی بود که فاشيسم، در سال های دهسسة 

 برای مدتی شکست ناپذير به نظر می رسيد. پسسيروزی بسسر اين تهديسسد۱۹۴۰و اوايل دهة 

، باز چسسنين۱۹۷۰ و ۱۹۵۰تنها بعدها ممکن گرديد. طی دورة چه گوارا، بين سال های 

به نظر می رسيد که ليبراليسم در مراحل نهايی خود قرار دارد و آينده از آِن کمونيسسسم

است. اما در آخر اين کمونيسم بود که فرو ريخت. فروشگاه های بسسزرگ برتسسری آشسسکار

 نشان دادند. مهم تر اين بود که داسسستان ليسسبرال نشسسان داد۶خود را نسبت به گوالگ ها

که انعطاف پذيرتر و پوياتر از داستان حريفان خود بوده و توانست، بسسا الهسسام و پسسذيرش

برخی از بهترين انديشه ها و عمل کردهای امپرياليسم، فاشيسم و کمونيسم، بسسر آن هسسا

چيره شود. داستان ليبرال عماًل از کمونيسم آموخت تا حس شفقت خسسود را گسسسترش

دهد و برابری را همسان با آزادی ارج نهد.

داستان ليبرال در آغاز عمدتًا به آزادی و حقوق ويژة مردان طبقة متوسط اروپسسايی

اهميت می داد و نسبت بسسه درد و رنج طبقسسة کسسارگر، زنسسان، اقليت هسسا و غسسير غربی هسسا

و ۱۹۳۰ سال های )بين سابق شوروی اتحاد در اجباری کار اردوگاه های از نظامی گوالگ ها۶

مترجم س دادند دست از را خود جان آن جا در بسياری افراد که ( بود،۱۹۵۵



، زمانی که بريتانيا و فرانسة پيروزمند به گسسرمی از آزادی۱۹۱۸بی تفاوت بود. در سال 

سخن می گفتند، به توده های تحت سلطة خسسود در سراسسسر امپراتوری هسسای خسسود فکسسر

۱۹۱۹نمی کردند. مثاًل خواست هند برای خودمختاری با قتل عام آمريتسسسار در سسسال 

پاسخ گرفت و ارتش بريتانيا صدها تظاهرکنندة غير مسلح را ]در آن شهر[ کشت.

حتی در طليعة جنگ جهانی دوم ليبرال های غربی هنوز با مشکالت زيسسادی بسسرای

اشاعة ارزش های جهانی فرضی خود در ميان توده های غير غربی مواجه بودنسسد. بسسدين

،۱۹۴۵گونه بود که وقتی هلندی ها بعد از پنج سال اشغال وحشسسيانة نسسازی، در سسسال 

سر برآوردند، تقريبًا اولين کاری که کردند اين بود که ارتشی تشکيل دهند و آن را در

نيم راه آن سوی کرة زمين روانه کنند تا اندونزی را، که مستعمرة قبلی شان بود، اشغال

، تنها بعد از چهار روز نبرد، از استقالل خود۱۹۴۰کند. در حالی که هلندی ها، در سال 

دست کشيدند، جنگی طوالنی و سخت را به مدت بيش از چهار سال به پيش بردند تا

استقالل اندونزی را درهم کوبند. پس تعجبی نداشت که بسسسياری از جنبش هسسای ملی

آزادی بخش در سراسر دنيا اميد خود را به مسسسکو و پکن بسسستند، نسسه بسسه سسسردمداران

مدعی آزادی در غرب.

با اين وجود، داستان ليبرال سرانجام افق های خسسود را گسسسترش داد و حسسداقل بسسه

صورت نظری، آزادی ها و حقوق تمام انسان ها را، بدون استثنا، به رسميت شناخت. بسه

موازات گسترده تر شدن حلقة آزادی ليبرال، داستان ليبرال شروع بسسه پسسذيرش اهميت

برنامه های رفاهی سبک کمونيستی کرد. آزادی بدون وجود اَشسسکالی از شسسبکة امسسنيت

اجتماعی ارزش زيادی ندارد. دولت های رفاه سوسيال دمکراتيک، دمکراسسسی و حقسسوق

بشر را با آموزش و خدمات بهداشت مجانی دولتی تلفيق کردند. حتی جبهسسة افسسراطی

نظام سرمايه در آمريکا پی برد که دفاع از آزادی نيازمنسد حسداقلی از خسدمات رفساهی

دولتی است. کودکان قحطی کشيده فاقد آزادی هستند.

 بسسرخی از متفکسسرين و سياسسست مداران »پايسسان تسساريخ« را۱۹۹۰در ابتسسدای دهسسة 

ستودند و با اطمينان ادعا کردند که تمام معضالت بسسزرگ سياسسسی و اقتصسسادی دوران

گذشته هم اکنون حل و فصل شده اسسست و منظومسسة مسسرمت شسسدة ليسسبرال، مسسرکب از

دمکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد و خدمات رفاهی دولتی به عنوان تنهسسا بسسازی در شسسهر

باقی مانده است. به نظر می رسيد که اين منظومه مصمم اسسست در سراسسسر دنيسسا اشسساعه



يابد، از تمامی موانع عبور کند، تمامی مرزهای ملی را از ميان بسسردارد و بشسسريت را در

(۷)يک جامعة واحد و آزاد جهانی متحد کند.

اما تاريخ هنوز به پايان نرسيده است و بعد از دورة فرانسسز فردينانسسد، دورة هيتلسسر و

دورة چه گوارا، ما خود را اکنون در دورة تسسرامپ می يسسابيم. در هسسر حسسال، در اين زمسسان

داستان ليبرال حريف ايدئولوژيک منسجمی، مثل امپرياليسم، فاشيسم يا کمونيسسسم را

در مقابل خود ندارد. دورة ترامپ بسيار پوچ گرايانه تر است.

در حالی که همة جنبش های عمدة قرن بيستم، چشم اندازی برای تمامی گروه های

یليخت ‐انسانی داشتند  خواه تسلط بر جهسان، انقالب يسا آزادسسازی  دونالسد تسرامپ چسنين یليخت ‐
چشم اندازهايی ارائه نمی دهد. بلکه برعکس. پيسسام اصسسلی او اين اسسست کسسه اين وظيفسسة

آمريکا نيست که چشم اندازی جهانی تدوين و ترويج کند. به همين شکل، نماينسسدگان

برکسيت هم برنامه ای برای آيندة اين پادشاهی نامتحد ندارند س آينسسدة اروپسسا و جهسسان

بسيار فراتر از چشم انداز آن ها قرار دارد. اکثر کسسسانی کسسه بسسه تسسرامپ و برکسسسيت رأی

دادند، منظومة ليبرال را در تماميتش رد نکرده اند، بلکه عمسسدتًا بسساور خسسود را بسسه بُعسسد

جهانی آن از دست داده اند. آن ها هنوز به دمکراسسسی، بسسازار آزاد، حقسسوق بشسسر و تعهسسد

اجتماعی باور دارند، اما فکر می کننسسد کسسه اين انديشسسه های خسسوب می تواننسسد در درون

مرزها باقی بمانند. آن ها در حقيقت گمان می کنند که برای حفظ آزادی و کاميابی در

يورک شاير يا کنتاکی، بهترين کار اين است که ديواری دور مرزها بکشسسند و در مسسورد

بيگانگان سياست های غيرليبرال اعمال کنند.

ابرقدرت روبه رشد چين تقريبًا آينة چنين تصويری اسسست و نسسسبت بسسه ليبرالسسيزه

شدن سياست داخلی اش محتاط است، اما رو به بيرون، در قبال بقية دنيا رويکردهسسای

ليبرالی بسيار بيشتری را اتخاذ کسرده اسست. در حقيقت آن جسا کسه بسه تجسسارت آزاد و

همکاری بين المللی مربوط می شود، »زی يين پينگ« به ترامپ، جانشسسين واقعی اوبامسسا

شباهت دارد. چنين می نمايد که چين با معوق کردن مارکسيسم سسس  لنينيسسسم،  از نظم

بين المللی ليبرال خوشنود باشد.

روسية تازه فعال کنونی خود را رقيب بسسسيار قدرتمنسسدتری از نظم جهسسانی ليسسبرال

می داند، اما اگرچه قدرت نظسامی خسود را بازسسازی کسسرده اسست، از نظسر ايسدئولوژيک

ورشکسته است. والديمير پوتين قطعًا  در روسيه و در نسسزد جنبش هسسای دست راسسستی



گوناگون در سراسر دنيا محبوب اسسست، امسسا فاقسسد آن بينش جهسسانی اسسست کسسه بتوانسسد

بيکاران اسپانيايی، برزيلی های ناراضی يا دانشجويان رؤياباف کمبريج را جذب کند.

روسيه يک الگوی جايگزين در مقابل دمکراسی ليبرال عرضه می کند، اما اين الگسسو

يک ايدئولوژی منسجم سياسی نيست، بلکه يسک عمل کسسرد سياسسی اسست کسه در آن

 بخش عظيمی از ثروت و قسسدرت کشسسور را در انحصسسارoligarchsشماری از قدرتمداران 

خود دارند و از کنترل خود بر رسانه ها استفاده می کنند تا فعاليت های خسسود را پنهسسان

کنند و حاکميت خود را تحکيم سسسازند. دمکراسسسی بسسر اسسساس اصسسول آبراهسسام لينکلن

استوار است، که می گويد »می توان تمام مردم را گاهی تحميق کرد و بعضی از مردم را

هميشه تحميق کرد، اما نمی توان همسسة مسسردم را بسسرای هميشسسه تحميسسق کسسرد«. اگسسر

حکومتی فاسد باشد و از بهبود زندگی مردم روی گرداند، بخشی از شهروندان بسسه اين

پی خواهند برد و همين ها سرانجام حکومت را عوض خواهند کرد. اما کنترل رسسسانه ها

توسسسط حکسسومت، منطسسق لينکلن را بی اسسساس می کنسسد، زيسسرا مسسانع از آن می شسسود تسسا

شهروندان به حقيقت پی ببرند. اليگارشی حاکم از طريق انحصار بر رسسسانه ها می توانسسد

یليخت ‐مکرراً اشتباهات را به گردن ديگران بيندازد و توجهات را به سمت تهديدات خارجی 
یليخت ‐خواه واقعی، خواه خيالی  منحرف کند.

وقتی تحت حاکميت يک چنين اليگارشی زندگی می کنيد، هميشه يک بحران يسسا

موضوعی را  به پيش می کشند که بر معضالت ناخوشايندی، مثل خدمات بهزيستی يا

آلودگی محيط زيست، سايه می اندازد. وقتی ملت با خطر هجوم بيگانه يسسا خطسسر يسسک

سرنگونی اهريمنی مواجه می شود، چه کسی مجال نگران شدن در بارة بيمارستان های

شلوغ و آلودگی رودها را پيدا می کند؟ يک اليگارشی فاسد می تواند با ايجاد مسسوجی از

(۸)بحران های پايان ناپذير دورة حاکميتش را به مدت نامحدودی طوالنی کند.

اما اين الگوی اليگارشی برای پايداری عملی خود تقاضسسايی از کسسسی نمی کنسسد. در

تفاوت با ايدئولوژی های ديگسسر، کسسه مغرورانسسه از ديسسدگاه های خسسود سسسخن می گوينسسد،

اليگارشی های حاکم نسبت به اعمال خود مغرور نيستند و از ايدئولوژی های ديگر برای

ايجاد ابهام  در صحنة سياسی استفاده می کنند. بدين ترتيب روسيه داعيسسة دمکراسسسی

دارد و رهبری آن به ارزش های ناسيوناليسم روسی و مسيحيت ارتدکس اعالم وفاداری

می کند، نه به اليگارشی. دست راستی های افراطی در فرانسه و بريتانيا شايد بسسه کمسسک

روسيه اتکا کنند و پوتين را ستايش کنند، اما حسستی رأی دهنسسدگان آن هسسا هم تمسسايلی



نخواهند داشت تا در کشوری زندگی کنند که عماًل از الگوهسسای روسسسی نسسسخه برداری

می کند: کشوری با فساد بيمارگونه، خدمات اجتماعی ناکارآمد، فقدان حاکميت قسسانون

و نابرابری متناوب. روسيه، بر اساس برخی معيارها، يکی از نابرابرترين کشورهای دنيسسا

 درصد از ثروتمنسسدترين افسسراد۱۰ درصد از ثروت کشور در دستان ۸۷است، که در آن 

 چه تعداد از حاميان طبقه کارگر »جبهة ملی« در فرانسسسه حاضسسرند از(۹)متمرکز است.

اين الگوی توزيع ثروت برای فرانسه نسخه برداری کنند؟

انسان ها با پای خود رأی می دهند. من در سفرهايم به دور دنيا با افراد بی شسسماری

در کشورهای بسياری مالقات کرده ام که آرزو دارند به آمريکا، آلمان، کانادا يا اسسستراليا

مهاجرت کنند، ولی با افراد کمی روبه رو شده ام که بخواهنسسد در چين يسسا ژاپن زنسسدگی

کنند، و فقط با يک نفر برخورد داشته ام که آرزو می کرد به روسيه مهاجرت کند.

اين پديده به »اسالم جهانی« شباهت دارد، که عمدتًا افرادی را جذب می کند کسسه

در دامان خودش متولد شده اند. در حالی که اسالم به مردم در سوريه و عسسراق و حسستی

به جوانان مسلمانان بيگانه در آلمان و بريتانيا فراخوان می دهد، اما برای جسسذب مسسردم

یليخت ‐در يونان يا آفريقای جنوبی  بسسرای پيوسسستن بسسه خالفت جهسسانی و چسساره جويی بسسرای
یليخت ‐نابسامانی ها  با مشکل مواجه می شود )حسسال بسسه جسسذب مسسردم کانسسادا و کسسرة جنسسوبی
اشاره ای نمی  کنيم(. در اين مورد هم مردم با پاهای خود رأی می دهنسسد. در ازای يسسک

جوان مسلمان آلمانی که به خاور ميانه سفر می کنسسد تسسا در لسسوای حسساکميت اسسسالمی

زندگی کند، شايد صد جوان خاور ميانه ای وجود داشته باشد که مايلند سفر معکوسی

داشته باشند و زندگی جديدی را در آلمان ليبرال آغاز کنند.

اين شايد به اين معنی باشد که بحران اعتقادی کنسسونی، شسسدت و غلظت کمسستری

نسبت به بحران های قبلی اش پيدا کسسرده باشسسد. هسسر ليسسبرالی کسسه بسسه دنبسسال حسسوادث

سال های اخير دچار سر خوردگی شده، فقط الزم است به خاطر بياورد که همه چسسيز در

 بسيار بدتر بود. بشر در نهايت داستان ليبرال را رها نخواهسسد۱۹۶۸ يا ۱۹۳۸ و ۱۹۱۸

کرد، زيرا گزينة ديگری ندارد. اين ممکن است احساس ناخوشايندی را نسبت به نظام

در مردم ايجاد کند، اما وقتی جايی برای رفتن نداشته باشسسند، سسسرانجام بسسه همان جسسا

برمی گردند.

از سوی ديگر، شايد مردم تمامًا از هر داستان جهانی دسسست بردارنسسد و به جسسای آن

به دنبال گريزگاه هايی مثل ناسيوناليسم محلی يا حکايات دينی بگردند. در قرن بيستم،



جنبش های ناسيوناليستی بازيگران سياسی بسيار مهمی بودند، اما فاقد يک چشم انداز

منسجم برای آيندة جهان بودند، و فقط از تقسيم دنيا به دولت های مستقل ملی دفسساع

می کردند. در حالی که ناسيوناليست های اندونزی بر عليه سلطة هلندی ها می جنگيدند

و ناسيوناليست های ويتنامی خواهان يک ويتنام آزاد بودند، اما هيچ داستان اندونزيايی

يا ويتنامی برای تماميت بشريت نداشتند. وقتی زمان آن فرا رسد که توضيح دهيم که

اندونزی، ويتنام و تمام ملت های آزاد ديگر چطور با هم رابطه برقرار کنند و چگونه بسسا

مشکالت جهانی، مثل تهديد جنگ هسته ای، دست و پنجه نرم کنند، ناسيوناليسسست ها

به طور اجتناب ناپذيری يا به عقايد ليبرالی بازمی گردند و يا به انديشه های کمونيستی.

اما اگر ليبراليسم و کمونيسم اکنون بی اعتبار شده اند، آيا شسسايد بهسستر نيسسست کسسه

انسان ها خوِد انديشة »يک داستان جهانی واحد« را رهسسا کننسسد؟ بسسا اين همسسه، آيسسا اين

یليخت ‐داستان های جهانی  حتی کمونيسم  محصول امپرياليسم غسسربی نبسسوده اسسست؟ چسسرا یليخت ‐
ويتنامی های روستايی بايد به انديشة يک آلمانی ساکن تری ير و يک سرمايه دار ساکن

منچستر ايمان بياورند؟ شايد هر کشوری بايد آرمان خاص متفاوتی را بپذيرد، و آن را

با سنت های کهن خودش بازتعريف کند؟ شايد الزم باشد تا غربی ها  لحظه ای از تالش

خود برای هدايت دنيا دست بردارند و برای ايجاد تغيير در امور خودشان تمرکز کنند؟

با توجه به خأل ناشی از سقوط ليبراليسم و پر شدن آن با هوس های دلتنگی بسسرای

گذشتة طاليی محلی، اين قطعًا همان چيزی است که در سراسر دنيسسا در حسسال وقسسوع

است. دونالد ترامپ فراخوان خود به آمريکسسايی انسسزواطلب را بسسا وعسسدة »شسسکوه دوبسسارة

، مرتبط می کند، که در آن آمريکسسا جامعسسة۱۹۵۰ يا ۱۹۸۰آمريکا«، همچون دوره های 

مطلوبی بود، که بايد در قرن بيست و يکم هم بسسازآفرينی شسسود. نماينسسدگان برکسسسيت

آرزوی تبديل بريتانيا به يک قدرت مستقل را در سر دارند، گويی کسسه هنسسوز در دوران

ملکه ويکتوريا زندگی می کنند و گويی کسه »انسسزوای شسکوهمند« در عصسر اينسترنت و

گرمايش زمين، يک سياست ممکن اسسست. حاکمسسان چيسسنی ميراث هسسای امسسپراتوری و

کنفوسيوسی بومی خود را بازيافته اند، که به عنوان مکمل يا حتی جسسايگزينی بسسرای آن

ايدئولوژی مارکسيستی مشکوکی که از غرب وارد کرده اند، عمسسل می کنسسد. در روسسسيه،

چشم انداز رسمی پوتين نه برپايی يک اليگارشی فاسد، بلکه احيای امپراتوری قسسديمی

تزار است. صد سال بعد از انقالب بلشويکی، اکنون پوتين عهد کسسرده تسسا شسسکوه قسسديم

یليخت ‐تزاری را بازگرداند  جامعه ای که بسسر پايسة يسک حکسسومت اسسستبدادی، و بسر شسسانه های



یليخت ‐ناسيوناليسم و پارسايی ارتدکس سسسوار اسسست  و پهنسسة قسسدرتش از بالتيسسک تسسا قفقسساز
گسترده است.

آرزوهای دلتنگ مشابهی، که تمايالت ناسيوناليستی را با سنت های ديسسنی تلفيسسق

می کند، الهسسام بخش رژيم هسسايی در هنسسد، لهسسستان، ترکيسسه و ديگسسر کشسسورها هسسستند.

افراطی تسسرين شسسکل چسسنين هوس هسسايی را می تسسوان در خسساور ميانسسه سسسراغ گسسرفت.

 سسسال پيش در مدينسسه۱۴۰۰اسالم گرايان می خواهنسسد از نظسسامی کسسه محمسسد پيسسامبر، 

پايه ريزی کرده بود، نسخه برداری کنند و بنيادگرايان يهودی در اسرائيل حتی از آن ها

 سال قبل، يعنی دوران کتاب مقدس را۲۵۰۰هم عقب تر می روند و خيال بازگشت به 

در سر می پرورانند. اعضای حکومت ائتالفی حاکم بر اسرائيل آشکارا از اميسسد گسسسترش

مرزهای اسرائيل جديد، تقريبًا تا سرحد مرزهای اسرائيِل دوران کتسساب مقسسدس، وضسسع

قوانين کتاب مقدس و حتی ساختن مجدد معابد باسسستان يهسسووا در اورشسسليم، به جسسای

(۱۰)مسجد االقصی، سخن می گويند.

حاکمان ليبرال با وحشت به چنين تحوالتی می نگرند و اميدوارند بشريت به موقسسع

به مسير ليبرال بازگردد تا از فاجعه جلوگيری شود. رئيس جمهور اوباما در گفتار پايانی

 در مسسورد عقب نشسسينی »بسسه دنيسسايی بسسا۲۰۱۶خسسود در سسسازمان ملسسل در سسسپتامبر 

دسته بندی های آشکار و تخاصمات پايان ناپذير بر سسسر تقسسسيم بندی  های قسسديمی ملی،

قبيله ای، نسسژادی و ديسسنی« بسسه مخسساطبين هشسسدار داد. او ادامسسه داد »اصسسل بسسازار بسساز،

حکومت هسسای پاسسسخ گو، دمکراسسسی، حقسسوق بشسسر و قسسوانين بين المللی ... محکم تسسرين

(۱۱)پايه های پيشرفت انسانی در اين قرن است«.

اوباما به درستی اشاره کرد که مجموعة ليبرال، عليرغم کاستی های بی شسسمار خسسود،

پيشينة بسيار بهتری از گزينه های ديگر دارد. اکثر انسان ها آن صلح و کاميايی کسسه در

ابتدای قرن بيست و يکم، تحت پوشش نظم ليسسبرال، از آن بهره منسسد شسسدند، را هرگسسز

قباًل تجربه نکرده بودند. برای اولين بار در تاريخ، بيماری های عفسونی افسراد کمستری را

در مقايسه با کهولت می کشد؛ انسان ها بيشسستر در اثسسر چسساقی می ميرنسسد، تسسا قحطی، و

شمار قربانيان خشونت کمتر از قربانيان تصادفات است.

اما ليبراليسم هيچ جواب مشخصی برای بزرگ ترين مشکالتی که بسسا آن روبسسروئيم،

ندارد: فروپاشی زيست محيطی و نوين سازی فنی. ليبراليسم، بر حسب سنت، برای حل

سحرآميز تخاصمات سياسی و اجتماعی پيچيده بر رشد اقتصادی تکيسسه می کسسرد و بسسا



وعدة سهم بيشتری از کيک به همه، پروله تاريا را با بورژوا، مؤمن را با بی خدا، بسسومی را

با مهاجر و اروپايی را با آسيايی آشتی می داد. و اين وعده با کيکی که بی وقفه بزرگ تر

می شد، قابل تحقق بود. با اين وجود رشد اقتصادی، محيسسط زيسسست جهسسانی را نجسسات

نخواهد داد، بلکه برعکس، باعث ايجاد بحران زيست محيطی می شود. و رشد اقتصادی،

یليخت ‐نوين سازی های فنی را هم چاره جويی نخواهد کرد  رشد اقتصادی نوين سازی فسسنی را
به طور روزافزونی بازآفرينی می کند.

َسسرد. طی نيمسسة داستان ليبرال و منطق بازار آزاد سرمايه توقعات مسسردم را بسساال می ب

یليخت ‐دوم قرن بيستم هر نسلی  چه در هوستون، شانگهای، استانبول، و چه در سائوپائولو  یليخت ‐
از آموزش و خدمات بهزيستی برتر و درآمسد بيشستری نسسسبت بسه نسسسل پيش از خسسود

برخسسوردار بسسود. امسسا طی دهه هسسای آتی تلفيقی از نوين سسسازی فسسنی و فروپاشسسی

زيست محيطی باعث خواهد شد تا نسل جوان تر خوشحال باشد که هنوز از پهنة زمين

نابود نشده است.

در نتيجه، ما در مقابل وظيفة آفريدن يک داستان تازه يسسابی شسسده بسسرای جهانيسسان

قرار داريم. درست همان طور که انقالب صنعتی باعث ظهور ايدئولوژی های قرن بيستم

شسسد، بسسه همين شسسکل، انقالب بعسسدی در زيسسست فن آوری و داده فن آوری نيازمنسسد

چشم اندازهای تازه تری است. بنابر اين، شاخصسسة دهه هسسای بعسسدی بايسسد جسسست وجوی

فشرده در روان و تدوين الگوهسسای اجتمسساعی و سياسسسی جديسسد باشسسد. آيسسا ليبراليسسسم

می تواند خود را دوباره بازسازی کند، درست همان طور که خسسود را از بحران هسسای اوان

 رهانيد؟ و جذاب تر از هر زمان ديگری ظهور يابد؟ آيسسا دين و۱۹۶۰ و ۱۹۳۰دهه های 

ناسيوناليسم سنتی می توانند پاسخ هايی را که از منظر ليبرال ها می گريختنسسد، در روی

پيش ما بگذارند و با استفاده از خسسرد کهن، يسسک جهسسان بينی تازه يسسابی شسسده را شسسکل

دهند؟ يا شايد زمان آن رسيده که به طور کامل از گذشسسته بگسسسليم و داسسستان کسساماًل

جديدی بسازيم که نه تنهسسا از خسسدايان و ملت هسسای قسسديم، بلکسسه حسستی از ارزش هسسای

محوری نوين آزادی و برابری فراتر رود؟

بشر در حال حاضر فاصلة بسيار زيادی با رسيدن به هر توافقی حسول اين سسؤاالت

دارد. مردم قبل از آن که داستان جديسسدی را بپذيرنسسد، بسساور خسسود را بسسه داسسستان های

قسسديمی از دسسست داده انسسد، و اين آن هسسا را بسسه دوره ای از پسسوچ گرايی، سسسر خوردگی و

عصبانيت کشانيده است. بعد چه می شود؟ قبسسل از هسسر چسسيز بايسسد در پيش گويی هسسای



آخرالزمانی احتياط کنيم و از حالت وحشت به حالت سردرگمی تغيسسير موضسسع دهيم.

حالت وحشت صسسورتی از اعتمسساد به نفس افسسراطی اسسست و از احساسسسات خودبينسسانه ای

نشأت می گيرد کسسه می گويسسد: من دقيقسسًا می دانم دنيسسا به سسسوی نيسسستی خواهسسد رفت.

سر درگمی فروتنسسانه تر، و از اين رو روشسسن بينانه تر اسسست. اگسسر احسسساس می کنيسسد کسسه

می خواهيد به خيابان بدويد و فرياد بزنيد: »روز قيامت فرا رسسسيده!«، سسسعی کنيسسد بسسه

خود بگوييد »نه، اين طسسور نيسسست. واقعيت اين اسسست کسسه من نمی دانم دنيسسا بسسه کجسسا

می رود«.

در فصل های بعدی تالش می کنم تا بعضی از احتماالت سردرگم کننسسدة جديسسد را

که در مقابل ما قرار دارد، توضيح دهم و نيز برون رفت از اين مسسوقعيت را بررسسی کنم.

اما برای بررسی برون رفت های بالقوه از مخمصه های بشسسريت، نيازمنسد درک بهستری از

چالش هايی هستيم کسسه فن آوری  در برابسسر مسسا قسسرار می دهسسد. انقالبسسات داده فن آوری و

زيست فن آوری هنوز در مراحل ابتدايی خود هستند و اين که اين انقالبات عماًل تا چسسه

اندازه در بحران کنونی ليبراليسم نقش دارد، جای بحث است. حتی اگر اکثر مسسردم در

بيرمنگام، استانبول، سسسنت پسسترزپورگ و بمبسسئی، در مسسورد ظهسسور هسسوش مصسسنوعی و

تأثيرات بالقوة آن بر زندگی شان آگاه باشند، اين آگاهی ناچيز اسسست. بنسسابر اين شسسکی

نيست که انقالبات فنی در چند دهة آتی شتاب خواهند گرفت و بشسسريت را در مقابسسل

سخت ترين آزمون هايی که تا کنون با آن مواجه بوده، قرار خواهند داد. هر داستانی که

بخواهد اعتماد انسان ها را به خود جلب کند، قبسسل از هسسر چسسيز بسسرای قسسابليت خسسود در

همراهی با اين انقالب های دوگانسسة داده فن آوری و زيسسست فن آوری مسسورد آزمسسون قسسرار

خواهد گرفت. اگر ليبراليسم،  ناسيوناليسم، اسالم يا آئين جديدی بخواهسسد بسسه دنيسسای

Big  شکل دهد، بايد از هسسوش مصسسنوعی، دادة کالن ۲۰۵۰سال  Dataالگوريتم هسسا و ، 

 سر درآورد س و نسسيز ملسسزم اسست تسسا بسسرای همسسة اين هسساbioengineeringزيست مهندسی 

معنايی در حکايت خود بيابد.

برای درک ماهيت اين چالش فنی، شايد بهترين کسسار اين باشسسد کسسه از بسسازار کسسار

 به سراسر دنيا سفر کرده ام و با مقامات دولتی، عاملين۲۰۱۵شروع کنيم. من از سال 

اقتصاد و تجارت، فعالين اجتماعی و محصلين مدارس در بارة مخمصة انسانی گفت وگو

کرده ام. هر بار که آن ها از صحبت در بارة هسسوش مصسسنوعی، دادة کالن، الگوريتم هسسا و

زيست مهندسی کسل و کالفه شدند، کافی بود تا فقط يک واژة سحرآميز را برای شسسان



. ممکن اسسست انقالب فسسنی به زودیکسسارتکرار کنم تا توجه آن ها را دوبسساره جلب کنم: 

ميلياردها نفر را از بازار کار به بيرون پرتاب کند و يک طبقة عظيم بی مصرف بيافرينسسد

و سرمنشأ آن چنان تنش های اجتماعی و سياسسسی شسسود کسسه هيچ ايسسدئولوژی ای تسسوان

کنترل آن را نداشته باشد. آن گاه تمام بحث ها در بارة فن آوری  و ايدئولوژی، بحث هايی

انتراعی و بعيد جلوه خواهد کرد. اما دورنمای واقعی خيل بيکاری ها س يسسا بيکاری هسسای

فردی س دامان همه را خواهد گرفت.
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کار

بود خواهی بيکار احتمااًل شدی، بزرگ وقتی

 به چسسه صسسورت خواهسسد بسسود. توافسسق۲۰۵۰ما نمی دانيم که وضعيت بازار کار در سال 

عمومی بر اين است که تمامی عرصه های خسسط توليسسد توسسسط فن »آمسسوزش از طريسسق

machine دستگاه«  learning»دگرگون خواهند شد س از توليسسد ماسسست۷ و فن »رباتيک 

گرفته تا آموزش يوگا. اما در مورد زمان فرا رسسسيدن و مسساهيت اين دگرگسسونی اختالف

نظر وجود دارد. گروهی گمان می کنند که فقط تا همين يکی دو دهة آينده ميلياردها

نفر از نظر اقتصادی زائد و بی مصرف خواهند شد. گروهی ديگسسر بسر اين عقيده انسد کسه

اتوماسيون )فرآيند توليد خودکار( در درازمسسدت حسستی موقعيت هسسای شسسغلی جديسسد و

کاميابی بيشتر برای همه ايجاد خواهد کرد.

پس، آيا در آستانة يک دگرگونی هولناک هستيم، يسسا اينکسسه اين پيش بينی هسسا بسساز

؟۸نمونه های جديدی از همان هيجانات توهم آميز لوديت کسسارگران قسسرن هفسسدهم است

نمی توان چنين گفت. ترس از اتوماسيون که باعث ايجاد بيکاری های گسترده می شود،

۷  Roboticsدربر را ربات ها برنامه ريزی و کارکرد ساختار، طراحی، که می شود گفته فن آوری از شاخه ای  به

می گيرد.

۸Ludditeس ۱۸۱۶ )سال های انگليسی کارگر گروه های برخی خرابکارانة فعاليت های با است  مقايسه ای

تخريب آن ها و می دانستند خود کاری موقعيت های عليه تهديدی را صنعتی ماشين های ( که۱۸۱۱

می کردند.
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به قرن نوزدهم برمی گردد، اما تسساکنون متحقسسق نشسسده اسسست. از آغسساز انقالب صسسنعتی

تاکنون، در ازای هر موقعيت کاری از دست رفته، به دنبال توليد صنعتی،  حداقل يسسک

موقعيت کاری جديد ايجاد شده است و سطح متوسط طول عمر به طسسور چشسسمگيری

 اما ما داليل خوبی در دست داريم که فکر کنيم که عصر حاضسسر(۱)افزايش يافته است.

متفاوت است و هر مورد از آموزش از طريق دستگاه به طسور جسدی سرنوشست بسازی را

تغيير خواهد داد.

انسان ها دارای دو نوع توانايی هستند: جسمی و شناختی. دستگاه های صسسنعتی در

گذشته عمدتًا از طريق توانايی های صسسرفًا جسسسمی بسسا انسسسان ها رقسسابت می کردنسسد، در

حالی که انسان ها از نظر شسسناختی برتسری عظيمی نسسبت بسه دسستگاه ها داشسستند. بسه

موازات اين که کارهای دسستی در کشساورزی و صسنعت اتومساتيزه می شسدند، کارهسای

خدماتی جديدی ظهور می يافت که مستلزم انواعی از مهارت هسسای شسسناختی بسسود، کسسه

فقط انسان ها از آن ها برخوردار بودند: آموزش، تحليل، ارتباطات متقابل و بيش از هسسر

چيز درک احساسات انسانی. از اين رو هوش مصنوعی در حال حاضر در عرصه های هسسر

چه بيشتری از اين مهارت ها از انسان ها پيشی می گيرد، از جملسسه در درک احساسسسات

 ما نمی دانيم که آيا در ورای عرصة توانايی های جسسسمی و شسسناختی، عرصسسة(۲)انسانی.

سومی از توانايی هم وجود دارد که بتواند همچون حسسريمی مطمئن بسسرای هميشسسه در

انحصار خوِد انسان ها باشد؟

ضروری است که بدانيم که انقالب هوش مصنوعی فقط  به سسسريع تر و هوشسسمندتر

کردن کامپيوترها مربوط نمی شود، بلکه ملهم از پيشسسرفت های علسسوم زيسسستی و علسسوم

اجتماعی نيز هم هست. هر چسسه درک بهسستری از فرآينسسدهای زيست شسسيميايی داشسسته

یليخت ‐باشيم  که بنيان احساسات، اميال و انتخاب های انسانی هستند  کامپيوترها هم بهتر یليخت ‐
می توانند رفتار انسانی را تحليل کنند، تصسسميمات آن هسسا را پيش بيسسنی کننسسد و جسسای

راننده ها، کارمندان بانک و وکال را بگيرند.

تحقيقات در زمينه های علوم اعصاب و علم اقتصاد رفتاری طی دهه های اخسسير، بسسه

محققين امکان داد تا انسان ها را هک کننسسد و به ويسسژه درک بسسسيار بهسستری از فرآينسسد

تصميم گيری در مغز انسان به دست آورند. معلوم شسسد کسسه هسسر انتخسسابی کسسه انسسسان ها
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می کنند، از انتخاب غذا گرفته تا انتخاب جفت، نه ناشی از يک ارادة آزاد مرموز، بلکسسه

حاصسسل محاسسسبة احتمسساالت در ميلياردهسسا سسسلول عصسسبی در کسسسری از ثانيسسه اسسست.

(۳)گزافه گويی در مورد »بصيرت درونی« در واقعيت همان »بازشناسسسی الگوهسسا« اسسست.

رانندگان، کارمندان بانک و وکالی خوب افرادی نيستند که از بصيرت های جادويی در

زمينسسة ترافيسسک، سسسرمايه گذاری يسسا مسسذاکره برخسسوردار باشسسند، بلکسسه دارای الگوهسسای

تکرارشوندة بازشناسی هستند، که آن ها به کمک آن ها سعی می کننسسد عسسابرين پيسسادة

غير محتاط، وام گيرندگان نامناسب و کالهبردارهای نابکار را متوقف کنند. حاصسسل اين

تحقيقات همچنين نشان داد که الگوريتم های زيست شيميايی مغز انسان، بسيار دور از

کمال عمل می کنند و بر روی يافته ها، ميان بُرها و تجربيسساتی بسسسيار کهن، برگرفتسسه از

دشت های آفريقا، که اکنون منسوخ شده، تکيه می کنند، نه بر جنگسسل مسسدنی کنسسونی.

پس تعجسسبی هم نسسدارد کسسه راننسسدگان، کارمنسسدان بانسسک و وکالی مجسسرب هم گسساهی

اشتباهات فاحشی می کنند.

اين بدين معنی است که هوش مصنوعی می تواند انسان هايی بيافرينسسد کسسه حسستی

برای وظايفی که نيازمند »بصيرت« است، مناسب باشند. اگر فکر می کنيد کسسه هسسوش

مصنوعی می تواند در قالب مفاهيم بصيرت های عرفسانی بسا روح انسسانی رقسابت کننسسد،

ناممن است. اما اگر هوش مصنوعی به واقع بخواهد بسسا شسسبکه های عصسسبی در محاسسسبة

احتماالت و بازشناسی الگوها رقابت کند، عملی تر به نظر می رسد.

دربسسارةهوش مصنوعی می تواند به طسسور خسساص در وظسسايفی کسسه نيازمنسسد بصسيرت 

 باشد بهتر عمل کند. بسياری از عرصه های شغلی، مثل رانندگی وسايل نقليسسهديگران

در خيابانی پر از عابرين پياده، وام دادن به افسسراد ناشسسناس و مسسذاکره در يسسک معاملسسة

تجاری، نيازمنسد توانسايی ارزيسابی احساسسات و اميسال ديگسران اسست. آيسا آن کسودک

می خواهد به وسط خيابان بسسدود؟ آيسسا آن مسسردی کسسه کت و شسسلوار شسسيک به تن دارد،

می خواهد مرا تلکه کنسد و ناپديسد شسود؟ تسا زمسانی کسه مسردم گمسان می کردنسد کسه

احساساسسست و اميسسال توسسسط روح معنسسوی به وجسسود می آينسسد، بسسديهی می نمسسود کسسه

کامپيوترها هرگز نتوانند جای راننده ها، کارمندان بانک و وکال را بگيرنسسد. چطسسور يسسک

کامپيوتر می تواند روح انسانی آفريسسده شسسده توسسسط خسسدا را درک کنسسد؟ امسسا اگسسر اين
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احساسات و اميال به واقع چيزی بيش از الگوريتم هسسای زيست شسسيميايی نيسسستند، پس

دليلی وجود ندارد تا فکر کنيم که کامپيوترهسسا نتواننسسد اين الگوريتم هسسا را رمزگشسسايی

یليخت ‐کنند  و از هم اکنون اين وظايف را بهتر از انسان خردمند انجام ندهند.
يک راننده که قصد يک عابر پياده را پيش بينی می کند، يک بانکدار که اعتبار يک

وام گيرندة بالقوه را ارزيابی می کند، و يک وکيل که موقعيت را در پشسست مسسيز مسسذاکره

برآورد می کند، به جادوگری تکيه نمی کند. مغز همة اين افراد، بدون آن کسسه خودشسسان

یليخت ‐مطلع باشند  از طريق تحليل حالت های چهره، لحن صدا، حرکسسات دسسست ها و حسستی
بوی بدن س الگوهای زيست شيميايی را بازشناسی می کند. هسسوش مصسسنوعی بسسا کمسسک

 قادر است تمسسام اين فعاليت هسسا را بسسسيار دقيق تسسر و قابسسلsensorsگيرنده های حسی 

اعتمادتر از انسان ها انجام دهد.

بنابر اين، تهديد بيکاری تنها عارضة ظهور داده فن آوری نيست، بلکه حاصسسل تالقی

داده فن آوری با زيست فن آوری است. از تصويربرداری »اف ام آر آی« تا بازار کار راه پسسر

پيج و خمی وجود دارد، اما می تواند تسسا چنسسد دهسسة آتی پيمسسوده شسسود. اطالعسساتی کسسه

۲۰۵۰ و مخچه به دست می آورند، می تواند تا سسسال ۹محققين مغز در مورد »آميگداال«

اين امکان را برای کامپيوترها فراهم آورد تا محافظين شخصی و روان پزشسسکان انسسسانی

خلق کنند.

هوش مصنوعی نه تنها آماده است تا انسسسان ها را هسسک کنسسد و آن هسسا را به گسسونه ای

بازآفرينی کند که تاکنون در حيطة مهارت های منحصر به فرد انسانی بسسود، بلکسسه عالوه

بر آن از قابليت های منحصربه فرد غيرانسانی هم برخوردار است، که هوش مصسسنوعی را

از يک انسان کارگر متمايز می کند، و اين يک تفاوت کيفی است و نسسه فقسسط کّمی. دو

توانايی به ويژه مهم غيرانسانی هوش مصنوعی قابليت ارتباطی و قابليت تازه يابی شسسدن

آن است.

از آنجا که انسان  ها فرد هستند، ايجاد ارتباط ميان آن ها و اطمينان از اين که تمسسام

آن ها تازه يابی شده اند، دشوار است. اما کامپيوترها فرد نيستند و يکپارچه کردن آن هسسا

در يک شبکة واحِد قابل انعطاف آسسسان اسسست. بنسسابر اين، آنچسسه کسسه مسسا بسسا آن روبه رو

۹Amygdalaدر  که مغز، در بادام شکل به تقريبًا خاکستری، ةماد از  مغز، نيمکره های در است  جرمی

مترجم س دارد نقش احساسات شکل گيری
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هستيم، جايگزينی ميليون ها ربات و کامپيوتر بسسا ميليون هسسا نفسسر از انسسسان های کسسارگر

نيست، بلکه احتمااًل شبکه ای از کامپيوترها جايگزين افراد انسسسانی می شسسود. بنسسابر اين

وقتی به اتوماسيون فکر می کنيم، اشتباه است اگر توانايی های يک رانندة انسسانی را بسا

توانايی های يک دستگاه خودروی بدون راننده مقايسسسه کسسنيم، يسسا اين کسسه يسسک دکسستر

انسانی را با يک دکتر هوش مصنوعی مقايسه کنيم. بلکه بايد توانايی های مجمسسوعی از

افراد انسانی را با توانايی های يک شبکة يکپارچه مقايسه کنيم.

برای مثال، بسياری از راننسسدگان در جريسسان تمسسام تغيسسيرات مقسسررات راهنمسسايی و

رانندگی نيستند و اغلب از آن ها تخطی می کنند. از جمله، از آنجا که هر وسيلة نقليسسه

يک واحد مستقل است، وقتی دو وسيلة نقليه در زمان واحد به يسسک تقسساطع مشسسترک

می رسند، ممکن است راننده ها در ارزيسسابی از مقاصسسد يکسسديگر دچسسار اشسستباه شسسوند و

تصادف کنند. اما تمام خودروهای مسستقل بسدون راننسده می تواننسد بسا هم در ارتبساط

باشند. وقتی دو خودروی مستقل به يک تقاطع مشترک می رسسند، در واقسسع دو واحسد

جدا از هم نيستند، بلکه بخشی از يک الگوريتم واحسسد هسسستند. بسسه اين دليسسل امکسسان

محاسبة اشتباه و تصادف بسيار کمتر خواهد بود. و اگسسر وزيسسر ترابسسری تصسسميم بگسسيرد

ماده ای در مقررات را تغيير دهد، تمام وسسايل نقليسة مسستقل به سسسادگی در آِن واحسسد

تازه يابی می شوند و اختاللی که در برنامه به وجود آمسسده در آن هسسا برداشسسته می شسسود و

(۴)همة آن ها دقيقًا از قاعدة جديد پيروی می کنند.

به همين شکل، اگر سازمان جهانی بهداشت بيماری جديدی را شناسايی کند، يا 

اگر يک آزمايشسسگاه داروی جديسسدی توليسسد کنسسد، غسسير ممکن خواهسسد بسسود کسسه تمسسام

دکترهای انسانی در دنيا در بارة چنين تحولی تازه يابی شوند. اما اگر ده ميليارد دکسستر

هوش مصنوعی در دنيا وجود داشته باشد، و هر کدام فقط به درمان يک فسسرد انسسسانی

بپردازد، شما می توانيد تمام آن ها را در کسری از ثانيسسه تازه يسسابی کنيسسد و همسسة آن هسسا

می توانند در مورد بيماری يا داروی جديد با هم تبادل اطالعسسات کننسسد. اين امتيسسازات

بالقوة ارتباط متقابل و قابليت تازه يابی به قدری بزرگ هسسستند کسسه حسسداقل در بسسرخی

عرصه های شغلی عاقالنه تر خواهد بود که تمامی انسان ها جای خود را بسسه کامپيوترهسسا
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بدهند، حتی اگر در سطح فردی انسسسان ها هنسسوز آن کسسار را بهسستر از دسسستگاه ها انجسسام

می دهند.

ممکن است شما اعتراض کنيد که ما با جايگزين کردن يک شبکة رايانه  ای با افراد

انسانی، از امتيازات فرديت محروم می شويم. به عنوان مثال، اگر يک دکتر انسسانی يسک

قضاوت اشتباه کند، تمام بيماران در دنيا نمی ميرند،  و اين تحسسوالت دارويی جديسسد را

متوقف نمی کند. اما اگر تمام دکترها عماًل فقط تابع يک نظام باشند، و آن نظام اشتباه

کند، نتيجه می توانسد فاجعه بسار باشسسد. حقيقت اين اسست کسه يسک نظسام کسامپيوتری

يکپارچه می تواند امتيازات ارتباط متقابل را بدون از دسسست دادن مزايسسای فرديسستی بسسه

حداکثر برساند. شما می توانيد گزينه های الگوريتمی بسياری را در يسسک شسسبکة واحسسد

به کار اندازيد، به طوری که يک بيمار در يک روستای جنگلی دورافتاده بتواند از طريسسق

تلفن هوشمند خود، نه فقط به يک، بلکه به صد دکتر معتبر هوش مصسسنوعی متفسساوت

دسترسی داشته باشد، و او در اين صورت می تواند پيوسته کارايی نسبی آن ها را با هم

مقايسه کند. آيا از آنچه که دکتر »آی بی ام« به شسسما گفتسسه راضسسی نيسسستيد، اشسسکالی

ندارد. حتی اگر شما از دامنه های کليمانجارو سر درآورده ايد، می توانيد به سادگی، برای

اطالع از نظر يک دکتر ديگر، با دکتر »بای دو« هم تماس بگيريد.

شايد چنين مزايايی برای جامعة انسانی بسسيار گرانقسدر باشسند. دکترهسای هسوش

مصنوعی می توانند خدمات درمانی بسيار ارزان تری را بسسرای ميليادرهسسا انسسسان فسسراهم

کنند، به ويژه برای کسانی که هم اکنون فاقد چنين خدماتی هستند. يک روسسستايی در

يک کشور عقب مانده می تواند با بهسره گسيری از الگوريتم هسسای آموزنسسده و گيرنسده های

حسی، و از طريق تلفن هوشمند خود، از آن چنان خدمات درمانی برخوردار شسسود کسسه

بسيار بهتر از آن خدماتی اسسست کسسه ثروتمنسسدترين فسسرد از پيشسسرفته ترين بيمارسسستان

(۵)شهری امروزی دنيا دريافت می کند.

به همين شکل وسايل نقلية مستقل می تواننسسد مسسردم را از خسسدمات حمسسل و نقسسل

خيلی بهتر بهره مند کنند و به خصوص ميزان مسسرگ و مسسير در سسسوانح راننسسدگی را بسسه

 ميليسسون نفسسر جسسان خسسود را در سسسوانح۱،۲۵حداقل برسانند. در حسسال حاضسسر سسساالنه 

رانندگی از دست می دهنسسد )اين مسسيزان دوبرابسسر مسسيزان مسسرگ و ميرهسسايی اسسست کسسه



36

 درصسسد از اين سسوانح۹۰ بيش از (۶)مجموعًا در جنگ ، جرائم و تروريسم رخ می دهسد(.

به دنبال اشتباهات انسانی رخ می دهد: کسی در حال مست رانندگی می کند، کسی در

حال رانندگی پيام تلفنی رد و بدل می کند، ديگری پشت فرمان خوابش می برد، فردی

به جای تمرکز بر رانندگی خيال بافی می کنسسد. »ادارة امسسنيت ترابسسری ملی شسساهراه های

 درصد از تصادفات مرگبار در آمريکا را مصرف الکسسل،۳۱ دليل ۲۰۱۲آمريکا« در سال 

(۷) درصد برای پريشانی و عدم تمرکز برآورد کرد.۲۱ درصد برای سرعت غيرمجاز، ۳۰

وسايل نقلية مستقل هرگز چنين اشتباهاتی نمی کنند. اما مشسکالت و محسدوديت های

خاص خود را دارند و بنابر اين برخی سوانح اجتناب ناپذير است. بسسا اين وجسسود انتظسسار

می رود که جايگزين کردن کامپيوترهسسا بسسه جسسای راننسسده های انسسسانی تلفسسات مسسرگ و

 به عبارت ديگر اسسستفاده از وسسسايل(۸) درصد پايين بياورد.۹۰آسيب ها در جاده ها را تا 

نقلية مستقل احتمااًل ساالنه جان يک ميليون نفر را نجات می دهد.

به اين ترتيب، متوقف کسردن اتوماسسيون در زمينه هسايی مثسل ترابسری و خسدمات

درمانی، فقط به دليل حفظ موقعيت های شغلی انسانی، می تواند ديوانگی باشد. بسسا اين

همه، آنچه که در نهايت بايد حفاظت شود، انسان ها هستند، نسسه موقعيت هسسای شسسغلی.

راننده ها و دکترهای زائد بايد کار ديگری برای خود دست و پا کنند.

دستگاه در موتسارت

بعيد به نظر می رسد که حداقل در کوتاه مدت هوش مصنوعی و ربات ها به طسسور کامسسل

جايگزين تمام صنايع شوند. مشاغل در عرصه های محدودی از فعاليت های منظم، کسسه

نياز به تخصصی شدن دارند، اتوماتيزه خواهند شد. اما جايگزين کردن دسسستگاه ها  بسسه

جای انسان ها در مشاغلی که چندان روال منظم ندارند و مستلزم استفادة همزمسسان از

یليخت ‐مجموع گسترده ای از مهارت ها هستند  که روبه رويی با احتماالت غيرقابل پيش بيسسنی
را طلب می کند س بسيار دشوارتر خواهد بود. مورد خدمات درمسسانی را مثسسال می آوريم.

بسياری از دکترها تقريبًا فقط بر پردازش اطالعات تمرکز می کنند: داده های پزشکی را

 می رسسسند. امسسا بسسرعکس،diagnosisدريافت و تحليل می کنند و بسسه يسسک »تشسسخيص« 

پرستاران از جملسسه نيازمنسسد تحسسرک خسسوب و مهارت هسسای حسسسی هسسستند تسسا آمپسسول
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آرامش بخش تزريق کنند، نوار زخم بيمار را عوض کنند يا بيمار عاصی را مهسسار کننسسد.

بنابر اين شايد الزم باشد تا قبل از در اختيسسار گسسرفتن »ربسسات سسس  پرسسستار«هسسای قابسسل

 شايد(۹)اعتماد، يک کادر پزشکی هوش مصنوعی در تلفن هوشمند خود داشته باشيم.

یليخت ‐الزم است تا صنعت مراقبت های انسانی  کسسه از بيمسساران، خردسسساالن و سسسالخوردگان
یليخت ‐مراقب می کند   مدت زمانی طوالنی، همچون يک دژ فعسساليت انسسسانی، بسساقی بمانسسد.
حقيقت اين است که، از آنجا که مردم عمر طوالنی تری يافته اند، فرزندان کمتر توليسسد

می کنند، از سالخوردگان مراقبت می کنند، شايد صسسنعت مراقبت هسسای انسسسانی يکی از

رشديابنده ترين صنف ها در بازار کار انسانی باشد.

خالقيت هم، همپای مراقبت، موانع خاص دشواری در مقابل اتوماسيون می گذارد.

ما اکنون برای فروش موسيقی ديگر نيازی به انسان ها نداريم، و می توانيم مسسستقيمُا از

فروشگاه »آی تيون« بارگيری کسسنيم. امسسا آهنگ سسسازان، موسسسيقی دانان، خواننسسدگان و

نوازندگان هنوز از گوشت و خون هستند. اتکا به خالقيت آن ها، نسسه فقسسط بسسرای خلسسق

موسيقی کاماًل جديد، بلکه همچنين برای داشتن امکان انتخاب از ميان عرصسسة بسسسيار

گسترده ای از موقعيت های قابل دسترس است.

با اين وجود، هيچ موقعيت شغلی در درازمدت  و به طسسور مطلسسق از اتوماسسسيون در

امان نخواهد ماند. حتی هنرمندان هم بايد به اين توجه داشته باشند. هسسنر در دنيسسای

نوين با عواطسف انسسسانی تسسداعی می شسود. مسسا دوسست داريم اين طسور فکسر کسنيم کسسه

هنرمندان نيروهای روحی درون مان را به چالش می کشند و اين کسسه تمسسام هسسدف هسسنر

تماس ما با عواطف مان يا الهام گيری برای دريسسافت احساسسسات جديسسدی در درون مسسان

است. در نتيجه، وقتی هنر را ارزيابی می کنيم، مايليم بر اسسساس تسسأثير عسساطفی آن بسسر

مخاطبان در مورد آن قضاوت کنيم. اما اگر هنر با عواطف انسانی تعريف می شود، چسسه

اتفاقی خواهد افتاد اگر روزی الگوريتم های خارجی بتوانند عواطسسف انسسسانی را بهسستر از

شکسپی ير، فريدا کاهلو يا بيونسه درک و جرح و تعديل کنند؟

بسسا اين همسسه، عواطسسف پديسسده هايی رازآلسسود نيسسستند، بلکسسه حاصسسل فرآينسسدهای

زيست شيميايی هستند. در هر صورت الگوريتم های يادگيرنده می توانند در آينده ای نه

چندان دور، به کمک گيرنده های حسسسی نهسساده شسسده بسسر روی و در درون بسسدن شسسما،
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 را تحليل کنند، نسسوع شخصسسيت و تغيسسيرات درbiometricجريان داده های زيست آماری 

یليخت ‐ُخلق شما را مشخص کنند و احتمااًل تأثير عاطفی يک آواز خاص  و حتی تسسأثير يسک
(۱۰)یليخت ‐کليد موسيقايی خاص را  محاسبه کنند.

از تمام اشکال هنری شايد موسيقی بيش از همة عرصه ها برای تحليسسل دادة کالن

قابل محاسبه باشد، زيرا هم ورودی هسسا و هم خروجی هسسا می تواننسسد بسسا عبسسارات دقيسسق

رياضسسی ترسسسيم شسسوند. ورودی هسسا الگوهسسای رياضسسی امسسواج صسسدايی هسسستند ]امسسواج

موسيقايی[ و خروجی ها الگوهای الکتروشيميايی طوفان های عصبی ]تأثيرات روحی بر

روان انسان ها[ هستند. طی دهه هسسای آتی يسسک الگسسوريتم، بعسسد از دريسسافت ميليون هسسا

تجربة موسيقايی، قادر خواهد بود تا خروجی ها )يسسا تسسأثيرات روحی انسسسانی( را بعسسد از

(۱۱)دريافت ورودی ها )يا شنيدن امواج صوتی خاصی( پيش بينی کند.

فرض کنيد که با همسر خود دعوای سختی داشته ايد. الگوريتم مربوط به دسسستگاه

صدايی شما بالفاصله آشفتگی عاطفی درونی شما را تشخيص می دهد و بر اسسساس آن

اطالعات شخصی که به طور کلی از روان انسانی شما دارد، صدايی را به وجود بياورد تسسا

ماللت شما را طنين انداز کند و پريشسانی تان را انعکساس دهسد. اين آوای خساص شسايد

برای فرد ديگری چندان مناسب نباشد، اما با نوع شخصيتی شما کاماًل همسسساز اسسست.

بعد از اين که الگوريتم به عمق اندوه شما راه می يابد، صدايی در جهان می پراکنسسد کسسه

احتمااًل شوق شما را برمی انگيزد س شايد برای اين که ناخودآگاه شما با خاطرة شاد شما

از کودکی رابطه برقرار می کند، که حتی خودتان هم از آن آگاه نيستيد. هيچ خواننسسدة

آواز انسانی هرگز نمی تواند آرزو کند که با مهارت های چنين هوش مصسسنوعی مسسسابقه

بدهد.

شايد شما اعتراض کنيد که هوش مصنوعی به اين شکل کاميابی را نابود می کند و

مسسا را در يسسک پيلسسة تنسسگ موسسسيقايی محصسسور می کنسسد، کسسه توسسسط خوشسسايندها و

ناخوشايند های قبلی ما تنيده شده است. خب، پس در بارة کاويدن به دنبال يک سبک

و سليقة موسيقايی جديد چه می گوييد؟ مشکلی نيست. می توان به راحتی الگسسوريتم را

طوری تنظيم کرد که پنج درصد از گزينه هايش را به شکل کاماًل تصادفی انجام دهد و

به طور غير منتظره آوايی از يک مجموعة »گامه الن« اندونزيايی، يک اپرای »روسينی«
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يا جديدترين آواز »کی پاپ« در شما بگذارد. هوش مصنوعی به مرور زمان، بسسا نظسسارت

بر واکنش های شما، می تواند حتی به يک درجة مطلوب از گزينه های تصسسادفی برسسسد،

تا بتواند کاويدن خود برای اجتناب از رنجش را پااليش دهد، مثاًل سطح کاميابی را به

سه درصد کاهش دهد يا آن را به هشت درصد افزايش دهد.

يک مخالفت احتمالی ديگر می تواند اين باشسسد کسسه بسسرای يسسک الگسسوريتم ناروشسسن

خواهد بود تا اهداف عاطفی خود را تعيين کند. اگر شما با همسر خود دعوا کنيد، آيسسا

هدف الگوريتم بايد غمگين کسسردن شسسما باشسسد يسسا خوشسسحال کسسردن شسسما؟ آيسسا بايسسد

کورکورانه از يک مقياس عواطف »خوب« و عواطف »بد« پيروی کند؟ شايد اوقاتی در

زندگی وجود داشته باشند که غمگين بودن خوب است. البته سؤال مشابهی می توانسسد

از موسيقی دانان و خوانندگان انسانی پرسيده شود. وجود الگوريتم راه حل هسسای جسسالب

بسياری برای اين معما در پيش روی ما قرار می دهد.

يک راه اين است که انتخاب را به عهدة مشتری بگذاريم. شسسما می توانيسسد عواطسسف

خود را آن طور که می خواهيد ارزيابی کنيسسد و الگسسوريتم هم بسسه تصسسميم شسسما گسسردن

می نهد. اگر می خواهيد در حس ترحم به خود غرق شويد، يسسا اين کسسه شسساد و خرسسسند

باشيد، الگوريتم برده وار از شما پيروی می کند. الگوريتم می تواند در حقيقت ياد بگيرد

که خواسته های شما را بازشناسی کند، حتی اگر خود شسسما به طسسور مشسسخص از آن هسسا

آگاه نباشيد.

يک راه ديگر اين است که اگر شما به خود اعتماد نداريسسد،  می توانيسسد الگسسوريتم را

طوری تنظيم کنيد تا از توصية هر روان شناس برجسته ای که شما به آن اعتماد داريد،

پيروی کند. اگر همسرتان سرانجام شما را ترک کرد، الگسسوريتم شسسما را از يسسک مسسسير

رسمی پنج مرحله ای اندوه می گذارند. ابتدا به شما کمک می کند تا آنچه را که هنگسسام

پخش ترانة بابی مک فرين، به اسم »نگران نباش، خوشحال باش« اتفسساق افتسساده، انکسسار

کنيد. سپس الگوريتم عصبانيت تان را با پخش کردن ترانة آالنيس موريسسست بسسه اسسسم

»تو بايد بدانی« مهار می کند و شما را تشويق می کند تسسا بسا ترانسسة ژاک بسسِرل بسه اسسسم

»ترکم نکن« و ترانة پل يانگ به اسم »برگرد و بمان« سر و کله بزنيد و در نهسسايت بسسه
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شما کمک می کند تا با گوش کردن به ترانة گلوريا گينور بسسه اسسسم »می خسسواهم بسساقی

بمانم« شرايط را بپذيريد.

گام بعدی برای الگوريتم اين است که راه جويی را با خوِد ترانه ها و آهنگ هسسا آغسساز

کند و مضمون آن ها را کمی تغيير دهد تا با شرايط شما تطبق يابد. شايد شما قسمت

خاصی از يک ترانة خوب را دوست نداشته باشيد. الگوريتم اين را می داند، زيسسرا وقسستی

شما آن قسمت آزار دهنده را می شنويد، قلب شسما  يسک لحظسه بازمی ايسستد و سسطح

اکسيژن شما کمی کاهش می يابد. الگوريتم می تواند آن قسمت آزار دهنده را بازنويسی

کند و تغيير دهد.

شايد الگوريتم ها در درازمدت ياد بگيرند ترانه های کاملی تصنيف کنند که بر روی

تارهای حسی انسانی نواخته شوند، گويی که دکمه هسسای پيسسانو باشسسند. الگوريتم هسسا بسسا

به کسسارگيری داده هسسای زيسسست آماری شسسما می تواننسسد حسستی آهنگ هسسايی متناسسسب بسسا

شخصيت شما بيافرينند، که تنها خود شما در تمام دنيا از آن ها قدردانی می کنيد.

اغلب گفته می شود که مردم به اين دليل با هنر رابطه برقرار می کنند کسسه خسسود را

در آن می يابند. اين شايد به نتايج غافلگير کننده و تا حدودی بدشگون بينجامسد، مثاًل

یليخت ‐وقتی فيس بوک بخواهد  بر پاية تمام اطالعاتی که از شما دارد  هنری شخصی خلق یليخت ‐
کند. اگر همسرتان شما را ترک کند، فيس بوک شما را بسسه يسسک ترانسسة خسساص هسسدايت

می کند که مضمون آن در بارة يک همسر ايکبيری است، نسسه فسسرد نسسامعلومی کسسه قلب

»آدل« يا آالنيس موريست را شکست. اين ترانه حتی شما را به ياد حوادثی واقعی، که

در رابطة ميان شما و همسرتان رخ داده، می اندازد، که هيچ کس ديگری در دنيا از آن

چيزی نمی داند.

البته هنر شخصی  هيچگسساه محبسسوبيت پيسسدا نخواهسسد کسسرد، زيسسرا مسسردم در ادامسسه

ترانه هايی را ترجيح می دهند که هر کسسسی آن هسسا را دوسسست دارد. چطسسور می تسسوان بسسا

آهنگی رقصسسيد يسسا آواز خوانسسد کسسه هيچ کسسسی از اطرافيسسان آن را نمی شناسسسد؟ امسسا

الگوريتم ها می توانند حتی مهارت بيشتر از خود نشان دهند و ترانه هايی جهانی توليسسد

databasesکنند که شخصی و نادر نباشسسد. الگسسوريتم ، بسسا اسسستفاده از پايگاه هسسای دادة 
زيست آماری، مربوط به ميليون ها نفر، می داند که روی کدام دکمه هسسای زيسسست آماری
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فشار دهد تا ترانه ای جهانی توليد کند، که هر کس بسسا شسسنيدن آن مثسسل احمق هسسا در

سالن رقص قر در کمر اندازد. اگر هنر به واقع بسسه معنسسای الهسسام )يسسا هسسدايت( عواطسسف

انسانی اسست، موسسيقی دانان معسدودی وجسود خواهنسد داشست تسا بتواننسد بسا چسنين

الگوريتمی رقابت کنند، زيرا نمی توانند در درک ساز اصلی، يعسسنی نظسسام زيسسست آماری

انسانی با الگوريتم مسابقه دهند.

آيا تمام اين ها به يک هنر بزرگ منتهی می شود؟ اين بستگی به تعسسريفی دارد کسسه

از هنر می شود. اگر زيبايی در شنوايی شنونده اسست و اگسر هميشسه حسسق بسا مشستری

است، پس الگوريتم های زيست آماری امکان توليد بهترين هنر تاريخ را دارند. اگر هسسنر

به چيزی عميق تر از عواطف انسانی ارجاع دارد،  و بايسسد حقيقسستی در ورای لرزش هسسای

زيست آماری ما را بيان کنسسد، پس الگوريتم هسسای زيسسست آماری نمی تواننسسد هنرمنسسدان

بسيار خوبی باشند. اما اکثر انسان  هم اين چنين نيستند. برای وارد شدن در بازار هسسنر

و گسسرفتن جسسای آهنگ سسسازان انسسسانی و بسسازيگران، الگوريتم هسسا نبايسسد بالفاصسسله از

چايکوفسکی پيشی بگيرند. کافی است که برتسسر از خواننسسدة پسساپ آمريکسسايی »بريتسسنی

اسپی ير« باشند.

جديد؟ کار

از بين رفتن مشاغل سنتی در هر زمينه ای، از هنر تا خسسدمات درمسسانی، تسسا حسسدی بسسه

دنبال به وجود آمدن کارهای انسانی جديد جبران می شسسود. پزشسسکان عمسسومی کسسه بسسر

تشخيص بيماری های شناخته شده تمرکز می کنند و به عنوان پزشک خانوادگی فعاليت

می کنند شايد جای خود را به هوش مصنوعی بدهند. اما درست بسسه اين دليسسل، منسسابع

مالی بيشتری خواهيم داشت تسسا بسسر روی دکترهسسای انسسسانی و معسساونين آزمايشسسگاه ها

سرمايه گذاری کنيم تا تحقيقات پيشگامانه انجام دهند و داروها يا روش هسسای جسسراحی

(۱۲)جديدی را به وجود آورند.

هوش مصنوعی می تواند در ايجاد مشاغل انسانی به شکل های ديگسسر کمسسک کنسسد.

انسان ها به جای رقابت با هوش مصنوعی می توانند به نگه داری و هسسدايت آن بپردازنسسد.

برای مثال، جايگزينی هواپيماهای بدون خلبان به جای خلبانسسان انسسسانی تسسا حسسدودی
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بسساعث از بين رفتن موقعيت هسسای کسساری شسسد، امسسا موقعيت هسسای جديسسد بسسسياری در

 فسسراهم آورد.۱۰زمينه های مراقبت، کنترل از راه دور، تحليل داده ها و امسسنيت سسسايبری

نيروهای مسلح آمريکا برای انجام عمليات هر هواپيمای بدون خلبسان شسکاری کسه بسر

فراز سوريه پرواز می کرد، احتياج به سی نفر داشت، در حالی که تحليل نتيجة اطالعات

 نسسيروی هسسوايی۲۰۱۵بدست آمده حداقل هشتاد نفر ديگر را مشغول می کرد. در سال 

آمريکا فاقد نيروهای انسانی آموزش ديدة کسسافی بسسرای اشسسغال تمسسام اين موقعيت هسسای

کاری بود و از اين رو با يک بحران عجيب در ادارة هواپيماهای بدون خلبان مواجه شد.
(۱۳)

 بايسد بسا شاخصسة همکسساری انسسسان و هسوش۲۰۵۰اگر چنين باشد، بازار کار سال 

مصنوعی شناخته شود، نه رقابت ميسسان اين دو. در بسسرخی زمينه هسسا،  از خسسدمات پليس

گرفته تا بانکداری، گروه های »انسان + هوش مصنوعی« می تواند بسسر گسسروه انسسسان ها و

گروه کامپيوترها پيشی گيرد. بعد از آن که برنامة شطرنج »آی بی ام« به نام »ديپ بلو«

 شکسسست داد، انسسسان ها بسسازی شسسطرنج را۱۹۹۷گری کاسسسپاروف را در مسسسابقة سسسال 

متوقف نکردند، بلکه به لطف وجود مربيان هوش مصنوعی، قهرمانسان انسسانی شسطرنج

یليخت ‐بسيار ماهرتر از گذشته شدند و حداقل برای مدتی گروه »هوش مصنوعی  انسان« به
نام سنتورز در شطرنج از انسان ها و از کامپيوترها پيشی گرفتند. به همين شکل هوش

مصنوعی می تواند در تمرين دادن بهترين کارآگاه ها، کارمندان بانک و سسسربازان تسساريخ

(۱۴)نقشی کمکی ايفا کند.

اما مشکل اين است که چنين مشاغلی احتمااًل سسسطح بسسااليی از تخصسسص را طلب

می کنند و به اين دليل مشکل بيکاران فاقد مهارت را حل نخواهند کرد. ايجاد مشاغل

انسانی جديد می تواند ساده تر از بازآموزی افرادی باشد که به اين مشسساغل می پردازنسسد.

طی موج اتوماسيون قبلی، مردم معمواًل می توانستند از يک کار تکسسراری و سسسادة قبلی

 که کار خود را۱۹۲۰به کار مشابهی در فضای جديد بروند. يک کارگر مزرعه در سال 

به دليل اتوماتيزه شدن کشاورزی از دست می داد، می توانست کاری در يسسک کارخانسسة

 يسسک کسسارگر بيکسسار کارخانسسه می توانسسست به عنسسوان۱۹۸۰تراکتورسازی بيابد. در سال 

مترجم س است مجازی واقعيت و اطالعات فن آوری  کامپيوترها، فرهنگ ة شاخصcyber مجازی۱۰
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صندوق دار در يک سسسوپرمارکت شسسروع بسسه کسسار کنسسد. چسسنين جابه جايی هسسای شسسغلی

امکان پذير بسود، زيسرا انتقسال از يسک مزرعسه بسه يسک کارخانسه و از يسک کارخانسه بسه

سوپرمارکت مستلزم يک تجديد آموزش بسيار ساده بود.

، اگر يک صندوق دار يا کارگر نساجی کار خود را در مقابل يسسک۲۰۵۰اما در سال 

ربات از دست بدهد، به سختی می تواند به عنوان يک محقسسق سسسرطان، يسسک گرداننسسدة

هواپيمای بدون خلبان يا به عنوان عضوی از يک گروه »امور بسسانکی انسسسان ها و هسسوش

مصنوعی« شروع به کار کند. اين ها فاقد مهارت های الزم هستند. در جنگ جهانی اول

معقول بود تا ميليون ها سرباز دون پايه را در پشت مسلسل ها گذاشت و در ابعاد صسسدها

هزار به کشتن داد. مهارت فردی آن ها اهميتی نداشت. امسسروز نسسيروی هسسوايی آمريکسسا،

عليرغم کمبود گردانندة هواپيمای بدون خلبان و تحليل گر داده ها، تمايلی ندارد تا اين

کمبود را با افراد بدون صسسالحيت پسسر کنسسد. آن هسسا نمی خواهنسسد کسسه آن کارمنسسد تسسازه

استخدام شدة بی تجربه يک جشن عروسی افغسانی را بسا يسک کنفسسرانس سسسطح بساالی

طالبان اشتباه بگيرد.

در نتيجه، ما عليرغم ظهور موقعيت های شغلی انسانی بسسسيار، شسساهد ظهسسور يسسک

طبقة »بی مصرف« جديد هستيم. ما در واقع می توانيم شاهد بدترين حالت در هر دوی

اين موارد باشيم و همزمان گرفتار بيکاری گسسسترده و کمبسسود کسسارگران مسساهر باشسسيم.

شايد آيندة افراد زيادی س همانند رانندگان ارابه  در قرن نوزدهم، که بعدها به رانندگان

تاکسی بدل شدند س نشود، بلکه به سرنوشت اسب های قرن نوزدهم گرفتار شسسوند کسسه

(۱۵)به طور فزاينده تمامًا از بازار کار کنار گذاشته شدند.

به عالوه، هيچ کدام از مشاغل انسانی موجود هرگسز از تهديسد اتوماسسيون آينسده در

امان نخواهد بود. يک صندوق دار بيکار چهل سالة با مهارت پايين، کسه بسا توانايی هسسای

ابرانسانی خود موفق شده خود را به عنوان يک هدايت کنندة هواپيمسسای بسسدون خلبسسان

بازآفرينی کند، ناگزير است ده سال بعد هم خود را دوباره بازآفرينی کنسسد، زيسسرا در آن

زمان پرواز اين هواپيماها هم اتوماتيزه شده است. اين وضسسعيت غسسير قابسسل پيش بيسسنی

امکان سازماندهی اتحاديه ها و حقوق امنيت شغلی را هم با اشکال مواجه خواهد کسسرد.

همين امروز بسسسياری از مشسساغل در اقتصسسادهای پيشسسرفته، مشسساغل مسسوقت بی آينسسده 
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 چطسسور می تسسوان حرفه هسسايی کسسه به طسسور(۱۶)هستند، که غير ثسسابت و مقطعی هسسستند.

لحظه ای ظهور می کنند و طی يک دهه ناپديد می شوند را اتحاديه ای کرد؟

یليخت ‐به همين شکل، مناسبات ميان گروه های سنتور »انسان  کسسامپيوتر« احتمسسااًل بسسه
جای يک مشارکت درازمدت به کشمکش های پيوسسسته ميسسان انسسسان ها و کامپيوترهسسا

شاخص خواهد شد. گروه هايی مثل شرلوک هولمز و دکتر واتسون، که منحصراً توسط

انسان ها تشکيل شده اند، معمواًل سلسله مراتبی ها و عادات پايداری به وجسسود می آورنسسد

که تا دهه ها دوام می آورد. اما يک کارآگاه انسسسانی کسسه بسسا نظسسام کسسامپيوتری واتسسسوِن

 گروه تشکيل می دهد، در می يابد که هر عادتی دعوتی است به تالشی و هسسر۱۱آی بی ام

سلسله مراتبی هم دعوتی است به انقالب. معاون ديروزی می تواند به رئيس فردا تبديل

(۱۷)شود و تمام توافقنامه ها و دستورالعمل ها بايد هر ساله بازنويسی شوند.

نگاهی نزديک تر به دنيای شطرنج می تواند نشان دهسسد کسسه در درازمسسدت بسسه کجسسا

رهسپاريم. درست است که سال ها بعد از آن که ديپ بلسسو کاسسسپاروف را شکسسست داد،

همکاری انسان س کامپيوتر در شطرنج شکوفا شد. اما طی سال های اخير کامپيوترها در

بازی شطرنج به قدری پيشرفت کرده اند کسسه همکسساران انسسسانی آن هسسا ارزش خسسود را از

دست داده اند و احتمااًل به زودی کاماًل غيرضروری خواهند شد.

 يک نقطه عطف حياتی به وجود آمد. منظور زمسسانی۲۰۱۷در تاريخ هفتم دسامبر 

یليخت ‐نيست که يک کامپيوتر، انسانی را در شطرنج شکست داد  اين خبری قديمی است  یليخت ‐
 « را شکسسست داد.۸بلکه زمانی بود که برنامة »آلفا زرو«ی گوگل برنامة »استاک فيش 

 بسسود، کسسه تجربيسسات۲۰۱۶ قهرمان جهانی شطرنج کامپيوتری در سسسال ۸استاک فيش 

چند صد سالة انسانی و دهه ها تجربة کامپيوتری در شطرنج را در خود اندوخته بود. و

 ميليون حرکت شطرنج را ظرف يک ثانيه محاسبه کند. اما از۷۰همچنين می توانست 

 هزار محاسبة مشابه را در هر ثانيه انجام می داد و سازندة۸۰طرف ديگر آلفا زرو فقط 

انسانی آن هرگز هيچ استراتژی شطرنجی را ياد نگرفت س حتی استراتژهای آغاز را. امسسا

آلفا زرو از تازه ترين اصول آموختن دستگاهی استفاده می کسسرد تسسا بسسا بسسازی کسسردن بسسا

۲۰۱۱ سال  درجئوپاردی! تلويزيونی نمايش ةمسابق در شدن برنده از بعد آی بی ام واتسوِن کامپيوتری نظام۱۱

کرد. پيدا معروفيت
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خودش، شطرنج بياموزد. با اين وجسسود آلفسسا زروی نوآمسسوز پس از صسسد بسسار تمسسرين، در

 بار هم با او مساوی شد و حتی يسسک۷۲ بار از او برد و ۲۸مقابل استاک فيش ايستاد و 

بار هم نباخت. از آنجا که آلفا زرو هيچ چيز از انسان ها نياموخت، بسسسياری از حرکسسات

پيروزمندانه و استراتژهايش از ديد انسانی غسير متعسارف می نمسود. شسايد اين حرکسات

خالقانه تلقی می شدند، نه دقيقًا نبوغ آميز.

آيا می توانيد حدس بزنيد که برای آلفا زرو چقدر طول کشيد تسسا شسسطرنج را از اول

ياد بگيرد، خود را برای مسابقه با استاک فيش آمسساده کنسسد و غرايسسز نبوغ آمسسيز خسسود را

متحول کند؟ چهسار سساعت. نسه، اشستباه نخوانده ايسد! مسسردم طی صسدها سسال چسنين

می پنداشتند که شطرنج يکی از سمبل های شکوهند خرد انسانی است. آلفا زرو مسسسير

نادانی محض تسسا کمسسال خالقيت را طی چهسسار سسساعت پيمسسود، بسسدون هيچ بهسسره ای از

(۱۸)راهنمايی انسانی.

آلفا زرو تنها نرم افسزار تخيلی موجسود نيسست. برنامه هسای بسسياری اکنسون به طسور

روزمره از بازيکنان انسانی شطرنج پيشی می گيرند، نه فقسط در محاسسسبة محض، بلکسه

حتی در »خالقيت«. در مسابقات شطرنج ميان انسان ها داوران همواره مراقب هسسستند

تا بازيکنان سعی نکنند مخفيانه از کامپيوترها کمسسک بگيرنسسد. يکی از راه هسسای کشسسف

تقلب نظارت بر سطح خالقيت بازيکنان است. اگرآن ها يک حرکت خالقانسسة اسسستثنايی

انجام دهند، مظنون می شوند که حرکت بايد توسسسط کسسامپيوتر صسسورت گرفتسسه باشسسد.

حداقل در شطرنج، خالقيت از هم اکنون نشان تجاری کامپيوترها اسسست، نسسه انسسسان ها!

بنابر اين اگر شطرنج عالمت هشدار دهنسسده اسسست، پس مسسا بسسه درسسستی اين اخطسسار را

دريافت کرده ايم که در حال نابودی هستيم. آنچه کسسه امسسروز در مسسورد گسسروه شسسطرنج

»انسان س  هوش مصنوعی« اتفاق می افتد، می تواند در ادامة راه برای گروه های انسسسان س

(۱۹)هوش مصنوعی در خدمات پليس، پزشکی و بانکداری هم اتفاق بيفتد.

در نتيجه، ايجاد موقعيت های شغلی جديد و بازآموزی مردم برای ادارة آن مشاغل،

يک راه کار يکباره نيست. انقالب هوش مصنوعی يک حادثة يکباره نيست تا بسسازار کسسار

بر آن اساس تعادل جديد خود را برقرار سازد، بلکه فوران های باز هم بيشتری خواهسسد

داشت. از هم اکنون کارکنان کمی هستند که توقع داشته باشد تا آخر عمسسر در همسسان
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 نه فقط انديشة »يک استخدام بسسرای تمسسام عمسسر«،۲۰۵۰ در سال (۲۰)کار باقی بمانند.

بلکه حتی انديشة »يک حرفه برای تمام عمر« می تواند انديشه ای منسوخ باشد.

حتی اگر بتوانيم به طور پيوسته موقعيت های شغلی جديدی ابداع کسسنيم و نسسيروی

کار را بازآموزی کنيم، شايد بد نباشد از خود سؤال کنيم که آيا يسسک انسسسان معمسسولی

بنية عاطفی الزم برای زندگی بر بستر چنين تحوالت بی پايانی را خواهد داشت. تغيسير

هميشه دغدغه آفرين بوده و دنيای تب آلسسود ابتسسدای قسسرن بيسسست و يکم يسسک اپيسسدمی

 آيا مردم توانايی آن را دارند تا از عهدة نابسسسامانی(۲۱)جهانی استرس ايجاد کرده است.

گسترش يابندة بازار کار و موقعيت های حرفه ای فردی فزاينسده برآينسد؟ مسا شسايد بسه

فنون استرس کاهندة مؤثرتر نياز داشته باشيم س از دارو گرفتسسه تسسا بسسازخورد عصسسبی و

 س تا بتوانيم از تالشی ذهن انسان خردمند جلوگسسيری کسسنيم. ظهسسورmeditationمراقبه 

 فقط به اين دليل نيست که موقعيت های شغلی۲۰۵۰يک طبقة »بی مصرف« در سال 

به طور مطلق از بين خواهند رفت، يسسا آمسسوزش مناسسسب وجسسود نخواهسسد داشسست، بلکسسه

همچنين به اين دليل است که بنية ذهنی کافی وجود نخواهد داشت.

یليخت ‐طبعًا اکثر اين بحث ها حدس و گمان هستند. در مقطع نگارش اين کتاب  ابتدای
یليخت ‐  اتوماسسسيون صسسنايع بسسسياری را از دور خسسارج کسسرده، امسسا اين منجسسر بسسه۲۰۱۸سال 

بيکاری های گسترده نشده است. بيکاری در بسياری از کشورها، مثل آمريکا، به واقع در

پايين ترين سطح تاريخی خود است. هيچ کس به درستی نمی داند که آموزش از طريق

دستگاه و اتوماسيون چه تسسأثيری در آينسسده بسسر حرفه هسسای مختلسسف خواهسسد داشسست و

تخمين يک جدول زمانی برای تحوالت مناسب بسيار دشوار است، به خصسسوص بسسه اين

دليل که اين به همان اندازه که به تصميمات سياسسسی و سسسنت های فسسرهنگی بسسستگی

دارد، به پيشرفت های فنی هم مربوط است. بنابر اين حتی بعد از اين که وسايل نقليسسة

مستقل نشان دهند که مطمئن تر و ارزان تر از رانندگان انسانی هسسستند، بسسا اين وجسسود

سياستمداران و مصرف کنندگان بايد بسسرای سسسال ها، يسسا شسسايد دهه هسسا اين تحسسوالت را

متوقف کنند.

ما نمی توانيم به خود اجازه دهيم که از خود راضسسی باشسسيم. خطرنسساک اسسست اگسسر

فرض کنيم که به اندازة کافی مشاغل جديد به وجود خواهد آمد تسسا جسسای مشسساغل از



47

دست رفته را بگيرد. اين حقيقت که چنين چيزی طی امسسواج قبلی اتوماسسسيون اتفسساق

افتاد، مطلقًا تضمينی بر اين نيست که تحت شرايط بسيار متفاوت قسسرن بيسسست و يکم

هم دوباره اتفاق مشابهی بيفتد. نابسامانی بالقوة اجتماعی و سياسسسی به قسسدری هشسسدار

دهنده است که حتی اگر احتمال بيکاری هسای گسسترده پسايين باشسد، بساز بايسد آن را

بسيار جدی بگيريم.

انقالب صنعتی در قرن نوزدهم مشسکالت و شسرايط جديسدی را به وجسود آورد کسه

هيچ کدام از الگوهای موجود اجتماعی، اقتصادی و سياسسی نمی توانسستند از عهسدة آن

برآيند. نه فئوداليسم، نه نظام سلطنتی و نسسه اديسسان سسسنتی،  هيچ کسسدام بسسرای هسسدايت

کالن شهرهای صنعتی، ميليون ها کارگر بی ريشه و اقتصسساد نويسسنی کسسه همسسواره تغيسسير

ماهيت می داد آمادگی نداشتند. در نتيجه، بشر ناگزير بود تا الگوهسسای کسساماًل جديسسدی

به وجود آورد س مثل دمکراسی های ليسسبرالی، ديکتاتوری هسسای کمونيسسستی و رژيم هسسای

فاشيستی س و بيش از يک قرن جنگ  و انقالبات هولناک الزم بود تسسا اين الگوهسسا را بسه

آزمايش بگذارند، گندم را از پوسته جدا کننسسد و بهسسترين راه هسسا را به کسسار گيرنسسد. کسسار

کودکان در فضسای ديکسنزی معسادن زغال سسنگ، جنسگ جهسانی اول و قحطی بسزرگ

 فقط بخش کوچکی از بهايی بود که بشر در اين۱۹۳۲ س ۱۹۳۳اوکرائين در سال های 

قرن پرداخت.

چالش هايی که داده فن آوری و زيست فن آوری در قرن بيست و يکم در مقابل بشسسر

قرار می دهد، مسلمًا بسيار بزرگ تر از چالش هايی هسسستند کسسه موتسسور  بخسسار، راه آهن و

الکتريسيته در قرن پيشين در برابر انسان ها قرار دادنسسد. و بسسا توجسسه بسسه نسسيروی عظيم

تخريبی تمدن بشری، ما ديگر استطاعت الگوهای ناموفق، جنگ های جهانی و انقالبات

خونين بيشتری را نداريم. الگوهای ناموفق در اين زمان می توانند منجر بسسه جنگ هسسای

هسته ای، مهندسی ژنتيک هيوالها، و تالشی کامل کرة زيستی شسسوند. در نتيجسسه، مسسا

ناچار از اين هستيم تا بهتر از آنچه که در برابسسر انقالب صسسنعتی از خسسود نشسسان داديم،

عمل کنيم.
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بیربطی تا استثمار از

راه حل های بالقوه در سه مقولة اصلی مورد بررسی قسسرار می گسسيرد: بسسرای جلوگسسيری از

ناپديد شدن موقعيت های شغلی چه بايد کرد؛ برای ايجاد موقعيت هسسای شسسغلی جديسسد

چه بايد کرد؛ و چنانچه، عليرغم تمام تالش ها، موقعيت های شغلی از دست رفته بسيار

بيشتر از مشاغل ايجاد شده باشد، چه بايد کرد.

جلوگيری از ناپديد شدن موقعيت های شغلی تمامًا يسسک اسسستراتژی غسسير جسسذاب و

شايد غير قابل وصول باشد، زيرا بدين معنی خواهد بود که از قابليت های مثبت عظيم

هوش مصنوعی و فن آوری  ربات ها صرف نظر کنيم. با اين حال، دولت ها بايسسد تصسسميم

بگيرند آگاهانه سرعت اتوماسيون را پايين بياورند، تا دامنسسة تشسسنجات حاصسسل از آن را

کاهش دهند و اجازه دهند تا زمان اين روند را دوبسساره تنظيم کنسسد. فن آوری  هيچگسساه

امری جبری نبوده است و اين حقيقت که کاری می توانسسد انجسسام شسسود بسسه اين معسسنی

نيست که بايد انجام شود. مديريت دولتی می  تواند فن آوری  های جديسسد را بسسا مسسوفقيت

متوقف کند. برای مثال، ما در کشورهای عقب مانده طی دهه هسسا فن آوری  ايجسساد بسسازار

برای اندام های بدن انسانی س در »مزارع اندام « س را داشته ايم که جوابگسسوی تقاضسساهای

سيری ناپذير خريداران درماندة ثروتمند بسسوده اسسست. چسسنين مسسزارع انسسدامی می توانسسد

ارزشی برابر با صدها ميليارد دالر داشته باشد. اما مسسديريت دولسستی از تجسسارت آزادانسسة

اندام های انسانی جلوگيری کرد و اگرچه يک بازار سياه برای انسسدام های انسسسانی وجسسود

(۲۲)دارد، اما بسيار کوچکتر و محدودتر از سطح توقع است. 

کاهش سرعت تحوالت می تواند به ما زمان بدهد تسسا بسسه حسسد کسسافی موقعيت هسسای

شغلی جديدی ايجاد کنيم، تا جای موقعيت های شغلی از دسسست رفتسسه را بگيرنسسد. امسسا

چنانچه اشاره رفت، کارآفرينی اقتصادی بايد با يک انقالب در آمسسوزش و روان شناسسسی

همراه شود. اگر فرض کنيم که موقعيت های شغلی جديد فقط مشسساغل کساذب دولسستی

نباشند، احتمااًل نيازمند سطح بااليی از تخصص هسسستيم و بسسه مسسوازات اين کسسه هسسوش

مصنوعی به پيشرفت خود ادامه می دهد، کارمندان انسانی هم ملسسزم بسسه تغيسسير حرفسسة

خود و آموختن سريع مهارت های جديد می شوند. در اينجا دولت ها بايد دخالت کننسسد،

هم با کمک مالی به يک بخش آموزشی مادام العمر و هم با فسسراهم آوردن يسسک شسسبکة
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تأمين اجتماعی برای دوره های اجتناب ناپذير اين گذار. اگر يک فرد چهسسل سسساله، کسسه

شغل خود را به عنوان گردانندة هواپيمای بدون خلبان از دست داده، بسسرای بسسازآفرينی

خود نياز به يک دورة سه سالة آموزشی در زمينة طراحی دنيای سايبری داشته باشسسد،

احتمااًل احتياج زيادی به کمک دولتی خواهد داشت تا بتواند خسسود و خسسانواده اش را از

نظر اقتصادی تأمين کند )چسسنين برنسسامه ای هم اکنسسون توسسسط دولت هسسای کشسسورهای

اسکانديناوی، با شعار »حمايت از کارگران، نه از کار« شروع شده است(.

اما حتی اگر کمک های دولتی به حد کفايت ادامه يابند، چندان معلوم نيسسست کسسه

ميلياردها نفر، بدون اين که تعادل ذهنی خود را از دست بدهند، بتوانند مکرراً خسسود را

بازآفرينی کنند. بنابر اين اگر عليرغم تمام تالش ها، شمار قابل تسسوجهی از انسسسان ها از

بازار کار خارج شوند، ناچار خواهيم بسود تسسا بسر روی الگوهسسای جديسدی بسرای جوامسسع

پساشغلی، اقتصادهای پساشغلی و سياست های پساشغلی تحقيق کنيم. اولين گام اين

است که صادقانه اعتراف کنيم که آن الگوهای اجتمسساعی، اقتصسسادی و سياسسسی کسسه از

گذشته به ارث برده ايم، برای مقابله با چنين چالش هايی نامناسب هستند.

مورد کمونيسم را مثال می آوريم. وقتی اتوماسيون پايه های نظام سرمايه را به لرزه

در می آورد، می توان چنين فرض کرد که زمان بازگشت کمونيسم فرا رسيده است. اما

کمونيسم برای بهره برداری از چنين بحرانی ساخته نشده است. کمونيسم قرن بيسسستم

گمان می کرد که طبقة کارگر نقش حياتی در اقتصاد دارد و متفکرين کمونيست سعی

کردند تا به پروله تاريا بياموزند تا چگونه نيروی عظيم اقتصادی خود را به نفوذ سياسی

تبديل کنند. برنامة سياسی کمونيستی به طبقة کارگر فراخوان انقالب داد. اگر توده ها

ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند، و ناگزير باشند تا به جسسای مبسسارزه بسسا اسسستثمار

عليه بی ربطی بجنگند، آنگاه چنين آموزه هايی به چه کار خواهند آمد؟ چطور می تسسوان

بدون وجود يک طبقة کارگر يک انقالب کارگری برپا کرد؟

بعضی ها می توانند استدالل کننسسد کسسه انسسسان ها هرگسسز از نظسسر اقتصسسادی بی ربسسط

نخواهند شد، زيرا حتی اگر نتوانند در محيط کار با هوش مصنوعی رقسسابت کننسسد، بسساز

همواره به عنوان مصرف کننده مورد نياز هستند. اما بسيار ناروشسسن اسسست کسسه اقتصسساد

آينده حتی به عنوان مصرف کننده به ما نياز داشته باشد. دسسستگاه ها و کامپيوترهسسا هم
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می توانند مصرف کنند. در عالم نظر، اقتصادی می تواند وجود داشسسته باشسسد کسسه در آن

يک شرکت معدن فلزات، آهن توليد می کند و آن را به يسک شسسرکت فن آوری  ربات هسسا

می فروشد. شرکت فن آوری  ربات ها هم ربات توليد می کند و به شسسرکت معسسدن فلسسزات

می فروشد، که می تواند با استفاده از ربات ها آهن بيشتر اسسستخراج کنسسد، و اين آهن هسسا

برای توليد ربات های بيشتر بکار می روند. و الی آخر. اين شرکت ها می توانند رشد کنند

و تا پهنسسای کهکشسسان گسسسترش يابنسسد، و تمسسام آن چسسيزی کسسه نيسساز دارنسسد ربات هسسا و

کامپيوترها است. آن ها، حتی برای فروش محصوالت شان، به وجسسود انسسسان ها احتيسساج

ندارند.

در واقع، کامپيوترها و الگوريتم ها از هم اکنون، عالوه بر ايفای نقش توليسسد کننسسده،

به عنوان مشتری هم عمل می کنند. برای مثال، الگوريتم هسسا بسسه مهم تسسرين خريسسداران

سهام، اوراق قرضه و کاالها بدل شده اند . به همين شکل، در عرصة تبليغات، مهم تسسرين

مشتری يک الگوريتم است، و آن همان الگوريتم جسست وجوهای گوگسل اسست. وقستی

کسانی صفحات وب را طراحی می کنند، اغلب به سليقة الگوريتم جست وجوی گوگسسل

پاسخ می دهند، نه به سليقة هر انسان ديگری.

 و بسسر خالف مصسسرف کنندگان انسسسانی،۱۲طبعًا الگوريتم ها فاقسسد هشسسياری هسسستند

نمی توانند از آنچه می خرند لذت ببرند و تصميمات شسسان توسسسط احساسسسات و عسواطف 

شکل نگرفته است. الگوريتم جست وجوی گوگل نمی تواند بستنی را بچشد. الگوريتم ها

چيزها را بر اساس محاسسسبات درونی و اولويت هسسای ازقبسسل نهسساد شسسده در برنامه شسسان

انتخاب می کنند و اين اولويت ها دنيا را به گونه ای فزاينسسده شسسکل می دهنسسد. الگسسوريتم

جست وجوی گوگل در مورد رده بندی کردن صفحات وِب فروشندگان بسسستنی سسسليقة

بسيار ظريف و پيچيده ای دارد و موفق ترين فروشسسندگان بسسستنی در دنيسسا همان هسسايی

هستند که در رده بندی الگوريتم جست وجوی گوگل اولويت می يابند س نه آن هايی کسسه

خوشمزه ترين بستنی را توليد می کنند.

به »آگاهی« بيشتر معنی که است دليل اين به اينجا   درconsciousness »هشياری« برای واژة انتخاب۱۲

مطرح زنده موجودات عاطفی و حسی جنبة بلکه شناختی، جنبة نه اينجا در منظور اما دارد، ارجاع شناخت

دارد. وجود زنده موجودات تمام در مشترک طور به که است،
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من اينجا به موردی از تجربسسة خسسودم اشسساره می کنم. من وقسستی کتسسابی را منتشسسر

می کنم، ناشرين از من می خواهند تا توضيح مختصری بنويسم تا آن ها بتوانند در نشسسر

آنالين خود از آن استفاده کنند. اما آن ها يک متخصص ويژه دارند کسه نوشستة مسرا بسا

سليقة الگوريتم گوگل سازگار می کند. فرد متخصص متن مرا مرور می کند و می گويد:

»از اين واژه استفاده نکن س آن واژه را به جايش به کار ببر. آنگاه مسسا از الگسسوريتم گوگسسل

توجه بيشتری می گيريم«. ما می دانيم که اگر فقط بتسسوانيم توجسسه الگسسوريتم گوگسسل را

جلب کنيم،  مردم را در مشت خود خواهيم داشت.

پس اگر انسان ها، هم به عنوان توليد کننسسده و هم مصسسرف کننسسده، غسسير ضسسروری

می شوند، چه چيزی بقسسای جسسسمی و سسسالمت روحی آن هسسا را تضسسمين می کنسسد؟ مسسا

نمی توانيم منتظر بحران شويم و قبل از آن که به دنبال پاسخ ها بگسسرديم، بسسا تمسسام قسسوا

فوران کنيم. آنگاه ديگر خيلی دير است. برای برآمدن از عهدة نابسامانی های بی سسسابقة

فنی و اقتصادی قرن بيست و يکم، بايد به ناگزير در اسسرع وقت الگوهسای اجتمساعی و

اقتصادی جديدی ايجاد کسنيم. اين الگوهسا بايسد بسر اين اسساس هسدايت شسوند کسه از

انسان ها حمايت کنند، نه از موقعيت های شغلی. بسياری از مشاغل از نظسسر جسسسمی و

روحی جانکاه هستند و ارزش آن را ندارند تا حفظ شوند. هيچ کس آرزو نمی کنسسد کسسه

صندوق دار شود. آنچه که بايد بر آن تأکيد کسسنيم بسسرآوردن نيازهسسای پسسايه ای مسسردم و

حفاظت از جايگاه اجتماعی و کرامت انسانی آن ها است.

۱۳يک الگوی جديد که بيش از پيش جلب توجه می کند، »درآمسسد همگسسانی پسسايه «

است. اين الگو پيشنهاد می کند که دولت ها می توانند با ماليات بسسستن بسسر شسسرکت ها و

ميلياردرهسسا و نظسسارت بسسر الگوريتم هسسا و ربات هسسا، هزينسسة الزم بسسرای يسسک مسسستمری

سخاوتمندانه برای برطرف کردن نيازهای پايه ای همة مردم را به دست آورند. اين اقدام

فشارهای ناشی از بيکاری و نابسامانی اقتصادی برای افراد فقسسير را کسساهش می دهسسد و

 يسسک نظريسسة(۲۳)همزمان از ثروتمندان در مقابل طغيان های عمومی حفسساظت می کنسسد.

universal  پايه همگانی درآمد۱۳ basic incomeمی توانند کشور هر شهروندان آن اساس بر که است   برنامه ای

به رسميت فقر خط از باالتر کمی يا هم سطح که کنند دريافت دولت از مستمری يک منظم به طور

اين تاريخی باشد. ريشة شهروندان اولية مخارج پاسخگوی بتواند بايد مستمری اين و است شناخته شده

مترجم س شانزدهم( برمی گردد )قرن مور توماس دوران به انديشه
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ديگر در اين ارتباط پيشسسنهاد می کنسسد کسسه دامنسسة آن فعاليت هسسای انسسسانی را کسسه بسسر

»مشسساغل« تمرکسسز می کننسسد، گسسسترش دهيم. هم اکنسسون ميلياردهسسا پسسدر و مسسادر از

فرزندان شسسان مسسراقبت می کننسسد، همسسسايه ها بسسه هم کمسسک می کننسسد، و شسسهروندان

انجمن هايی را سازمان می دهند، بدون آن که چنين فعاليت های ارزشمندی به عنسسوان

»کار« به رسميت شناخته شوند. شايد الزم باشد تا ما ذهنيت خسود را عسوض کسنيم و

چنين فکر کنيم که مراقبت از يک کودک قطعًا مهم ترين و پرچالش ترين کار در دنيسسا

است. در اين صورت با مشکل بيکاری روبه رو نخسواهيم بسسود، حسستی اگسسر کامپيوترهسسا و

ربات ها جای تمام راننده ها، کارمندان بانسسک و وکال را بگيرنسسد. البتسسه آنگسساه اين سسسؤال

پيش می آيد که چه کسی کم و کيف اين  کارهسسای تسسازه به رسسسميت شسسناخته شسسده را

تعيين کند و پولی برای آن ها بپردازد؟ نظر به اينکه نوزادان شش ماهه مزدی به مسسادر

خود نمی پردازند، شايد دولت بايد چنين مسئوليتی را به عهده گيرد. و از آنجا کسسه مسسا

می خواهيم که اين مزدها پاسخگوی تمام مخارج پسسايه ای يسسک خسسانواده باشسسد، نتيجسسة

نهايی کمابيش همان چيزی است که »درآمد همگانی پايه« مطرح می کند.

يک گزينة ديگر اين است که دولت ها به جای حمسسايت از طسسرح »درآمسسد همگسسانی

 همگانی پايه« پشتيبانی مالی کنند. دولت به جسسای اينکسسه پسسولی بسسهخدماتپايه« از »

مردم بپردازد )که مردم با آن می توانند همه چيزی که می خواهند بخرند(، از آمسسوزش

رايگان، خدمات درمانی رايگان، حمل و نقسسل رايگسسان و غسسيره پشسستيبانی کنسسد. اين در

حقيقت چشم انداز آرمانی کمونيسم است. اما از آنجا که برنامة کمونيسسستی در برپسسايی

انقالب طبقة کارگر می تواند منسسسوخ شسسده باشسسد، شسسايد کماکسسان بتسسوانيم اين هسسدف

کمونيستی را به صورت های ديگری متحقق کنيم.

در اين که آيا درآمد همگانی پايه )که يک آرمسسان نظسسام کاپيتاليسسسم اسسست(، بهسستر

است، يا خدمات همگانی پايه، )که آرمان کمونيستی است(، جای بحث اسسست. هسسر دو

گزينه مزايا و معايبی دارند. اما فرقی نمی کند که کدام آرمان را انتخاب کنيم، مشسسکل

اصلی تشخيص واقعی مفهوم »همگانی« و »پايه« است.
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چيست؟ همگانی

وقتی صحبت از حمايت همگانی پايه به ميان می آيد س حال به شکل درآمد يا خدمات

 پايه است. تمام ابتکارات »درآمد همگانی پايسسه« تسساکنونملیس منظور معمواًل حمايت 

 فنالند يک تجربة دو ساله را آغاز کرد۲۰۱۷مؤکداً ملی يا منطقه ای بوده اند. در ژانوية 

 يورو در مسساه تحت پوشسسش قسسرار داد،۵۶۰و دو هزار بيکار فنالندی را با مبلغی معادل 

صرف نظر از اينکه آن ها کاری پيدا کنند يا نه. تجربيسسات مشسسابهی در ايسسالت کانسسادايی

 )سسسوئيس(۲۴)انتاريو، در شهر ايتاليايی ليوورنو و چندين شهر هلندی در جريان اسسست.

 به منظور تدوين برنامه ای برای »درآمد ملی پايه« يک همه پرسسسی برپسسا۲۰۱۶در سال 

(.( ۲۵)کرد، اما رأی دهندگان آن را رد کردند

مشکل چسسنين برنامه هسسای ملی و منطقه ای اين اسسست کسسه شسسايد قربانيسسان اصسسلی

اتوماسيون در فنالند، انتاريو، ليوورنو يا آمستردام زندگی نمی کنند. جهانی سازی مردم

يک کشور را کاماًل وابسته به بازارهای کشورهای ديگر کرده است، اما اتوماسيون بايسسد

معضل ارتباط بخش های گسترده ای از شبکة تجاری جهانی را با پيامسسدهای فاجعه بسسار

در ضعيف ترين حلقه های زنجير بررسی کند. در قرن بيستم کشورهای در حسال رشسد،

به دليل نداشتن منابع طبيعی، برای پيشرفت اقتصادی خود، عمدتًا به فسسروش نسسيروی

کار ارزان کارگران ساده تکيه می کردند. امروزه ميليون ها بنگالدشی زندگی خسسود را از

راه توليد پيراهن و فروش آن به مشتريان در آمريکسسا می گذراننسسد، در حالی کسسه مسسردم

بنگالور معاش خود را به عنوان تلفن چی در يسسک مرکسسز تلفسسنی بسسرای پاسسسخگويی بسسه

(۲۶)شکايات مشتريان آمريکايی تأمين می کنند.

با ظهور هوش مصنوعی، ربات ها و چاپگرهای سه بُعدی، کسسار ارزان غسسير تخصصسسی

اهميت خود را از دست می دهد. به جای توليد پيراهن در داکا و انتقال طوالنی دريسايی

آن به آمريکا می توان بارکد پيراهن را به صورت آنالين از »آمازون.کام« بخريد و آن را

در نيويورک توليد کنيد. مرکز چاپگرهسسای سسسه بعدی در بسسروکلين می توانسسد جسسايگزين

مغازه های زارا و پرادا در خيابان پنجم شود، و کسانی هم هستند که حتی يک چسساپگر

در خانه دارند. همزمان، مشتری می تواند به جای تماس گرفتن با خسسدمات مشسستری در

بنگالور و طرح شکايت خود در مورد چاپگر خريسسداری شسسده، بسسا يسسک نماينسسدة هسسوش
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مصنوعی در پايگاه اينترنتی گوگل تماس بگيرد )که کالم و آهنگ صدايش متناسب با

مقتضيات مشتری است(. کارگران جديداً بيکار شده و تلفن چی ها در مرکسسز تلفسسنی در

داکا و بنگالور فاقد آموزش الزم در سازگاری برای طراحی مسسد روز، يسسا نوشسستن برنامسسة

کامپيوتری هستند س پس چطور به بقای خود ادامه خواهند داد؟

اگر هوش مصنوعی و چاپگرهسسای سسسه بعدی در حقيقت جسسايگزين بنگالدشسسی ها و

بنگالورها شوند، آنگاه درآمدی که قباًل به جنوب آسيا روانه می شد، اکنون صندوق های

غول های فن آوری معدود در کاليفرنيسسا را پسسر می کنسد. به جسسای اينکسه رشسسد اقتصسسادی

شرايط را در تمام دنيا بهبود دهد، ما شاهد انباشت ثروت عظيم جديدی توسط مراکسز

فن آوری  پيشرفته، مثل سيليکون والی هستيم، همزمان که کشسسورهای در حسسال رشسسد

بسياری سقوط می کنند.

طبعًا پيشرفت شماری از اقتصادهای در حال رشد س مثل هند و بنگالدش سسس بايسسد

به قدر کافی سريع باشد تا بتوانند به گسسروه برنسسده ملحسسق شسسوند. بعسسد از مسسدت زمسسانی

فرزنسسدان يسسا نوادگسسان کسسارگران نسسساجی و تلفن چی هسسای مرکسسز تلفسسنی می تواننسسد بسسه

مهندسين و کارآفرينانی تبديل شوند کسسه سسسازنده و مالسسک کامپيوترهسسا و چاپگرهسسای

سه بُعدی می شوند. اما زمان برای چنين گذاری در حال اتمام است. در گذشته نسسيروی

کار غير تخصصی ارزان به عنوان پلی مطمئن ميسسان بخش هسسای اقتصسساد جهسسان عمسسل

می کرد و حتی اگر کشوری به کندی پيش می رفت، می توانست انتظار داشته باشد که

سرانجام به امنيت دست خواهد يافت. برداشتن گام های درست از پيشرفت های سسسريع

مهم تر است. اما اکنون اين پل بسسه لسسرزه درآمسسده اسسست و به زودی فسسرو خواهسسد ريخت.

آن هايی که تا کنون از اين پل گذر کرده اند س و از نيروی کار ارزان به صنايع پيشسسرفته

تحول يافته اند س شايد از مهلکه سالم به در آيند. اما آن هايی که عقب مانده اند، احتمسسااًل

در آن سوی اين شکاف عظيم باقی مانده اند، بسدون آن کسه امکسانی بسرای عبسور از پسل

داشته باشند. اگر ببينيد که کسی نيروی کار ارزان و سادة شما را نمی خواهسسد و شسسما

هم منابع الزم برای ايجاد يک نظام آموزشی خوب و امکان آموزش مهارت های جديسسد

(۲۷)به آن ها را نداريد، چه خواهيد کرد؟
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پس آنگاه سرنوشت ولگردهسسا چسسه خواهسسد شسسد؟ رأی دهنسسدگان آمريکسسايی می تواننسسد

بپذيرند که ماليات هايی که توسط شسسرکت های آمريکسسايی آمسسازون و گوگسسل پسسرداخت

می شود می تواند به عنوان کمک مالی يا خدمات رايگان بسرای کسارگران بيکسار معسادن

پن سيل وانيا و رانندگان تاکسی بيکار در نيويورک استفاده شود. اما آيا رأی دهنسسدگان

آمريکايی می توانند بپذيرند که اين ماليات ها برای حمايت از بيکاران در منسساطقی کسسه

shithole  رئيس جمهور ترامپ »کشورهای گوه دونی« countriesخوانده، استفاده شود؟ (

 اگر شما باور می کنيد که رأی دهندگان اين را بپذيرند، پس می توانيد بسساور داشسسته(۲۸

باشيد که سانتا کالوس در ايستر بنی مشکل را حل خواهد کرد.

چيست؟ پايه از منظور

»حمايت همگانی پايه« به معنی اهميت دادن به نيازهای پايه ای انسسسان ها اسسست، امسسا

هيچ تعريف پذيرفته شده ای برای آن وجود نسسدارد. از يسسک چشسسم انداز زيست شسسناختی

 کالُری در روز دارد تا زنسسده بمانسسد.۲۵۰۰ تا ۱۵۰۰محض، يک انسان خردمند نياز به 

بيش از اين زائد است. اما تمسسام فرهنگ هسا در تسساريخ، نيازهسسايی را بسه عنسسوان »پايسه«

ترسيم کرده انسد کسه بيش از اين خسط فقسر زيسستی اسست. در اروپسای قسرون وسسطی

دسترسی به خدماتی کليسايی حتی مهم تسسر از غسسذا بسسود، زيسسرا از روح جسساودانی افسسراد

مراقبت می کرد، که برتر از جسم زودگذر آن ها بود. در اروپای امروزی آموزش عمسومی

و خدمات درمانی به عنوان نيازهای پايه پذيرفته شده است و حتی کسسسانی هم اظهسسار

می کنند که دسترسی به اينترنت اکنون برای هر مرد، زن و کودکی حياتی است. اگسسر

 دولت متحد جهانی بپذيرد که برای فراهم آوردن حمايت پايه برای هر۲۰۵۰در سال 

انسانی بر روی زمين س در داکا همچون ديترويت س بر گوگل، آمازون، بايسسدو و تنسسسنت

ماليات ببندد، چگونه بايد »پايه« را تعريف کند؟

برای مثال، آموزش پايه چيست؟ خواندن و نوشتن؟ يا نوشسستن برنامسسة کسسامپيوتر و

نواختن ويولون؟ آيا فقط دورة شسسش سسسالة ابتسسدايی دبسسستانی کسسافی اسسست؟ يسسا تمسسام

آموزش ها تا دورة دکترا؟ و در بارة خدمات درمانی چگونسسه خواهسسد بسسود؟ آيسسا در سسسال

 پيشرفت های پزشکی امکان ُکند کردن فرآينسد پسيری را ممکن خواهسد کسرد و۲۰۵۰



56

طول عمر انسان ها را در حد چشم گيری افسزايش خواهسد داد؟ آيسا روش هسای درمسانی

 ميليارد جمعيت سياره در دسترس خواهسسد بسسود، يسسا فقسسط بسسرای۱۰جديد برای تمام 

معدودی ميلياردر؟ آيا زيست فن آوری والدين را قادر بسسه متحسسول کسسردن کودکان شسسان

خواهد کرد؟ آيا اين به عنوان نياز پايه به حساب خواهد آمد؟ يا آيا بشر به کاْست های

زيستی متفاوتی تجزيه خواهد شد که در آن ابرانسان های ثروتمند از توانايی های خود

استفاده می کنند تا بر انسان های خردمند فقير تفوق يابند؟

هر گزينه ای را که برای توصيف »نيازهای انسانی پايه« بپذيريم، وقتی آن نيازها را

به طور رايگان برای آن ها برآورده می کنيم، آن تسهيالت بديهی قلمداد خواهند شسسد و

سپس رقابت های اجتماعی خشونت آميز و درگيری های سياسی بسسر روی تجمالت غسسير

ضروی متمرکز خواهند شد، که می تواند خودروهای مستقل تفنسسنی يسسا دسترسسسی بسسه

پارک های سايبری واقعی، و يا اندام های زيست مهندسی شدة تحول يافته باشد. اما اگسسر

توده های بيکار فاقد دارايی اقتصادی باشند، ديگر نمی توانند اميدوار باشند که روزی به

چنين تجمالتی دسترسی يابند. در نتيجه، شکاف ميان ثروتمنسسد )مسسديران تنسسسنت و

سهام داران گوگل( و فقرا )افراد وابسته به درآمد همگانی پايه( می تواند نه تنها بزرگ تر

شود، بلکه حتی غير قابل عبور شود.

۲۰۵۰بنابر اين حتی اگر نوعی برنامة حمايت همگانی برای مسسردم فقسسير در سسسال 

خدمات درمانی و آموزش بسيار بهتری از امروز فراهم کند، باز ممکن است نسسسبت بسسه

نابرابری های جهانی و فقدان تحرک اجتماعی کماکان بسسسيار ناخوشسسنود باشسسند، زيسسرا

احساس خواهند کرد که نظام آن هسا را مسورد تبعيض قسرار می دهسد و دولت فقسط بسه

)ثروتمندان خدمت می کند و آينده برای آن ها و فرزندان شان باز هم بدتر خواهد شسسد.

۲۹)

انسان خردمند فقط برای رضايت ساخته نشسسده اسست. کاميسسابی انسسسان کمسستر بسه

شرايط عينی و بيشتر به انتظارات ما بستگی دارد. در عين حال انتظارات گرايش دارند

تا با شرايط سازگار شوند، از جمله سازگاری با شرايط افراد ديگر. وقسستی شسسرايط بهسستر

می شود، انتظارات هم باال می روند و در نتيجه ما حتی می توانيم عليرغم بهبودی هسسای

اساسی در شرايط همچنان ناخوشنود بمسسانيم. اگسسر حمسسايت همگسسانی پايسسه قصسسد دارد
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 را بهتر کنسسد، پس امکسسان خسسوبی بسسرای۲۰۵۰شرايط عينی يک فرد معمولی در سال 

موفقيت دارد. اما اگر هدف اين باشد که مردم را از نظر ذهنی نسبت به سرنوشت شسسان

خوشنود کنند و از نارضايتی اجتماعی آن ها جلوگيری کنند، احتمااًل شکست خواهنسسد

خورد.

برای اينکه حمايت همگانی پايه بتواند واقعًا به هدف برسد، بايسسد بسسا انگيزش هسسای

با معنا، از ورزش گرفته تا دين، تکميل شود. شايد موفق ترين تجربه برای يسسک زنسسدگی

کامياب تاکنون در يک دنيای پساشسغلی، در اسسرائيل به کسار رفتسه باشسد. در آنجسا در

 درصد از مردان يهودی ارتدکس افراطی هرگز کار نکرده انسسد. آن هسسا زنسسدگی۵۰حدود 

خود را به مطالعة متون مقدس و به جا آوردن مراسم دينی اختصاص می دهند. آن ها و

خانواده هاشان هرگز گرسنگی نمی کشند، از يک طرف بسسه دليسسل اينکسسه همسران شسسان

اغلب کار می کنند و از طرف ديگر به اين دليل که دولت آن ها را مشمول حمايت هسسای

مالی و خدماتی سخاوتمندانه می کند، تا مطمئن شود کسسه آن هسسا از ضسسروريات پسسايه ای

(۳۰)زندگی محروم نمانند. اين يک حمايت همگانی پايه قبل از کالم است.

اگرچه اين مردان يهودی ارتدکس افراطی فقير و بيکارنسسد، امسسا بررسسسی های مکسسرر

نشان دادند که آن ها، در مقايسه با هر گروه اجتماعی ديگسسری در اسسسرائيل، از سسسطوح

باالتری از کاميابی در زندگی برخوردارند. اين به دليل نيرومندی پيوندهای گسسروهی، و

همچنين به دليل وجود معنای عميقی است که آن ها در مطالعة متون مقدس و به جسسا

آوردن تشريفات دينی می يابند. يک جمع کوچک از مردان يهودی که در بسسارة تسسالمود

بحث می کنند، در مقايسه با تجمعی از کارگران سخت کوش در يک کارخانة نسسساجی،

می تواند خرسندی، اشتياق و بصيرت بيشتری به وجسسود آورد. اسسسرائيل در بررسسسی های

بين المللی برای خوشبختی معمواًل تقريبًا در رأس قرار می گيرد، و اين تا حسسدودی بسسه

(۳۱)دليل حضور اين انسان های فقير بيکار است.

اسرائيلی های غير مسسذهبی اغلب ارتسسدکس  های افسسراطی را بسسه دليسسل عسسدم حضسسور

اجتماعی و عدم مشارکت در کارهای مشقت بار انسان های ديگر و به دليل انتخاب يک

شيوة زنسدگی ناپايسسدار و خانواده هسسای پرجمعيت شسسان، بسه تلخی مسسورد سسرزنش قسرار

 دير يا زود دولت قادر نخواهد بود از چسسنين تعسسداد کثسسيری از انسسسان های۳۲می دهند. 
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بيکار حمايت کند و ارتدکس  های افراطی به ناگزير مجبور به کار کردن خواهنسسد شسسد.

اما می تواند عکس اين اتفاق بيفتد. به موازات اينکه هوش مصنوعی و ربات ها انسسسان ها

را از بازار کار به بيرون می رانند، ارتدکس  های افراطی يهودی ممکن اسسست بسسه عنسسوان

الگويی برای آينده مورد توجه قرار گيرند، نه به عنوان فسيل هايی از گذشسسته ها. نسسه از

اين رو که هر کسی يهودی ارتدکس شود و به دخمه های يشسسيوا پنساه بَسَرد تسسا تسالمود

قرائت کند، بلکه در انتخاب نوعی از زندگی، برای کسب معنا و وفسساق اجتمسساعی. و اين

می تواند بر تالش جهت يافتن شغل سايه اندازد.

اگر بتوانيم شبکة امنيت اقتصادی همگانی را با وفاق جمعی و يافتن معنسا تسرکيب

کنيم، سپردن موقعيت  شغلی به الگوريتم ها می تواند به واقع يک نعمت محسوب شسسود.

اما از دست دادن کنترل بر زندگی خود، سناريوی بسيار ترسناک تری اسسست. عالوه بسسر

خطر بيکاری های گسترده، عامل باز هم نگران کننسسده  تر انتقسسال قسسدرت از انسسسان ها بسسه

الگوريتم ها است، و اين می تواند هر ايمان باقی مانده ای بر داستان ليبرال را از بين ببرد

و راه را برای ظهور ديکتاتوری ارقام باز کند.
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3

آزادی

میپايد را تو کالن دادۀ

داستان ليبرال آزادی انسانی را به عنوان ارزش شماره يک می ستايد و معتقد است که

تمام اقتدارها نهايتًا از ارادة آزاد افراد انسانی ريشه می گيرند و در احساسسسات، اميسسال و

انتخاب های آن هسسا متبلسور می شسسوند. ليبراليسسم در عسسالم سياسست معتقسسد اسست کسه

رأی دهنده بهتر از هر کسسی می فهمسد و بسه اين دليسل اسست کسه انتخابسات آزاد برپسا

می کند. باور ليبراليسم در عرصة اقتصاد اين است که حق هميشه با مشتری است و بر

اساس آن به اصول بازار آزاد خوش آمد می گويد. در امور شخصی، ليبراليسسسم مسسردم را

ترغيب می کند تا به ندای درون خودشان گوش دهند، با خسسود صسسادق باشسسند و از دل

یليخت ‐خود پيروی کنند  تا زمانی که به آزادی های ديگران تجاوز نکننسسد. اين آزادی فسسردی
در حقوق بشر ثبت شده است.

امروزه عبارت »ليبرال« در گفتمان سياسی غربی گاهی در يک مفهوم متعصبانه و

بسيار محدودتر استفاده می شسسود، مثاًل زمسسانی کسسه حاميسسان ازدواج همجنس گرايسسان و

آزادی سقط جنين و يا مدافعين محدوديت در استفاده از اسلحه را مورد خطسساب قسسرار

می دهند. اما اکثر محافظه کاران جهان بينی وسيع ليبرال را می پذيرنسسد. به خصسسوص در
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آمريکا الزم می آيد تا جمهوری خواهان و دمکرات ها گسساهی از دعواهسسای تب آلسسود خسسود

فاصله بگيرند به ياد بياورند کسسه همگی در اسسساس، مثسسل انتخابسسات آزاد، اسسستقالل قسسوة

قضائيه و حقوق بشر با هم توافق دارند. 

به ويژه، الزم است به يسساد آوريم کسسه حاکمسسان دست راسسستی، مثسسل رونالسسد ريگسسان و

مارگارت تاچر نه تنها مدافعين آزادی های اقتصادی بودند، بلکه همچسسنين آزادی هسسای

 چسنين گفت:۱۹۸۷فسردی را می سستودند. تساچر در يسک مصساحبة معسروف در سسال 

»چيزی به اسم جامعه وجود ندارد. آنچه که وجود دارد يک پردة نقاشی زنده از مردان

و زنان است ... و کيفيت زندگی ما بستگی به اين دارد که هر کدام از مسسا تسسا چسسه حسسد

(۱)آمادگی احساس مسئوليت در قبال خود را دارد«.

وارثين تاچر در حزب محافظه کار با حزب کسسارگر کسساماًل در اين توافسسق دارنسسد کسسه

اقتدار سياسی ريشه در احساسسسات، انتخاب هسسا و ارادة آزاد فسسردی رأی دهنسسدگان دارد.

بنسسابر اين وقسستی بريتانيسسا می خواسسست بسسرای خسسروج از پيمسسان اروپسسا تصسسميم بگسسيرد،

نخست وزير، ديويد کامرون، برای حل اين معضسسل از ملکسسة السسيزابت دوم، اسسسقف اعظم

کانتن بری يا نجيب زاده های آکسفورد و کمبريج سؤال نکرد. او حتی از اعضسسای مجلس

نمايندگان هم سؤال نکرد، بلکه يک همه پرسی برپا کرد و در آن از همسسه سسسؤال کسسرد:

 در اين باره داريد؟«احساسی»چه 

ممکن است شما بخواهيد مرا تصحيح کنيد و بگوييد سؤال اين بوده: »چه فکسسری

در اين بساره داريسسد؟«، نسه اينکسه »چسه احساسسسی در اين بساره داريسسد؟« امسسا اين يسک

 اسسست، نسسهاحساسسساتسوءتفاهم عمومی است. همه پرسی ها و انتخابات هميشه در بارة 

در بارة عقالنيت. اگر دمکراسی موضوعی در بارة تصسسميم گيری عقالنی می بسسود، در اين

یليخت ‐صورت مطلقًا هيچ دليلی وجود نمی داشت تا به همة مردم حق رأی برابسسر داده شسسود 
يا شايد اساسًا حق رأی داده شود. آنجا که به برخی مسائل خاص اقتصادی و سياسسسی

برمی گردد، شواهد فراوانی بر اين حقيقت وجود دارد که برخی از انسسسان ها بسساهوش تر،

 در آسسستانة انتخابسسات برکسسسيت زيست شسسناس(۲)آگاه تر و منطقی تر از ديگران هسسستند.

برجسته، ريچارد داوکينز، اعتراض کرد و گفت اکثريت عظيم مردم بريتانيا س از جملسسه

خود او س هرگز نمی بايست در اين همه پرسی مورد سؤال قرار می گرفتنسسد، زيسسرا آن هسسا
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فاقد پيشينة الزم در علم اقتصاد و علم سياست دارند. »شما می توانستيد به جای اين،

يک همه پرسی ملی برپا کنيد تا تعيين کنند که آيا جبر آين شتاين صحيح بود يا نه، و

(۳)يا اينکه بگذاريم مسافرين رأی بدهند که خلبان در کدام باند فرودگاه فرود بيايد«.

بنابر اين، خوب يا بسسد، انتخابسسات و همه پرسسسی ها ربطی بسسه اينکسسه مسسا چسسه فکسسری

می کنيم، ندارند، بلکه به اينکه ما چه احساسی داريم،  مربوط می شوند. و آنجسسا کسسه بسه

احساسات برمی گردد، آين شتاين و داوکينز بهتر از ديگران نيسسستند. فسسرض دمکراسسسی

اين است که احساسات انسانی بازتاب يک »ارادة آزاد« اسرارآميز و عميق اسست، و اين

»ارادة آزاد« سرمنشأ نهايی اقتدار است و اگرچه برخی از انسان ها باهوش تر از ديگسسران

هستند، اما تمام انسسان ها بسه يسک انسدازه آزادنسد. يسک خسدمتکار بی سسواد هم، مثسل

آين شتاين و داوکينز، ارادة آزاد دارد، بنسسابر اين احساسسسات او در روز انتخابسسات سسس کسسه

توسط رأی او نمايندگی می شود س درست به اندازة رأی هر کس ديگسسری دارای اعتبسسار

است.

احساسسسات نسسه تنهسسا رأی دهنسسدگان، بلکسسه رهسسبران را هم هسسدايت می کنسسد. طی

، کمپيسنی بسه نسام »ليسو« )تسرک( توسسط بسوريس۲۰۱۶همه پرسی برکسيت در سال 

 راه اندازی شد. گوو، پس از استعفای ديويسسد کسسامرون، درGoveجانسون و مايکل گوو 

ابتدا از جانسون برای جانشينی مقام نخست وزيری پشتيبانی کرد، اما در آخرين لحظه

اعالم کرد که جانسون برای اين مقام مناسب نيست و در عوض خود را برای احراز اين

مقام معرفی کرد. اين حرکت گوو، که موقعيت جانسون را خراب کرد، بسه عنسوان يسک

 امسا گسوو بسا مراجعسه بسه احساسساتش از اين(۴)ترور سياسی ماکياوليستی توصيف شد.

حرکت خود دفاع کرد و توضيح داد که »من در هر مرحله از زندگی سياسی ام از خسسود

 به اين دليسسل بسسود(سس ۵)يک سؤال کرده ام: چه کاری درست است؟ دلت چه می گويد:؟«.

که گوو مجبور شد به متحد قبلی خود، بوريس جانسون، از پشت خنجر بزند و خود را

برای مقام سگ آلفا پيشنهاد کند س زيرا دلش به او گفت چنين کند.

یليخت ‐اين اتکا به دل می تواند پاشنة آشيل دمکراسی ليبرال باشد. اگر زمانی کسی  چه
در پکن يا در سان فرانسيسکو س توانايی فنی هسسک کسسردن و تحت کنسسترل درآوردن دل
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انسانی را به دست آورد، سياست دمکراتيک بسسه يسسک نمسسايش عروسسسکی عسساطفی بسسدل

می شود.

گوش گوش الگوريتم به

باور ليبرال بر احساسات و انتخاب آزاد فسردی نسه طسبيعی اسست و نسه خيلی قسديمی.

انسان ها طی هزاران سال گمان می کردند که اقتدار از قوانين الهی نشأت می گيرد، نسسه

از دل انسان و اينکه ما بايد کالم خدا را تقديس کنيم، نه آزادی انسانی را. منبع اقتدار

تنها در همين چند سدة اخير از خدايان آسمانی به انسان های گوشت و خسون منتقسل

شده است.

اقتدار ممکن است به زودی دوباره از انسان ها به الگوريتم هسسا انتقسسال يابسسد. درسسست

همان طور که اقتدار الهی در اسطوره های دينی مشروعيت می يافت و اقتدار انسسسانی در

داستان های ليبرال حقانيت پيدا می کسسرد، پس انقالب فسنی، کسه در مقابسسل مسسا اسسست،

Big می تواند اقتدار الگوريتم های دادة کالن  Data را برپا سازد، در حالی که خود انديشة

آزادی فردی را مضمحل می کند.

همسسان طور کسسه در فصسسل قبلی اشسساره شسسد، شسسناخت علم از رخنه هسسای مغسسز و

کارکردهای بدنی انسان می گويد که احساسات ما کيفيت های معنسسوی منحصسسر به فسسرد

انسانی نيستند و بازتاب نوعی »ارادة آزاد« هم نيستند، بلکه کارکردهايی هسسستند کسسه

در تمامی پستان داران و پرندگان وجود دارد تا سريعًا احتماالت  بقسسا و توليسسد مثسسل را

محاسبه کند. احساسات بر پاية بصيرت، الهام يا آزادی نيست، بلکه بسسر پايسسة محاسسسبه

عمل می کند.

وقتی يک ميمون، موش يا انسسان مساری می بينسد، احسساس تسرس می کنسد، زيسرا

ميليون ها نورون در مغز به سرعت داده های مربوط را محاسبه می کننسسد و نتيجه گسسيری

می کنند که احتمال مرگ زياد است. احساسات جاذبة جنسی برآمد احتمال باال بسسرای

جفت گيری، پيوند اجتماعی يا هر هدف خواستنی ديگر است. احساسات اخالقی مثسسل

خشم، حس گناه يا بخشش، از کارکردهای عصبی نشأت می گيرد تا همکاری گسسروهی

را ممکن سازد. تمام اين الگوريتم هسسای زيست شسسيميايی طی ميليون هسسا سسسال تکامسسل
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پرداخت شده اند. اگر احساسات يکی از اجداد کهن ما اشتباهی می کسرد، ژن هسسايی کسه

اين احساسات را به وجود آورده بودند، بسسه نسسسل بعسسدی منتقسسل نمی شسسدند. بنسسابر اين

احساسات متضاد از عقالنيت نيستند، بلکه تجسم عقالنيت تکاملی هستند.

ما معمواًل از درک اين حقيقت کسسه احساسسسات محاسسسبات هسسستند، عسساجزيم زيسسرا

فرآيند سريع ميليون ها محاسبه بسيار پايين تر از مرزهای هشياری انجام می  شوند. مسسا

ميليون ها نورونی را که در مغز مشغول محاسسسبة احتمسساالت بقسا و توليسسدمثل هسسستند،

احساس نمی کنيم. بنابر اين به اشتباه گمان می کنيم تسسرس مسسا از مسسار، انتخسساب جفت

جنسی يا عقايدمان در بارة پيمان اروپا نتيجة نوعی »ارادة آزاد« مرموز است.

با اين وجود، اگرچه ليبراليسم در تفکر خود، کسسه احساسسسات مسسا بازتسساب ارادة آزاد

است، در اشتباه است، اما تا به امروز تکيه کردن بر احساسات هنوز عماًل حس خسسوبی

به ما می دهد. با وجود اينکسسه احساسسسات مسسا تسسابع هيچ چسسيز جسسادويی و يسسا ارادة آزاد

نبوده  اند، اما برای ما بهترين روش ها در دنيا بودند تا تصميم بگسسيريم در چسسه زمينه ای

تحصيل کنيم، با چه کسی ازدواج کنيم و به کدام حسسزب رأی بسسدهيم. و هيچ کسسسی از

بيرون نمی تواند احساسات مرا بهتر از خودم درک کند. حسستی اگسسر من مسسورد تقسستيش

عقايد اسپانيايی قرار می گرفتم يا مورد تعقيب هسسر روزة سسسازمان جاسوسسسی کی جی بی

اتحاد شسسوروی قسسرار می گسسرفتم، بسساز آن هسسا فاقسسد اطالعسسات زيست شسسيميايی و نسسيروی

محاسباتی الزم بودند تا آن فرآيندهای زيست شيميايی کسسه اميسسال و انتخاب هسسای مسسرا

شکل می دهند، را هک کنند. با توجه به تمام نتايج عملی، معقول بود تسسا بسساور داشسسته

باشيم که همة مسسا دارای ارادة آزاد هسسستيم، زيسسرا ارادة مسسا عمسسدتًا طی عمسسل متقابسسل

نيروهای درونی ما شکل گرفته اند، که هيچ کس از بيرون قادر به ديسسدن آن هسسا نيسسست.

من می توانم از اين توهم خوشنود باشم کسسه بسسر اسسسرار درونی خسسودم کنسسترل دارم، در

حالی که ديگران بيرون از من هرگز نمی توانند به درستی درک کنند که چه چيزی در

درون من می گذرد و من چگونه تصميماتم را می گيرم.

بر اين اساس، ليبراليسم در توصيه هايش به مردم س که به جای تبعيت از دستورات

کشيشان يا اعضای حزب، از دل خود پسسيروی کننسسد سسس برحسسق بسسود. امسسا ممکن اسسست

الگوريتم های کامپيوتری به زودی توصيه های بهتری از احساسسسات انسسسانی بکننسسد. بسسه
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موازات اين که تفتيش عقايد اسپانيايی و کی جی بی جسسای خسسود را بسسه گوگسسل و بايسسدو

می دهنسسد، »ارادة آزاد« بسسه عنسسوان اسسسطوره احتمسسااًل  افشسسا می شسسود و ممکن اسسست

ليبراليسم امتياز عملی خود را از دست بدهد.

ما اکنون در مرز تالقی دو انقالب عظيم هستيم. از طرفی زيست شناسان در حسسال

رمزگشايی اسرار بدن و به ويژه مغز و احساسات انسان هستند، و از طرف ديگر همزمان

متخصصين کامپيوتر ما را از توان بی سابقة پردازش داده ها برخسسوردار می کننسسد. وقسستی

انقالب زيست فن آوری با انقالب داده فن آوری می آميزد، آنگسساه الگوريتم هسسای دادة کالن

به وجود خواهند آمد، که می توانند بر احساسات من نظارت داشته باشسسند و مسسرا خيلی

بهتر از خودم درک کنند و در آن زمان اقتدار احتمااًل از انسان ها به کامپيوترها منتقل

خواهد شد. به موازات اينکه من به طور روزمره با مؤسسات، شرکت ها و مأمورين دولتی

مواجه می شوم س که هر آنچه را که تاکنون فضای غير قابل دسسسترس من بسسود، درک و

دگرگون می کنند س توهم من هم نسبت به ارادة آزاد احتمااًل از بين می رود.

اين تحسسوالت هم اکنسسون در عرصسسة پزشسسکی در حسسال وقسسوع هسسستند. مهم تسسرين

تصميمات پزشکی زندگی ما نه بر پاية احساسات خوب يا بد ما، يسسا حسستی بسسر مبنسسای

پيش بينی های دکتر، بلکه بر اساس آن محاسبات کامپيوتری قرار دارند که بسسدن مسسا را

خيلی بهتر از خود ما می شناسسسند. طی چنسسد دهسسة آتی الگوريتم هسسای دادة کالن کسسه

به طور پيوسته از جريان داده های زيست آماری کسب اطالع می کنند می توانند به طسسور

شبانه روزی بر وضعيت سالمتی ما نظارت داشته باشند. آن هسسا می تواننسسد بيماری هسسای

آنفلوآنزا، سرطان يا آلزايمر را در ابتدايی ترين مراحسسل تشسسخيص دهنسسد، يعسسنی بسسسيار

زودتر از آن که ما اختاللی را در خود حس کنيم. سپس می توانند خوراک، پرهيزهسسای

غذايی و مداواهای مناسبی را توصيه کنند که متناسب با جسم، دی ان آ و شخصيت ما

باشد.

مردم شايد از بهترين خدمات درمانی در تاريخ برخسسوردار باشسسند، امسسا درسسست بسسه

همين دليل ممکن است هميشه بيمار باشند. هميشه، جسسايی در بسسدن اختاللی وجسسود

دارد و هميشه موردی يافت می شود که می تواند بهتر شود. در گذشسته، تسا وقستی کسه

مردم احساس درد نمی کردند يا از يک معلوليت آشکار، مثسسل شسسليدن رنج نمی بردنسسد،
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احساس سالمت کامل می کردند. در نتيجه مردم هميشه خود را در اثر نوعی »وضعيت

پزشکی« در رنج می يابند و از اين يا آن توصية الگوريتمی پيروی می کنند. اگسسر از اين

توصيه ها سر باز زنيد، ممکن است بيمة درمانی شما لغو شود، يا اينکه رئيس اخراج تان

کند س چرا آن ها بايد بهای لجاجت شما را بپردازند؟

اينکه کسی، عليرغم آمار کلی مبنی بر رابطة بين سيگار و سرطان ريه، بسه سسيگار

کشيدن ادامه دهد، يک چيز است. و اينکه کسی، عليرغم وجود يک اخطار مشخص از

يک گيرندة حسی زيست آماری و مشاهدة هفده سلول سرطانی در قسمت بسساالی ريسسة

چپ او، به سيگار کشيدن ادامه دهد، چيز ديگری است. و اگر آن فرد بخواهد از حمل

گيرندة حسی با، و يا در بدن خود سر باز زند، آنگاه اخطاری به شرکت بيمة درمانی يا

مباشر و يا مادرش فرستاده خواهد شد.

چه کسی وقت و توان درگير شدن با تمسسام اين بيماری هسسا را خواهسسد داشسست؟ بسسه

احتمال يقين، هر کس می تواند الگوريتم سالمتی خود را طوری تنظيم کند که اکسسثراً

با همان مشکالتی درگير شود که خود او صالح می داند. الگسسوريتم اغلب تازه يابی هسسای

دوره ای را برای تلفن هوشمند فرد می فرستد و به او می گويد »هفده سسسلول سسسرطانی

کشف و تخريب شد«. ممکن است افراد مبتال بسسه وسسسواس اين تازه يابی هسسا را بسسه دقت

بخوانند، اما اکثر مردم آن ها را ناديسسده می گيرنسسد، درسسست همسسان طور کسسه اخطارهسسای

آزارندة آنتی ويروس های کامپيوترها را ناديده می گيرند.

تصميمگيری نمايش

آنچسه کسه از هم اکنسون در پزشسکی اتفساق می افتسد احتمسااًل در عرصسه های بيش تسر و

بيش تری روی خواهد داد. ابداع کليدی گيرندة زيست آماری است، که مردم می تواننسسد

آن را در بدن خود جاسازی کننسسد و فرآينسسدهای زيسسستی بسسدن خسسود را بسسه اطالعسسات

زيست آماری تبديل کنند، که بعد در کامپيوترها ذخيره و مورد تحليل قسسرار می گسسيرد.

چنانچه داده های زيست آماری و نيروی کامپيوتری کافی در دسترس باشسسد، نظام هسسای

بيرونی پردازش داده ها می توانند اميال، تصميمات و انتخاب های افراد را هسسک کننسسد و

شناخت دقيق از آن ها داشته باشند.
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اکثر مردم به خوبی خود را نمی شناسند. وقتی من بيست و يکساله بسسودم، بسساالخره

پس از سال ها تکذيب و انکار، متوجه شسسدم کسسه همجنس گسسرا هسسستم. اين يسسک مسسورد

استثنايی نيست. بسياری از مردان همجنس گرا تمام دورة نوجوانی خسسود را در ترديسسد

 تصسسور کنيسسد،۲۰۵۰نسبت به هويت جنسی خود می گذرانند. حال شرايط را در سال 

وقتی که يک الگوريتم می تواند جايگاه هر نوجوانی را بسسر روی طيسسف »همجنس گسسرا /

ديگرجنس گرا« دقيقًا مشخص کند و حتی حد و ميزان آن را هم تعيين کند. الگوريتم

شسسايد بسسا ثبت نگاه هسسای شسسما، و فشسسار خسسون و فعاليت هسسای مغسسزی شسسما، تصسساوير و

ويديوهايی از مردها و زن های جذاب را برای شما تدوين کند و بعسسد از پنج دقيقسسه بسسا

 چنين دستاوردی(۶)ارائة يک عدد جايگاه دقيق شما را روی جدول کينسی نشان دهد.

می توانست مرا از سال ها پريشانی برهاند. شايد خسسود شسسما مايسسل نباشسسيد خسسود را بسسه

آزمون بگذاريد، اما بعداً ممکن است همراه با جمعی از دوستان خود را در جشن تولسسد

کسالت آور ميشل بيابيد و در آنجا کسی پيشنهاد کند که همة حضار چنين آزمسسونی را

از طريق اين الگوريتم جالب انجام دهند و راجع به آن اظهار نظر کنند. آيا شما جشن

را ترک خواهيد کرد؟

حتی اگر اين کار را بکنيد و حتی اگر همچنسسان آن را از خسسود و همشسساگردی های

خود پنهان نگه داريد، اما نمی توانيد از شرکت های اينترنتی آمازون و علی بابسسا، و يسسا از

پليس مخفی پنهان کنيسسد. وقسستی روی وب گشسست و گسسذار می کنيسسد، يوتيسسوب تماشسسا

می کنيد يا مطالب رسانه های سايبری خود را می خوانيد، الگوريتم ها محتاطانه شسسما را

نظاره و تحليل می کنند و به کوکاکوال می گويند کسه اگسر می خواهسد بسه شسما نوشسابة

گازدار بفروشد، بهتر است در تبليغات خسسود از تصسساوير پسسسران همجنس گسسرای بسسدون

پيراهن استفاده کند، نه دختران بسسدون پسسيراهن. شسسما بسسه اين پی نخواهيسسد بسسرد. امسسا

الگوريتم ها به آن پی می برند و چنين اطالعاتی ميلياردها ارزش خواهد داشت.

و باز دوباره، شايد همسسه چسسيز در فضسسای عمسسومی آشسسکار شسسود و مسسردم شسسادمانه

اطالعات مربوط به خودشان را با ديگران به اشسستراک بگذارنسسد تسسا توصسسيه های بهسستری

یليخت ‐دريافت کنند  و باالخره به الگوريتم ها اجازه دهند تا برای شسسان تصسسميم بگيرنسسد. اين
روند با چيزهای ساده شروع می شود، مثل تماشا کردن يک فيلم. وقتی شما به همسسراه
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جمعی از دوستان مقابل تلويزيون می نشينيد تا شب خوبی را با هم بگذرانيد، اول بايد

فيلمی را برای ديدن انتخاب کنيد. پنجاه سال پيش شما هيچ انتخسسابی نداشسستيد. امسسا

امروز با عرضة »نمايش بر حسب تقاضا« می توانيد از ميان هزاران عنوان انتخاب کنيد.

ممکن است رسيدن به توافق کاماًل دشوار باشد، زيرا وقتی شما شخصًا فيلم های علمی

یليخت ‐ تخيلی را دوست داريد، جک فيلم های کمدی رمانتيک را ترجيح می دهد و جيل بسسه
فيلم های فرانسوی شبه هنری رأی می دهد. شايد شما قضيه را با يک مصالحه بسسر روی

يک فيلم متوسط فيصله دهيد و همه را دلگير کنيد.

شايد الگوريتم بتواند به شسسما کمسسک کنسسد. شسسما می توانيسسد فيلم هسسايی را کسسه هسسر

کدام تان قباًل ديده ايد، با الگسسوريتم در جريسسان بگذاريسسد و آن هم بسسا رجسسوع بسسه پايگسساه

داده های آماری گسترده ای که دارد، گزينة مطلوبی را برای همة گسسروه پيسسدا می کنسسد.

متأسفانه يک چنين الگوريتم خامی می تواند به سادگی به اشتباه بيفتد، به خصوص بسسه

اين دليل که اطالعاتی که مردم از خود به الگوريتم می دهند،  معيار غير قابل اعتمادی

برای اولويت های واقعی مردم است. اغلب می شنويم که افراد زيادی از فيلمی به عنوان

شاهکار تقدير می کنند، اما به زور به آن نگاه می کنند و حتی در وسط فيلم خواب شسسان

می برد، اما برای اينکه ديگران آن ها را عقب مانده نينگارند، بسسه ديگسسران می گوينسسد کسسه

(۷)فيلم بسيار خوبی بود.

یليخت ‐چنين مشکالتی می توانند زمانی حل شوند که بسه الگسوريتم اجسسازه دهيم تسا  بسه
یليخت ‐جای انباشسست کسسردن گزارش هسسای مشسسکوکی کسه خودمسسان بسه آن می دهيم  هنگسسام
تماشای فيلم شروع به جمع آوری اطالعات از ما کند. برای شروع، الگوريتم می تواند ما

را هنگام تماشای فيلم ها نظاره کند، تا بداند کدام فيلم ها را تا به آخر ديده ايم و کسسدام

را در نيمه رها کرده ايم. حتی اگر به همه بگوييم که فيلم »برباد رفتسسه« بهسسترين فيلم

است، اما الگوريتم می داند که ما بيش از نيم ساعت آن را نديده ايم و قسسسمت در آتش

سوختن آتالنتا را نديده ايم.

اما الگوريتم می تواند بسيار از اين فراتر رود. مهندسسسين هم اکنسسون در حسسال ايجسساد

نرم افزاری هستند که می تواند احساسات انسانی را بر اساس حرکات چشم ها و حسساالت

 کسسافی اسسست تسسا دوربيسسنی را همسسراه بسسا چسسنين نرم افسسزاری در(۸)چهره بازشناسی کند.
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تلويزيون نصب کنيم تا با خواندن حاالت چهرة ما پی ببرد که چسسه صسسحنه هايی مسسا را

می خنداند يا غمگين و يا کسسسل می کنسسد. بعسسد می تسسوان الگسسوريتم را بسسه گيرنسسده های

زيست آماری متصل کرد و آنگاه الگوريتم مورد نظر پی می برد که چطور هسسر صسسحنه  و

تصويری بر ضربان قلب، فشار خون و فعاليت مغسسزی مسسا تسسأثير می گسسذارد. مثاًل وقسستی

»افسانة طنز تارانتينو« را تماشا می کنيم، الگوريتم می تواند عکس العمل های ما را ثبت

کند، مثاًل وقتی که به دنبال ديدن يک صحنة تجاور دچار تحريک جنسی می شويم، يا

اينکه با ديدن صحنه ای که در آن وينسنت تصادفًا به چهرة مسساروين شسسليک می کنسسد،

بخنديم و يا اينکه بدون اينکه صحنة خنده دار کاهونا برگر بزرگ را درک کرده باشسسيم

به آن بخنديم، فقط به دليل اين که ديگران ما را احمق فرض نکنند. وقستی مسا بسه زور

می خنديم، مدارهای مغزی و عضالت معينی به کار می افتند، که متفسساوت از مسسدارهای

مغزی و عضالتی هستند که هنگام يک خندة طبيعی فعسال می شسوند. انسسان معمسواًل

نمی تواند اين تفاوت را تشخيص دهد، اما گيرنسسدة زيسسست آماری اين قسسوة تشسسخيص را

(۹)دارد.

واژة »تلويزيون« از کلمة يونانی »تله« می آيد، به معنی »دور« و کلمة »ويزيو« بسسه

معنی »ديدن« است. واژة تلويزيون بدواً به وسيله ای ارجاع می شود کسسه بسسه مسسا امکسسان

می دهد تا از راه دور ببينيم. اما همين تلويزيون به زودی به ما امکان می دهسسد تسسا از راه

« بسه تصسوير درآورد،۱۹۸۴دور ديسده شسويم. همسان طور کسه جسرج اورول در رمسان »

هنگامی که ما تلويزيون تماشا می کنيم، تلويزيون هم ما را تماشا می کند. بعد از ديدن

تمامی فيلم تارانتينو، احتمااًل بيشتر آن را فراموش کرده ايم. اما نت فليکس يا آمازون يا

هرکسی که الگوريتم تی وی داشته باشد، شخصيت ما را می شناسسسد و می دانسسد چطسسور

روی دکمه های عاطفی ما فشار دهد. چنين داده هايی می توانند نت فليکس و آمازون را

قادر سازند تا با دقت شگفت انگيزی بسسرای مسسا فيلم انتخسساب کننسسد، و حسستی بسسرای مسسا

یليخت ‐مهم ترين تصميمات زندگی را بگيرند  مثل انتخاب رشتة تحصيلی، انتخاب محل کسسار
و انتخاب همسر.

آمازون طبعسًا هميشسه تصسميم درسستی نخواهسد گسرفت، و اين غسيرممکن اسست.

الگوريتم ها به دليل دسترسی به داده های ناکافی، برنسامه ريزی نساقص، تشسسخيص مبهم
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 اما قرار هم نيست(۱۰)هدف و ماهيت بی نظم زندگی به کٌرات دچار اشتباه خواهند شد.

که آمازون کامل و بی نقص باشد. فقط کافی است تا به طور متوسط بهتر از ما انسان ها

باشد. و اين چندان مشکل نيست، زيرا اغلب مردم خود را به خوبی نمی شناسند و اغلب

در مهم ترين تصميمات زندگی خود اشتباهات فاحشی می کننسسد. انسسسان ها از نداشسستن

اطالعسسات کسسافی، از برنسسامه ريزی نسساقص )ژنتيسسک و فسسرهنگی(، از تشسسخيص مبهم و از

بی نظمی زندگی در رنجند، حتی بيشتر از الگوريتم ها.

ممکن است شما ليسسستی طسسوالنی از مشسکالت الگوريتم هسسا تهيسه کنيسسد و چسنين

نتيجه گيری کنيد که مردم هرگز به آن ها اعتماد نخواهنسسد کسسرد. امسسا اين تسسا حسسدودی

شبيه به طبقه بندی کردن تمام نقائص دمکراسی و ارائة اين نتيجه گيری باشد که هيچ

فرد عاقلی نبايد از چنين نظامی دفاع کند. وينستون چرچيسسل کالم معسسروفی دارد کسسه

می گويد: صرف نظر از تمام نظام های موجود، دمکراسی بدترين نظام سياسی دنيا است.

به درست يا به غلط، مردم بايد بسسه نتيجه گسسيری مشسسابهی در بسسارة الگوريتم هسسای دادة

کالن برسند: آن ها اشکاالت زيادی دارند، اما ما گزينة بهتری نداريم.

به مسسوازات اينکسسه محققين درک عميق تسسری از شسسيوة تصسسميم گيری بشسسر بدسست

می آورند، احتمااًل وسوسة تکيه کردن به الگوريتم ها افزايش می يابد. هک کردن شسسيوة

تصميم گيری انسان ها نه تنها الگوريتم های دادة کالن را بيشتر قابل اتکاء می کند، بلکه

 می کنسسد. و بسسه مسسوازات اينکسسه دولت هسسا وکمترهمزمان اعتماد به احساسات انسانی را 

شرکت ها در هک کردن نرم افزار پايه ای انسسانی موفسسق می شسوند، مسا در معسسرض يسک

بمباران کنترل و هدايت دقيق تر، و نفوذ آگهی های تجارتی و تبليغات قسرار می گسيريم.

دخالت و کنترل نظرات و عواطف ما می تواند به قدری آسان شود که ما ناچار خسسواهيم

شد تا به الگوريتم ها تکيه کنيم، به همان شکل که خلبانی که از سرگيجه رنج می  بسسرد

بايد هر آنچه که احساساتش به او می گويد را ناديده بگيرد و تمامًا به دسسستگاه اعتمسساد

کند.

ممکن است در بعضی از کشورها و در برخی از شرايط مردم از هر انتخابی محسسروم

شسوند و مجبسور باشسند تسا از تصسميمات الگوريتم هسای دادة کالن پسيروی کننسد. امسا

الگوريتم ها حتی در جوامع آزاد ادعايی می توانند اقتدار گيرند، زيسسرا مسسا بسسه تجربسسه در
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می يابيم که در امور هسسر چسسه بيشسستری بسسه آن هسسا تکيسسه کسسنيم تسسا اينکسسه روزی تسسوان

تصميم گيری با اتکا به ارادة خود را از دست بدهيم. فقط به اين فکر کنيد که تنها طی

دو دهه ميلياردها نفر در مهم ترين وظايف، يعنی جست وجو برای اطالعسسات مناسسسب و

مطمئن، به الگوريتم جست  وجوی گوگل اعتماد کرده اند. ما ديگر بسسه دنبسسال اطالعسسات

نمی گرديم، بلکه در گوگل جست  وجو می کنيم. و به مسسوازات اينکسسه به طسسور روزافسسزونی

برای يافتن پاسخ  به گوگل اعتماد می کنيم، توانايی مسان بسرای جسست  وجوی اطالعسسات

(۱۱)به طور مستقل کاهش می يابد.

چنين چيزی در ابعاد عملی هم در جريان بوده است، مثسسل جسسست  وجو و هسسدايت

مسيرها. مردم برای يافتن مسير خود از گوگل راهنمايی می خواهند. وقتی به تقسساطعی

می رسند، احساس درونی شان شايد بگويد »بپيچ به چپ«، اما نقشسسة گوگسسل می گويسسد

»بپيچ به راست«. مردم ابتدا به احساس درونی شان تکيه می کنند و به چپ می پيچند

و درست سر از يک ترافيسسک شسسلوغ سسسر در می آورنسسد و يسسک جلسسسة مهم را از دسسست

می دهند. اما دفعة بعد به گوگل گوش می کنند و به سمت راست می پيچند و به موقسسع

می رسند. آن ها طی تجربه می آموزند که به گوگل اعتماد کنند و بعد از يکی دو سسسال

چشم بسته به هر آنچه که گوگل به آن ها بگويد تکيه می کنند و اگر مشکلی برای تلفن

هوشمندشان به وجود آيد، کاماًل احساس درماندگی می کنند. سسسه توريسسست ژاپسسنی در

 تصميم گرفتند سفری به يک جزيرة دورافتاده در استراليا داشته باشسسند۲۰۱۲مارس 

 ساله بعدها گفت که۲۱و خودرو خود را مستقيمًا به طرف اقيانوس آرام راندند. رانندة 

او فقط راهنمايی های جی پی اس را دنبال می کرد و او هم به ما گفت کسسه مسسستقيم بسسه

)طرف پايين برويم. او می توانست ما را به يک جاده هدايت کند و ما در راه گير کرديم.

 مردم در موارد مشابهی، با پسسيروی از راهنمايی هسسای جی پی اس، از درياچسسه سسسر در(۱۲

 توانايی پيدا کردن مسير يک عضله است(۱۳)آوردند يا از يک پل ويران سقوط کرده اند.

 همين امر در مورد توانسسايی(۱۴)س يا از آن استفاده می کنيد و يا آن را از دست می دهيد.

انتخاب همسر يا شغل صدق می کند.

هرساله ميليون ها جوان بايد در مورد رشسستة تحصسسيلی آينسسدة خسسود در دانشسسگاه 

تصميم بگيرند. اين تصميم مهم و دشسسواری اسسست. فسسرد از طسسرف والسسدين، دوسسستان و
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معلمان خود، که هر کدام عالئق متفاوتی دارنسد، تحت فشسار قسرار می گسيرد. او هم بسا

خياالت و ترس های خود درگير است. قضاوت او آلوده و متأثر از فيلم هسای هساليوودی،

رمان های مزخرف و کمپين های تبليغاتی ظريسسف اسسست. اتخسساذ يسسک تصسسميم عاقالنسسه

خصوصًا وقتی دشوار می شود که او به درستی نمی داند که برای موفقيت در حرفه های

مختلف چه تالش هايی الزم است و او ضرورتًا تصوری واقعی از محدوديت ها و ضعف و

قوت های خود ندارد. برای موفق شدن در رشتة وکسسالت چسسه چسسيز الزم اسسست؟ چطسسور

می توان تحت فشار از پس آن برآمد؟ آيا او می تواند به خوبی در گروه کار کند؟

ممکن است دانشجويی در دانشسسکدة حقسسوق آغسساز بسسه تحصسسيل کنسسد، زيسسرا تصسسور

نامناسبی از توانايی های خود و حتی تصور باز هم بسسدتری از وظسسايف يسسک وکيسسل دارد

)کار وکيل اين نيست که در دادگاه سخنرانی های آتشين کنسد و فريساد زنسد: اعسستراض

دارم، جناب قاضی!(. در همين اثنا دوست او می خواهد آرزوی کودکی خود را بسسرآورده

کند و رشتة رقص بالة حسسرفه ای را انتخسساب می کنسسد، حسستی اگسسر پاهسسايش بسسرای رقص

مناسب نيست و او فاقد يک انضباط الزم برای تمرينات است. بعد از چند سال هسسر دو

از انتخاب خود پشيمان می شوند و به خود می گويند: در آينده می توانيم بسسرای چسسنين

تصميماتی به گوگل اتکا کنيم. گوگل می تواند بگويد که تحصيل در دانشکدة حقوق يا

آموزشگاه رقص وقت تلف کسردن اسست، و شسسايد من بسه جسسای اين هسسا در آينسده يسک

 (۱۵)روان شناس يا لوله کش بسيار راضی و موفقی بشوم.

وقتی هوش مصنوعی در مسسورد حرفسسه و شسسايد روابسسط انتخاب هسسای بهسستری از مسسا

می کند، درک ما از انسانيت و زندگی بايد تغيير کند. انسان ها عادت دارند تا به زندگی

به عنوان يک نمايش تصميم گيری بنگرند. دمکراسی ليسسبرالی و بسازار آزاد سسسرمايه بسسه

یليخت ‐فرد به عنوان عاملی می نگرد که همواره انتخاب هايی در باره دنيا می کند. آثار هنری 
خواه نمايش نامه هسای شکسسپی ير باشسد، يسا رمان هسای جين آسستن و يسا کمسدی های

یليخت ‐نخ نمای هاليوود  معمواًل در بارة قهرمانی است که بايد يک تصميم مهم خاص بگيرد.
بودن يا نبودن؟ گوش کردن به همسرم و کشستن شساه دونکسان، يسا گسسوش کسسردن بسه

وجدانم و او را به حال خود گذاشتن؟ ازدواج با آقای کالينز يا آقای دارسی؟ بسسه همين
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شکل خداشناسی مسيحی و اسالمی بسسا اين اسسستدالل کسسه رسسستگاری يسسا لعنت ابسسدی

بستگی به انتخاب درست ما دارد، بر نمايش تصميم گيری تمرکز می کند.

چه بر سر اين جهان بينی خواهد آمد، اگر ما برای تصميم گيری به طسسور روزافسسزونی

به هوش مصنوعی تکيه کنيم؟ ما در حال حاضسسر بسسرای انتخسساب فيلم بسسه توصسسيه های

نت فليکس گوش می کنيم و برای پيچيدن به چپ يا راسست بسه نقشسة گوگسل اعتمساد

می کنيم. اما وقتی برای انتخاب رشتة تحصيلی، انتخاب محل کار و انتخاب همسسسر بسه

هوش مصنوعی مراجعه کنيم، آنگاه زندگی انسسسانی ديگسسر يسک نمسسايش تصسسميم گيری

نخواهد بود. انتخابسات دمکراتيسک و بسازار آزاد معنسای خسود را از دسست خواهنسد داد.

همين طور اکثر اديان و آثار هنری. تصور کنيد که آنسسا کاِرنينسسا تلفن هوشسسمند خسود را

بردارد و از الگوريتم فيس بوک سؤال کند که آيا بايد در ازدواج خسود بسسا کساِرنين بساقی

بمانسسد و يسسا بسسا دون ژوان کنت ورونسسسکی فسسرار کنسسد. يسسا تصسسور کنيسسد کسسه تمسسام

تصميم گيری های مهم در فالن نمايش محبسسوب شکسسسپی ير توسسسط الگسسوريتم گوگسسل

گرفته شود. هاملت و مکبث زندگی بسيار راحت تری خواهند داشست، امسا يسک چسنين

زندگی راحتی دقيقًا چگونه خواهد بود؟ آيا ما الگوهايی داريم تا يک چسنين زنسدگی را

با معنا کند؟

وقتی قدرت از انسان ها به الگوريتم ها منتقل می شود، ديگر ما نمی توانيم به دنيا به

عنوان مکانی برای نبرد انسان های مستقل برای انتخاب های درست نگاه کنيم. ما بايسسد

به جای اين، تمامی جهان را چون امواج داده ها درک کنيم، به موجودات زنده به عنوان

چيزی بيش از الگوريتم های زيست شيميايی نگاه کنيم و چنين باور کنيم که فراخوان

یليخت ‐کيهانی بشريت برپايی يک نظام تمام عيسسار پسسردازش داده هسسا اسسست  و سسسپس در آن
غوطه ور شويم. ما از هم اکنون به چيپ های کوچکی در درون نظام هسسای پسسردازش دادة

عظيمی بدل شسسده ايم کسه هيچ کس بسه درسسستی آن را نمی فهمسد. من هسرروزه تعسداد

بی شماری اطالعات، از طريق ايميل، توئيت و مقاله دريافت می کنم و آن ها را پردازش

می کنم و بيت های الکترونيکی باز هم بيشتری را از طريق ايميل ها، توئيت ها و مقاالت

بازپس می فرستم. من به درستی نمی دانم کسسه جايگسساه من در اين برنامسسة عظيم کجسسا

است و دانشی هم از اين که بيت های اطالعاتی من چگونه با ميلياردها بيت  توليد شده
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توسط انسان ها و کامپيوترهای ديگر رابطه برقرار می کنند، ندارم. من وقت آن را ندارم

تا به اين موضوع پی ببرم، زيرا کاماًل با جواب هسسايی کسسه بايسسد بسسه اين ايميل هسسا بسسدهم

مشغولم.

فلسفی خودرِو

شايد مردم گله کنند که الگوريتم ها هرگز نمی توانند برای ما تصميمات مهم را بگيرند،

زيرا تصسميمات مهم معمسسواًل يسک بعسد اخالقی هم دارد و الگوريتم هسسا درکی از اخالق

ندارند. اما دليلی وجسود نسدارد کسه فسرض کسنيم الگوريتم هسسا نتواننسد حستی در اخالق

همچون يک انسانی معمولی عمل کنند. به همان صورت که دسسستگاه هايی مثسسل تلفن

هوشمند و خودروهای مستقل وظايفی را به عهسسده گرفته انسسد کسسه معمسسواًل در انحصسسار

انسان بوده، از هم اکنون شروع به دست اندازی در همان معضالت اخالقی کرده اند کسسه

انسان ها را طی هزاران سال آزار می  داده است.

برای مثال، فرض کنيد که دو خردسال به دنبال توپی که درست در مقابل يک خودرو

مستقل افتاده، روانند. الگوريتمی که خودرو را هدايت می کند بر اساس يسسک محاسسسبة

برق آسا نتيجه گيری می کنسسد کسسه تنهسسا راه بسسرای جلوگسسيری از تصسسادم بسسا خردسسساالن

پيچيدن به طرف مسير متقابل، و پذيرفتن خطر تصادف با کاميونی است که از طسسرف

مقابل می آيد. الگوريتم محاسبه می کند که در چنين وضعيتی مالک خسسودرو کسسه روی

 درصسسد کشسسته خواهسسد شسسد. حسسال۷۰صندلی عقب به خواب رفته است، بسسه احتمسسال 

(۱۶)الگوريتم چه بايد بکند؟

د )اينفيلسسوفان در بساره چسنين »مشسکل واگسنی« هسزاران سسال بحث کرده انس 

مشکالت »مشکالت واگنی« لقب گرفته، زيرا در کتاب های درسسسی بحث هسسای فلسسسفی

نوين به يک خودرو در حال فرار رجوع می کند که به موازات خسسط آهن بسسا يسسک قطسسار

حث هسسا اين ب(۱۷)مسابقه می دهد، به جای اينکه با يک خسسودرو مسسستقل مسسسابقه دهسسد(.

تاکنون تأثيرات بسيار کمی بر رفتار کنونی گذاشته است، زيرا در دوران بحسسران تمسسام

انسان ها اغلب نظرات فلسفی خود را فراموش می کنند و به جای آن از عواطف و غرائسسز

درونی خود پيروی می کنند.
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 بسسر۱۹۷۰يکی از ناخوشايندترين آزمايشات در تاريخ علوم اجتمسساعی در دسسسامبر 

روی گروهی از دانشجويان در سمينار خداشناسی پرينستون انجام شسسد، کسسه در حسسال

تمرين برای گرفتن مقام وزارت کليسای پروتستان بودند. از هر دانشجو خواسته شد تا

به يک سالن سخنرانی در دانشگاه بشتابد و درآنجا داستان خوبی از انجيسسل سسسامری را

بازگو کند، که در آن نقل می کند که چطور يک يهودی که از اورشليم به اريحسسا سسسفر

می کرد، توسط بزهکاران غارت شد و مورد ضرب و جرح قرار گرفت و سسسپس در کنسسار

جاده ای رها شد تا بميرد. سپس يک کشيش و معاون عبری او از آنجسسا گذشسستند، امسسا

فرد مجروح را ناديده گرفتند. ولی بر خالف آن ها، يک سامری سسس کسه عضسسوی از فرقسسة

مورد تنفر يهوديان بود س با ديدن قربانی توقف کرد، از او مراقبت کسسرد و زنسسدگی اش را

نجات داد. درس اخالقی اين حکايت اين است که شايستگی هر کسی بايد بسسر اسسساس

رفتار واقعی اش مورد قضاوت قرار گيرد، نه وابستگی دينی او.

دانشجويان مشتاق سمينار به سالن سخنرانی هجوم بردند و در راه به اينکه چطور

به بهترين شکل اخالق خوب سامری را توصيف کنند، فکر می کردنسسد. امسسا بسسر سسسر راه

آزمايش کننده ها مرد ژنده پوشی را گذاشته بودند، که با سری افتاده و چشسسمان بسسسته

در کنار دری نشسته بود و هنگام رد شدن دانشجويان از همه جا بی خبر از مقابلش از

درد ناله می کرد. اکثر دانشجويان حتی توقفی هم نکردند تا از آن مرد بپرسند که چسسه

مشکلی دارد و بدون اينکه کمکی به او بکنند از او دور شسسدند. هيجسسان عسساطفی بسسرای

شتافتن به سالن سخنرانی بر وظيفة اخالقی آن ها برای کمک به فرد دردمند ناشسسناس

(۱۸)فايق آمده بود.

عواطف انسانی در شرايط بی شمار ديگری هم بر نظريات فلسفی چسسيره می شسسوند.

اين امر تاريخ اخالقی و فلسفی دنيا را تا حدودی به حکسسايت غم انگسيزی از آرمان هسسای

شگفت انگيز بدل می کند، امسسا در رفتسسار آرمسسانی چسسنين تسسأثيری نسسدارد. چسسه تعسسداد از

مسيحيان به واقع گونة ديگرشان را می گردانند، چه تعداد از پسسيروان بسسودا بسسه واقسسع از

دلبسسستگی های خودخواهانسسه فراتسسر می رونسسد، و چسسه تعسسداد از يهوديسسان بسسه واقسسع

همسايگان شان را به اندازة خودشان دوست دارند؟ انتخاب طبيعی انسان خردمند را به

همين شکل به وجود آورده است. انسان خردمند هم مثسسل تمسام پسستان داران ديگسسر از
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احساسات برای تصميمات سريع مرگ و زندگی استفاده می کند. مسسا خشسسم و تسسرس و

هوس خود را از ميليون ها تن از آن اجدادی به ارث برده ايم، که دقيق ترين آزمون های

انتخاب طبيعی را از سر گذرانده اند.

آنچه که در يک ميليون سال پيش برای بقا و بازتوليد در صحاری آفريقسسا ضسسروری

بود، متأسفانه پاسخ گوی رفتار ما در شاهراه قرن بيست و يکم نيست. رانندگان انسانی

هواس پرت، عصبانی و پريشان ساالنه بيش از يک ميليون نفسسر را در حسسوادث راننسسدگی

می کشند. ما می توانيم تمام فيلسوفان، پيامبران و کشيشان خود را روانه کنيم تا برای

اين رانندگان موعظه های اخالقی کنند س اما در جاده کماکان اين عواطف پستانداری و

غرائز صحرايی اسسست کسسه اعمسسال کنسسترل می کنسسد. در نتيجسسه، دانشسسجويان سسسميناری

شتاب زده افراد دردمند را ناديده می گيرند و رانندگان در يک شرايط بحسسرانی عسسابرين

پيادة بی دفاع را زير می گيرند.

اين اختالف ميان سسسمينار و جسساده يکی از بزرگ تسسرين مشسسکالت عملی در اخالق

است. امانوئل کانت، جان استورات ميل و جسسان راول می تواننسد در سسالن دنج و راحت

دانشگاه بنشينند و طی روزها در بارة مشکالت نظسسری در اخالق بحث کننسسد. امسسا آيسسا

نتيجه گيری آن ها می تواند عماًل توسط رانندگان پريشان که در يک لحظة کوتاه فوری

گرفتار آمده اند، به کار گرفته شود؟ شايد مايکل شوماخر س قهرمان »فرمسسول يسسک« کسسه

گاهی به عنوان بهترين رانندة تاريخ مورد تقدير قرار می گيرد س بتواند هنگام رانسدن در

مسابقه در بارة فلسفه فکر کند، ولی اکثر ما نمی توانيم شوماخر باشيم.

اما الگوريتم های کامپيوتری توسط انتخاب طبيعی شکل نگرفته اند و نسسه عسسواطفی

دارند و نه غرائزی. بنابر اين می توانند در لحظسسات بحسسرانی بسسسيار بهسستر از انسسسان ها از

دستورالعمل های اخالقی پيروی کنند س البته اگر بتوانيم راهی بيابيم که اخالقيات را با

زبان ارقام و آمار کدنويسی کنيم. اگر بسسه کسسانت، ميسسل و راول کدنويسسسی را بيسساموزيم،

خواهند توانست خودرو مستقل را در آزمايشگاه دنج خود برنامه ريزی کننسسد و مطمئن

باشند که خودرو در شاهراه از فرمان های آن ها پسسيروی خواهسسد کسسرد. در حقيقت، هسسر

خودروئی همزمان توسط مايکل شوماخر و مانوئل کانت رانده خواهد شد.
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بنابر اين، اگر شما يک خودرو مستقل را برنامه ريزی کنيد تا در شسسرايط جهنمی و

طغيان سيل بايستد  و به افراد ناآشنا در پريشانی کمک کند )البته اگر شما تبصسسره ای

در برنامه نگذاشته  باشيد که فالن اتفاق بسد يسا سسيل را مسستثنی کنسد(. اگسر خسودرو

مستقل شما طوری برنامه ريزی شده تا به مسير متضاد جاده بپيچد تا آن دو خردسال

را نجات دهد، در اين صورت شما روی زندگی خود شرط بندی کرده ايد، زيرا اين دقيقًا

همان کاری است که خودرو انجام خواهد داد. و اين بدين مفهوم اسست کسسه تويوتسا يسسا

تِسال با طراحی خودروهای مستقل خود، يسسک معضسسل فکسسری در فلسسسفة اخالق را بسسه

عرصة  عملی در مهندسی انتقال داده اند.

با چنين فرضی، الگوريتم های فلسسسفی هيچگسساه بی نقص نخواهسسد بسسود. اشسستباهات

کماکان رخ می دهند، که منجسسر بسسه جسسراحت ، مسسرگ و مسسير و دادخواسسست های بسسسيار

پيچيده خواهد شد. )آنگاه شما برای اولين بار در تاريخ می توانيد يسسک فيلسسسوف را بسسه

دليل پيامدهای تأسف بار نظرياتش به دادگاه بکشيد، زيرا برای اولين بار در تاريخ شما

می توانيد ارتباط مستقيم ميان عقايسسد فلسسفی و رخسسدادهای جسساری زنسدگی را نشسسان

دهيد(. بنابر اين الزم نيست که الگوريتم ها س که قرار است جای راننسسده های انسسسانی را

بگيرند س بی نقص باشند. فقط کافی است که از انسان ها بهتر باشند. با توجه به اين کسسه

راننده های انسانی ساالنه بيش از يک ميليون نفر را می کشند، اين يک مطالبسسة بسااليی

نيست. با اين همه، آيا ترجيح می دهيد که خودرو مجسساور شسسما توسسسط يسسک نوجسسوان

(۱۹)مست رانده شود يا توسط گروه شوماخر س کانت؟

همين منطق برای شسرايط گونسساگون ديگسری هم مصسداق دارنسد، نسه فقسط بسرای

رانندگی. برای مثال به مورد تقاضای کار توجسه کنيسسد. در قسرن بيسست و يکم وظيفسسة

استخدام افراد برای مشاغل مختلف به طور روزافسسزونی بسسه عهسسدة الگوريتم هسسا گذاشسسته

خواهد شد. ما برای رعايت معيارهای اخالقی نمی توانيم به دستگاه اعتمسساد کسسنيم. اين

کار را انسان ها بايد انجام دهند. اما وقتی در مورد يک معيسار اخالقی در بسازار کسسار بسه

توافق رسيديم س که مثاًل تبعيض قائل شدن عليه سياهان و زنان اشتباه است سسس آنگسساه

برای به کار بردن و حفظ اين معيارها می توان به دستگاه ها بيشسستر از انسسسان ها اعتمسساد

(۲۰)کرد.
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يک مدير انسانی شايد بداند و حتی موافق باشد که تبعيض عليه سسسياهان و زنسسان

غيراخالقی است، اما وقتی يک زن سياه پوست تقاضای کار می کند، مدير ناخودآگسساه او

را مورد تبعيض قرار می دهد و از اسسستخدام او خسسودداری می کنسسد. اگسسر بگسسذاريم يسسک

کامپيوتر به تقاضاهای کاری رسيدگی کند و آن را طوری برنامه ريزی کنيم که عوامسسل

نژادی و جنسی را کاماًل ناديده بگيرد، آنگسساه می تسسوانيم مطمئن باشسسيم کسسه کسسامپيوتر

چنين مواردی را ناديده خواهد گرفت، زير کامپيوترها فاقد ناخودآگاه هسسستند. نوشسست

کد برای ارزيابی تقاضای کار البته آسان نيسسست و هميشسسه اين خطسسر وجسسود دارد کسسه

 امسسا(۲۱)مهندسين تا حدودی بخواهند تعصبات ناخودآگاه شسسان را در برنامسسه بگنجاننسسد.

وقتی چنين اشتباهاتی تصحيح شوند،  شايد بسيار ساده تر از آنکه بتوانيم انسان ها را از

تعصبات نژادپرستانه و زن ستيزانه برهانيم، برنامه را تصحيح کنيم.

گفتيم که ظهور هوش مصنوعی می تواند اکثر انسان ها را از بازار کار بيرون راند، از

جمله راننده ها و پليس راهنمايی و رانندگی، و الگوريتم های مطيع جای افراد سسسرکش

را می گيرند. بنابر اين، برای فيلسوفان می تواند گشايشی در بازار کار فراهم شود، زيسسرا

ناگهان تقاضا برای مهارت های آن ها س که تاکنون بسسا ارزش هسسای بسسازار سسسازگار نبسسود س

بسيار باال خواهد رفت. پس اگر می خواهيد در رشته ای تحصيل کنيد کسسه يسسک شسسغل

خوب را در آينده برای تان تضمين کند، شايد فلسفه انتخاب بدی نباشد.

طبعًا فالسفه به ندرت در مورد آنچه که درست است با هم توافق دارنسد. مشسکالتی

از نوع »مشکالت واگسسنی« در مسسوارد نسسادری بسسا رضسسايت فالسسسفه حسسل شسسده اسسست، و

متفکرين پيامدنگری مثل جان استوارت ميل )که اعمال افراد را بسسه اعتبسسار پيامسسدهای

آن ها می سنجد( نظرات کاماًل متفاوتی از دنتولوژيست هايی مثل امانوئسسل کسسانت دارنسسد

)که اعمال را توسط قواعد مطلق می سنجد(. آيا تِسسال بايسد بسرای توليسد يسک خسودرو

نسبت به چنين موضوعات پيچيده ای موضع گيری کند؟

خب، شسسايد تسسسال می خواهسسد اين را بسسه عهسسدة بسسازار بگسسذارد. تسسسال دو نمونسسه از

خودروهای مستقل توليد می کند: مدل »تسال آلتروئيست« )از خسسود گذشسسته( و مسسدل

»تسال اگوئيست« )خودخواه(. مدل تسسسال آلتروئيسسست صسساحب خسسود را بسسرای چسسيزی

بزرگ تر و ارزشمندتر قربانی می کند، در حالی که مدل اگوئيست هر چه در تسسوان دارد
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انجام می دهد تا صاحبش را نجات دهد، حتی اگسسر بسسه قيمت کشسستن آن دو خردسسسال

باشد. مشتريان می خواهند خودرويی بخرند که به بهترين شسکلی متناسسب بسا نگسرش

فلسفی دلخواه شان باشد. اگر افسسراد بيشستری مسسدل تسسال اگوئيسسست را بخرنسسد، کسسی

نمی تواند تسال را به خاطر آن سرزنش کند. باالخره هميشه اين مشتريان هسسستند کسسه

حق دارند.

 يسسک سسسناريوی۲۰۱۵اين يک شوخی نيست. در يک بررسی پيشگامانه در سسسال 

فرضی برای مردم ارائه شد که در آن يک خسسودرو مسسستقل می خواسسست چنسسدين عسسابر

پياده را زير بگيرد. اکثر مردم گفتند که در چنين شرايطی خودرو بايسسد جسسان عسسابرين

پياده را، به قيمت کشته شدن صاحبش، نجات دهد. اما بعد، وقتی از آن ها سؤال شسسد

که آيا خودشان مايلند خودرويی بخرند که طوری برنامه ريزی شده باشد که صسساحبش

را قربانی چيز با ارزش تری بکند، اکثراً گفتند نه. تسسا جسسايی کسسه بسسه خودشسسان مربسسوط

(۲۲)می شود، آن ها مدل تسال اگوئيست را ترجيح می دهند.

تصور کنيد که خودرو جديدی خريده ايد. اما قبل از اسسستفاده از آن بايسسد فهرسسست

تنظيمات را باز کنيد و چند چيز را تنظيم کنيد. در مورد »تصادفات«، آيا می خواهيسسد

که خودرو شما زندگی شما را قربانی خانواده ای کند که در خودرو مجسساور اسسست؟ آيسسا

خودرو را روی اين انتخسساب تنظيم خواهيسسد کسسرد؟ پس در اين صسسورت خسسود را بسسرای

توضيحی که بايد به همسرتان بدهيد آماده کنيد.

شايد دولت بايد دخالت کند و تنظيماتی در بازار اعمال کند و يک کسسد اخالقی در

تمامی خودروهای مستقل وارد کند. قطعًا قانونگذارانی موقعيتی را فراهم خواهند آورد

و به طور دقيق از آن پيروی شود. قانونگسسذارانهمواره تا نهايتًا قوانينی تنظيم کنند که 

ديگر شايد در مورد يک چنين موضع بی سابقه و مستبدانه ای زنگ  خطرها را بسسه صسسدا

درآورند. با اين همه، در طول تاريخ محدوده های نظسسام قسسانونی ليسسستی جهت کنسسترل

قانونگذاران فراهم کرده، که تعصبات، اشتباهات و تخطی های آن ها را مورد توجه قسسرار

می دهد. بسيار جای خوشسحالی دارد کسسه قسسوانين عليسه همجنس گسسرايی و تسسوهين بسه

مقدسات فقط تا حسسدی بسه اجسسرا درآمدنسسد. آيسسا واقعسسًا نظسسامی می خسسواهيم کسسه در آن

تصميمات  اشتباه سياست مداران مثل قانون جاذبه تخطی ناپذير اعالم شود؟
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ارقام ديکتاتوریهای

مردم از هوش مصنوعی می ترسند، زيرا نمی تواننسد مطمئن باشسند کسه بسرای هميشسه

مطيع بماند. ما فيلم های علمی س تخيلی زيادی در بارة ربات ها ديده ايم، کسسه بسسر عليسسه

اربابان انسانی خود طغيان کرده اند، ديوانه وار به خيابان ها ريخته و مسسردم را قتسسل عسسام

کرده اند. اما مشکل واقعی ربات ها دقيقًا بر خالف اين اسسست. مسسا بايسسد بسسه اين دليسسل از

آن ها بترسيم که احتمااًل برای هميشه از اربابان خود تبعيت می کنند و هرگسسز طغيسسان

هيچ چيز اشتباهی در تبعيت کورکورانه نيست، البته تا وقسستی کسسه ربات هسسا،نمی کنند. 

خود، به اربابان بدل نشده اند. اعتمسساد بسه ربات هسسای قاتسل، حسستی در جنسگ، می توانسد

تضمين کند که برای اولين بار در تاريخ از قوانين جنگی به طور حقيقی پسسيروی شسسود.

سربازان انسانی، با زير پا گذاشتن قوانين جنگی، گاهی به تبعيت از احساسات خود به

کشتن، غارت و تجاوز روی می آورند. ما معمواًل احساسات را با شفقت، عشق و همدلی

تداعی می کنيم، اما در زمان جنگ، وقتی احساسات کنترل را به دسسست می گيرنسسد، در

بيشترين مواد به صورت نفسسرت و قسسساوت نمسسود می کننسسد. از آنجسسا کسسه ربات هسسا فاقسسد

احساسات هستند، می توانند همواره مورد اعتماد قرار بگيرند تا دقيقًا به کدهای نظامی

(۲۳)پايبند باشند و هرگز به ترس و نفرت شخصی آلوده نشوند.

 جمعی از سربازا آمريکايی از روی خشم به يسسک روسسستای ويتنسسام۱۹۶۸در مارس 

 غيرنظامی را قتسسل عسسام کردنسسد. اين۴۰۰جنوبی، به اسم می الی يورش بردند و حدود 

جنايت جنگی حاصل ابتکار عمل محلی مردانی بود کسسه طی ماه هسسا در جنگسسل جنسسگ

پارتيزانی گرفتار آمده بودند. اين قتل عام کمکی به هيچ هدف استراتژيکی نمی کسسرد و

يک تخلف از مصوبات قانونی و سياست نظامی آمريکا بود. اين حاصل عواطسسف انسسسانی

 اگر آمريکا ربات های قاتل در ويتنام مسستقر می کسرد، قتسل عسام می الی هرگسز(۲۴)بود.

اتفاق نمی افتاد.

با اين وجود، قبل از اين که برای ايجاد و مستقر کسسردن ربات هسسای قاتسسل بشسستابيم،

ناگزيريم تا به ياد آوريم که رفتار ربات ها هميشسسه بازتسساب کدهای شسسان اسسست. اگسسر اين

کدها کنترل شده و مهربان باشند، ربات ها احتمااًل کسسارايی بسسسيار بهسستری از سسسربازان

انسانی معمولی خواهند داشت. امسسا اگسسر اين کسسدها بی رحم و ظالمانسسه باشسسند، نتيجسسه
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فاجعه بار خواهد بود. مشکل واقعی ربات ها هوش مصنوعی آن ها نيست، بلکسسه حمسساقت

طبيعی و قساوت اربابان انسانی آن ها است.

 نيروهای صرب بوسنی بيش از هشت هزار مسسسلمان بوسسسنی را در۱۹۹۵در ژوئية 

حوالی شهرک سره بره نيکا قتل عام کردند. اين قتل عام، در تفاوت با قتل عام تصسسادفی

می الی يک عمليات طوالنی مدت و به خوبی سازمان يافته بود که بازتاب سياست صرب

 اگسسر(۲۵)بوسنی بود که بوسنی را با يک »تصفية قومی« از وجود مسلمانان پسساک کنسسد.

 ربات های قاتل در اختيار می داشت، احتمسسااًل دامنسسة۱۹۹۵صربی های بوسنی در سال 

رفت. حتی يک ربسسات هم، بسسه دنبسسال دريسسافت دسسستور، ینم ،روتسد تفايرد لابند هب ،مه تابر کي یتح .تفرٰقساوت باز هم از اين فراتر م
لحظه ای درنگ نمی کرد تا به دور از هر احساس شفقت، نفرت يا بی تفاوتی حتی يسسک

کودک مسلمان را زنده نگذارد.

يک ديکتاتور بی رحم، مجهز به چنين ربات های قاتلی می توانست مطمئن باشد که

سربازانش هرگز عليه او قد علم نخواهند کرد، هر قسسدر هم کسسه دسسستوراتش ديسسوانه وار

 احتمسسااًل می توانسسست انقالب فرانسسسه را در۱۷۸۹می بود. يک ارتش از ربات ها در سال 

 گسسروهی از ربات هسسای قاتسسل در۲۰۱۱نطفه خفه کند، و اگر حسنی مبسسارک در سسسال 

اختيار می داشت، می توانست آن ها را به جسسان مسسردم بينسسدازد و مطمئن باشسسد کسسه در

قدرت باقی خواهد ماند. به همين شکل، يک حکومت امپرياليست می توانست با اتکا به

ارتش ربات ها جنگ های نفرت برانگيزی را برپا کنسسد، بسسدون آن کسسه نگسسران باشسسد کسسه

ربات هايش انگيزة خود را از دست بدهند، يا خانواده هاشان اعتراض کنند. اگسسر آمريکسسا

در جنگ ويتنام از ربات های قاتسسل اسسستفاده می کسسرد، از قتسسل عسسام می الی جلوگسسيری

می شد، اما خود جنگ می توانست برای سال های زيادی ادامه يابد، زيسسرا دولت آمريکسسا

نگرانی کمتری نسبت به سربازان بی روحيه، تظاهرات عظيم ضسسدجنگ، و يسسا اعسستراض

»ربات های قديمی عليه جنگ« می داشت. برخی از شهروندان آمريکسسايی می توانسسستند

کماکان نسبت به جنگ اعتراض کنند، اما بدون ترس از درگسسير شسسدن، يسسا خسساطرة از

(۲۶)دست دادن عزيزی. اعتراض کنندگان احتمااًل معدودتر و کم انگيزه تر می بودند.

چنين مشکالتی زمينة وجودی بسيار کمتری در وسايل نقلية مسسستقل دارد، زيسسرا

هيچ توليدکننده ای با انگيزه های بدخواهانه خودروهايش را برنامه ريزی نمی کند تسسا بسسه
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جان مردم بيفتند. اما ممکن است نظام های تسليحاتی مستقل پيامسسدهای فاجعه بسساری

به دنبال داشته باشند، زيرا دولت های بسياری مايلند از نظر اخالقی سسس اگسسر نسسه کسساماًل

شيطانی س فاسد باشند.

خطر به دستگاه های کشتار محدود نمی شود. نظام هسسای نظسسارت هم می تواننسسد بسسه

همان اندازه پرمخاطره باشند. استفاده از الگوريتم های نظارت تحت فرمسسان دولت هسسای

خيرخواه می تواند بهترين چيزی باشد که برای بشريت اتفاق افتسساده  اسسست. امسسا ممکن

است همين الگوريتم های دادة کالن مولد يک جامعة کنترل در آينده باشسسند، کسسه بسسه

(۲۷)يک رژيم نظارت گر »اورولی« منتهی خواهد شد که هر ثانيه مردم را می پايد.

اين در حقيقت می تواند به چيزی منتهی شسسود کسسه حسستی اورول هم نمی توانسسست

تصورش را بکند: رژيم تجسس گری که نه تنها تمام اعمال و حرف هسسای بسسيرونی مسسا را

تحت نظر دارد، بلکه حتی به زير پوست ما رسوخ می کند تا بسسر تجسسارب درونی مسسا هم

نظارت داشته باشد. برای مثال، رژيم کيم در کرة شمالی با فن آوری جديد چه خواهسسد

کرد؟ هر شهروند کرة شمالی در آينده موظف خواهد بود تا يک دست بند زيست آماری

به دست کند، که بر تمام رفتار و گفتار او نظارت داشته باشد، از جملسسه فشسسار خسون و

فعاليت های مغزی. کرة شمالی می تواند، با استفاده از دانش فزاينسسده از مغسسز انسسسانی و

استفاده از نيروی عظيم آموزش توسط دستگاه، برای اولين بار در تسساريخ پی بسبرد کسه

تک تک شهروندان در هر لحظه چه فکری می کننسسد. اگسسر شسسما بسسه تصسسويری از »کيم

يونگ اون« نگاه کنيد، آنگاه گيرنده های زيست آماری شروع به ثبت عاليم و حالت های

عصبی شما می کنند )افزايش فشار خون، افزايش فعاليت در آميگداالی مغز( سسس آنگسساه

شما فردا در گوالگ خواهيد بود.

فرض کنيد که رژيم کرة شمالی به دليل انزوای جهانی برای توسعه دادن فن آوری

مورد نياز با مشکل روبرو باشد. بنابر اين فن آوری الزم توسط ملت های پيشرفته تکامل

می يابد و توسط کرة شمالی و ديگسسر کشسسورهای عقب مانسدة ديکتسساتور نسسخه برداری و

خريداری می شود. چين و روسيه س همانند شماری از کشورهای دمکراتيک، از آمريکسسا

گرفته تا همين کشور خود من، اسرائيل س در حسال توسسعة بی وقفسة ابزارهسای کنسترل

هستند. اسرائيل، با نام مستعار »کشور آغسسازگر« دارای يسسک بخش پرتحسسرک فن آوری
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پيشرفته و يک صنعت امنيت سايبری نوآفرين است. اسرائيل همزمان در يسسک جنسسگ

ويرانگر با فلسطينی ها گرفتار است و حداقل شماری از رهبران، ژنرال هسسا و شسسهروندان

مايلند تا، به محض اينکه فن آوری الزم را به دست آوردند، يک رژيم کنترل تمام عيسسار

در ساحل غربی رود اردن ايجاد کنند.

در حال حاضر،  وقتی فلسطينی ها تماس تلفنی می گيرنسسد، مطلسسبی در فيس بسسوک

منتشر می کنند يا از شهری به شهر ديگر سفر می کنند، احتمااًل توسسسط ميکروفون هسسا،

 يا نرم افزارهای جاسوسی تحت نظسسر قسسرارdronesدوربين ها، وسايل استراق سمع سيال 

می گيرند. سپس اطالعات جمع آوری شسسده بسسه کمسسک الگوريتم هسسای دادة کالن مسسورد

تحليل قرار می گيرد. اين اقسسدامات بسسه نيروهسسای امنيسستی اسسسرائيل کمسسک می کنسسد تسسا

تهديدات بالقوه را، بدون مقدار زيادی کابل مخابراتی در زير زمين، شناسايی و خنسسثی

کنند. فلسطينی ها شسسايد شسسهرک ها و روسسستاهايی را در سسساحل غسسربی رود اردن اداره

می کنند، اما اسرائيلی ها آسمان، امواج راديويی و فضای سسسايبری را کنسسترل می کننسسد.

 ميليسسون۲،۵بنابر اين تعداد بسيار معدودی سرباز اسرائيلی کافی خواهد بود تا حسسدود 

(۲۸)فلسطينی در ساحل غربی رود اردن را کنترل کند.

 يسسک کسسارگر فلسسسطينی در۲۰۱۷در يسسک حادثسسة مضسسحک و غم انگسسيز در اکتسسبر 

فيس بوک شخصی خود عکسی از خود در کنار يک بولدوزر، در محسسل کسسارش منتشسسر

کرد و در کنار عکس نوشت »صبح بخير!« يک الگوريتم خودکار هنگام ترجمسسة حسسرف

به حرف اين واژه عربی اشتباه کوچکی کرد و »صسسبح بخسسير!« را بسسه »آن هسسا را بکش!«

ترجمه کرد. نيروهای امنيتی اسرائيل، که مشکوک شده بودند که شايد اين مسسرد يسسک

تروريست است و قصد دارد با استفاده از بولدوزر مردم را زير بگسيرد، دسستگير کردنسد.

(۲۹)نمی توان بيش از حد محتاط بود.

آنچه که فلسطينی ها امروز در ساحل غربی رود اردن تجربه می کنند، می تواند تنها

پيش درآمدی از آنچيزی باشد که ميلياردها نفر در سراسر دنيا سسسرانجام بسسا آن روبه رو

خواهند شد.

نظام های دمکراتيک در اواخر قسرن بيسسستم بسسه مسسدد پسسردازش بهسستر اطالعسسات بسسر

ديکتاتوری ها پيشی گرفتند. دمکراسی اقتدار برای پردازش اطالعات و تصميم گيری را
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از تمرکز خارج می کند و آن را در ميان افسسراد و نهادهسسای زيسسادی توزيسسع می کنسسد، در

حالی که ديکتاتوری  اطالعات و قدرت را در يک نقطه متمرکسسز می کنسسد. بسسا توجسسه بسسه

کارکرد فن آوری قسسرن بيسسستم، متمرکسسز کسسردن حجم عظيم اطالعسسات در يسسک مرکسسز

ناکارآمسسد بسسود. هيچ کس توانسسايی پسسردازش سسسريع آن حجم عظيم اطالعسسات، و اتخسساذ

تصميمات درست را نداشت. اين يکی از داليلی بود که اتحاد شوروی تصميمات بسيار

بدتری از آمريکا می گرفت و اقتصاد شوروی بسيار عقب تر از اقتصاد آمريکا قرار گرفت.

با اين حال، هوش مصسسنوعی می توانسسد پانسدول را بسه مسسير متضساد برانسسد. هسوش

مصسسنوعی امکسسان پسسردازش متمرکسسز حجم عظيم اطالعسسات را ممکن می کنسسد. هسسوش

مصنوعی در حقيقت می تواند نظام های متمرکز را بسيار کارآمدتر از نظام های پراکنسسده

سازد، زيرا هر چه اطالعات بيشتری برای تحليل موجود باشد، آموزش توسط دسسستگاه

بهتر عمل می کند. اگر شما تمام اطالعات مربوط به ميلياردها نفر را س بدون توجسسه بسسه

رعايت حريم خصوصی آن ها س در يک پايگاه داده متمرکز کنيد، می توانيد الگوريتم هسسا

را بسيار بهتر آموزش دهيد، اما احترام به حريم خصوصی افراد و به کار بردن اطالعات

مربوط به مثاًل يک ميليون نفر اين کارآيی را بسيار تنزل می دهد. برای مثال، اگر يسسک

دولت استبدادی به تمام شهروندانش دستور دهد تسسا مشخصسسات دی ان ای خسسود را بسسه

یليخت ‐همراه تمام اطالعات پروندة پزشکی شان در يک کانون قدرت به اشتراک بگذارنسسد  در
یليخت ‐مقايسه با جوامعی که اطالعات پزشکی در آن مؤکسسداً مهسسر خصوصسسی بسسر خسسود دارد 

امتيازات عظيمی برای علم ژنتيک و تحقيقات پزشکی به همراه خواهسسد داشسست. نقص

یليخت ‐عمدة رژيم های استبدادی در قرن بيستم  تالش برای تمرکز تمام اطالعسسات در يسسک
یليخت ‐جا  می تواند به يک امتياز تعيين کننده  در قرن بيست و يکم تبديل شود.

وقتی الگوريتم ها به خوبی راجع به ما بداننسد، دولت هسای اسستبدادی می تواننسسد بسر

شهروندان خود کنترل مطلق داشته باشند، حتی بيش از آلمسسان نسسازی. و مقسساومت در

برابر چنين رژيم هايی می تواند کاماًل غسسيرممکن باشسسد. اين رژيم هسسا نسسه تنهسسا دقيقسسًا از

احساسات شما خبر دارند، بلکه می توانند احساسات شما را بسسر اسسساس خواسسستة خسسود

تغيير دهند. ممکن است ديکتساتور قسادر بسه ارائسسة خسدمات درمسسانی يسا برابسسری بسرای

شهروندان نباشد، اما می تواند آن هسا را وادارد تسا بسه او عشسق بورزنسد و از مخسالفين او
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متنفسسر باشسسند. دمکراسسسی در شسسکل کنسسونی خسسود نمی توانسسد بعسسد از درهم آميختگی

زيست فن آوری و داده فن آوری جان سالم به در برد. يا دمکراسی موفق خواهد شد خسسود

را در قالب اساسًا متفاوتی بازسازی کنسسد، و يسسا اين کسسه انسسسان ها در يسک »ديکتسساتوری

ارقام« زندگی خواهند کرد.

اين بازگشتی به دوران هيتلر و استالين نخواهد بود. ديکتسساتوری ارقسسام متفسساوت از

آلمان نازی خواهد بود، همان طور که آلمان نازی متفاوت از رژيم قديمی فرانسسسه بسسود.

لوئی چهاردهم يک قدرت مرکزی خودکامه بود، امسسا فاقسسد فن آوری  الزم بسرای برپسسايی

يک دولت استبدادی نوين بود. او مخالفينی در برابر خود نداشت، اما در فقدان راديسسو،

تلفن و قطار کنترل کمی بر زندگی روزمرة کشاورزان در روستاهای دورافتادة بره تسسون،

يا حتی بر زندگی شهروندان در قلب پاريس داشت. او نه می خواست و نسسه می توانسسست

)يک حزب فراگير، يک جنبش جوانان سراسری يا يک نظام آموزشی ملی ايجاد کنسسد.

اين فن آوری  های جديد قرن بيستم بودند که به هيتلر هم انگيزه و هم قدرت چنان( ۳۰

کارهايی را دادند. ما نمی توانيم انگيزه ها و قسسدرت های ديکتاتوری هسسای ارقسسام در سسسال

 را پيش بينی کنيم، اما احتمال بسيار زيادی وجسسود دارد کسسه آن هسسا از هيتلسسر و۲۰۸۴

۱۹۳۰استالين نسخه برداری کنند. کسانی که خود را برای بازآفرينی تخاصسسمات دهسسة 

مجهز می کنند، ممکن است با حمله از سويی کاماًل متفاوت، توسسسط گسسارد خودشسسان،

مواجه شوند.

حتی اگر دمکراسی بتواند خود را تطبيق دهد و بسساقی بمانسسد، ممکن اسسست مسسردم

قربانی نسسوع جديسسدی از سسسرکوب و تبعيض شسسوند. بانک هسسا، شسسرکت ها و مؤسسسسات از

هم اکنون برای تحليسسل اطالعسسات و تصسسميم گيری در بسسارة مسسا از الگوريتم هسسا اسسستفاده

می کنند. وقتی شما از بانک خود تقاضای وام می کنيد، به نظر می رسد که درخواسسست

شما توسط يک الگوريتم بررسی شده، نه توسط يک انسسسان. الگسسوريتم بسسرای تصسسميم 

خود جهت تشخيص قابل اعتماد بودن شما و پرداخت وام به شما، اطالعات بسياری را

در مورد شما و آمار مربوط به ميليون ها نفر ديگر را تجزيه و تحليل می کند. الگوريتم،

در مقايسه با کارمندان بانک، اغلب کار خود را بهتر انجام می دهسسد. امسسا اگسسر الگسسوريتم

افرادی را ناعادالنه مورد تبعيض قرار دهد، به سختی می توان به آن پی برد. اگر بانسسک
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تقاضای درخواست وام شما را رد کند و اگر شما دليل آن را سؤال کنيد، جواب بانسسک

اين خواهد بود که »الگوريتم گفت، نه«. شما سؤال می کنيد »چرا الگسسوريتم گفت نسسه؟

مشکل من چيست؟« جواب خواهيد گسسرفت کسسه: »مسسا نمی دانيم. هيچ انسسسانی چسسنين

الگوريتمی را درک نمی کند، زيرا کارکرد آن بر اساس آموزش دسسستگاهی پيشسسرفته ای

تنظيم شده است. با اين وجود ما به الگوريتم خسود اعتمساد می کسنيم و وامی بسه شسما

(۳۱)نمی دهيم«.

وقتی تبعيض عليه کل گروه اعمال می شود، مثسسل زنسسان يسسا سسسياهان، اين گروه هسسا

می توانند اعتراضاتی را بر عليه آن تبعيض گروهی صورت دهند. امسسا امسسروزه الگسسوريتم

می تواند شخص معينی را مورد تبعيض قرار دهد و فرد مورد تبعيض نمی تواند به دليل

آن پی ببرد. شايد الگوريتم چيزی در دی ان ای شما، يسسا در پيشسسينة شخصسسی و يسسا در

مطالب فيس بوک شما بيابد که برايش ناخوشسسايند باشسسد. الگسسوريتم شسسما را بسسه دليسسل

یليخت ‐ويژگی های گروهی، مثل زن بودن تان، و يا آفريقايی  آمريکايی بودن تان مورد تبعيض
قرار نمی دهد، بلکه شما را به خاطر ويژگی های شخصی تان مورد تبعيض قرار می دهد.

چيز خاصی در شما هست کسسه الگسسوريتم آن را دوسست نسدارد و شسسما هم دليسسل آن را

نمی دانيد. اگر هم بدانيد، نمی توانيد همراه با ديگسسران اعتراضسسی بسسر عليسسه آن سسسازمان

دهيد، زيرا هيچ کس ديگری، به جز خود شما، دقيقًا از آن تبعيض خاص رنج نمی بسسرد.

ممکن است ما در قرن بيست و يکم به جای تبعيض گروهی، بسسا مشسسکل رشسسد يابنسسدة

(۳۲)تبعيض فردی مواجه شويم.

ما شايد در باالترين مدارج اقتدار، رهبرانی را برای خود نگه داريم که اين تسسوهم را

به ما بدهند که الگوريتم ها فقط نقش مشاور را دارند و اقتدار نهسسايی هنسوز در دسسستان

انسان ها است. ما برای انتساب صدر اعظم آلمان يا مدير عامل گوگل، هوش مصسسنوعی

را انتخاب نخواهيم کرد. اما با وجود اين، تصميمات صدر اعظم و مسسدير عامسسل توسسسط

هوش مصنوعی اتخاذ خواهد شسسد. صسسدر اعظم هنسسوز می توانسسد از ميسسان چنسسد گزينسسه

انتخاب کند، اما تمام آن ها حاصل تجزيه و تحليل دادة کالن هستند و منعکس کنندة

روش هايی هستند که هوش مصنوعی به دنيا نگاه می کند، نه انسان.
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يک مثال مشابه مورد سياست مداران امروزی سراسر دنيا است، که از ميسسان چنسسد

سياست اقتصادی مختلف انتخاب می کنند، اما تقريبًا تمام آن سياست ها، عرضه کنندة

ديدگاه نظام سرمايه در اقتصاد هستند. سياست مداران در اين توهم هستند که قسسدرت

انتخاب دارند، اما تصميمات واقعًا مهم خيلی پيش از آن توسسسط متخصصسسين اقتصسساد،

بانک داران و عاملين تجارت گرفته شده، و اين ها گزينه های مختلفی هستند که از قبل

در فهرست گنجانده شده اند. ممکن است سياست مداران طی چند دهه دريابند کسسه از

ميان ليستی انتخاب می کنند که توسط هوش مصنوعی تدوين شده است.

ذاتی حماقت و مصنوعی هوش

بخشی از خبر خوب اين است که ما حسداقل در چنسد دهسة آتی بسا کسابوس سساخته و

پرداختة علمی س تخيلی روبه رو نخواهيم شد، که در آن هوش مصنوعی دارای هشياری

شده و تصميم می گيرد که بشريت را به بردگی کشد و نابود کند. ما به طور فزاينسسده ای

به الگوريتم ها تکيه می کنيم تا برای ما تصميم بگيرند، اما بعيد اسسست کسسه الگوريتم هسسا

آگاهانه شروع به دگرگون کردن ما کنند. آن ها فاقد هر گونه هشياری هستند.

انديشه های علمی س تخيلی می خواهند مسرز ميسسان هسوش و هشسياری را مغشسوش

کنند و فرض کنند که کامپيوترها بايسد بسرای تطسسابق يسسافتن يسا فراتسسر رفتن از هسسوش

انسانی در خودشان هشياری ايجاد کنند. تقريبًا در تمام فيلم ها و رمان ها تفکر پسسايه ای

در بارة هوش مصنوعی حول آن لحظة جادويی می گردد که کسسامپيوتر يسسا ربسسات دارای

هشياری می شود. وقتی اين اتفاق بيفتد، يا قهرمان انسانی عاشسسق ربسسات می شسسود، يسسا

ربات سعی می کند تمام انسان ها را بکشد، و يا هر دو همزمان اتفاق می افتد.

اما به واقع دليلی وجود ندارد تا فرض کنيم که هوش مصسسنوعی هشسسياری به دسسست

بياورد، زيرا هوش و هشياری دو چيز کاماًل متفاوت هستند. هوش توانايی حل مشسسکل

است. هشياری توانايی حس کردن است، مثل درد، شادی، عشق و عصبانيت. ما مايليم

اين دو را با هم اشتباه بگيريم، زيرا هوش و هشياری در انسان ها و ديگر پستان داران با

هم پيوند خورده اند. پستان داران اکثر مشکالت را بسسا حس کسسردن حسسل می کننسسد. امسسا

کامپيوترها مشکالت را به گونه ای کاماًل متفاوت حسسل می کننسسد. در واقسسع چنسسدين راه
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متفاوت وجود دارد که منجر به هوش باال می شسسود، و شسسمار کمسستری از اين راه هسسا بسسه

هشياری می رسند. درست همان طور که هواپيماها، بدون اينکسسه در خسسود پَسسر به وجسسود

آورده باشند، سريع تر از پرنده ها پرواز می کنند، کامپيوترهسسا هم ممکن اسسست بتواننسسد،

بدون اينکه احساساتی را در خود به وجود آورده باشند، بسيار بهستر از پسستان داران بسه

حل مشکل بپردازند. بله، هوش مصنوعی بايد به درستی احساسات انسسسانی را تجزيسسه و

تحليل کند، تا بتوانسسد بيماری هسسای انسسسان ها را مسسداوا کنسسد، تروريسسست های انسسسانی را

شناسايی کند، برای انسان ها جفت  انتخاب کند و در خيابان های شلوغ پر از عابر پياده

راه خود را بپيمايد. اما هوش مصنوعی می تواند همة اين کارهسسا را انجسسام دهسسد، بسسدون

اين که خودش هيچ گونه احساسی داشته باشد. يک الگوريتم نيسسازی بسسه حس شسسادی،

عصبانيت يا ترس ندارد تا بتواند الگوهای مختلف زيست شيميايی شادی و عصبانيت را

شناسايی کند و يا ترس را در ميمون های وحشت زده تشخيص دهد. 

طبعًا غيرممکن نخواهد بود که هسسوش مصسسنوعی احساسسساتی را به وجسسود آورد کسسه

متعلق به خودش باشد. ما هنوز شناخت کسسافی از هشسسياری نسسداريم تسسا از اين مطمئن

باشيم. به طور کلی الزم است تا ما سه امکان را در نظر بگيريم:

. هشياری به نحوی با زيست شيمی موجود زنده مربوط می شود، به طوری که۱

هيچ گاه امکان اين وجود نخواهد داشت که هشياری در دسسستگاه های غيرزنسسده

به وجود آيد.

. هشياری ربطی با زيست شيمی موجود زنده ندارد، اما با هوش ربط دارد، به۲

صورتی که کامپيوترها می توانند هشياری به وجود آورند و چنانچه کامپيوترهسسا

هشياری به وجود می آورند.به ناگزير از مرز معينی از سطح هوشی عبور کنند،  

. هيچ ربط اساسی، نه ميان هشياری و زيست شيمی موجود زنده و نسسه ميسسان۳

هشياری و هوش باال وجود نسسدارد. بنسسابر اين کامپيوترهسسا می تواننسسد هشسسياری

به وجود آورند س اما نه ضرورتًا. آن ها می توانند فوق هوشمند شوند، در حالی که

کماکان فاقد هشياری هستند.
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با توجه سطح دانش کنونی، مسسا نمی تسسوانيم هيچ کسسدام از اين گزينه هسسا را نسساممکن

فرض کنيم. اما درست به اين دليل که دانش ما در بارة هشياری بسسسيار نسساچيز اسسست،

بعيد به نظر می رسد که بتوانيم در آيندة نزديک کامپيوترهای هشيار طراحی کنيم. از

اين رو، استفاده از هوش مصنوعی، عليرغم نيروی عظيمش، طی يک مدت زمسان غسير

قابل پيش بينی کمابيش وابسته به هشياری انسانی خواهد بود.

خطر آنجا است که اگر نيروی بسيار عظيمی روی متحول کردن هسسوش مصسسنوعی

بگذاريم و تالش نسبتًا کمی برای تکامل هشياری انسسسانی کسسنيم، ممکن اسسست هسسوش

مصنوعی بسيار پيچيدة کامپيوترها تنها در خدمت تقويت حماقت ذاتی انسسسان ها قسسرار

گيرد.

بعيد است که طی دهه های آتی با طغيان ربات ها مواجه شويم، اما شايد بايسسد بسسا 

گروه هايی از ربات ها همراه شويم که می دانند که چطور بايسسد دکمه هسسای احساسسسات و

عواطف ما را س حتی بهتر از مادرمان س فشار دهند، تا با استفاده از اين توانسسايی غسسريب

چيزی به ما بفروشند س حال می خواهد يک خودرو باشد، يا يک سياستمدار، و يا يسسک

ايدئولوژی کامل. ربات ها می توانند عميق ترين ترس ها، نفرت ها و اميال ما را شناسسسايی

کنند و از اين اهرم های درونی بسر عليسه خودمسان اسستفاده کننسد. مسا تساکنون شساهد

پيش درآمدی از اين، در انتخابات و همه پرسی های اخير در سراسر دنيسسا بسسوده ايم، مثاًل

زمانی که هکرها آموختند چطور افراد رأی دهنده را به کمک تجزيه و تحليل داده های

 در۳۳مربوط به خودشسسان مسسسخ کننسسد و از تعصسسبات موجودشسسان سوء اسسستفاده کننسسد.

یليخت ‐حالی که فيلم ها و داسستان های هيجسان انگيز علمی  تخيلی بسه نمايشسات آخرالزمسانی
آتش و دود منتهی می شوند، ممکن است ما در واقعيت با کليسسک کسسردن، قيامت هسسای

پيش پا افتاده ای را در پيش رو داشته باشيم.

برای اجتناب از چنين پيامدی، عاقالنه تر اين خواهد بود که به ازای هر دالر و هسسر

دقيقه ای که صرف بهبود هسسوش مصسسنوعی می کسسنيم، يسسک دالر و يسک دقيقسسه هم بسه

پيشبرد هشياری انسانی اختصاص دهيم. متأسفانه در حال حاضر تالش چندانی بسسرای

تحقيق و تکامل آگاهی انسانی نمی کسسنيم. تحقيقسسات و بهبودسسسازی ها در قابليت هسسای

انسانی عمدتًا با نيازهای فوری نظام سياسی و اقتصادی تناسب دارند، نسسه بسسا نيازهسسای
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درازمدت ما به عنوان موجوداتی هشيار. رئيس من توقع دارد تا من در اسسسرع وقت بسسه

ايميل ها جواب بدهم، اما عالقة چنسدانی بسه قابليت هسای من در شسناخت و ارزيسابی از

غذايی که می خورم، ندارد. در نتيجه، هنگسسام غسسذا خسسوردن بسسه ايميل هسسا می پسسردازم و

قابليت هايم را در توجه به احساساتم از دست می دهم. نظام اقتصادی مرا وامی دارد تسسا

سوابق حرفه ای ام را گسترده تر و متنوع تر کنم، اما مرا ترغيب نمی کند تا حس شسسفقت

خود را گسترده تر و متنوع تر کنم. بنابر اين من سعی می کنم به اسرار بسسازار سسسهام پی

ببرم، ولی تالش ناچيزی می کنم تا داليل ريشه ای رنج را درک کنم.

بدين ترتيب انسان ها مثل ديگر حيوانات اهلی شده هستند. ما گاوهايی را پسسرورش

داده ايم که مقسسدار عظيمی شسسير توليسسد می کننسسد، امسسا بسسه جسسز اين بسسسيار پسسست تر از

پيشينيان خود هستند و چابکی، کنجکاوی و انطباق پذيری زيست محيطی آن ها کمتر

 ما اکنون انسسان های رامی را به وجسود می آوريم کسه مقسادير عظيمی اطالعسات۳۴است.

توليد می کنند و در يک نظسسام گسسستردة پسسردازش داده هسسا همچسسون يسسک چيپ بسسسيار

کارآمد عمل می کنند، اما اين گاوهای اطالعاتی در فزون سازی قابليت های انسانی خود

چندان فعال نيستند. ما در حقيقت هيچ چيز راجع به کمال قابليت انسسسانی نمی دانيم،

زيرا شناخت اندکی از مغز انسان داريم. و تالش چندانی برای کسساوش در مغسسز انسسسانی

نمی کنيم، ولی به جای آن بر افزودن سرعت ارتباطات اينترنتی و کارايی الگوريتم های

دادة کالن خود تمرکز می کنيم. اگر محتاط نباشيم به انسسسان های تنزل يسسافته ای بسسدل

می شويم که توسط کامپيوترهای تحول يافته مورد سوء استفاده قرار خواهند گرفت، تسسا

خود و دنيا را به ويرانی بکشانند.

ديکتاتوری های ارقام تنها خطراتی نيستند که در کمين نشسته اند. نظم ليبرال بسسه

کمک ارزش های برابری طلبانه، گنجينة بزرگی را، به موازات آزادی فراهم آورده اسسست.

ليبراليسم هميشه برابری سياسی را ارج نهاده است و بسسه تسسدريج پی بسسرده اسسست کسسه

برابری اقتصادی تقريبًا به همان اندازه اهميت دارد، زيرا آزادی بدون يک شبکة تأمين

اجتماعی و حداقلی از برابری اجتماعی بی معنا است. اما به موازات اين که الگوريتم های

دادة کالن آزادی را تضعيف می کنند، می توانند همزمسسان نسابرابرترين جوامسسع در تمسسام

طول تاريخ را خلق کنند. ثروت  و قدرت به تمامی در دستان قشر کسسوچکی از حاکمسسان
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انباشت خواهد شد، در حالی که اکثر مردم نه از استثمار، بلکه از چيزی بسيار بدتر رنج

خواهند برد، و آن بی ربطی است.



9۱

4

برابری

آيندهاند مالکين اطالعات صاحبين

طی دهه های اخير به مردم تمام دنيا گفته اند که بشريت مسير برابری را می پيمايسسد و

جهانی سازی و فن آوری  های نوين ما را زودتر به آنجا می رساند. امسسا ممکن اسسست قسسرن

بيست و يکم در حقيقت عصر نابرابرترين جوامع در تمسسام طسسول تسساريخ باشسسد. اگرچسسه

جهانی سازی و اينترنت شکاف ميان کشورها را هموار می کنند، اما شسسکاف طبقسساتی را

هم عميق تر می کنند و درست زمانی که به نظسر می رسسد بشسريت بسه وحسدت جهسانی

دست يافته، گونة انسانی در درون خود به کاست های زيستی متفاوت تقسيم می شود.

به دنبال انقالب کشاورزی دارايی ها، و همراه با آن، نابرابری ها چندين برابسسر شسسدند.

به موازات اين که انسان ها بسسر زمين و حيوانسسات و نباتسسات و ابزارهسسا تملسسک می کردنسسد،

سلسله مراتبی های اجتماعی خشکی سر برمی آوردنسسد، کسسه در آن هسسا اقليت حسساکم طی

نسل های طوالنی اکثريت عظيم ثروت  و قدرت را در انحصار خود در می آورد. انسسسان ها

به مرور زمان چنين نظمی را طبيعی و حتی ملکوتی پنداشتند. نظام سلسله مراتبی نسسه

تنها قاعده، بلکه همچنين آرمان بود. چطور می تواند نظمی وجود داشته باشسسد، بسسدون

يک سلسله مراتبی روشن ميان اشراف و عوام، مردان و زنان، و يسسا والسسدين و فرزنسسدان؟

کشيشان، فالسفه و شاعراِن سراسر دنيا صبورانه توضيح می دادند که درست همان طور

که هيچ کدام از اعضای بدن انسان با هم برابر نيستند س و همان طور که پاها بايد از سر



9۲

تبعيت کنند س پس برابری در جامعة بشری هم هيچ چيز بسسه جسسز آشسستفگی و هسسرج و

مرج به همراه نخواهد داشت.

اما در اواخر عصر نوين، برابری تقريبًا در تمام جوامع بشری به يک آرمان بدل شد.

و اين از طرفی به لطف ظهور ايدئولوژی ها جديسسد کمونيسسسم و ليبراليسسسم، و از طسسرف

ديگر به برکت ظهور انقالب صنعتی بود، که بيش از هسسر زمسسان ديگسسری بسسرای توده هسسا

اهميت قائل می شد. اقتصادهای صسسنعتی بسسر توده هسسای معمسسولی کسسارگر، و ارتش هسسای

صنعتی بر توده های معمولی سرباز تکيه می کردند. دولت ها، در کشورهای دمکراتيک و

ديکتاتوری به طور گسترده بر بهداشت، آموزش و رفاه سرمايه گذاری می کردند، زيرا به

ميليون ها کارگر سالم نياز داشتند تا چرخ توليد را بگردانند و به ميليون ها سرباز وفادر

نياز داشتند تا در سنگر ها بجنگند.

در نتيجه، تاريخ قرن بيستم در ابعاد گسترده حول کاهش نابرابری  ميان طبقسسات،

  اگرچسسه هنسسوز در سلسسسله مراتبی ها۲۰۰۰نژادها و جنسيت ها می گشت. جهسسان سسسال 

 بسسود. مسسردم در۱۹۰۰سهيم بود، اما با اين وجود مکان بسيار برابرتری از جهان سسسال 

اولين سال های قرن بيست و يکم انتظار داشتند که رونسد برابسسری ادامسه يابسد و حسستی

شتاب گيرد. آن ها به خصوص اميدوار بودند که جهانی سسسازی کاميسسابی اقتصسسادی را در

سراسر جهان گسترش دهد و در نتيجه مردم هنسسد و مصسسر از موقعيت هسسا و امتيسسازات

مشابهی با مردم فنالند و کانادا برخوردار شوند. يک نسل کامل با چنين وعده ای نشو و

نما کرد.

اکنون چنين می نمايد که اين وعده متحقق نخواهد شد. بخش های عظيمی از بشر

به طور قطع از جهانی سازی بهره مند شدند، اما نشانه های نابرابری فزاينده ميان جوامسسع

و در درون جوامع خودنمايی می کنند. گروه هايی از مسسردم به طسسور فزاينسسده بسسر ثمسسرات

جهانی سازی انحصار می يابند و ميلياردها نفر را پشت سسسر می گذارنسسد. هم اکنسسون يسسک

درصد از ثروتمندان نيمی از ثروت جهان را در مالکيت خود دارند. حتی باز هم هشدار

دهنده تر اين است که مالکيت صد نفر از ثروتمندترين مردم به طور مشترک فزون تر از

(۱)مالکيت بيش از چهار ميليارد فقيرترين مردم است.

اين وضع می تواند به مراتب بدتر شود. به طوری که در فصل های قبلی آمسسد، ممکن

است ظهور هوش مصنوعی ارزش اقتصادی و قسدرت سياسسی اکسثر انسسان ها را از بين

ببرد. همزمان، پيشرفت ها در زيست فن آوری می توانند نابرابری اقتصسادی را بسه عرصسة
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زيستی هم منتقل کنند. فوق ثروتمندان باالخره می توانند کار ارزشمندی با ثروت هسسای

حيرت انگيز خود بکنند. آن ها از اين پس می توانند خود زندگی را خريداری کننسسد، در

حالی که تا پيش از اين تنها می توانستند موقعيت های اجتماعی را بسسرای خسسود بخرنسسد.

اگر دستاوردهای طوالنی تر کردن عمر و متحول کردن جسسسم و قابليت هسسای شسسناختی

نياز به سرمايه های هنگفت داشته باشد، پس بشر ممکن است به کاسسست های زيسسستی

تجزيه شود.

ثروتمند و اشراف در طول تاريخ هميشه گمان می کردند که توانايی های برتسسری از

ديگران دارند،  و به اين دليل بود که ابزارهای کنترل را در دست داشته اند. تا جايی که

ما می توانيم بگوييم، حقيقت چنين نبوده است. يک دوک معمولی با استعدادتر از يک

رعيت معمولی نبود س او برتسسری خسسود را مسسديون تبعيض قسسانونی و اقتصسسادی بسسود. در

 ثروتمند می تواند واقعًا با استعدادتر، خالق تسسر و هوشسسمندتر از۲۱۰۰حالی که در سال 

زاغه نشين باشد. وقتی ميان ثروتمند و فقير يسسک شسسکاف واقعی در قابليت هسسا سسسر بسساز

کند، ديگر هموار ساختن آن شسکاف تقريبسًا غسيرممکن خواهسد بسود. اگسر ثروتمنسد از

توانايی های برتر خود برای افزايش ثروتش استفاده کند، و اگر بتواند با پول بيشتر بدن

و مغز تحول يافته بخرد، اين شکاف به مرور زمان بيشتر و بيشتر خواهد شسسد. آن يسسک

 ممکن است نه تنها ثروتمنسسد ترين باشسسد، بلکسسه همچسسنين۲۱۰۰درصد ثروتمند سال 

می تواند زيباترين، خالق ترين و سالم ترين در دنيا باشد.

اين دو روند زيست مهندسی همراه با ظهور هوش مصنوعی س ممکن است منجر به

تفکيک بشسسر بسسه طبقه ای از ابرانسسسان ها و طبقه ای از توده هسسای بی مصسسرف، مسسرکب از

انسان های خردمند شود. به موازات اين که توده ها اهميت اقتصادی و قسسدرت سياسسسی

خود را از دست می دهند، شرايط نامطلوب باز هم وخيم  تر خواهسسد شسسد و دولت ممکن

است حداقل بخشی از انگيزة خود را در سرمايه گذاری بر روی بهداشت، آموزش و رفاه

از دست بدهد. زائد شدن بسيار خطرناک است. آنگاه آيندة توده ها وابسسسته بسسه حسسسن

نيت اقليت حاکم می شود. شايد حسن نيت بسسرای چنسسد دهسسه دوام آورد. امسسا در دوران

بحران س مثل فجايع اقليمی س بسيار اغواکننده و راحت خواهد بود تا گريبان خود را از

چنگال مردم زائد آزاد کنند.

در کشورهايی با سنت طوالنی باورهسسای ليسسبرالی و شسسيوه های رفسساه دولسستی، مثسسل

فرانسه و نيوزيلند، شايد حاکمان توده ها را در زير چتر حمايتی خود قرار دهند، حسستی
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وقتی نيازی به آن ها ندارند. اما حاکمان در کشورهايی که بيشتر بر پاية نظسام سسرمايه

بنا شده اند، مثل آمريکا، ممکن است از اولين فرصت استفاده کننسد تسا آنچسه را کسه از

دولت رفاه باقی مانده، از بين ببرند. يک مشکل باز هم بزرگ تر خسسود را در کشسسورهای

بزرگ در حال رشد، مثل هند، چين، آفريقای جنوبی و نشان می دهد. اگر مردم عادی

در آنجا ارزش اقتصادی خود را از دسست بدهنسد، ممکن اسست نسابرابری بسه اوج خسود

برسد.

در نتيجه، به جای اين که جهانی سازی منجسسر بسسه وحسسدت جهسسانی شسسود، می توانسسد

 منتهی شسسود، يعسسنی انشسسعاب بشسسر بسسهspeciationدر واقع به گونه هسسای تفکيسسک شسسده 

کاست های زيستی مختلف يا حتی گونه های انسانی مختلف. جهانی سسازی بسا از ميسسان

برداشتن مرزهای ملی دنيا را به شسسکل افقی متحسسد می کنسسد، امسسا بشسسر را بسسه گسسونه ای

عمودی )بااليی ها و پايينی ها( تقسيم بندی می کنسسد. اليگارشسسی های حسساکم کشسسورهای

مختلف، با همان تنوعاتی که در اياالت متحده و روسيه شاهدش هستيم، ممکن است

درهم ادغام شوند و نهضت مشترکی را در مقابل توده هسسای معمسسولی انسسسان خردمنسسد

به وجود آورند. از چنين چشم اندازی خشسسم عمسسومی جسساری »حاکمسسان« بسسر پايه هسسای

محکمی استوار خواهد بود. اگر مواظب نباشيم، نوه هسسای ثروتمنسسدان سسسيليکون والی و

ميلياردرهای مسکو می توانند به يک گونة برتسسر از نوه هسای مسردم تپه هسسای آپساالچی و

روستائيان سيبری بدل شوند.

يک چنين سناريويی در درازمدت می تواند حتی جهان را تجزيه  کننسسد، به طسسوری

که شهروندان کاست باالدستی در درون، خود را به عنوان يک »تمدن« معرفی کنند و

ديوارها و خندق ها به دور خود بکشند تا تمدن خود را از ايل و تبار »بربرهای« بيرونی

جدا کنند. تمدن صنعتی در قرن بيستم، به خاطر نيروی کار ارزان، مواد خام و بازارها،

به »بربرها« وابسته بود. اما يک تمدن پساصنعتی در قرن بيست و يکم، که بسسر هسسوش

مصنوعی، زيست مهندسی و نانوتکنولوژی اسسستوار اسسست، می توانسسد بسسسيار مسسستقل تر و

خودپوياتر باشد. نه فقط طبقات در تماميت خود، بلکسسه تمسسامی تقسسسيمات کشسسوری و

قاره ای می توانند بی ربط شوند. آنجا که سايبورگ ها توسط بمب های منطقی با يکديگر

می جنگند، و انسان های وحشی در سرزمين های بربرها همديگر را با قمه و کالشينکف

از پا در می آورند، استحکاماتی که توسط  هوانورد های بدون سرنشسسين و ربات هسسا برپسسا

می شوند، می توانند منطقة تمدن »خود س ادعايی«  را از جهان خارج تفکيک کنند.
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من در سراسر اين کتاب برای بحث در بارة آينسسدة بشسسر اغلب ضسسمير اول شسسخص

خودمسسان ما به آن نياز داريم تا با مشکالت  "جمع را به کار می برم. من از »آنچه که  " " "
روبه رو شويم« صحبت خواهم کرد. اما شايد هيچ »ما«يی وجسسود نسسدارد. شسسايد يکی از

بزرگترين مشکالت »ما« متفاوت از مشکالت آن گروه های انسانی اسسست کسسه آينسسده ای

کاماًل متفاوت دارند. شايد شما در بخشی از دنيا بايسسد بسسه فرزنسسدان خسسود بياموزيسسد تسسا

کد های کامپيوتری بنويسند، در حالی که در بخش های ديگر بهتر است بسسه آن هسسا يسساد

بدهيد تا اسلحه را سريع بيرون کشند و شليک کنند.

است؟ اطالعات مالک کسی چه

اگر بخواهيم از تمرکز ثروت  و قدرت در دستان معدودی از حاکمان جلوگسسيری کسسنيم،

راه حل در اعمال کنترل بر مالکيت اطالعات است. در دوران باسسستان زمين مهم تسسرين

منبع در جهان به شمار می رفت و معضل سياسی کنترل بر زمين بود، و اگر زمين هسسای

وسيعی در دستان معدودی متمرکز می شد، جامعه را به اشراف و عوام تجزيه می کسسرد.

در عصر نوين ابزار توليد و کارخانجات اهميت بيشتری از زمين يافت، و مبارزة سياسی

بر روی کنترل بر اين ابزارهای حياتی توليد تمرکز يافت. اگر ابزار توليد هر چه بيشسستر

در دستان معدودی متمرکسسز می شسسد، جامعسسه بسسه کاپيتاليسسست ها و پروله تاريسسا تجريسسه

می شد. اما در قرن بيست و يکم اين اطالعات است که به عنسسوان مهم تسسرين منبسسع بسسر

زمين و ابزار توليد سايه خواهد افکند و معضل سياست کنترل بر جريان داده ها خواهد

شد. اگر اطالعات در دستان معدودی تمرکز يابد، بشريت به گونه های متفاوتی تجزيسسه

خواهد شد.

مسابقه بر سر تصاحب اطالعات از هم اکنون آغاز شده است و غول هسسای اطالعسساتی

مثل گوگل، فيس بوک، بايدو و تنسنت در رأس قرار دارند. به نظر می رسد که بسسسياری

 را پذيرفته اند. آن هسسا در کنسسار ارائسسة  اطالعسسات،(۲)از اين غول ها الگوی »تاجران توجه«

خدمات و سرگرمی مجانی، توجه ما را جلب می کنند و آن را به شرکت های تبليغسساتی

بازمی فروشند. اما شايد غول های اطالعاتی هدف های بسيار باالتری از هر »تاجر توجه«

تاکنونی دارند. تجارت واقعی آن ها اصاًل فروش تبليغات نيست، بلکه آن ها توجسسه مسسا را

جلب می کنند و آن را بر روی حجم اطالعسسات مربسسوط بسسه مسسا انباشسست می کننسسد، کسسه
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ارزشمندتر از هر درآمد تبليغسساتی اسسست. مسسا مشسستری آن هسسا نيسسستيم، بلکسسه محصسسول

آن هائيم.

اين انباشت اطالعات، در ميان مدت، راهی می گشايد کسسه اساسسسًا متفسساوت اسسست از

الگوهای تجاری، که اولين قربانی اش خوِد صنعت تبليغات است. الگوی جديد بر اساس

انتقال قدرت از انسان ها به الگوريتم ها است، از جمله قدرت انتخسساب و خريسسد چيزهسسا.

وقتی الگوريتم ها برای ما چيزهای مختلفی را انتخاب کنند و بسسه مسسا بفروشسسند، آنگسساه

صنعت سنتی تبليغات ورشکست خواهد شسسد. بسسه مثسسال گوگسسل توجسسه کنيسسد. گوگسسل

. چسسهمی خواهد به جايی برسد که بهترين پاسخ های ممکن را در اختيارمان قسسرار دهد

اتفاقی خواهد افتاد اگر ما از گوگل سؤال کنيم: »سالم گوگل، بر اساس تمام اطالعاتی

که از خودروها داری، و بر اساس آنچه که در بارة من می دانی )از جملسسه نيازهسسای من،

عادت هسسای من، نظسسرات من راجسسع بسه گرمسسايش جهسسانی و حسستی موضسسع من در بسسارة

سياست های خاور ميانه(، چه خودروئی برای من مناسب اسسست؟« اگسسر گوگسسل جسسواب

خوبی به ما بدهد، و اگر ما هم بيسساموزيم تسسا بسسر حسسسب تجربسسه - بسسه جسسای تکيسسه بسسر

احساسات ساده لوحانه و مسخ شدة خود س بر ِخرد گوگل اعتمسساد کسسنيم، آنگسساه تبليسسغ

(۳)خودرو چه ثمر احتمالی خواهد داشت؟

در درازمدت، غول های اطالعاتی س با تلفيق اطالعسسات کسسافی و نسسيروی محاسسسباتی

کافی س می توانند عميق ترين اسرار زندگی مسسا را هسسک کننسسد، و سسسپس بسه کمسک اين

دانسته ها، نه تنها به جای ما انتخاب کنند يا بر ما اعمال کنترل کنند، بلکسسه همچسسنين

زندگی موجود زنده را بازمهندسی کنند و اشکال غير زنده بيافرينند. فروش آگهی های

تجاری می تواند در کوتاه مدت برای بقای غول ها ضروری باشد، اما آن ها اغلب برنامه ها،

محصوالت و شرکت های خود را بر پاية اطالعاتی که به دست می آورند می سسسنجند، نسسه

بر اساس پولی که از آن ها درمی آورند. يسک برنامسسة شايسسسته شسسايد فاقسسد يسک الگسسوی

تجاری باشد و يا حتی در کوتاه مدت پول از دست بدهد، امسسا تسسا زمسسانی کسسه اطالعسسات

 حتی اگر نمی دانيسسد امسسروز(۴)جمع آوری می کند، می تواند ميلياردها ارزش داشته باشد.

از اين اطالعات بهره برداری کنيد، به صرفه خواهد بود تا آن را برای کنترل و شکل دهی

زندگی در آينده حفظ کنيد. من به درستی نمی دانم که غول های اطالعسساتی بسسه طسسور

مشخص در قالب چنين عباراتی فکر می کنند، اما فعاليت های آن ها نشان می دهد کسسه

انباشت اطالعات را ارزشمندتر از کسب درآمد می دانند.
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مردم عادی به سختی می توانند در برابر چنين تحوالتی مقسساومت کننسسد. در حسسال

حاضر مردم کاماًل خوشنود می شوند تا در مقابل خدمات ايميسسل مجسسانی و ويسسديوهای

سرگرم کننده در بارة گربه ها ارزشمندترين دارايی خود، يعنی اطالعات شخصی شسسان را

با آن ها معاوضه کنند. اين روند تا حدودی شبيه به مسسورد آفريقايی هسسا و قبايسسل بسسومی

آمريکايی  است. آن ها بسسدون اين کسسه متوجسسه باشسسند، تمسسام سسسرزمين های خسسود را بسسه

امپرياليست های اروپايی در مقابل مهره های رنگارنگ و چيزهای تزئينی فروختند. اگسسر

مردم عادی در آينده تصميم بگيرند و تالش کنند تا جريان اطالعات را متوقف کننسسد،

با مشکل مواجه خواهند شد،  زيرا با  گذشت زمان برای تمام تصميم گيری های خسسود، و

حتی برای بقای جسمی و بهداشتی شسسان بسسه طسسور فزاينسسده ای بسسه اين شسسبکه وابسسسته

می شوند.

ممکن است دستگاه ها در چنان ابعاد گسترده ای با انسان ها بياميزند که اگر ارتباط 

انسان ها با شبکه قطع گردد، ديگر قادر به ادامة بقای خود نباشند. انسسسان ها از مرحلسسة

جنينی به شبکه متصل می شوند، و اگر بعدها در زندگی تصسسميم بگيرنسسد تسسا از شسسبکه

بگسلند، ممکن است شرکت های بيمه از بيمه کردن آنها سسسر بسساز زننسسد، کارفرماهسسا از

استخدام آن ها صرف نظر کنند، و خدمات بهداشتی مراقبت های خود را از آن ها دريسسغ

کنند. در نبرد بزرگ ميان بهداشت و حريم خصوصی، احتمااًل بهداشت سرفراز بسسيرون

خواهد آمد.

هرچسسه جريسسان اطالعسسات بيشسستری از بسسدن و مغسسز شسسما، از طريسسق گيرنسسده های

زيست آماری، به دستگاه های هوشمند منتقل شوند، برای شرکت ها و دولت هسسا آسسسانتر

خواهد شد تا شما را کنترل کنند و به جای شما برای تان تصميم بگيرند. و حتی مهم تر

از اين ها، آن ها ممکن است عميق ترين کارکردهای تمام بدن و مغز را رمزگشايی کنند

و به دنبال آن توان مهندسی کردن زنسدگی را به دسست آورنسد. اگسر می خسواهيم مسانع

اقليت حاکم شويم تا بر چنين توانايی های خداگونه ای انحصار يابند، و اگر مايليم مسسانع

از آن شويم که بشر به کاست های زيستی تجزيه شود، بايد پاسخی بسسرای يسسک سسسؤال

کليدی بيابيم: چه کسی مالک اطالعات است؟ آيا اطالعسسات مربسسوط بسسه دی ان ای من،

مغز من و زندگی من متعلق به من است، يا متعلق به دولت، يا شرکت ها، و يسسا متعلسسق

به اجتماع انسانی؟
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نظارت دولت ها برای ملی کردن اطالعات شايد قدرت شرکت های بزرگ را محدود

کنسسد، امسسا اين نظسسارت ممکن اسسست منجسسر بسسه يسسک ديکتسساتوری خزنسسدة ارقسسام شسسود.

سياست مداران تا حدودی شبيه به نوازندگان موسيقی هستند و سازهايی که می نوازند

همان عواطف و نظام های زيست شيميايی انسانی است. آن ها يک سخنرانی می کننسسد و

موجی از ترس کشور را فرا می گيرد. آن ها پيامی در رسانه های اجتماعی می فرسسستند و

طوفانی از نفرت به پا می شود. من فکر نمی کنم الزم باشد تا به اين نوازندگان سسسازهای

ظريف تری بدهيم تا بنوازند. وقتی سياسست مداران می تواننسد مسستقيمًا بسر دکمه هسسای

عاطفی ما فشار دهند، و مطابق ميل خسسود اضسسطراب، نفسسرت، شسسادی و کسسسالت مسسا را

برانگيزند، سياست به يک سيرک عاطفی بدل می شود. بسسه شسسهادت تسساريخ، شسسايد بسسه

همان اندازه کسه مسسا بايسسد از قسدرت شسرکت های بسزرگ بترسسيم الزم اسست از اقتسسدار

 تسسرجيح می دهم۲۰۱۸دولت های قدرتمند هم در هراس باشيم. من اکنون در مسسارس 

اطالعات خود را، به جای والديمير پوتين، در اختيسسار مسارک زاکربسرگ قسرار دهم )بسه

صورتی که  آناليتيکا، مؤسسة نظرسنجی کمبريج در بريتانيا نشان داد، هسسر اطالعسساتی

که به زاکربرگ سپرده می شود، می توانسسد راه خسسود را بسسه پسسوتين بيابسسد. پس در اينجسسا

امکان انتخاب زيادی وجود ندارد(.

حق مالکيت بر اطالعات خصوصی شايد جذاب تر از دو گزينة باال باشد، امسسا معسسنی

حقيقی آن روشن نيست. ما در مورد تعسسيين حسسد و حسسدود مسسالکيت بسسر زمين تجربسسة

هزاران ساله داريم. ما می دانيم چطور حصاری به دور يک زمين بکشيم، نگهبانی برای

يک دروازه بگذاريم و رفت و آمد از آن را کنترل کنيم. ما طی بيش از دو سسسده بسسرای

تعيين مالکيت صنعتی ظرافت و پيچيدگی بسياری يافته ايم س مثاًل هر کدام از ما امروز

می تواند با خريد سهام، مالک سهمی از جنرال موتسسورز و سسسهمی از تويوتسسا شسسود، امسسا

تجربة چندانی برای تعيين حد و حدود مالکيت بر اطالعات نداريم، که اساسسسًا وظيفسسة

بسيار دشوارتری است. زيرا اطالعات، در تفاوت با زمين و دسسستگاه ها، در آِن واحسسد در

همه جا هست و هيچ جا نيست و می توانسسد بسسا سسسرعت نسسور در حسسرکت باشسسد و شسسما

می توانيد هر چند نسخه که بخواهيد از آن به وجود آوريد.

پس بهتر است گوشی را برداريم و زنگی به وکال، سياست مداران، فيلسوفان و حتی

شاعران بزنيم تا توجه آن ها را به اين معما جلب کنيم: چطسسور می تسسوان حسسد و حسسدود

مالکيت بر اطالعات را تعيين کرد؟ شايد اين مهم ترين سؤال سياسی در عصر ما باشد.
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اگر نتوانيم به زودی پاسسسخی بسسرای اين سسسؤال بيسسابيم، ممکن اسسست نظسسام سياسسسی س

اجتماعی ما فرو ريزد. مردم از هم اکنون فساجعه ای کسه در راه اسست را حس می کننسسد.

شايد به اين دليل است که اکنون شهروندان سراسر دنيسسا ايمسسان خسسود را بسسه داسسستان

ليبرال از دست می دهند، که تا همين دهة پيش خدشه ناپذير می نمود.

پس چطور راه خسسود را از اينجسسا بسساز کسسنيم، و چطسسور از عهسسدة چالش هسسای عظيم

انقالب های زيست فن آوری و داده فن آوری برآييم؟ شايد قبل از همه همسسان محققين و

کارآفرينانی که جهان را مختل کردند بتوانند نوعی راه حل فنی را مهندسی کنند؟ به

عنوان مثال، آيا ممکن است که الگوريتم هسسای شسسبکه ای داربسسستی بسسرای يسک جامعسسة

انسانی جهانی ايجاد کنند که تمامی اطالعات را در تملک مشترک خود داشته باشد و

بر تحوالت زندگی آينده نظارت کند؟ با توجه به اين که نابرابری هسسای جهسسانی افسسزايش

می يابد و تنش های اجتماعی در سراسر جهان بيشتر می شود، شسسايد مسسارک زاکربسسرگ

بتواند فراخوانی خطاب به دو ميليارد از دوستانش بدهد تا به هم بپيوندنسسد و مشسسترکًا

کاری انجام دهند.
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شدومبخ

سياسیلشچا

ادغام داده فن آوری و زيست فن آوری محور ارزش های آزادی و برابری

را تهديسسد می کنسسد. هسسر راه حلی در مقابسسل چالش هسسای فسسنی بايسسد

همکاری جهانی را شامل شود. اما ناسيوناليسم، دين و فرهنسسگ بشسسر

را به اردوگاه های خصسسمانه تقسسسيم می کننسسد و امکسسان همکسساری در

بعدی جهانی را دشوار می سازند.
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5

اجتماع

هستندبدندارایانسانها

 آمريکا مثسسل گذشسسته۲۰۱۶کاليفرنيا به زمين لرزه عادت دارد، اما لرزش های انتخابات 

همچون شوکی ناخوشايند دامان سيليکون والی را گرفت. راهنماهسسای کسسامپيوتری اين

شوک را به عنوان بخشی از مشسکل تلقی کردنسد و همسسان کساری را انجسسام دادنسد کسسه

مهندسين به بهترين نحوی انجام می دهند، يعنی به جست وجوی يسسک راه حسسل فسسنی

پرداختند. واکنش در هيچ جای ديگری به اندازة مقر اصسسلی فيس بسسوک در منلوپسسارک

تند نبود. اين قابل فهم است. از آنجا که دامنة عمل فيس بوک شبکة اجتمسساعی اسسست،

بيش از همه با اختالالت اجتماعی سازگار است.

 بيانية جسورانه ای۲۰۱۷ مارس ۱۶مارک زاکربرگ، پس از سه ماه درون کاوی، در 

)در مورد ضرورت ايجاد يک جامعة جهانی و نقش فيس بوک در اين پروژه، منتشر کرد.

۲۰۱۷ ژوئن ۲۲ او در يک سخنرانی زنجيره ای در افتتاحية کنفرانس هسسای عسسالی در (۱

توضيح داد که آشفتگی های زمانة ما س از رشد بی روية اعتياد به مواد مخسسدر تسسا ظهسسور

فزايندة رژيم های مرگبار س تا حد زيادی منجر به تجزية اجتماعات انسانی شده اسسست.

او اظهار تأسف کرد که »عضويت در انواع گروه ها طی چنسسد دهسسة اخسسير تسسا حسسد يسسک

چهارم فروکش کرده است و افراد زيادی االن در جست وجوی نوعی حس هدفمندی و

 او قسسول داد کسسه فيس بسسوک وظيفسسة هسسدايت(۲)حمايت در ورای اين گروه ها هسسستند«.

بازسازی اين اجتماعات را به عهده گيرد و مهندسسسين او بسسار اين مسسسئوليت را، کسسه از
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طرف کشيشان منطقه ای انکار می شسسود، بسسه دوش کشسسند. او ادامسسه داد »مسسا در حسسال

به کارگيری ابزارهايی هستيم که برپايی اجتماعات را آسانتر می کند«.

او در ادامه توضيح داد که »ما پروژه ای را آغاز کرديم تا ببينيم آيا می تسسوانيم بهسستر

عمل کنيم و گروه هايی را پيشنهاد کنيم که معنايی برای کاربران شان داشسسته باشسسند؟

برای اين منظور شروع به ساختن هوش مصنوعی کرديم. و اين کارايی خسسوبی داشسست.

 درصد، مسسردم بيشسستری بسسه اجتماعسسات۵۰ما ظرف شش ماه کمک کرديم تا به ميزان

با معنا ملحق شوند«. هدف نهايی زاکربرگ اين است که »به يسسک ميليسسارد نفسسر کمسسک

کنيم تا به اجتماعات با معنا ملحق شوند ... اگر بتوانيم به اين هسسدف برسسسيم، نسسه تنهسسا

روند کم شدن تعداد اعضای اجتماعسات معکسوس می شسود، بلکسه بسافت اجتمساعی هم

تقويت می شود و در ادامه، مردم دنيا به هم نزديک  تر خواهند شسسد«. اين هسسدف مهمی

است که زاکربرگ وعده داد »تا رسالت فيس بوک را به کلی عوض کند، تا به اين هدف

(۳)برسد«.

زاکربرگ قطعًا محق است که برای درهم شکسته  شدن اجتماعات انسانی متأسسسف

باشد. اما چند ماه بعد از اينکه زاکربرگ اين سوگند را ادا کرد، و درست در زمانی کسسه

اين کتاب برای چاپ آماده می شد، رسوايی کمبريج آناليتيکا فاش کرد کسسه اطالعسساتی

که به فيس بوک سپرده شده بود توسط عاملين »طرف سومی« بهره برداری می شده، و

آن ها از اين اطالعات برای دستکاری و اعمال نفوذ در انتخابات در سراسر دنيا استفاده

می کرده اند. اين رسوايی بر وعده های رفيع زاکربرگ سايه افکند و اعتمسساد عمسسومی بسسه

فيس بوک را از بين برد. می توان فقط اميدوار بود که قبل از اين که فيس بسسوک متعهسسد

شود که اجتماعات انسانی جديد را برپا کند، تعهد کند که از حريم خصوصی و امنيت

اجتماعات موجود حفاظت کند.

با اين وجود جا دارد تا چشم انداز مشسسترک فيس بسسوک را عميقسسًا بررسسسی کسسنيم و

برآورد کنيم که عليرغم اينکه معضل امنيت يک بار زيسر سسؤال رفتسسه، آيسا شسبکه های

اجتماعی آنالين می توانند برای ساختن اجتماعات انسانی جهانی کمک کنند؟ اگرچسسه

 مسا هنسسوز۲۰۱۸ما در قرن بيست و يکم بايد به خدايان تحسول يسابيم، امسا اکنسون در 

حيوانات عصر سنگی هستيم و برای شسسکوفا شسسدن هنسسوز نيازمنسسد ارتباطسسات نزديسسک

هستيم. انسان ها طی ميليون ها سال با زندگی در گروه های کوچِک نه بيشسستر از ده هسسا

 نفر۱۵۰نفر سازگار بوده اند. حتی امروز، برای اکثر ما واقعًا غيرممکن است که بيش از
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(۴)را از نزديک بشناسيم، البته اگر نخواهيم دوستان فيس بوک خسسود را بسسه رخ بکشسسيم.

انسان بدون وجود اين گروه ها احساس تنهايی و از خود بيگانگی می کند.

متأسفانه طی دو سدة اخير جوامع تنگاتنگ عماًل رو به اضسسمحالل رفته انسسد. تالش

بسسرای جسسايگزين کسسردن گروه هسسای کوچسسک مسسردمی کسسه عماًل يکسسديگر را از نزديسسک

می شناسند، با جوامع خيالی مثل ملت ها و احزاب سياسی هرگز به طور کامل متحقسسق

نخواهد شد. ميليون ها برادر در خانوادة ملی کشور شما و ميليون ها رفيق حسسزبی شسسما

در حزب کمونيست نمی توانند وجود شما را از آن صميميتی که فقط يسسک خسسواهر يسسا

برادر و يا دوست نزديک به شما می دهد، سرشار کنند. در نتيجسسه، انسسسان هايی کسسه در

جهاِن ارتباطات کنونی زندگی می کنند، زندگی تنهسسا تری دارنسسد. بسسسياری از اختالالت

(۵)اجتماعی و سياسی در زمان ما می تواند ريشه در اين ناخوشی داشته باشد.

از اين رو چشم انداز زاکربرگ در مورد ايجاد پيوند ميان انسسسان ها به جسسا و به موقسسع

است. اما کالم قدر کم تری در مقابل عمل دارد و فيس بوک بسسرای متحقسسق کسسردن اين

چشم انداز بايد الگوی تجاری خود را تمامًا تغيسير دهسد. شسما نمی توانيسد يسک جامعسة

جهانی بسازيد، وقتی درآمد خود را از جلب توجه مردم و فروش آن به تبليغات چی هسسا

کسب می کنيد. اما عليرغم اين، اشتياق زاکربرگ حتی برای تدوين چنين چشم اندازی

شايستة تقدير است. اکثر شرکت ها بر اين باورند کسسه خودشسسان بايسسد برکسسسب درآمسسد

تمرکز کنند و دولت ها فعاليت های تجاری را به حسداقل ممکن برسسانند و بشسريت هم

(۶)کافی است تا به نيروهای بازار اعتماد کند تا مهم ترين تصميمات را بسسرايش بگيرنسسد.

بنابر اين قصد فيس بوک برای اقسسدام های ايسسدئولوژيک جسسدی جهت ايجسساد اجتماعسسات

انسانی، نبايد ما را به هراس اندازد و فيس بوک را با فرياد اتهام آميز »برادر بسسزرگ« بسسه

پيلة تجاری اش برگرداند. به جای اين، ما بايد ديگر شرکت ها، مؤسسسسات و دولت هسسا را

ترغيب کنيم تا در ايجاد اقدامات ايدئولوژيک خودشان با فيس بوک مسابقه دهند.

طبعًا جای سازمان هايی که برای اضمحالل اجتماعات انسسسانی تأسسسف می خورنسسد و

تالش می کنند تا آن ها را بازسازی کننسسد، خسسالی نيسست. همسه، از فعسالين فمينيسست

گرفته تا بنيادگرايان اسالمی،  برای ايجاد اجتماعات در تالشند و ما در فصل های بعدی

شماری از آن ها را مورد بررسی قرار خواهيم داد. آنچه که حرکت فيس بوک را بی همتا

می کند، دامنة جهانی آن، حمايت شرکت ها از آن، و باور عميق آن بسسه فن آوری  اسسست.

به نظر می آيد که زاکربرگ اطمينان دارد که هوش مصنوعی جديد فيس بوک نه تنهسسا
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می تواند »اجتماعات بامعنا« را شناسايی کند، بلکه همچنين »پيونسسدهای اجتمسساعی را

تقويت کند و مردم دنيا را بسسه هم نزديک تسسر سسسازد«. اين بلنسسدپروازانه تر از اسسستفاده از

هوش مصنوعی برای راندن خودرو يا تشخيص سرطان است.

چشم انداز اجتماعاتی فيس بوک شايد اولين تالش مشسسخص  در اسسستفاده از هسسوش

مصنوعی، برای مهندسی اجتماعی با يک برنامه ريزی مرکزی در بعد جهانی باشسسد. اين

يک آزمون بسيار مهم است. اگسسر موفسسق شسسود، مسسا احتمسسااًل شسساهد تالش هسسای مشسسابه

بسياری خواهيم بود و الگوريتم ها را بسسه عنسسوان مسسديران جديسسد شسسبکه های اجتمسساعی

انسانی آموزش می دهند. اما اگر شکست بخورد، محسسدوديت های فن آوری  هسسای جديسسد

آشکار می شوند س الگوريتم ها شايد بسسرای هسسدايت وسسسايل نقليسسه و مسسداوای بيماری هسسا

کارايی داشته باشند، اما آنجا که به حل مسائل اجتماعی برمی گردد، بايد کماکسسان بسسه

سياست مداران و کشيشان تکيه کنيم.

آفالينمقابلدرآنالين

فيس بوک طی سال های اخير موفقيت های حيرت انگيزی کسب کرده اسست و در حسسال

حاضر بيش از دو ميليارد کاربر فعال آنالين دارد. اما اگر بخواهد چشم انداز جديد خود

را متحقق کند، بايد شکاف عميق ميسسان آنالين و آفالين را همسسوار کنسسد. يسسک جامعسسه

شايد همچون يک جمع آنالين شروع کند، اما برای شکوفايی حقيقی بايسسد در دنيسسای

آفالين نيز ريشه بدواند. اگر روزی ديکتاتوری درکشورش بخواهد مانع از دسترسی بسسه

فيس بوک شود، يا به طور کامل اينترنت را قطع کند، آيا اجتماعات از بين می رونسسد، يسسا

اين که باز تشکيل گروه می دهند و مقابله می کنند؟ آيا آن ها قادر خواهند بود تا بسسدون

ارتباطات آنالين تظاهراتی را سازمان دهند؟

 خود توضيح داد که جوامسسع آنالين جوامسسع آفالين۲۰۱۷زاکربرگ در بيانية فورية 

را می پرورانند. اين گاهی صحت دارد. امسسا در مسسوارد بسسسياری آنالين بسسه بهسسای آفالين

عملی می شود )بدين معنی که ارتباطات سسسايبری )مجسسازی( جسسای روابسسط نزديسسک را

می گيرند( و اين دو تفاوت اساسی با هم دارند. جوامع حقيقی عمقی دارند کسسه جوامسسع

سايبری، حداقل در آينسدة نزديسک، فاقسد آننسد. اگسر من بيمسار شسوم و در خسانه ام در
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اسسسرائيل روی تخت خسسواب باشسسم، دوسسستان آنالين من در کاليفرنيسسا می تواننسسد بسسا من

صحبت کنند، اما نمی توانند برايم سوپ يا چای بياورند.

انسان دارای بدن است. فن آوری  طی سدة اخير بين ما و بدن ما فاصله ايجاد کرده

است. ما قابليت های حسی بوئيدن و چشيدن را از دست داده ايم، ولی بسسه جسسای آن هسسا

جذب تلفن های هوشمند و کامپيوتر خود شده ايم. ما بيشتر از آن که بخواهيم بسسدانيم

که در خيابان چه اتفاقی می افتد، مايليم بدانيم که در فضای سسسايبری چسسه می گسسذرد.

صحبت کردن با پسر عمويم در سوئيس برايم راحت تر از صحبت کردن با همسسسرم در

کنار ميز صبحانه است، زيرا او به جای اين که به من نگسساه کنسسد، بسسدون وقفسسه در تلفن

(۷)هوشمند خود فرو رفته است.

انسان های گذشته با يک چنين بی توجهی قادر بسسه ادامسسة بقسسای خسسود نمی بودنسسد.

خوراک جويان باستان هميشه هشيار و مراقب بودند. وقتی در جنگل بسسه دنبسسال قسسارچ

می گشتند، همه چيز را در سر راه خود زيسسر نظسسر می گرفتنسسد. آن هسسا بسسه کسسوچک ترين

حرکت ها در علفزار گوش می کردند تا متوجه شوند که آيا ماری در کمين نشسسسته يسسا

نه. وقتی قارچی خوراکی می يافتند، آن را با نهايت توجه می خوردند تا بتواننسسد تفسساوت

آن را از همتايان سمی آن ها تشخيص دهند. اعضای جوامسسع رفسساه امسسروزی نيسسازی بسسه

چنين هشياری های ظريفی ندارند. ما می توانيم ميان راهروهای فروشگاه های بزرگ راه

برويم و همزمان پيام بفرستيم و از ميان هزار غذای موجود انتخاب کسسنيم، کسسه همگی

تحت نظارت نهادهای بهداشتی هستند. اما صرف نظر از آنچه که انتخاب می کنيم، آن

را به سرعت در مقابل کامپيوتر می خوريم و همزمان ايميل ها را از نظر می گذرانيم، يسسا

تلويزيون تماشا می کنيم، در حالی کسسه هيچ تسسوجهی بسسه مسسزة چسسيزی کسسه می خسسوريم،

نمی کنيم.

زاکربرگ می گويد که فيس بوک تعهد می کند »به بهسازی ابزارهسسا ادامسسه دهسسد تسسا

 امسسا آنچسه مسسردم ممکن(۸)شما بتوانيد تجربيات خود با ديگران به اشستراک بگذاريسسد«.

است به واقع نياز داشته باشند ابزارهايی هستند تا بتوانند توسط آن ها تجربيات شسسان را

به اشتراک بگذارند. تحت نام »به اشتراک گذاشتن تجربيات« مردم را ترغيب می کنند

تا آنچه را که بر آن ها می گذرد، از نگاه ديگران درک کننسسد. اگسسر چسسيز هيجسسان انگيزی

اتفاق می افتد، حس غريزی کاربران فيس بوک آن ها را وامی دارد تا تلفن های هوشسسمند

خود را بيرون بياورند، عکسسسی بگيرنسسد و آن را روی نت بفرسسستند، و منتظسسر »اليسسک«
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بمانند. آن ها در اين اثنا به ندرت توجهی به آنچه که خودشسسان حس می کننسسد، نشسسان

می دهند. در حقيقت، آنچه که آن هسسا حس می کننسسد به طسسور فزاينسسده بسسا واکنش هسسای

آنالين مشخص می شود.

مردم، بيگانه با بدن، احساسات و محيسسط بسسيرونی خسسود احتمسسااًل حس بيگسسانگی و

سردرگمی می کنند. متخصصين اغلب وجود چنين احساسات خود بيگانسسه را ناشسسی از

افول پيوندهای دينی و ملی می دانند، اما شسسايد از دسسست دادن ارتبسساط بسسا بسسدن خسسود

یليخت ‐مهم تر باشد. انسان ها طی ميليون ها سال بسدون اديسان و ملت هسا زنسدگی کرده انسد  و
شايد بتوانند در قرن بيست و يکم هم بدون وجود آن ها در کاميابی زندگی کننسسد. امسسا

نمی توانند با قطع ارتباط با بدن خود کامياب زندگی کنند. اگسر شسما در کالبسد درونی

خود حس خوشايندی نداريد، پس هرگسسز نمی توانيسسد حس خسسوبی در دنيسسای بسسيرونی

داشته باشيد.

الگوی فعاليت فيس بوک تاکنون مردم را ترغيب کرده تا وقت هر چسسه بيشسستری را

صرف ارتباطات آنالين کنند، حتی اگر به اين معنی باشد که وقت و انرژی کمسستری را

وقف فعاليت های آفالين کنند. آيا فيس بوک می تواند الگوی جديسسدی اتخسساذ کنسسد کسسه

مردم را ترغيب کند تا فقط در مواقع واقعًا ضروری آنالين باشند و توجه بيشتر را وقف

روابط محيطی حقيقی خود و بدن و احساسات خود کنند؟ سهامداران فيس بسسوک چسسه

فکری در بارة اين الگو خواهند کرد؟ )طرح يک الگوی جانشين توسط تريستان هريس

ارائه شد س او يکی از گرداننسسدگان سسسابق گوگسسل و فيلسسسوف فن آوری اسسست کسسه آمسسار

(.(۹)جديدی از »صرف مفيد اوقات« را ابداع کرد

محسسدوديت های ارتباطسسات آنالين راه حسسل زاکربسسرگ بسرای مشسسکل قطسسبی شسسدن

اجتماعی را هم مضمحل می کند. او به درستی اشاره می کند کسسه فقسسط ايجسساد ارتبسساط

بين مردم و نشان دادن نظرات مختلف به جدايی های اجتماعی پايسسان نمی دهسسد، زيسسرا

»نشان دادن يک مقاله از يک چشم انداز مخسسالف در واقسسع قطب بنسسدی اجتمسساعی را، بسسا

بيگانه عميق می کند«. زاکربسسرگ پيشسسنهاد "معرفی کردن نقطه نظرات ديگر به عنوان  "
می کند که »بهترين راه حل ها برای ارتقای گفتمان ها شسسايد درگسسرو شسسناخت متقابسسل

يکديگر در تماميت خود است، نه فقط شناخت از نقطه نظرات يکديگر سسس چسسيزی کسسه

فيس بوک به گونه ای منحصربه فرد برای انجامش مناسب اسسست. اگسسر مسسردم بسسه واسسسطة



۱07

نقاط مشترک شان با هم رابطه برقسسرار کننسسد سسس مثسسل گروه هسسای ورزشسسی، برنامه هسسای

(۱۰)تلويزيونی، عالئق س ساده تر خواهد شد تا در بارة نقاط افتراق با هم گفت وگو کنند.«

اما شناخت از يکديگر، در »تماميت« خود، بسسيار مشسکل اسست و نيسساز بسه زمسان

زيادی دارد و مستلزم روابط متقابل مستقيم و زنده است. به طوری که پيش از اين بسسه

۱۵۰آن اشاره شد، انسان خردمند معمولی شايد توان رابطة نزديسسک در ابعسساد بيش از 

نفر را نداشته باشد. تشکيل اجتماعات ترجيحًا نبايد بی ثمر باشسسد. انسسسان ها می تواننسسد

همزمان به چندين گروه وفادار باشند. متأسسسفانه روابسسط نزديسسک می تواننسسد بی حاصسسل

باشند. َصرف وقت و انرژی برای آشنا شدن با دوستان  آنالين، بعد از حد معينی س مثاًل

آشنايی با دوستانی از ايران يا نيجريه س به بهای از دسسست دادن تسسوان  مسسا در شسسناخت

همسايه های نزديک  تمام خواهد شد.

آزمون اساسی فيس بوک زمانی خواهد بود که يک مهندس ابزاری ابسسداع کنسسد کسه

باعث شود مردم زمان کمسستری صسسرف خريسسد آنالين کننسسد و بيشسستر بسسه فعاليت هسسای

بامعنای آفالين با دوستان بپردازند. آيا فيس بوک از چنين ابزاری حمايت می کند و يسسا

آن را منع می کند؟ آيا در باورهای فيس بوک جهشی ايجاد خواهد شد و آيا فيس بسسوک

مالحظات اجتماعی را بر منسسافع مسسالی تسسرجيح خواهسسد داد؟ اگسسر چسسنين کنسسد سسس و از

ورشکستگی جان سالم به در برد س تحول عظيمی را پشت سر گذاشته است.

اگر فيس بوک س به جای گزارش های منظم چهارماهة مالياتی خود س اولسسويت را بسسه

دنيای آفالين بدهد، تأثير خسسود را بسسر سياسسست های ماليسساتی اش هم خواهسسد گذاشسست.

فيس بوک، همچون آمازون، گوگل، اپل و چند غول فن آوری  ديگر، به کسسّرات متهم بسسه

 مشکالت مربوط به ماليات بستن بر فعاليت هسسای(۱۱)فرار از پرداخت ماليات شده است.

آنالين امکان ابداع انواع گزارش های مالياتی را بسسرای اين شسسرکت های جهسسانی آسسسانتر

می کند. اگر فکر می کنيد کسسه بخش عمسسدة زنسسدگی مسسردم بسسه صسسورت آنالين سسسپری

می شود و شما تمام ابزارهای الزم را برای حضور آنالين در اختيارشان قسسرار می دهيسسد،

آنگاه می توانيد فعاليت خود را يک فعاليت خدماتی اجتماعی عام المنفعه قلمداد کنيد،

حتی وقتی که از پرداخت ماليات به دولت های آفالين سر باز می زنيسسد. امسسا وقسستی بسسه

خاطر می آوريد که دارای بدنی انسانی هستيد، و بدن شما به جاده، بيمارستان و نظسسام

فاضل آب شهری نياز دارد، آنگاه بسسسيار دشسسوارتر خواهسسد بسسود تسسا از معسسافيت ماليسساتی
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صحبت کنيد. چطور می توان از مزايای اجتماعی قدردانی کسسرد و همزمسسان از حمسسايت

مالی مهم ترين خدمات اجتماعی طفره رفت؟

ما می توانيم اميدوار باشيم که فيس بوک الگسسوی فعسساليت حسسرفه ای خسسود را تغيسسير

دهد، يک سياست مالياتی متناسب با آفالين اتخاذ کند، برای اتحاد جهانی بکوشد س  و

کماکان سودآور بماند. ما نبايد انتظارات غير واقعی از توانايی فيس بسسوک بيسسافرينيم تسسا

چشم انداز جامعة جهانی او را به رسميت بشناسيم. شرکت های تجاری از نظر تسساريخی

وسيله ای آرمانی برای هدايت انقالبات سياسی و اجتماعی نبوده اند. يسسک انقالب واقعی

ديسسر يسسا زود نيسساز بسسه ايثارهسسايی خواهسسد داشسست کسسه شسسرکت ها، کارکنسسان آن هسسا و

سهامداران شان حاضر به انجام شان نيستند. به اين دليل است که انقالبيسسون کليسسساها،

احزاب سياسی و ارتش ها برپا می کنند. در دنيای عرب، در جوامع آناليِن مملو از اميسسد

»انقالبات فيس بوک، توئيتر« جوانه زدنسسد، امسسا وقسستی آن هسسا بسسا دنيسسای آشسسفتة آفالين

آميختند، تحت فرمان متعصبان دينی و کودتاچيان نظامی قرار گرفتند. اگر فيس بوک

تصميم دارد مبدع انقالبی جهانی باشد، بايد کاری بسسسيار بهسستر از اين انجسسام دهسسد تسسا

شکاف ميان آنالين و آفالين را هموار کند. فيس بوک و ديگسسر غول هسسای آنالين تمايسسل

دارند تا انسان ها را همچون حيوانات سمعی، بصری بنگرند س يسک جفت چشسسم و يسسک

جفت گوش، مرتبط با ده انگشت، يک صفحة کامپيوتر و يک کارت اعتباری. يک گسسام

اساسی به سوی وحدت انسانی به رسميت شناختن انسان هايی است که بدن دارند.

البتسسه اين بسسرآورد هم نقسساط ضسسعف خسسود را دارد. آگسساهی از محسسدوديت های

الگوريتم هسسای آنالين ممکن اسسست فقسسط بسساعث شسسود تسسا غول هسسای فن آوری  گسسسترة

عملکردهای خود را بيشتر کنند. دستگاه هايی مثل »گوگل گالس« و بازی هسسايی مثسسل

»پوکه مون گو« طوری طراحی شده اند  تسسا فسسرق بين آنالين و آفالين را از بين ببرنسسد و

آن ها را در يک مجموعة تکميلی واحد بياميزند. گيرنده های زيست آماری و برنامه هسسای

مستقيم مغزی س کامپيوتری می خواهند، حسستی در سسسطحی عميق تسسر، مرزهسسای ميسسان

دستگاه های الکترونيک و بدن های زنده را از بين ببرند، و به معنای واقعی کلمه به زير

پوست ما رخنه کنند. وقسستی غول هسسای فن آوری  بسسا بسسدن انسسسان ها سسسازگار می شسسوند،

می توانند، به همان شکلی که اکنون چشم ها، انگشتان و کارت هسسای اعتبسساری مسسا را در

کنترل دارند، تمام بدن ما را هم تحت کنترل خود درآورند. شايد ما افسوس سال های

خوش گذشته را بخوريم، که آنالين از آفالين جدا بود.
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6

تمدن

داردوجوددنيادرتمدنيکفقط

هنگامی که زاکربرگ آرزوی متحد کردن بشر روی اينسسترنت را در سسسر دارد، بسسه نظسسر

می رسد که حوادث اخير در دنيای آفالين جان تسسازه ای در نظريسسة »تصسسادم تمسسدن ها«

می دمد. متخصصين، سياست مداران و شهروندان بسياری معتقدنسسد کسسه جنسسگ داخلی

سوريه، ظهور دولت اسالمی، آشفتگی برکسيت و ناپايداری پيمان اروپسسا، همسسه نتيجسسة

تصادم ميان »تمدن غرب« و »تمدن اسالمی« است. تالش هسسای غسسرب بسسرای تحميسسل

دمکراسی و حقوق بشر به ملت های اسالمی منجسسر بسسه واکنش خشسسونت بار اسسسالمی و

موج مهاجرت مسلمانان همراه با حمالت تروريستی اسالمی شد، و اين بسساعث شسسد تسسا

رأی دهندگان اروپايی آرزوهای تنوع فرهنگی را به نفع بيگانه ستيزی محلی رها کنند.

بر اساس اين نظريه، بشر همواره به تمدن های گوناگونی تقسسسيم شسسده اسسست کسسه

اعضايش جهان را به گونه های متفاوتی می نگريستند. اين بينش های نامتجانس به دنيا

سرمنشأ درگيری ميسسان تمسسدن ها را اجتناب ناپسسذير کسسرده اسسست. درسسست همچسسون در

طبيعت و بر اساس قوانين بی رحمانة انتخاب طبيعی، گونه هسسای مختلسسف بسسرای بقسسای

خود می جنگند، پس بنابر اين تمدن ها در طول تاريخ به کّرات با هم جنگيده اند و تنها

سازگارترين ها بوده اند کسه بساقی مانده انسسد و داسسستان گفته انسسد. آن هسسا کسسه اين حقيقت

ظالمانه را ناديده می گيرند س خواه سياست مداران ليبرال باشند، خواه مهندسين سر در

(۱)ابرها س فقط موقعيت خود را به خطر می اندازند.
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نظرية »تصادم تمدن ها« عواقب سياسی بسيار گسترده ای داشته اسسست و حاميسسان

آن ادعا می کنند که آشتی دادن »غرب« با »جهان اسالم« محکوم به شکسسست اسسست.

کشورهای اسالمی هرگز ارزش های غربی را نخواهند پسسذيرفت و کشسسورهای غسسربی هم

هيچگاه به درستی اقليت های مسلمان را در ميسسان خسسود نخواهنسسد پسسذيرفت. از اين رو

آمريکا نبايد پذيرای مهاجرين سوری يا عراقی باشد و پيمان اروپا هم بايد از باورهسسای

غلط در مورد تعسسدد فسرهنگی بسه نفسع هسويت بی پسسروای غسسربی چشم پوشسی کنسد. در

درازمدت فقط يک تمدن می تواند از پس آزمون های تخطی ناپذير انتخاب طبيعی جان

سالم به در برد و اگر ديوان ساالرها در بروکسل از نجات غرب در برابر خطر اسالمی سر

باز زنند، آنگاه بهتر است که بريتانيا، دانمارک يا فرانسه به تنهايی عمل کنند.

اگسسر چسسه اين نظسسر وسسسيعًا پذيرفتسسه شسسده، امسسا گمراه کننسسده اسسست. ممکن اسسست

بنيادگرايی اسالمی به واقع يک چالش اساسی باشد، اما آن »تمدنی« که مورد چسسالش

بی دليل نيست کسسهه. قرار می دهد يک تمدن جهانی است، نه يک پديدة غربی خودويژ

دولت اسالمی موفق شده است ايران و آمريکا را متحد کنسسد. و حسستی تمسامی خيسساالت

قرون وسطايی بنيادگرايان اسالمی، بسيار بيش از آنکه ملهم از دوره قرن هفتم عسسربی

 آن هسسا از ترس هسسا و اميسسدهایباشند، بر بستر فرهنگ جهانی امروزی شکل می گيرنسسد.

جوانان از خود بيگانة نوين تغذيه می کنند، نه از خياالت رعيت هسسا و صسسنعتگران دوران

قرون وسطی. همان طور که »پانکای ميشرا و کريستفر دو به لگ« به شکلی قانع کننده

توضيح داده اند، اسالم گرايان راديکال به همان اندازه که از محمد الهام گرفته اند، تحت

نفوذ مسسارکس و فوکسسو بوده انسسد و مسسيراث آنارشيسسست های قسسرن نسسوزدهم را بسسه انسسدازة

 از اين رو دقيق تسسر اين اسست کسه جنبش(۲)خليفه های اموی و عباسی به ارث برده انسد.

»دولت اسالمی« را حتی به عنوان شاخه ای انحرافی از همان فرهنگ جهانی بدانيم که

همة ما در آن سهيم هستيم، و نه همچون شاخه ای از يک درخت بيگانة مرموز.

مهم تر اين است که قياس بين تاريخ و زيست شناسی، کسسه بنيسسان نظريسسة »تصسسادم

تمدن ها« است، نادرست است. گروه های انسانی س از تمام انواع قبايل کوچک گرفته تسسا

تمدن های بزرگ س اساسًا متفاوت از گونه های حيوانی هستند و تخاصمات تاريخی قويًا

متفسساوت از فرآينسسده های انتخسساب طسسبيعی عمسسل می کننسسد. گونه هسسای حيسسوانی دارای

هويت هايی عينی هستند، که طی هزاران هزار نسل دوام آورده اند. رفتسسار آن هسسا، خسسواه

شامپانزه باشند يا گوريل، بستگی به ژن هسسای آن هسسا دارد، نسسه باورهايشسسان. و ژن هسسای
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مختلف رفتارهای اجتماعی متمايزی را می سسسازند. شسسامپانزه ها در گروه هسسای مختلسسط

متشکل از نرها و ماده ها زندگی می کنند و با ايجاد ائتالف هايی با حاميان خود، از هسسر

دو جنس برای قدرت با يکديگر رقابت می کننسسد. در ميسسان گوريل هسسا يسسک نسسر مسسسلط

حرمسرايی از ماده ها به وجود می آورد و معمواًل هر نسسر بسسالغی را کسسه مسسوقعيت او را بسسه

چسسالش بکشسسد، از گسسروه خسسارج می کنسسد. شسسامپانزه ها نمی تواننسسد نظم هسسای اجتمسساعی

شبه گورياليی را بپذيرند. گوريالها هم نمی توانند خود را مانند شامپانزه ها سسسازماندهی

کنند. و تسسا جسسايی کسسه می دانيم، دقيقسسًا همين صسسورت های نظسسام اجتمسساعی، شسساخص

شامپانزه ها و گوريل ها بوده، که نه فقط طی همين دهه هسسای اخسسير، بلکسسه طی صسسدها

هزار سال دوام داشته است.

چنين شيوه هايی در ميان انسان ها نيست. در گروه های انسانی نظام های اجتمسساعی

متفاوت وجود دارد، اما اين ها توسط عوامل ژنتيکی تعيين نشده اند و به ندرت می توانند

بيش از چند سده تداوم داشته باشند. مثاًل می توان به مورد آلمان قرن بيسسستم اشسساره

کرد. آلمانی ها ظرف کمتر از صد سسسال خسسود را در شسسش نظسسام بسسيار متفسساوت از هم

سازماندهی کردنسسد: امسسپراتوری هون سسسالن، جمهسسوری وايمسسر، رايش سسسوم، جمهسسوری

دمکراتيک آلمان )آلمانی شرقی کمونيستی( جمهوری فدرال آلمان )آلمسسان غسسربی(، و

نهايتًا آلمان بازمتحد دمکراتيسسک. آلمانی هسسا البتسسه زبسسان مشسسترک، عشسسق  بسسه آبجسسو و

سوسيس خوک را حفظ کردند. اما آيا يک جوهر آلمانی يگانسسه، کسسه آن هسسا را از ديگسسر

ملت ها متمايز کند و از ويلهلم دوم تا آنگال مرکل ثابت مانده باشد، وجسسود دارد؟ و آيسسا

شما به موردی برخورد می کنيد که در هسسزار سسسال پيش يسسا پنج هسسزار سسسال پيش هم

وجود داشته باشد؟

مقدمة تصويب نشدة قانون اساسی اروپا با اين عبارت شروع می شود که اين قانون

از ميراث اروپايی در زمينه های فسسرهنگی، ديسسنی و انسسسان گرايانه  الهسسام می گسسيرد،  کسسه

دمکراسی، برابری، آزادی، حاکميت قانون و ارزش های جهسسانی حقسسوق تخطی ناپسسذير و

 اين به سادگی چنين حسسی را ايجساد(۳)غير قابل انکار آحاد انسانی را به وجود آورده اند.

می کند که تمدن اروپايی بر اساس ارزش های حقوق بشر، دمکراسسسی، برابسسری و آزادی

تعريف شده است. گفتارها و اسناد بی شماری خط مستقيمی از دمکراسی باستانی آتن

 سسسال دمکراسسسی و آزادی اروپسسايی تجليسسل۲۵۰۰تا پيمان اروپای کنونی می کشد و از 

می کند. اين يادآور حکايتی است کسسه در آن مسسرد کسسوری ُدم فيلی را لمس می کنسسد و
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چنين نتيجه گيری می کند که فيل نسسوعی قلم مسسو اسسست. بلسسه، عقايسسد دمکراتيسسک طی

سده ها بخشی از فرهنگ اروپايی بسوده اسست، امسسا اين هسسا هيچگسساه يسسک کسل پيوسسسته

نبوده اند. دمکراسی آتن با وجود تمام شکوه و اهميتش، تجربه ای ترديد  آميز بسسود کسسه

 سال در گوشسة کسوچکی از کوهسستان های بالکسان دوام يسافت. اگسر۲۰۰طی کمتر از 

تمدن اروپايی طی بيست و پنج قرن گذشته با دمکراسی و حقوق بشر تعريف می شود،

پس در مورد اسپارتا و جوليوس سزار و جنگ جويان قرن شسسانزدهم، تفسستيش عقايسسد و

تجارت برده، لوئی چهاردهم و ناپولئون، هيتلر و استالين چه بايسسد بگسسويم؟ آيسسا اين هسسا

همه اخالل گرانی از تمدنی بيگانه بوده اند؟

تمدن اروپايی در حقيقت تمام آن چيزهايی است که اروپائيان انجام دادند، درست

همان طور که مسيحيت هر آن چيزی است که مسيحيان انجام دادند و اسسسالم هسسر آن

چيزی است که مسلمانان با اعمال شان به جا گذاشتند و يهوديت هم آن چيزی اسسست

که يهوديان انجام دادند. و اينها همه طی قرن ها اعمال متفاوتی از خسود نشسان دادنسد.

گروه های انسانی بيشتر با تغييراتی که از سر گذراندند مشخص می شسسوند، نسسه بسسا دوام

خود، اما با اين وجود آن ها، به مدد مهارت هسسای داسسستان بافی بسسرای خسسود هويت هسسايی

باستانی می آفرينند. آن ها صرف نظر از اينکه چه انقالبسساتی را از سسسر گذرانسسده باشسسند،

معمواًل می توانند نو و کهنه را در يک کالف واحد به هم ببافند.

حتی يک فرد می تواند تغييرات انقالبی شخصی را با يک داستان زندگی منسجم و

قوی بسسه هم گسسره بزنسسد: »من کسسسی هسسستم کسسه زمسسانی سوسياليسسست بسسود، امسسا بعسسد

کاپيتاليست شسسد؛ من در فرانسسه متولسسد شسسدم و االن در آمريکسسا زنسدگی می کنم؛ من

متأهل بودم و بعد جدا شدم؛ من سرطان داشتم و بعد شفا يسسافتم«. بسسه همين شسسکل،

يک گروه انسانی مثل آلمانی ها می تواند خود را با تغييراتی که از سر گذرانسسده تعريسسف

کند: »زمانی ما نازی بوديم، اما از اين درسی آموختيم و االن دمکرات های صسسلح جويی

هستيم«. الزم نيست تا شما به دنبال نوعی ذات يگانسسة آلمسسانی بگرديسسد کسسه ابتسسدا در

ويلهلم دوم نمايان شد، سپس در هيتلر و بسساالخره در مرکسسل. آلمسسانی بسسودن در سسسال

 به اين معنی است که به ميراث دشوار نازيسم چنسسگ بينسسدازيم، در حاليکسسه از۲۰۱۸

ارزش های دمکراتيک و ليبرال حمايت می کنيم. چه کسسسی می دانسسد آلمسسانی بسسودن در

 به چه معنی خواهد بود؟۲۰۵۰سال 
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مردم اغلب نمی خواهند اين تغييرات را ببينند، خصوصًا وقتی که پسسای ارزش هسسای

سياسی و دينی به ميان می آيد. ما تأکيد داريم که ارزش های ما مسسيراث گرانبهسسايی از

نياکان گذشتة ما هستند. اما تنها چيزی که به ما اجازه می دهد تا اين را بگسسوييم، اين

است که نياکان ما مدت های طوالنی اسسست کسسه مرده انسسد و نمی تواننسسد از طسسرف خسسود

صحبت کنند. به عنوان مثال به مورد نگرش يهوديسسان بسسه زنسسان توجسسه کنيسسد. امسسروزه

يهوديان ارتدکس  افراطی تصوير زنان را در فضاهای عمومی منسسع می کننسسد. تابلوهسسای

تبليغاتی و آگهی هايی که يهوديان ارتدکس افراطی را مورد خطاب قرار می دهند تنهسسا

از تصاوير مردان و پسران استفاده می کنند، و هرگز از تصاوير زنان و دختران اسسستفاده

(۴)نمی کنند.

 يک رسوايی توجهات را به خود جلب کرد، وقتی روزنامة ارتسسدکس۲۰۱۱در سال 

افراطی بروکلين به اسم »مجله« عکسی از يک مقام آمريکايی را منتشسسر کسسرد کسسه در

حال تماشای صحنة يورش به اسامه بن الدن بود، اما تصسساوير تمسسام زنسسان پسساک شسسده

بودند، از جمله هيله ری کلينتون، وزير امور خارجه. روزنامه در اين باره توضيح داد که

با تبعيت از »قوانين عفت عمومی« ناچار به انجام اين کار شده بود. رسسسوايی مشسسابهی

هنگامی خودنمايی کرد که روزنامة »هامسسه وازر« آنگال مرکسسل را از تصسوير مربسوط بسه

تظاهرات بر عليه قتل عام کارکنان روزنامة »چارلی اِبدو« حسسذف کسسرده بسسود، تسسا مبسسادا

عکس او هر گونه افکار شهوت انگيزی را در اذهان خوانندگان وفادارش بيدار کند. ناشر

يک روزنامة ارتدکس افراطی ديگر به نام »هموديا« از سياست خود با اين توضيح کسسه

(۵)»ما تحت حمايت هزاران سال سنت يهودی هستيم« دفاع کرد.

ممنوعيت ديدن زنان در هيچ جای ديگری به اندازة کنيسه جدی نيست. زنسسان در

کنيسه های ارتدکس با دقت تمام از مردان تفکيسسک می شسسوند و بايسسد خسسود را در يسسک

منطقة محصور، در پشت يک پرده پنهان نگه دارند، تا هيچ مردی بسسر حسسسب تصسسادف

ترکيب اندام زنی را هنگام نماز خواندن يا خواندن متون مقدس نبينسد. امسا اگسسر تمسسام

اين ها ريشه در هزاران سال سنت يهود و قسسوانين تخطی ناپسسذير الهی دارد،  پس چطسسور

می توان توضسيحی بسر اين يسافت کسه وقستی باستان شناسسان در اسسرائيل کنيسسه های

باستانی دوران ميشنه و تالمود را از دل خاک بيرون می آوردند، نشسسان هايی از جسسدايی

بر اساس جنسيت در آنجا نيافتند و به جای آن زمين های زيبايی، پوشيده از موزائيک

و نقاشی های ديواری يافتند که زنان را به تصوير کشيده بودند و در بعضی از آن  زنسسان
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لباس کمی به تن داشتند؟ خاخام هايی که ميشنه و تالمود را می نوشتند، به طسسور منظم

در چنين کنيسسسه هايی نمسساز می خواندنسسد و تسسالمود مطالعسسه می کردنسسد، امسسا يهوديسسان

ارتدکس امروزی اين هسسا را تسسوهين کفرآمسسيز بسسه سسسنت های مقسسدس باسسستانی قلمسسداد

(۶)می کردند.

تحريفات مشابهی از سنت های باستانی شاخصة تمام اديان است. »دولت اسالمی«

به خود می بالد که نگرش اوليه و خالص اسسسالمی را بازگردانسسده  اسسست، امسسا در حقيقت

برداشت آن ها از اسالم جديد است. بله، آن ها نقل  قول های بسسسياری از متسسون مقسسدس

می آورند، اما در انتخاب اين و يا ناديده  گرفتن آن متن و نيز چگونگی تفسير متون بسه

صالح ديد خود عمل می کنند. همين شيوة »انتخسساب بسسا تسسو اسسست« در تفسسسير متسسون

مقدس، خود يک پديدة بسيار نوين است. بر حسب سنت، تفسير در انحصار »علمای«

آموخته بود س علماء تحصيل کردگانی بودند که به فراگيری قانون و خداشناسی اسالمی

در مؤسسات معتبر می پرداختند، مثل االزهر در قسساهره. افسسراد کمی در ميسسان رهسسبران

دولت اسالمی دارای چنين اعتبارنامه ای هستند و معتبرترين علماء ابوبکر البغسسدادی و

(۷)خانوادة او را به عنوان جنايتکاران نادان رد کرده اند.

اين بدين معنی نيست که، آن طور که بعضی از مسسردم می گوينسسد، دولت اسسسالمی

»غير اسالمی« يا »ضد اسالمی« بسسوده اسسست. بسسه ويسسژ ه وقسستی طنز آمسسيز می شسسود کسسه

رهبرانی مسيحی،  مثل بارک اوباما جسارت کردند و بسسرای مسسسلمانان خودسسسری مثسسل

بحث داغ در مسسورد جسسوهر(۸)ابوبکر البغدادی معنای مسسسلمان بسسودن را توضسسيح دادنسسد.

واقعی اسالم بی معنا است. اسالم دی ان ای ثابتی ندارد. اسسالم هسر آنچسيزی اسست کسه

(۹)مسلمانان انجام می دهند.

گوريلهاوآلمانیها

تفاوت باز هم عميق تری گروه هسسای انسسسانی را از گونه هسسای حيسسوانی متمسسايز می کنسسد.

 ميليون سال پيش۷گونه ها اغلب انشعاب می کنند، اما هرگز درهم نمی آميزند. حدود 

شامپانزه ها و گوريل ها نياکان مشترک داشتند. اين گونة نيای واحد به دو گروه تقسيم

شد که هر کدام سرانجام راه تکاملی خود را پيمود. وقتی چنين شد،  ديگر راه برگشتی

نبود. اگر دو موجود متعلق به دو گونة متفاوت باشند، نمی توانند فرزندان باروری با هم
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به وجود آورند، زيرا گونه ها نمی توانند باهم بياميزند. گوريل ها نمی توانند با شسسامپانزه ها

بياميزند، زرافه ها نمی توانند بسسا فيل هسسا بياميزنسسد و سسسگ ها هم نمی تواننسسد بسسا گربه هسسا

بياميزند.

اما قبايل انسانی، برعکس، تمايل دارند تا به مسسرور زمسسان بسسا گروه هسسای گسسسترده و

گسترده تری ائتالف کنند. آلمانی های جديد از آميزش ساکسون ها، پروس ها، سسسوابی ها

و باواری ها به وجود آمد. اين  گروه هسسا مسسدتی قبسسل از آن تمايسسل چنسسدانی بسسه يکسسديگر

نداشتند. اتو فون بيسمارک )بعد از خواندن اثر داروين، سخنی بر منشأ گونه هسسا( ادعسسا

 فرانسسسوی از(۱۰)کرد که باواری ها حلقة گمشسسده ميسسان اتريشسسی ها و انسسسان ها هسسستند.

آميزش فرانک ها، نورمان ها، بره تون ها، گاسون ها و پرونسال ها به وجود آمسسد. در همين

اثناء در سراسر کانال، اسکاتلندی، ويلز و ايرلندی )خواسته يا ناخواسته( به تسسدريج بسسا

هم آميختند و انگليسی ها را به وجود آوردند. در آينده ای نه چندان دور، ممکن اسسست

آلمانی ها، فرانسوی ها و بريتون ها با هم بياميزند تا اروپائيان را به وجود آورند.

به طوری که امروزه مردم لندن، ادينبورگ و بروکسل کسساماًل می داننسسد، آميزش هسسا

هميشه تداوم ندارند. ممکن است برکسيت همزمسسان گشايشسسی هم بسسرای انگلسسستان و

پيمان اروپا بيابد. اما مسير تاريخ در درازمدت روشن است. ده هزار سال پيش بشر بسسه

قبايل منزوی بی شماری تقسسسيم شسسده بسسود کسسه بسسا گذشسسته هسسر هسسزاره در گروه هسسای

گسترده تر و گسترده تری حل می شدند و تمدن های متفسساوت کمسستر و کمسستری ايجسساد

می کردند. معدود تمدن های باقی مانده از نسل های اخير در يک تمسسدن جهسسانی واحسسد

ادغام شده اند. تقسيم بندی های سياسی، قومی، فرهنگی و اقتصادی باقی می مانند، امسسا

وحدت بنيادين را در خود مضمحل نمی کنند. در حقيقت بسرخی تقسسسيم بندی ها تنهسا

تحت يک ساختار مشترک کلی ممکن می گردند. برای مثال در اقتصسساد، تقسسسيم کسسار

بدون وجود يک بازار مشترک نمی تواند عملی گردد. يسسک کشسسور نمی توانسسد در توليسسد

خودرو يا نفت تخصص يابد، مگر اينکه غذای خود را از کشورهايی بخسسرد کسسه گنسسدم و

برنج توليد می کنند.

روند اتحاد بشر از دو مسير متفاوت عبور کرده است: يکی بسسا اسسستقرار پيونسسدهايی

ميسسان گروه هسسای جسدا از هم، و يکی هم بسسا همگن شسسدن شسسيوه ها در گروه هسسا. پيونسسد

می تواند حتی ميان گروه هايی ايجسساد شسسود کسسه رفتارهسسای بسسسيار متفسساوتی دارنسسد. در

حقيقت حتی ميان دشمنان قسم خورده هم می تواند پيوند ايجسساد شسسود. خسسود جنسسگ
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می تواند قوی ترين پيوندهای انسانی را به وجود آورد. مورخين اغلب توضسيح می دهنسد

 بسسه اوج خسسود رسسسيد، و سسسپس طی دوره هسسای۱۹۱۳که جهانی سازی ابتسسدا در سسسال 

 جسسان۱۹۸۹جنگ های جهانی و جنگ سرد رو به افول نهاد، و بعد دوباره بعد از سسسال 

 اين توضيح شايد در مورد جهانی سازی اقتصادی مصداق داشته باشد،(۱۱)تازه ای گرفت.

یليخت ‐اما پويايِی جهانی سازی نظامی را  که به همان اندازه مهم، ولی متفاوت است  ناديده یليخت ‐
می گسسيرد. جنسسگ عقايسسد، فن آوری  هسسا و انسسسان ها را بسسسيار سسسريع تر از تجسسارت رواج و

 بسسسيار نزديک تسسر از سسسال۱۹۱۸گسترش می دهد. پيوند ميان آمريکا و اروپا در سسسال 

 بود. اين دو در سال های ميان دو جنگ از هم دور شسسدند، تسسا اينکسسه در جنسسگ۱۹۱۳

جهانی دوم و جنگ سرد سرنوشت شان به گونه ای جدايی ناپذير به هم گره خورد.

بنابر اين جنگ مردم را بسيار بيشتر به هم عالقمند می کند. آمريکا هرگز به اندازة

دوران جنگ سرد با روسيه در تماس نزديک نبوده است. در آن زمان هسسر سسسرفه ای در

راهروهای مسکو مردم را در پلکان هسسای واشسسينگتن بسسه تکسساپو می انسسداخت. مسسردم بسسه

دشمنان  خود بسيار بيشتر از شرکای تجاری خود بها می دهند. شايد در ازای يک فيلم

آمريکايی در بارة تايوان، پنجاه فيلم در بارة ويتنام ساخته شده باشد.

وسطی قرون المپيک بازیهای

دنيای ابتدای قرن بيست و يکم از ايجاد پيوند ميان گروه های مختلف بسيار فراتر رفته

است. مردم سراسر دنيا نه تنها در ارتباط با يکديگر هستند، بلکه بسه طسسور فزاينسسده در

شيوه ها و باورهای همسان با هم شريک می شوند. سيارة زمين در هسسزاران سسسال پيش

زمين حاصسسلخيزی بسرای ده هسسا الگسسوی سياسسسی مختلسسف بسود. در اروپسسا می توانسسستيم

شاهزادگان فئودالی را بيابيم که با دولت شهرهای کوچک روحسانيون در رقسابت بودنسد.

دنيای اسالم خلفای خود را داشت و مدعی اقتدار جهسسانی بسسود، امسسا آزمايش هسسايی هم

روی حکومت های پادشاهی ، سلطانی و اميری می کرد. امپراتوری هسسای چيسسنی خسسود را

تنها موجوديت سياسی مشروع می دانستند، در حاليکه متحدين قسسبيله ای در شسسمال و

غرب مغرورانه با يکديگر می جنگيدند. هند و آسيای جنوب شرقی طيفی از رژيم هسسا را

دربر می گرفت، در حاليکسسه آمريکسسا، آفريقسسا و اسسستراليا طيفی از گروه هسسای شسسکارگر س

خوراک جو، تا امپراتوری های پراکنده را در خود جای می داد. پس تعجسبی هم نداشست



۱۱7

که حتی گروه های انسانی همجوار بر سر شيوه های ديپلماتيک مشترک بسسا هم توافسسق

نداشته باشند، حال توافسسق در مسسورد قسسوانين بين المللی بمانسسد. هسسر جسسامعه ای الگسسوی

سياسی خود را داشت و برای درک و احترام بسسه افکسسار سياسسسی بيگانگسسان بسسا مشسسکل

روبه رو بود.

اما امروزه يک الگوی سياسی واحد وجود دارد که مورد پذيرش همسسه قسسرار گرفتسسه

 کشور مستقل تقسيم شده است، که به طور کلی بر سر۲۰۰است. سياره ميان حدوداً 

يک توافقنامة واحد و قوانين بين المللی مشترک با هم توافسسق دارنسسد. سسسوئد، نيجريسسه،

تايلند و برزيل به عنوان اشکال رنگارنگ يک مجموعه بر روی نقشة جهسسانی مشسسخص

شده اند و همگی اعضای سسسازمان ملسسل هسسستند و علسسيرغم انبسسوه تفاوت هسسا بسسه عنسسوان

دولت هسسای مسسستقل بسسه رسسسميت شسسناخته شسسده اند و از حقسسوق و مزايسسای واحسسدی

برخوردارند. اين کشورها در حقيقت در عقايد سياسی و عملکردهای بسيار بيشتری بسسا

هم اشتراک دارند، حداقل از جمله حق نماينسسدگی، آزادی احسزاب سياسسی، حسق رأی

همگانی و حقوق بشر. تقريبًا در همه جا مجالس شسورا وجسود دارد، از تهسسران، مسسکو،

کيپ تاون و دهلی نسو گرفتسه تسا لنسدن و پساريس. وقستی اسسرائيلی ها و فلسسطينی ها،

روسی ها و اوکرائينی ها، کردها و ترک ها برای جلب افکار عمومی جهانی با هم مسسسابقه

می دهند، همه از گفتمان مشابهی استفاده می کنند، مثل حقوق بشر، حاکميت دولتی

و قوانين بين المللی.

دنيا ممکن است مملو از انواع مختلف »دولت های ورشکسته« شود، اما بسسرای يسسک

دولت موفق فقط يک الگو را می شناسد. بنابر اين سياست جهانی از اصول رمسسان »آنسسا

کاره نينا« پيروی می کند: تمام دولت های موفق مثل هم هستند، اما هر دولت ناموفقی

یليخت ‐ با از دست دادن اين يسا آن قلم در مجموعسة ملزومسات سياسسی مسسلط  بسه شسيوة یليخت ‐
خودش شکست می خورد. دولت اسالمی اخيراً با به پيش کشيدن نوع کسساماًل متفسساوتی

از موجوديت سياسی س خليفة جهانی س بسسه طسسور کامسسل اين مجموعسسه را رد کسسرد. امسسا

درست به اين دليل شکست خورد. نيروها و سازمان های تروريسسستی بی شسسماری تالش

کرده اند تا کشورهای جديدی ايجاد کنند يا کشورهای موجود معينی را تسخير کننسسد.

اما آن ها اين کار را هميشه با پذيرش اصول پايه ای نظم سياسی جهانی انجام داده انسسد.

حتی طالبان در پی به رسميت شناخته شدن بين المللی بسسه عنسسوان حکسسومت مشسسروع
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کشور مستقل افغانستان بود. تا کنون هيچ گروهی، که اصول جهانی سياسسست را انکسسار

کرده، کنترل پايداری بر هيچ سرزمين قابل توجهی به دست نياورده است. 

قدرت الگوی سياسی جهانی شايد بسسه بهسسترين شسسکلی نسسه در سسسؤاالت سياسسسی 

محوری جنگ و ديپلماسی، بلکه در چيزی شبيه به بازی هسسای المپيسسک ريسسو در سسسال

 خود را نشان دهد. برای يک لحظه به اين فکسر کنيسسد کسسه اين بازی هسسا چگونسسه۲۰۱۶

سازماندهی شدند. يازده هزار ورزشسسکار در هيئت هسسای نماينسسدگی  مليسستی گروه بنسسدی

شسسدند، نسسه ديسسنی، طبقه ای يسسا زبسسانی. در آنجسسا هيچ هسسيئت نماينسسدگی بسسودايی، يسسا

یليخت ‐پروله تاريايی و يا انگليسی زبان وجود نداشت. تعيين مليت ورزشکاران  به جسسز مسسوارد
معدودی، مثل تايوان و فلسطين س امری بديهی بود.

، ورزشکاران در گروه هسسای خسساص خسسود پرچم هسسای۲۰۱۶ اوت ۵در روز افتتاحيه، 

ملی خود را به اهتزاز در آوردند. هر گاه مايکسسل فلپس مسسدال طالی جديسسدی می بسسرد،

پرچم آمريکا همراه با طنين سرود ملی آمريکا به اهتزاز در می آمد. وقتی اميلی اندئول

مدال طال در جودو را برد، پرچم سه رنگ فرانسه به همراه طنين سرود ملی فرانسه به

اهتزاز درآمد.

هر کشوری در دنيا به سادگی يک سرود ملی دارد که با الگسسوی جهسسانی مطسسابقت

دارد. تقريبًا تمام سرودهای ملی قطعاتی ارکستری به طول چند دقيقه هستند، نه يک

آواز بيست و پنج دقيقه ای که می تواند فقط توسط يسسک کاسسست ويسسژه از کشسسيش های

موروثی اجرا شود. حتی کشورهايی مثل عربسسستان سسسعودی، پاکسسستان و کنگسسو بسسرای

سرودهاشان از توافق های موسيقايی غربی پيروی می کنند. چنين به نظر می رسسسد کسسه

اکثر آن ها توسط بتهوون در يک روز کسالت آور تصنيف شده باشد )شما می توانيد يک

بعد از ظهر را همراه با دوستان تان برای شنيدن سرودهای ملی مختلسسف روی يوتيسسوب

بگذارنيد و حدس بزنيد کدام کدام است(. حسستی متسسون اين سسسرودها در سراسسسر دنيسسا

شباهت تقريبی با هم دارند و بيان گر مفاهيم مشترک از سياسسست و وفسساداری گسسروهی

هستند. به عنوان مثال فکر می کنيد که سرود زير مربوط به کسسدام کشسسور باشسسد؟ )من

فقط اسم کشور را با عبارت کلی »کشور من« تغيير دادم(:

ای سرزمين من، وطن من

کشوری که از خون من رنگين است،
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من در آنجا ايستاده  ام،

تا حافظ سرزمين مادری ام باشم.

کشور من، ملت من،

مردم من، وطن من،

بگذار اعالم کنيم

»کشور من متحد شو!«

زنده باد کشور من، زنده باد دولت من،

ملت من، وطن من، در تماميت خود.

روحش را بيافرين، جسمش را بيدار کن،

برای کشور بزرگ من!

کشور بزرگ من، مستقل و آزاد

خانة من و کشور من که دوستش دارم.

کشور بزرگ من، مستقل و آزاد،

زنده باد کشور بزرگ من!

جواب اندونزی است. اما اگر به شما می گفتم که اين سرود کشور لهستان، نيجريسسه

يا برزيل است، غافلگير می شديد؟

پرچم های ملی هم، تنها با يک فرق، همسسان يکنواخسستی کسسسالت آور را بسسه نمسسايش

می گذارند. تمام پرچم ها يک پارچة مستطيل شکل هستند که معدودی رنسسگ، خسسط و

اشکال هندسی را بر خود دارند. نپال در اين ميان استثناء اسسست و پسسرچم آن دو مثلث

است )اما نپال هرگز مدالی در المپيک نبرده است(. روی پرچم اندونزی يک نوار قرمسسز

در باالی يک نوار سفيد کشيده شده است. پرچم لهستان يک نوار سسسفيد را روی يسسک

نوار قرمز نشان می دهد. پرچم موناکو مثل پرچم اندونزی اسسست. يسسک فسسرد بسسا مشسسکل

کوررنگی به سختی می تواند تفاوت ميان پرچم های بلژيک، چاد، ساحل عسساج، فرانسسسه،

گينه، ايرلند، ايتاليا، مالی و رمانی را تشخيص دهد س تمام اين ها سه نوار رنگی عمودی

)هر کدام با رنگی متفاوت( را بر خود دارند.

شماری از اين کشسسورها درگسسير در جنگی تلخ بسسا يکسسديگر بوده انسسد، امسسا طی قسسرن

،۱۹۱۶پرتالطم بيستم فقط سه دورة مسابقه به دليسسل جنسسگ متوقسسف شسسد )در سسسال 

 آمريکسسا و تعسسدادی از متحسسدينش المپيسسک مسسسکو را۱۹۸۰(. در سال ۱۹۴۴ و ۱۹۴۰
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 بلوک شوروی بازی های لوس آنجلس را تحريم کرد و در۱۹۸۴تحريم کردند، در سال 

چنسسد فرصسست ديگسسر بازی هسسای المپيسسک در بطن طوفان هسسای سياسسسی افتسساد )کسسه

 بود، زمانی که برلين نازی ميزبان بازی ها بسسود، و۱۹۳۶برجسته ترين مورد آن در سال 

، که تروريست های فلسطينی هيئت نمايندگی اسرائيل را در بازی هسسای۱۹۷۲در سال 

المپيک مونيخ قتل عام کردند(. اما تضادهای سياسی پسسروژة المپيسسک را در کليتش از

مسير خارج نکرده  است.

حال، اجازه دهيد هزار سال به عقب برگرديم. فرض کنيد که می خواهيد در »ريو«

 مسابقات المپيک قرون وسطی ترتيب دهيسسد. بسسرای لحظه ای فرامسسوش۱۰۱۶در سال 

 و اينکه آسسسيايی ها،(۱۲)کنيد که ريو يک روستای کوچک سرخپوستی در »تيوپی« بود،

آفريقايی ها و اروپائيان هنوز چيزی راجع به وجود آمريکا نمی دانستند. مشسسکل رفت و

آمد برای آوردن تمام ورزشکاران برجسسستة دنيسسا بسسه ريسسو،  در فقسسدان هواپيماهسسا را هم

فراموش کنيد. همچنين فراموش کنيد که ورزش هسسای معسسدودی در سراسسسر دنيسسا بسسه

صورت مشترک رواج داشت، و اينکه اگر تمام انسسان ها می توانسستند بدونسد، نسه فقسط

کسانی که با قوانين دوندگی مسابقه موافق بودند. فقسسط از خسسود سسسؤال کنيسسد چطسسور

می توان هيئت های نماينسسدگی مسسسابقه را گروه بنسسدی کسسرد. امسسروزه کميتسسة بين المللی

المپيک ساعات بی شماری را صرف بحث بر روی معضل تسسايوان و فلسسسطين می کننسسد.

سپس اين را با ده هزار ضرب کنيد تا تعداد ساعاتی را به دست آوريد که بايسسد صسسرف

برآورد کردن سياست های حاکم بر المپيک قرون وسطی شود.

 هيچ موجوديت سياسی بر روی۱۰۱۶در آغاز، امپراتوری چينی »سونگ« در سال 

زمين را به رسميت نمی شناخت که با خودش برابر باشد. از اين رو دادن يسسک جايگسساه

برابر به هيئت نمايندگی خود در المپيک، در کنار پادشسساهی »کورويسسوی« کسسره ای يسسا

پادشاهی »دای کو وی يت« ويتنامی يک تحقير غير قابل تصور پنداشته می شد س حال

در بارة نمايندگی های بدوی بربر آن سوی آب ها چيزی نمی گوييم.

نی او را بسسه خليفة بغداد هم داعية استيالی جهسسانی داشسست و اکسسثر مسسسلمانان سسسُ

عنوان رهبر واالی خود به رسميت می شناختند. اما حاکميت خليفه عماًل تمامی بغداد

را هم در بر نمی گرفت. پس آيا ورزشکاران سنی بايد بخشی از يسسک نماينسسدگی واحسسد

خالفت باشند، يا وابسته به ده ها امپراتوری  و سلطانی  پراکنده؟ کوير عرب متشکل بود

از قبايل آزاد باديه نشين، که هيچ اربابی را به جز اهلل به رسميت نمی شناختند. آيا هسسر



۱۲۱

کدام شايستة فرستادن يک نمايندگی مستقل برای مسابقة تير و کمان يا شتر سواری

بودند؟ در اين صورت، اروپا هم می توانست يک چنين تعداد عظيمی را روانة مسسسابقات

کند. آيا يک ورزشکار از شهرک نورماِن ايوری می بايست تحت حساکميت محلی اربساب

خود، دوک نورماندی مسابقه دهد،  يا شايد تحت حاکميت شاه ضعيف فرانسه؟

بسياری از اين موجوديت های سياسی ظرف چند سال ظهور و سسسقوط می کردنسسد.

 را تسسدارک ببينيسسد،۱۰۱۶اگسسر شسسما می خواسسستيد مقسسدمات آماده سسسازی المپيسسک 

نمی توانستيد از قبل بدانيد که کدام نمايندگی ها قرار است در مسابقه شسسرکت کننسسد،

زيرا کسی نمی توانست اطمينان داشته باشد که کدام موجوديت سياسی تا سال آينسسده

۱۰۱۶دوام خواهسسد آورد. اگسسر پادشسساهی انگلسسستان نماينسسدگی خسسود را بسسه المپيسسک 

می فرستاد، وقتی ورزشکاران با مدال های خود به وطن برمی گشتند، متوجه می شسسدند

که دانمارکی ها لندن را تسخير کرده اند و لندن، به همراه دانمسسارک، نسسروژ و بخشسسی از

سوئد جذب امپراتوری شاه کنوت کبير دريای شمال شده است. امپراتوری طی بيست

سال بعد، دچار تالشی می شد، اما طی سی سسسال پس از آن انگلسسستان دوبسساره توسسسط

دوک نورماندی تسخير می شد.

الزم به گفتن نيست که اکثريت عظيم اين موجوديت های سياسی کوتاه مسسدت نسسه

سرودی برای خواندن داشتند و نه پرچمی برای برافراشتن. البته سسسمبل های سياسسسی

اهميت زيادی داشتند، امسسا زبسسان سسسمبليک سياسسست های اروپسسايی بسسسيار متفسساوت از

زبان های سمبليک اندونزيايی، چينی يا سياست های تيوپی بسسود. توافسسق بسسر سسسر يسسک

توافقنامة مشترک جهت تعيين پيروزی، تقريبًا غير ممکن می نمود. 

 را تماشا می کنيد، به خاطر بسپاريد کسسه۲۰۲۰پس، وقتی بازی های توکيوی سال 

رقابت ظاهری ميان ملت ها در واقع نشا ن گر يک توافق جهانی شگفت انگيز است. تمسسام

غرورهای ملی مردم برای اينکسسه نمايندگی شسسان يسسک مسسدال طال می بسسرد و بسسه اهسستزاز

درآمدن پرچم شان، دليل گويايی بر اين است که بشر بايد افتخار کند کسسه قسسادر اسسست

چنين مسابقاتی را سازماندهی می کند.
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آنهاتمامبرحاکميتبرایدالريک

انسان ها در دوران پيشانوين نه تنها نظام های سياسی گونسساگونی را تجربسسه می کردنسسد،

بلکه همچنين الگوهای اقتصادی بسيار متنوعی را هم به آزمسسون می گذاردنسسد. اشسسراف

روسی، شاهزادگان هندو، دولت مردان چينی و رئسای قبايل آمريکسسايی نظسسرات بسسسيار

متفاوتی در بارة پول، تجارت، ماليات و استخدام داشتند. اما امروزه تقريبًا همسسة مسسا در

باور خود به موضوع واحد سرمايه تنها بسسا کمی اختالف نظسسر، کمسسابيش بسسا هم هم رأی

هستيم و چرخ دنده هايی در اين خط توليد جهانی هستيم. اگر شسما در کنگسسو زنسسدگی

می کنيد، يا در مغولستان، يا در نيوزيلند يسسا بوليسسوی، عسسادات روزمسسره و بخت شسسما بسسا

نظريات اقتصادی واحد، عملکرد شرکت ها و بانک های واحد و جريان سسسرماية واحسسدی

گره خورده است. اگر وزرای مالی اسرائيل و ايران طی يک قسسرار ناهسسار بسسا هم مالقسسات

می کردند، با زبان اقتصادی مشترکی با هم گفتگو می کردند و می توانستند به سسسادگی

يکديگر را درک کنند و نسبت به دلواپسی های يکديگر همدلی کنند.

وقتی دولت اسالمی بخش های وسيعی از سوريه و عراق را تسخير کرد، ده ها هسسزار

نفر از مردم را کشت، مکان های باستانی را ويران کرد، مجسمه ها را واژگون کسسرد و بسسه

(۱۳)صورت منظم سمبل های رژيم های پيشين و تجليات فرهنگ غربی را تخريب کسسرد.

اما وقتی جنگندگانش وارد بانک های محلی شدند و به خزانه های آن ها راه پيدا کردند،

دالرهای آمريکايی، مزين به چهره های رئيس جمهورهای آمريکايی و شعارهای آرمسسانی

یليخت ‐سياسی و مذهبی آمريکايی را  کسسه سسسمبل امپرياليسسسم آمريکسسايی بودنسسد  بسسه آتش یليخت ‐
نکشيدند. زيرا اسکناس دالر مورد احترام جهسسانی تمسسام فرقه هسسای سياسسسی و مسسذهبی

است. اما خود اسکناس فاقد هر ارزش ذاتی است و کسسسی نمی توانسسد آن را بخسسورد يسسا

بياشامد. اعتماد به دالر و به خرد بانک فدرال آمريکا به قدری مستحکم است که حسستی

بنيادگرايان اسالمی، تاجران مواد مخدر مکزيکی و مسسستبدان کسسرة شسسمالی هم در آن

سهيم هستند.

اما همگنی در انسانيت معاصر بيش از هر چيز با نگرش انسان ها از جهان طسسبيعی

و بدن انسانی خود را نشان می دهد. اگر شسسما مسسريض می شسسديد، در هسسزار سسسال پيش

می توانست بسيار مهم باشد که کجا زندگی می کرديد. يک کشيش در اروپسسا شسسايد بسسه

شما می گفت که شما خدا را عصبانی کرده ايد و برای بازيابی سالمتی خود بايد مبلغی

به کليسا اهدا کنيد، به مکان  مقدسی زيسسارت کنيسسد، و خاضسسعانه از درگسساه خسسدا طلب
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بخشش کنيد. يا اينکه ممکن بود جادوگر دهکده توضيح دهد که شيطانی وجود شسسما

را تسخير کرده است و شما بايد با استفاده از رقص و آواز و خسون يسک خسروس سسياه

شيطان را از خود برانيد.

دکترهای قرون وسطی با اشاره به سنت های باستانی توضسسيح می دادنسسد کسسه ُخلسسق

چهارگانة شما از تعادل خارج شده است و شما بايد تعسسادل ميسسان آن هسسا را بسسا غسسذايی

مناسب و معجونی بدبو بازگردانيد. در هنسسد متخصصسسين »آبسسور ودا« می توانسسستند بسسر

اساس نظريات خود به شما توصيه کنند که برای برقرار تعسسادل ميسان عناصسر سسه گانة

بدن تان )به نام دوشاس( خسسود را بسسا رسسستنی ها، ماسسساژ و حرکسسات يوگسسا مسسداوا کنيسسد.

پزشسسکان چيسسنی، شسسامان های سسسيبريايی، دکتر هسسای جسسادوگر آفريقسسايی، پزشسسکان

سرخپوست آمريکايی، و هر امسسپراتوری، پادشسساهی و قسسبيله ای سسسنت ها و متخصصسسين

خاص خود را داشتند و نظرات متفاوتی در مورد بدن انسسانی و مساهيت بيمساری ارائسه

می دادند و هر کدام شسسعائر تشسسريفاتی و معجون هسسا و درمان هسسای خسساص خودشسسان را

پيشنهاد می کردند. برخی از اين درمان ها به طورشگفت انگيزی کارساز بودند،  و بسسرخی

ديگر کمابيش حکم مرگ بودند. تنها چيزی که درشيوه های درمسسان اروپسسايی، چيسسنی ،

آفريقايی مشترک بود اين بود که اين مداواها باعث می شسسد کسسه حسسداقل يسسک سسسوم از

کودکان قبل از سن بلوغ ميمردند و طول عمر متوسط بسيار پسسايين تر از پنجسساه سسسال

(۱۴)بود.

اگر شما در اين عصر مريض شويد، محل زندگی شما اهميت بسيار کمسستری پيسسدا

می کند. در تورونتو، توکيو، تهسران يسا تل آويسو، شسما بسه بيمارسستان مشسابهی منتقسل

خواهيد شد و با پزشکان در روپوش های سفيد رنگ مواجسسه می شسسويد کسسه نظريه هسسای

پزشسسسکی مشسسسابهی را در دانشسسسکده های پزشسسسکی مشسسسابهی آموخته انسسسد. آن هسسسا از

دستورالعمل های همسانی پيروی می کنند و از آزمايش های يکسانی استفاده می کننسسد

تا به تشخيص های مشابهی برسند. آن ها سپس داروهای  يکسانی را تجويز می کنند که

در شرکت های دارويی بين المللی مشابهی توليد شده اند. با اين وجود هنوز تفاوت هسسای

فرهنگی کوچک تری هم وجود دارد، اما پزشکان کانسسادايی، ژاپسسنی، ايسسرانی و اسسسرائيلی

نگرش های يکسانی در بارة بدن انسان و بيماری های انسانی دارند. بعسسد از آنکسسه دولت

اسالمی »راقاع« و موصل را تسخير کرد، بيمارستان های محلی را خسسراب نکسسرد، بلکسسه

فراخوانی به دکتر ها و پرستاران مسلمان سراسر دنيا داد تا به عنوان داوطلب در آن جسسا
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 احتمااًل حتی دکترها و پرستاران اسالم گرا هم معتقدند که بسسدن ها از(۱۵)خدمت کنند.

سلول هايی تشکيل شده که بيماری ها آن ها را به باکتری آلوده کرده اند و نيز معتقدنسسد

که آنتی بيوتيک ها باکتری ها را می کشند.

و اين سلول ها و باکتری ها از چه تشکيل شده اند ؟ تمام دنيا در واقع از چه تشسسکيل

شده است؟ هزار سال پيش هسسر فسسرهنگی داسسستان خسسود را در بسسارة جهسسان و در بسسارة

جزئيات پايه ای اين ملغمة کيهانی داشت. امروزه مسسردم آموزش ديسسده در سراسسسر دنيسسا

دقيقًا نظرات يکسانی در بارة ماده، انرژی، زمان و مکان دارند. به عنوان مثال به مسسورد

برنامه های هسته ای ايران و کرة شمالی توجه کنيد. تمام مشکل اين است کسسه نظسسرات

ايران و کرة شمالی در بارة فيزيک دقيقًا با نظسسرت اسسسرائيلی ها و آمريکايی هسسا يکسسسان

E = است. اگر ايرانی ها و کره ای ها معتقد می بودند که  mc۴ می شود، اسرائيل و آمريکا

ذره ای هم به برنامه های هسته ای آن ها اهميت نمی دادند.

یليخت ‐مردم هنوز هويت های دينی و ملی متفاوتی دارند. اما وقتی بسسه عمسسل می رسسسيم 
یليخت ‐اينکه چطور يک دولت، يک اقتصاد، يک بيمارستان و يسسا يسسک بمب بسسسازيم  تقريبسسًا
همة ما در يک تمدن واحد با هم مشترک می شويم. شکی نيست که اختالف نظر بين

ما وجود دارد، اما تمامی تمدن ها مشاجرات درونی خود را دارنسد. آن هسا در حقيقت بسا

همين مشاجرات هويت می يابند. وقتی سعی می کنيم هسسويت آن هسسا را تعسسيين کسسنيم،

اغلب ليستی از ويژگی های مشترک شسسان تهيسسه می کسسنيم. اين کسسار اشسستباه اسسست. مسسا

می توانيم بسيار بهتر عمل کنيم، و ليستی از تخاصمات و معضالت مشترک شان فراهم

 هيچ هويت واحد دينی نداشت س آنچه که وجود۱۶۱۸کنيم. برای مثال، اروپا در سال 

 سرشسسار از وسسسواس در اختالفسسات۱۶۱۸داشت تخاصمات دينی بود. يک اروپايی سال 

نظری ناچيز ميان کاتوليک ها و پروتستان ها يا ميان کالوينيست ها و لوتريان هسسا بسسود، و

۱۶۱۸آماده بود تا برای چنين اختالفاتی بکشد و يا کشته شود. اگر يک انسسسان سسسال 

توجهی به اين اختالفات نشان نمی داد، شايد يک ترک و يا يک هندو بوده، ولی به هر

حال به هيچ وجه نمی توانسته يک اروپايی باشد.

 ارزش های سياسی بسيار متفسساوتی۱۹۴۰به همين شکل، بريتانيا و آلمان در سال 

داشتند، اما هر دو جزئی از »تمدن اروپايی« بودند. هيتلسسر کمسستر از چرچيسسل اروپسسايی

نبود. در آن مقطع خاص از تاريخ، اصل مبارزه بر سر تعريف معنای »اروپايی« بود. امسسا

 اروپايی نبود، زيسسرا۱۹۴۰برعکس، يک شکارگر س خوراک جوی قبيلة »کونگ« در سال
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درگيری داخلی اروپا بر سر نژاد و امپراتوری می توانسسست اهميت کمی بسسرايش داشسسته

باشد.

ما بيش از هر کس با اعضسسای خسسانوادة خسسود می جنگيم. هسسويت، بيش از آنکسسه در

توافقات تعيين شود، در کشمکش ها و ترديدها مشخص می شود. اروپايی بودن در سال

 چه معنايی دارد؟ معنای آن داشتن پوست سفيد، اعتقاد به مسيحيت يسسا دفسساع۲۰۱۸

از آزادی نيست، بلکه به معنای بحث کردن تب آلود در بسسارة مهساجرت، پيمسان اروپسسا و

محدوديت های کاپيتاليسم است. و همچنين به اين معنا است که مرتبًا از خسسود سسؤال

کنيم که »چه چيزی هويت مرا تعيين می کند؟« و نگران بودن از جمعيتی اسسست کسسه

به سوی پيری می رود. اروپايی بودن به معنای مصرف گرايی فزاينده و گرمايش جهانی

است. اروپائيان قرن بيست و يکم در کشمکش ها و ترديد های خود از پيشسسينيان خسسود

 متفاوتند، اما بيش از پيش به شرکای چيسسنی  و هنسسدی خسسود۱۹۴۰ و ۱۶۱۸در سال 

شباهت می يابند.

هر تغييری که در آينده در انتظار ما باشسسد، احتمسسااًل کشمکشسسی برادرانسسه در يسسک

تمدن واحد است، نه تصادمی ميان تمدن های بيگانه. چالش هسسای قسسرن بيسسست و يکم

ماهيتًا جهسسانی هسسستند. چسسه اتفسساقی خواهسسد افتسساد اگسسر تغيسسيرات اقليمی بسسه فجسسايع

زيست محيطی منتهی شوند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کامپيوترها در انجسسام وظسسايف

بيشتر و بيش تری از انسان ها پيشی گيرند و جای آن ها را در مشاغل هر چه بيشسستری

بگيرند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگسر زيسست فن آوری مسسا را قسادر سسسازد تسا انسسان ها را

متحول  کنيم و طول عمر را افزايش دهيم؟ شکی نيست کسسه بحث هسسای پايان ناپسسذير و

کشمکش های تلخی بر سر اين سؤاالت در انتظار ماست. اما بعيد است که اين بحث ها

و کشمکش ها ما را از يکديگر جدا کند. بلکه برعکس، ما را حتی بيشتر به هم وابسسسته

می کند. اگرچه بشر با ايجاد يک جامعة هماهنگ فاصسسلة بسسسياری دارد، امسسا مسسا همسسه

اعضای يک تمدن آشفتة واحد هستيم.

پس چطور می توانيم توضيحی برای موج ناسيوناليسمی که بخش هسسای وسسسيعی از

دنيا را به خود می آاليد بيابيم؟ و شايد در اشتياق خسسود بسسرای جهانی سسسازی، در انکسسار

ملت های خوب گذشته شتاب کرده ايم؟ آيا بازگشت به ناسيوناليسم سنتی می تواند راه

حلی بسسرای بحران هسسای بی فرجسسام جهسسانی باشسسد؟ اگسسر جهانی سسسازی تسسا بسسه اين حسسد

مشکل آفرين است، پس چرا آن را رها نکنيم؟
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ناسيوناليسم

ندمیطلبجهانیپاسخهایجهانیمعضالت

با توجه به اينکه تمامی بشر اکنون يک تمدن واحد را تشکيل می دهد، و نظر به اينکه

بشسسر بسسا چالش هسسا و موقعيت هسسای مشسسترکی روبه رو اسسست، پس چسسرا بريتانيايی هسسا،

آمريکايی ها، روسی ها و گروه های بی شمار ديگر به سمت انزوای ناسيوناليستی چرخش

می کنند؟ آيا يک چرخش به سوی ناسيوناليسسسم راه حل هسسايی واقعی بسسرای مشسسکالت

بی سابقة جهان به ما می دهد، يا يک آرزوی دل خوش کننده ای است که می تواند بشسسر

و تمامی کرة زيستی را به نابودی بکشاند؟

برای پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا يک اسطورة متداول را کنار بگسسذاريم. بسسر خالف

باورهای عمسسومی ناسيوناليسسسم بخشسسی طسسبيعی و جسساودانی از روان انسسسانی نيسسست و

ريشه ای هم در زيست شناسی ندارد. درست است که انسان ها تمامًا حيواناتی اجتماعی

هستند و وفاداری گروهی در ژن هاشان نهاده شده است. با اين وجود انسان خردمند و

جنس پيشينيان او طی صدها هزار سال در اجتماعات تنگسساتنگی زنسسدگی می کرده انسسد

که تعداد آن ها از ده ها نفر فراتر نمی رفت. انسان ها در گروه ها و روابط نزديک، مثاًل در

روابط قبيله ای، دسته های نظامی يا روابط خانوادگی، به سادگی حس وفاداری در خسسود

به وجود می آورند، اما برای انسان ها طسسبيعی نيسسست کسسه نسسسبت بسسه ميليون هسسا بيگانسسة

خارجی وفادار باشند. يک چنين وفاداری تنها در چند هزار سالة اخير ظهور يافته س در
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عبارات تکاملی، يعنی همين ديروز صبح. انسان برای برپايی ساختارهای اجتماعی نياز

به تقالی بسيار زيادی دارد.

انسان ها به اين دليل خود را با مشقت های برپايی اجتماعات اشسسترکی ملی درگسسير

کردند که قبيلة کوچک شان پاسخگوی چالش هايی که در مقابل شان قرار گرفتسسه بسسود،

نبود. به نمونة قبايل باستانی توجه کنيد که هزاران سال پيش در امتداد رود نيل قسسرار

داشتند. آن رود شاهرگ حياتی آن ها بسسود، مزارع شسسان را آبيسساری می کسسرد و کاالهسسای

تجاری شان را به اين سو و آن سو منتقل می کرد. اما رود نيسل يسک حسامی غسير قابسل

پيش بينی بود. باران کم به معنی قحطی و مرگ بود، و باران زياد مسسترادف بسسا طغيسسان

رود و تخريب تمامی دهکده بود. هيچ قبيله ای نمی توانست بسسه تنهسسايی اين مشسسکل را

حل کند، زيرا هر قبيله ای تنها بر قسمت کوچکی از رود احاطه داشت و قادر به بسيج

بيش از چند صد کارگر نبود. فقط با يک تالش مشترک برای ايجسساد سسسد های عظيم و

حفر صدها کيلومتر آبراه می توان اميدوار بود تا رود مقتدر رام و مهار شود. اين يکی از

داليلی بود که باعث شد تا قبايل به تدريج در يک ملت واحد ادغام شدند. چنين ملتی

توانايی ايجاد سدها و آبراه ها را داشت و قادر بود جريان رود را تحت کنسسترل درآورد و

برای سال های بدون محصول انبارهسسای ذخسسيرة غالت بسسسازد و بسسرای حمسسل و نقسسل و

ارتباطات، نظامی به گستردگی يک کشور بيافريند.

عليرغم چنين امتيازاتی ادغام و تحول قبايل و طايفه ها به يسسک ملت واحسسد هرگسسز

آسان نبوده، نه در دوران باستان و نه امروز. برای درک تعسسيين هسسويت خسسود از طريسسق

وابسسستگی مليستی فقسط کسسافی اسست تسسا از خسسود سسؤال کنيسد »آيسا من اين مسردم را

می شناسم؟« من می توانم به دو خواهر و يازده پسر و دختر عمو، خاله، دايی و عمه ای

که دارم مراجعه کنم و يک روز کامل را با آن ها بگذرانم و در بسسارة شخصسسيت ، رفتسسار و

روابط با آن ها صحبت کنم، اما نمی توانم به هشسست ميليسسون نفسسری کسسه در شسسهروندی

اسرائيلی با آن ها مشترک هستم مراجعه کنم. من اکثر آن ها را هرگز نديده ام و بسسسيار

بعيد است که در آينده با آن ها روبه رو شوم. بسسا اين وجسسود، حس وفسساداری من بسسه اين

تودة مبهم، ميراثی از پيشينيان شکارگر س خوراک جوی من نيست، بلکسسه يسسک معجسسزة

تاريخ نوين است. يک زيست شناس مريخی، با اتکا به دانشی از ساختار بدنی و فرآينسسد

تکاملی انسان خردمند، هرگز نمی توانسد حسدس بزنسد کسه اين ميمون هسا قسادر باشسند

گروه های مشترکی، متشکل از ميليون ها افراد ناآشنا را ايجاد کنند. برای متقاعد کردن
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من به وفاداری به »اسسسرائيل« و جمعيت هشسست ميليسسونی آن، جنبش صهيونيسسستی و

دولت اسرائيل بايد يک دستگاه عظيم آموزشی س تبليغاتی و يک پرچم مّواج، همراه بسسا

يک نظام امنيت ملی، بهداشت و رفاه بيافريند.

اين بدين معنی نيست که گروه هسسای ملی چيزهسسای اشسستباهی هسسستند. نظام هسسای

گسترده بدون وفاداری متقابل توده ای فاقسسد کسسارآيی هسسستند و برپسسايی کسسانونی بسسرای

همنوايی انسانی قطعًا مزايسسای خسسود را دارد. اشسکال خفيف تسسر ميهن پرسسستی در ميسسان

خيرانديش ترين موجودات انسانی وجود داشته است. باور به اين کسسه ملت من بی همتسسا

است و شايستة وفاداری من است، و اين که من در برابر اعضايش الزامسسات و تعهسسداتی

دارم، مرا وامی دارد تا به ديگران اهميت بدهم و برای شان ايثار کنم. اشتباه خطرنسساکی

است اگر تصور کنيم که بدون ناسيوناليسم همة می توانستيم در يسسک بهشسست ليسسبرالی

زندگی کنيم، بلکه بيشتر احتمال می رفت که در يک هرج و مرج قبيله ای به سر بسسريم.

کشورهای صلح آميز، کامياب و ليبرالی مثل سوئد، آلمان و سوئيس، همه از يسسک حس

نيرومند ناسيوناليستی برخوردارند. در ليست کشورهايی که فاقد پيوندهای محکم ملی

(۱)هستند، می توان افغانستان، سومالی، کنگو و دولت های ورشکستة ديگری را يافت.

مشکل آنجا پديد می آيد که يک وطن پرستی ماليم به يسسک ناسيوناليسسسم افسسراطی

شووينيستی استحاله می يابد. ممکن است من به جای باوِر »ملت من بی همتا است« س

که در مورد تمام ملت ها صسسدق می کنسسد سسس  حس »ملت من برتسسر اسسست« را در خسسود

تقويت کنم و تمام وفاداری خود را معطوف به ملتم کنم و هيچ تعهد خاصی نسبت به

ديگران در خود نبينم. من در اين صورت زمين حاصلخيزی را بسسرای رشسسد تخاصسسمات

خشسسسونت بار فسسسراهم آورده ام. طی نسسسسل ها اساسسسسی ترين انتقسسساد از ناسيوناليسسسسم

جنگ افسسروزی اش بسسود. امسسا انتقسساد از ارتبسساط بين ناسيوناليسسسم و خشسسونت، نتوانسسسته

افراطی گری ناسيوناليستی را مهار کند، به ويژه اينکه هر ملتی گسترش نظامی خود را

با بهانة ضرورت دفاع از خود در مقابل دسيسسسه های همسسسايگانش توجيسه می کنسسد. تسسا

زمانی که ملت برای اکثريت شهروندانش امنيت و کاميابی بی سابقه ای فراهم می کنسسد،

شسسهروندان  هم مشسستاق می شسسوند تسسا بهسسای آن را بسسا خسسون خسسود بپردازنسسد. قسسرارداد

ناسيوناليستی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بيسسستم کماکسسان بسسسيار جسذاب می نمسسود.

اگرچه ناسيوناليسم سردمدار تخاصمات هولناک، در ابعاد بی سابقه ای بسسود، دولت هسسای
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ملی نوين نظام های گسسسترده ای از خسسدمات درمسسانی، آموزشسسی و رفسساهی را پسسايه ريزی

 ارزشمند جلوه کنند.۱۴کردند. خدمات بهداشتی باعث شد تا »پاسچندال« و »وردون«

 همه چيز عسسوض شسسد. اخسستراع سسسالح ها هسسسته ای تعسسادل قسسرارداد۱۹۴۵در سال 

ناسيوناليستی را قويًا بر هم زد. پس از حادثة هيروشيما مردم ديگر هراس نداشتند که

ناسيوناليسم جنگ های بيشتری به راه بيندازد، بلکه ترس جديسسدی نسسسبت بسسه جنسسگ

هسته ای در آن ها پديدار شد. نابودسازی کامل روشی است برای هشيار کسسردن ذهسسنی

مردم. آنچه که غيرممکن بود س به کمسسک بمب اتم، و نسسه هيچ چسيز کسسوچک تر از آن س

متحقق شد و غول چراغ جادوی ناسيوناليسم )حداقل تا نيمه( بسسه درون چسسراغ رانسسده

شد. درست همان طور که روستائيان باسسستانِی حوضسسة نيسسل، وفاداری شسسان را از طايفسسة

محلی خود به پادشاهی  های بسسسيار گسسسترده تر معطسسوف کردنسسد، و اين آن هسسا را قسسادر

ساخت تا خطرات رود را مهار کنند، در عصر هسته ای هم يک اجتماع جهانی بسسر فسسراز

ملت های گوناگون به تدريج شکل گرفت، زيرا تنها چنين اجتماعی می توانست اهريمن

هسته ای را مهار کند.

، لينسسدون بی جانسسسون آگهی۱۹۶۴در کمپين رياست جمهوری آمريکا، در سسسال 

تبليغاتی معسسروف »گلسسپر« را منتشسسر کسسرد، کسسه يکی از موفقيت آمسسيزترين آگهی هسسای

تبليغاتی ساالنة تلويزيونی بود. آگهی با دختر کوچکی آغاز می شود که در حال چيسسدن

و شمردن پرهای يک گل است، اما وقتی به پر دهم می رسد، يسسک صسسدای دسسستگاهی

مردانه صحنه را پر می کند، که از ده تا صفر می شمارد، آن طور کسه شسمارش معکسوس

برای پرتاب يک موشک را اعالم می کنند. وقتی به صسسفر می رسسسد، تشعشسسع حاصسسل از

انفجار هسته ای صحنه را نورانی می کند و جانسون، کانديسسدای انتخابسساتی، خطسساب بسسه

مردم آمريکا می گويد: »اين ها شروط ما هستند. تا جهانی برپا کنيم که تمام کودکسسان

خدا بتوانند در آن زندگی کنند،  يا به تاريکی فرو رويم. ما يا بايسسد همسسديگر را دوسسست

ما می خواهيم شعار »نجنگيد، عشق بورزيد« را بسسا( ۲)داشته باشيم، و يا اينکه بميريم«.

 بسساور۱۹۶۴ تداعی کنيم، اما در واقع اين در سال ۱۹۶۰جنبش فرافرهنگی اواخر دهة 

پذيرفته شده ای بود، حتی در ميان سياست مداران جبرگرايی مثل جانسون.

Passchendaele  ) وردون و پاسچندال نبردهای  ۱۴ and Verdunبحث انگيزترين و مرگبارترين از مورد ( دو

مترجم س گذاشتند جا به خود از تلفات ميليون يک از بيش که بودند اول جهانی جنگ نبردهای
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در نتيجه، ناسيوناليسم در خالل جنگ سرد عقب نشينی کسسرد و بسسه يسسک رويکسسرد

جهانی  به سوی سياست بين المللی چرخيسسد، و وقسستی جنسسگ سسسرد بسسه پايسسان رسسسيد،

جهانی سازی همچون يک موج اغواکننده برای آينده جلوه گر شد. انتظسسار می رفت کسسه

بشر بايد سياست ناسيوناليستی را س به عنوان خاطره ای از گذشته های دور، که بيشسستر

خواست ساکنين ناآگاه معدودی کشور عقب مانده است سسس پشسست سسسر بگسسذارد. بسسا اين

وجود، حوادث سال های اخير نشان دادند که ناسيوناليسم هنوز نفوذ قدرتمندی، حتی

بر روی شهروندان اروپايی و آمريکايی دارد س حال روسيه، هند و چين جای خود دارد.

در سراسر دنيا، مردم بيگانه از خود س مقهسسور نيروهسسای بيگانسسه، و نگسسران از سرنوشسست

دسسستاوردهای جامعسسة رفسساه، بهداشست و آمسسوزش سسس معنسسا و آرامش را در آغسسوش ملت

جست وجو می کنند.

اما سؤالی که توسط جانسون در تبليغات گلپر مطرح شد، حتی امروز تازگی خسسود

 حفظ کرده است. آيا دنيايی خواهيم ساخت که تمسسام انسسسان ها۱۹۶۴را،  بيش از سال 

بتوانند در کنار هم زندگی کنند، و يا اينکه به تاريکی خواهيم رفت؟ آيا دونالد ترامپ،

تره زا می، والديمير پوتين، نارندرا مودی و همکاران شسسان دنيسسا را بسسا طسسراوت دادن بسسه

احساسات ملی نجات می دهند، يا اينکه طغيان ناسيوناليستی جاری شسسکلی از فسسرار از

مشکالت جهانی دشواری است که ما با آن ها روبه رو هستيم؟

هستهایچالش

اجازه دهيد از تهديد آشنای بشر آغاز کنيم: جنگ هسسسته ای. وقسستی آگهی گلسسبرگ در

 از تلويزيسسون پخش شسسد، يعسسنی دو سسسال بعسسد از بحسسران موشسسکی کوبسسا،۱۹۶۴سسسال 

نابودسازی هسته ای يک تهديد بالقوه بود. متخصصين و عوام به دليل اين که بشر فاقد

درايت کافی برای پيشگيری از اين ويرانی است،  در وحشست بودنسسد و تنهسسا سؤال شسسان

اين بود که آن ويرانی نهايی دقيقًا چه زمانی بعد از جنگ سرد فرا خواهسسد رسسسيد. امسسا

حقيقت اين بود که بشر از چالش هسسته ای سسرفراز بسيرون آمسد. آمريکايی هسا، اتحساد

شوروی، اروپايی ها و چينی ها مسير جغرافيايی س سياسی جهان را که از هسسزاران سسسال

پيش تعيين شده بود، عوض کردند، به طوری که جنگ سرد با خسسون ريزی انسسدکی بسه

پايان رسيد و نظم جهانی بين المللی جديد عصری از يک صلح بی سابقه را با خسسود بسسه
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ارمغان آورد. نه تنها از جنگ هسته ای جلوگيری شد، بلکه تمسسام انسسواع جنگ هسسا افسول

 به بعد، محدوده های مرزی به غايت انسسدکی بسسه دنبسسال خشسسونت۱۹۴۵کردند. از سال 

آشکار بازترسيم شدند و اکثر کشورها ديگسسر از جنسسگ بسسه عنسسوان يسسک ابسسزار متعسسارف

سياسی استفاده نمی کردند. علسسيرغم جنگ هسسايی در سسسوريه، اوکسسرائين و چنسسد نقطسسة

، عامل تلفات انسسسانی بيشسستر چسساقی، سسسوانح راننسسدگی يسسا۲۰۱۶بحرانی ديگر در سال 

 اين شايد بزرگ ترين دستاورد سياسسسی و(۳)خودکشی بود و کمتر خشونت های انسانی.

اخالقی عصر بوده باشد.

ما متأسفانه از هم اکنون چنان به اين دستاوردها خو گرفته ايم که آن هسسا را بسسديهی

می پنداريم و از طرفی هم به اين دليل است که مردم به خود اجسسازه می دهنسسد کسسه بسسا

آتش بازی کنند. روسيه و آمريکا اخيراً وارد يک مسابقة تسسسليحاتی جديسسد شسسده اند و

دستگاه های آخرالزمانی جديدی می سازند، که پيروزی های به سختی به دسسست آمسسده را

 در اين اثنسساء(۴)زير سؤال می برد و ما را به آستانة نابودسسسازی هسسسته ای بازمی گردانسسد.

دکترمردم ياد گرفته اند که ديگر نگران نباشند و بمب را دوست داشته باشند )همانند 

(، يا اينکه فقط وجود آن را فراموش کرده اند.استرنج الو

بنابر اين بحث برکسيت در بريتانيا سسس يسسک نسسيروی هسسسته ای عظيم سسس عمسسدتًا بسسه

سؤاالت اقتصادی و مهاجرت دامن زد، در حالی که دستاورد حياتی پيمسسان اروپسسا بسسرای

اروپايی ها و صلح جهانی عمدتًا ناديده گرفته شد. فرانسوی ها، آلمانی هسسا، ايتاليايی هسسا و

بريتانيايی ها پس از صدها سال خون ريزی هسسای وحشسستناک بساالخره نظمی را به وجسسود

آوردند که هماهنگی قاره ای را تضمين می کند س فقط اگر مردم بريتانيا دستی به روی

دستگاه معجزه بکشند )تا افکار را به واقعيت تبديل کند( .

ساختن يک رژيم بين المللی برای جلوگسيری از جنسگ هسسته ای و تضسمين صسلح

جهانی بسيار دشوار بود. شکی نيست که ما بايد اين رژيم را بسسا شسسرايط تغيسسير يابنسسدة

دنيا سازگار کنيم، مثاًل با تکية کمتر به آمريکسسا و دادن نقش بيشسستری بسسه قسسدرت های

 اما رهسسا کسسردن اين رژيم در تمسساميتش و بازگشسست بسسه(۵)غير غربی، مثل چين و هند.

سياست های ناسيوناليسسستی، آزمسسون غيرمسسئوالنه ای خواهسد بسود. درسست اسست کسه

کشورهای قرن نوزدهم آزمون های ناسيوناليستی را به کار بسسستند، بسسدون آنکسسه تمسسدن

بشسسری را ويسسران کننسسد. امسسا اين بسسه دورة قبسسل از هيروشسسيما برمی گسسردد. از آن پس

سالح های هسته ای توان خود را افسزايش داده و مسساهيت بنيسسادی جنسگ و سياسسست را
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عوض کرده اند. تا زمانی که انسان ها می دانند که چطسسور اورانيسسوم و پلوتونيسسوم را غسسنی

کنند، بقای شان بستگی به مسلط کردن نيروهای بازدارندة جنگ هسسسته ای بسسر منسسافع

ملی اين يا آن کشور است. ناسيوناليست های متعصبی کسسه فريسساد »اول ميهن من!« را

سر می دهند، بايد از خود بپرسند که آيا کشورشان به تنهايی و بدون وجود يک نظسسام

استواِر همکاری بين المللی، قادر به حفاظت از دنيا س يا حتی حفاظت از خودشان سسس در

مقابل ويران سازی هسته ای خواهد بود؟

زيستمحيطیچالش

بشريت در دهه های آتی با تهديد جديدی برای بقای خود مواجه خواهد شد، که هنوز

 ثبت نشده بود، و اولويت بيشتری بر جنگ اتمی۱۹۶۴بر روی رادارهای سياسی سال 

دارد: فروپاشی زيست محيطی. انسسان ها در جبهه هسسای مختلسسف در حسسال از بين بسردن

تعادل همه جانبة کرة زيستی هستند. مسسا منسسابع هسسر چسسه بيشسستری از محيسسط زيسسست

می گيريم و در ازای آن مقادير هولناکی ضايعات و سموم را در محيسسط زيسسست تخليسسه

می کنيم، و به اين شکل ترکيب خاک، آب و هوا را دگرگون می کنيم.

ما حتی به سختی از ابعسساد ويران سسساز روش هسسای خسسود بسسرای درهم ريختن تعسسادل

ظريف محيط زيست س که به ميليون ها سال زمان الزم داشت تا شکل بگيرد س آگاهيم.

برای مثال به مورد استفاده از فسفر به عنوان بارورکننده، توجه کنيد. فسسسفر در ابعسساد

کم نقش حياتی برای رشد نباتات دارد. اما همين فسفر در ابعاد بيش از انسسدازه سسسمی

می شود. مزارع صنعتی نوين، بر پاية باروری مصنوعی مزارع، از طريق مقسسادير عظيمی

از فسفر قرار دارد. اما زائسسدة آکنسسده از فسسسفر اين مسسزارع متعاقبسسًا رودهسسا، درياچه هسسا و

اقيانوس ها را سمی می کند، که تسسأثير ويرانگسسری بسسر زنسسدگی موجسسودات دريسسايی دارد.

کشاورزی که در آيووا ذرت می کارد، می تواند سهواً ماهی هسسای خليج مکزيسسک را نسسابود

کند.

زيستگاه های حيوانات به دنبال چنين فعاليت های کشسساورزی تخسسريب می شسوند، و

در نتيجه حيوانات و نباتات آن هم منقرض می شسوند. و تمساميت محيط هسای زيسسستی

مناطقی مثل صخره های ساحلی گستردة استراليا و جنگل های بارانی آمسسازون تخسسريب

می شوند. انسان خردمند طی هزاران سال به عنوان يک قاتل زنجيره ای زيست محيطی



۱33

عمل کرده است و اکنون به عامل قتل عام گستردة زيست محيطی تبديل شسسده اسسست.

اگر همين شيوة کنونی ادامه يابد، ما نه تنها با نابودی اشکال گوناگون حيات در ابعسساد

(۶)گسترده روبه رو خواهيم شد، بلکه همچنين بنيان تمدن انسانی هم نابود می شود.

تهديدآميزتر از همه تغيسسيرات اقليمی اسسست. انسسسان ها طی صسسدها هسسزار سسسال در

مکان های مختلف بوده اند و از دوران های يخبنسسدان و گرمسسايش بی شسسماری جسسان به در

برده اند. با اين وجود، کشاورزی، شهر ها و جوامع پيچيسسده بيش از ده هسسزار سسسال دوام

نداشته اند. طی اين دوره، که به هالوسين معسسروف اسسست، شسسرايط اقليمی زمين نسسسبتًا

ثابت بوده است. هسسر انحسرافی از معيارهسسای هالوسسسين گويسسای نقش جوامسع انسسسانی  و

چالش های عظيم ساختة دست بشر است که هرگز بسسا آن هسسا روبه رو نبسسوده  اسسست. اين

شبيه انجام يک آزمايش پايان ناپذير بر ميلياردها خوک گينه ای است. حتی اگر تمسسدن

انسانی سرانجام خود را با اين شرايط جديد سازگار می کنند، باز کسی نمی داند کسسه در

اين روند سازگاری چه تعداد قرار است قربانی شوند. 

اين آزمايش وحشتناک از هم اکنون آغاز شسسده اسسست. تغيسسيرات اقليمی، کسسه يسسک

آيندة محتوم است س در تفاوت با جنگ هسته ای س واقعيسستی حی و حاضسسر اسست. يسک

توافق علمی وجسسود دارد کسسه می گويسسد فعاليت هسسای انسسسانی، به ويسسژه انتشسسار گازهسسای

گلخانه ای، مثل دی اکسيدکربن، در حال ايجسساد تغيسسيرات اقليمی در ابعسسادی ترسسسناک

 هيچ کسی دقيقًا نمی داند که چه مقدار دی اکسيدکربن در ادامسسه می توانسسد در(۷)است.

فضا منتشر شود، بدون آن که موجب بروز يک فاجعة طبيعی برگشت ناپذير شسسود. امسسا

برآورد های علمی به دست آمده نشان می دهند که اگر ما انتشار گازهسسای گلخسسانه ای را،

طی بيست سال آينده، به ميزان چشم گيری پايين نياوريم، دمای متوسط کرة زمين تا

 که منجر به گسترش بيابان ها، نسسابودی(۸)بيش از دو درجة سانتيگراد باال خواهد رفت،

کوه های يخی، باال آمدن آب اقيانوس ها و حوادث پی درپی آب و هسسوايی شسسديد، مثسسل

طوفان ها و گردبادها خواهد شد. اين تغييرات به نوبة خود باعث متوقف شدن توليدات

کشاورزی خواهند شد، شهرها زير آب خواهند رفت، بخش های عظيمی از جهسان غسير

قابل سکونت خواهند شد، و موجب مهاجرت صدها ميليون پناهنسسده در جسسست وجوی

(۹)محلی برای سکونت خواهد شد.

عالوه بر اين، ما به سرعت به تعدادی نقاط اوج نزديک می شويم که در ورای آن ها

حتی يک کاهش چشم گير در انتشار گازهای گلخانه ای هم برای معکوس کردن رونسسد
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فجايع جهانی کفايت نخواهد کرد. برای مثال، اگر گرمايش جهسسانی اليه هسسای يخ هسسای

قطبی را ذوب کند، نور خورشيد کم تری از سيارة زمين به فضای بيرون خارج خواهسسد

شد. اين بدين معنا خواهد بود که سياره گرمای بيشتری را جذب می کند، دما بسساز هم

باالتر می رود، و ذوب شدن يخ ها شدت بيشتری می گيرد. وقتی تسسداوم اين وضسسعيت از

يک مرز بحرانی عبور می کند، نيروی متراکم غيرقابل مقاومتی را به وجود خواهسسد آورد

که تمامی يخ های مناطق قطبی را ذوب خواهد کرد، حتی اگر ما سوخت زغال سسسنگ،

نفت و گاز را متوقف کنيم. بنابر اين کافی نيست که فقط به خطسسراتی کسسه در پيش رو

 کاری در اينهمين االنداريم واقف باشيم. از اين رو بسيار حياتی است که ما حقيقتًا 

رابطه انجام دهيم.

ناسيوناليسم کجا با اين تصسسوير هشسسداردهنده تطسسبيق می يابسسد؟ آيسسا ناسيوناليسسسم

پاسخی برای تهديد زيست محيطی دارد؟ آيا ملتی س حال هر چه قدرتمند س وجود دارد

که بتواند به تنهايی گرمايش جهانی را متوقف کند؟ کشورها، هر کدام به سسسهم خسسود،

قطعًا می توانند انواع گوناگونی از سياست های سبز اتخاذ کننسسد، کسسه بسسسياری از آن هسسا

می تواند دارای اهميت اقتصادی و زيست محيطی باشد. دولت هسسا می تواننسسد بسسر انتشسسار

کربن ماليات وضع کنند، هزينه های جانبی به بهای نفت و گسساز اضسسافه کننسسد، قسسوانين

زيست محيطی توانمندتری وضع کنند، حمايت های اقتصادی از صسسنايع آلوده کننسسده را

قطع کنند و انگيزه های انتخاب انرژی تجديدپذير را تقويت کننسسد. دولت هسسا همچسسنين

می تواننسسد سسسرمايه گذاری بيشسستری بسسر تحقيقسسات و تکامسسل فن آوری  هسسای انقالبی

 زيسسست محيطی. می تسسوان از۱۵زيسسست محيطی بکننسسد، مثاًل نسسوعی »پسسروژة مانهاتسسان«

 سسسالة اخسسير۱۵۰فن آوری  موتور احتراق درونی برای بسسسياری از پيشسسرفت هايش طی 

تشکر کرد. اگر ما بخواهيم يک محيط زيست مادی و اقتصادی استوار داشسسته باشسسيم،

بايد اکنون موتسور احستراق درونی را بازنشسسته کسنيم و جسای آن را بسه فن آوری  هسای

 (۱۰)جديدی بدهيم که از سوخت های فسيلی استفاده نمی کنند.

در کنار منابع انرژی جايگزين، پيشرفت های فسسنی می تواننسسد در عرصسسه های ديگسسر

بسيار مفيد باشند. برای مثال می توان به متحول کردن بالقوة »گوشسست تمسسيز« توجسسه

نشان داد. در حال حاضسسر صسسنعت گوشسست نسسه تنهسسا بسساعث رنج و شسسکنجة ميلياردهسسا

۱۹۴۲ سال در اتم بمب ساختن منظور به آمريکايی ٔهپروژ يک راه اندازی برای رمز اسم يک مانهاتان ٔهپروژ۱۵

مترجم س بود
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موجودی می شود که احساس دارنسسد و درد را حس می کننسسد، بلکسسه همچسسنين يکی از

عوامسسل کليسسدی گرمسسايش جهسسانی اسست. اين صسسنعت يکی از مصسسرف کنندگان اصسلی

آنتی بيوتيک ها و سموم و يکی از بزرگ ترين آلوده کنندگان هوا، زمين و آب ها است. بر

۱۵۰۰۰اساس گزارش »مؤسسة مهندسين فنی«، توليد هر کيلوگرم گوشسست گسساو بسسه 

 ليسستر آب۲۸۷ليتر آب تازه نياز دارد، در حالی که توليد يک کيلوگرم سيب زمينی بسسه 

(۱۱)نياز دارد.

فشار بر محيط زيست با افزايش سطح رفاهی برای کشورهايی مثل چين و برزيسسل

باز هم بيشتر خواهد شد، زيرا امکانی را برای ميليون ها انسان ديگر فراهم می کنسسد تسسا

در وعده های منظم گوشت گاو را جايگزين سيب زمينی کنند. قانع کسسردن چينی هسسا و

برزيلی ها برای خودداری از خوردن کباب، همبرگر و سوسيس می تواند مشکل باشسسد س

حال اشاره ای به آمريکايی ها و آلمانی ها نمی کنيم. اما چه خواهد شسسد اگسسر مهندسسسين

راهی بيابند تا با کشت سلول  گوشت توليد کنيم؟ اگر همبرگر می خواهيد، فقط کسسافی

است همبرگر کشت کنيد و از پرورش و کشتار يک گسساو کامسسل )و حمسسل الشسسة او بسسه

مسافت هزاران کيلومتر( صرف نظر کنيد.

 اولين همبرگر تمسسيز۲۰۱۳اين ممکن است علمی س تخيلی جلوه کند، اما در سال 

 هسسزار دالر بسسود. چهسسار سسسال۳۳۰از کشت سلول  توليد شد و استفاده شسسد. بهسسای آن 

 دالر برای هر همبرگر پايين آورد و انتظسسار می رود۱۱تحقيق و توسعه اين قيمت را تا 

که طی دهة آتی توليد صنعتی گوشت تميز ارزان تر از گوشت قصابی باشد. اين تحسسول

فنی می تواند ميلياردها حيسسوان را از يسک زنسدگی نکبت بسار نجسسات دهسسد، و همچسنين

می تواند ميليارها انسان را که از سوء تغذيه رنج می برند، از گرسنگی برهاند، و همزمان

(۱۲)می تواند از فروپاشی زيست محيطی جلوگيری کند.

بنابر اين کارهای زيادی وجود دارد که دولت ها،  شرکت ها و افراد می تواننسسد انجسسام

دهند، تا از تغييرات اقليمی جلوگيری کننسد. امسا اقسدام مسؤثر بايسد در سسطح جهسانی

صورت گيرد. تا جايی که به شرايط اقليمی مربوط می شود، کشسسورها بسساالترين مرجسسع

اقتدار نيستند. آن ها نيازمند همکوشی از طرف تمامی مسردم دنيسسا هسسستند. جمهسسوری

کی ريباتی س ملتی در جزيره ای در اقيانوس آرام س می تواند انتشار گاز گلخانه ای خود را

به صفر تقليل دهد، اما با اين وجود س چنانچسسه کشسسورهای ديگسسر از اين اقسسدام پسسيروی

نکنند س در امواج فزايندة اين گازها غسسرق شسسود. کشسسور چسساد می توانسسد بسسر روی تمسسام
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پشت بام هايش سلول های خورشيدی نصب کند، اما با اين وجود، به دليل سياست های

غيرمسئوالنة زيست محيطی کشورهای دور، به بيابان خشکی بدل شود. حتی ملت های

قدرت مندی مثل چين و ژاپن هم در عرصة زيست محيطی به تنهايی مقتسسدر نيسسستند.

چينی ها و ژاپنی ها، برای حفاظت از شانگهای، هنگ کنگ و توکيو در مقابل سيل های

ويرانگر، بايد دولت های روسسسيه و آمريکسسا را قسسانع کننسسد تسسا از رويکسسرد »کسسب و کسسار

معمول« دوری کنند.

انزواطلبی ناسيوناليستی در زمينة تغييرات اقليمی شايد حتی خطرناک تر از زمينه

جنگ هسته ای باشد. در يک جنگ هسته ای تمام عيار تمام ملت ها محکوم به نسسابودی

می شوند، پس تمام ملت ها سهم برابری در جلوگيری از آن دارند. اما گرمايش جهسسانی

ممکن است تأثير متفاوتی بر ملت های مختلف داشته باشد. بعضی کشورها، به خصوص

روسيه، ممکن است در واقع از آن سود ببرند. روسيه سواحل معسسدودی دارد، بنسسابر اين

برای باال آمسسدن سسسطح دريا هسسا نگسسرانی بسسسيار کمسستری از چين و کی ريبسساتی دارد. در

حالی که دمای باالتر ممکن است چاد را به بيابانی تبديل کند، همزمان سسسيبری را بسسه

منطقة حاصلخيزی بدل کند. به عالوه، وقتی يخ ها در سيبری ذوب می شوند، درياهای

قطب شمال، تحت تسلط روسيه، ممکن است به شريان تجارت جهانی تبديل شسسوند و

(۱۳)کامچاتکا ممکن است جای سنگاپور را به عنوان تقاطع جهانی بگيرد.

به همين شکل، برای جايگزينی منابع انرژی تجديدپذير به جسسای سسسوخت فسسسيل

ممکن است تقاضا از بعضی کشورها بيشتر از ديگر کشسسورها باشسسد. چين، ژاپن و کسسرة

جنوبی وابسته به حجم عظيمی از واردات نفت و گاز هستند. آن ها برای خالص شسسدن

از اين بار سنگين خوشنود خواهند شد. روسيه، ايران و عربستان سسسعودی وابسسسته بسسه

صدور نفت و گاز هستند. پس اگر نفت و گاز ناگهان جای خود را به نور خورشيد و باد

بدهند، اقتصاد اين کشورها درهم خواهد ريخت.

در نتيجه، هنگامی که کشسسورهايی مثسسل چين، ژاپن و کی ريبسساتی تالش می کننسسد

انتشار جهانی کربن را هر چه سريع تر پايين بياورند، ملت های ديگسسری مثسسل روسسسيه و

یليخت ‐ايران ممکن است اشتياق بسيار کمتری برای اين کار داشته باشند. ناسيوناليسسست ها 
حتی در کشورهايی مثل آمريکا، کسسه بسسه دنبسسال گرمسسايش جهسسانی متحمسسل ضسسررهای

یليخت ‐بسسسياری می شسسوند  در تشسسخيص و بسسرآورد خطرهسسا می تواننسسد بسسسيار تنگ نظرانسسه و
خودمحور عمل کنند. يک مثال کوچک، اما گويا مسسوردی اسسست کسسه در آن آمريکسسا در
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 برای حمايت از توليدکننسسدگان آمريکسسايی سسسلول های خورشسسيدی، يسسک۲۰۱۸ژانوية 

 درصدی بر سلول های خورشيدی خسسارجی تحميسسل کسسرد، و اين بسسه۳۰تعرفة گمرکی 

(۱۴)بهای کاهش سرعت چرخش به انرژی تجديدپذير تمام شد.

بمب اتم خطری آشکار و فوری جلوه می کند، که کسی نمی تواند آن را انکار کنسسد.

اما بر خالف اين، گرمايش جهانی تهديدی مبهم و غير فوری می نمايد. هر زمسسانی کسسه

مالحظات زيست محيطی درازمدت بسسرخی ايثارهسسای کوتاه مسسدت و ناخوشسسايند را طلب

می کنند، ممکن است ناسيوناليست ها ابتدا مجذوب مصالح ملی فوری شوند و به خسسود

اطمينان دهند که در آينده هم می توانند نسبت به محيسسط زيسسست نگسسران باشسسند، يسسا

اينکه آن را به عهدة ديگران بگذارنسسد. گزينسسة ديگسسر اين اسسست کسسه، خيلی سسساده، اين

مشکل را انکار کنند. تصادفی نيست کسسه شسسکاکيت ناسيوناليسسستی در مسسورد تغيسسيرات

اقليمی جايگاه خاصی در حقوق ناسيوناليستی می يابد. شسسما بسسه نسسدرت می بينيسسد کسسه

سوسياليست های چپ گرا ادعا کنند که »تغييرات اقليمی يک ترفند چيسسنی اسسست«. از

آنجسسا کسسه هيچ پاسسسخ ملی بسسه مشسسکل گرمسسايش جهسسانی وجسسود نسسدارد، بسسرخی از

سياست مداران ناسيوناليست ترجيح می دهند چنين باور کنند که چنين مشکلی اساسًا

(۱۵)وجود ندارد.

فنیچالش

ممکن است چالش های مشابهی جای بهانه هسسای ناسيوناليسسستی را بگيرنسسد، مثسسل يسسک

تهديد وجودی سوم در قرن بيست و يکم: نوين سازی فنی. به طوری کسسه در فصسسل های

پيشين ديديم، آميزش داده فن آوری و زيست فن آوری راه را برای انبوهی از سناريوهای

آخرالزمانی باز می کند، از ديکتاتوری های ارقسسام گرفتسسه تسسا ظهسسور يسسک طبقسسة جهسسانی

بی مصرف.

پاسخ ناسيوناليستی به اين تهديدات چيست؟

هيچ پاسسسخ ناسيوناليسستی وجسسود نسدارد. دولت ملی، همچسسون در مسورد تغيسيرات

اقليمی، گزينة نامناسبی برای پرداختن به اين تهديد است. از آنجا که تحقيق و توسعه

در انحصار هيچ کشوری نيست، حتی ابرقدرت هايی مثل آمريکسسا هم نمی تواننسسد آن را

در انحصار خود گيرند. اگر دولت آمريکا مهندسی جسنين انسسانی را ممنسوع کنسد، اين
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مانع از آن نخواهد شد تا محققين چينی دسسست اندر کسسار اين تحقيقسسات شسسوند. و اگسسر

نتيجة اين تحقيقات برای چين نوعی برتری نظامی يا اقتصادی حياتی به دنبال داشته

باشد، آمريکا ترغيب می شود تا ممنوعيت خود را لغو کند. به خصسسوص در يسسک دنيسسای

رقابت جوی بيگانه ستيز، اگر حتی يک کشور واحد تصميم بگيرد يسسک راه »خطسسر بسساال،

سود باال« را در پيش بگيرد، کشورهای ديگر هم ناچسسار می شسسوند همين راه را برونسسد،

زيرا هيچ کس استطاعت آن را ندارد تسسا از قافلسسه عقب بمانسسد. بسرای جلوگسسيری از يسسک

چنين مسابقة تمام عياری، بشريت شايد احتياج به نوعی هويت و وفادار جهانی داشته

باشد.

به عالوه، آنجا که جنگ هسته ای و تغييرات اقليمی تنها بقای مادی بشر را تهديسسد

می کند، نوين سازی فنی ممکن است خوِد ماهيت انسانی را تغيير دهسسد و از اين رو در

عميق ترين باورهای اخالقی و دينی انسان ها تنيده شسسود. در حالی کسسه همسسه در مسسورد

ضرورت جلوگيری از جنگ هسته ای و فروپاشی زيست محيطی با هم توافق دارند، امسسا

انسان ها در مورد چگونگی استفاده از زيست مهندسی و هوش مصنوعی بسسرای متحسسول

کردن انسان و به وجود آوردن اشکال جديدی از زندگی، آراء بسيار متفاوتی دارند. اگر

بشر درتدبير خود برای هدايت دستورالعمل های پذيرفته شسسدة اخالقی جهسسانی موفسسق

نشود، راه را برای دکتر فرانک شتاين باز خواهد کرد.

وقتی پای تدوين يک چنين راهنمای اخالقی به ميان می آيد، ناسيوناليسم بيش از

هر چسسيز از خيسسال پردازی درمی مانسسد. ناسيوناليسسست ها طی قرن هسسا در قسسالب مقسسوالت

تخاصمات ارضی انديشيده اند، در حالی که انقالبات فنی قرن بيست و يکم به واقع بايد

 ميليسسارد سسسال زنسسدگی موجسسودات زنسسده، کسسه۴در ابعاد کهکشانی درک شوند. پس از 

توسط انتخاب طبيعی به وجود آمده، اکنون علم به عصر زندگی موجودات غير زنده پسسا

می گذارد، که از راه طراحی هوشمند شکل می گيرد.

انسان خردمند احتمااًل در اين روند از بين خواهد رفت. امروزه ما هنوز ميمون های

وابسته به خانوادة انسان هستيم. ساختار بدنی، قابليت هسسای جسسسمانی و اسسستعدادهای

ذهنی ما هنوز با نئاندرتال ها و شامپانزه ها مشترک است. نسسه تنهسسا دسسستان، چشسسم ها و

مغز ما، بلکه همچنين هوس ها، عشسسق، عصسسبانيت و پيونسسدهای اجتمسساعی مسسا آشسسکارا

انسانی است. ترکيب زيست فن آوری و هسسوش مصسسنوعی، طی يکی دو سسسده، می توانسسد

منجر به رفتارهای جسمی، مادی و ذهنی شود، که تمامًا از کالبد انسانی رها خواهنسسد
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شد. گروهی گمان می کنند که حتی هشياری هم می تواند از هر ساختار موجسود زنسده

جدا شود و آزاد از هر قالب مادی و زيستی در فضای سايبری سير کند. از طرف ديگسسر

ما بايد شاهد جداسازی تمام عيار هوش از هشياری باشسسيم و تحسسول هسسوش مصسسنوعی

می تواند منجر به دنيايی شود که تحت تسلط موجوديت های فوق هوشمند، امسسا تمامسسًا

فاقد هشياری باشد.

آيا ناسيوناليسم اسرائيلی، روسی يا فرانسسسوی چسسه چسسيزی بسسرای گفتن دارد؟ اگسسر

بخواهيم انتخاب خردمندانه ای در بارة آينسسدة زنسسدگی بکسسنيم، ملسسزم هسسستيم از بينش

ناسيوناليستی فراتر رويم و چيزها را از يک چشم انداز جهانی و حتی کهکشانی بنگريم.

کشتیفضايیزمين

هر کدام از اين سه تهديد س جنگ هسته ای، فروپاشی زيست محيطی و نوين سازی فنی

س به تنهايی برای تهديد آيندة تمدن انسانی کفايت می کند. امسسا هسسر سسسه بسسا هم يسسک

بحران بی سابقة وجودی را می آفرينند، به خصسسوص از اين رو کسسه می تواننسسد يکسسديگر را

تقويت کنند و درهم آميزند.

اگرچه بحران زيست محيطی، همان طور که ديديم، بقای تمسسدن انسسسانی را تهديسسد

می کند، اما احتمال نمی رود که بتواند پيشرفت هسسوش مصسسنوعی و زيست مهندسسسی را

متوقف کند. اگر شما می خواهيد توجه ما را س با اشاره بسسه بسساال آمسسدن آب اقيانوس هسسا،

کاهش منابع غذايی و مهاجرت های گسترده س از الگوريتم هسسا و ژن هسسا منحسسرف کنيسسد،

تأملی دوباره کنيد. وقتی بحران های زيسسست محيطی عمسسق می يابنسسد، احتمسسااًل توسسسعة

فن آوری  های »خطر باال س سود باال«  شتاب خواهد گرفت.

تغييرات اقليمی در واقع ممکن است همان پيامدی را به دنبال داشته باشد کسسه دو

 و۱۹۳۹ و بسساز بين سسسال های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۴جنسسگ جهسسانی داشسستند. بين سسسال های 

، سرعت توسعة فن آوری  بسيار باال رفت، زيرا ملت هسسای درگسسير در جنسسگ تمسسام۱۹۴۵

عيار احتياط و اقتصاد را رها کردند و منسسابع عظيمی را صسسرف تمسسام انسسواع پروژه هسسای

متهورانه و غيرمعمول کردند. بسياری از اين پروژه ها شکسسست خوردنسسد، امسسا بعضسسی ها

تانک ها، رادارها، گازهای سمی، جت هسسای فراصسسوتی، موشسسک ها قاره پيمسسا و بمب هسسای

هسته ای را توليد کردند. بسسه همين شسسکل، ملت هسسايی کسسه بسسا حسسوادث اقليمی مواجسسه
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می شوند، می توانند ترغيب شوند تا تمام اميدهای خود را به پروژه هسسای فسسنی پرخطسسر

ببندند. بشر نگرانی های بسياری در بسارة هسوش مصسنوعی و زيست مهندسسی دارد کسه

معقول هستند، اما مردم در دوران بحران خطر می کنند. هر فکری که در بارة تنظيم و

هدايت نوين سازی فنی داريد، از خود سسؤال کنيسد کسه اگسر تغيسيرات اقليمی مسوجب

کمبود جهانی غذا، سيل زدگی شهرها در سراسر دنيا و هجوم صدها ميليون پناهنده به

ديگر مرزها بشود، آيا باز هم چنين تنظيماتی اعتبار خود را حفظ خواهند کرد؟

نوين سازی فنی در عوض می تواند خطرات آخرالزمانی جنگ را افسسزايش دهسسد، نسسه

فقط با دامن زدن به تنش های جهانی، بلکه همچنين بسا بسرهم زدن تعسادل هسسته ای.

 از درگيری با يکديگر خودداری کردند، زيرا همه می دانستند۱۹۵۰ابرقدرت ها از دهة 

که جنگ به طور قطع برای طرفين ويرانی به بار می آورد. اما بسسه مسسوازات اين کسسه انسسواع

جديسسدی از سسالح های تهسساجمی و تسسدافعی سسساخته می شسسد، ابرقسسدرت فسنی نوظهسسور

می توانست چنين نتيجه گيری کند که قادر است دشمن خود را بدون متحمسسل شسسدن

عواقبی نابود کند. در نتيجه، ممکن است يسسک قسسدرت رو بسسه افسسول از اين بترسسسد کسسه

سالح های هسته ای سنتی اش به زودی قديمی خواهند شد و بهتر است کسسه بسسه جسسای

اين که آن ها را دور بيندازد، از آن ها استفاده کند. به طور سنتی تخاصمات هسته ای به

يک بازی شطرنج بسيار منطقی شبيه است. چه اتفاقی می توانسسد بيفتسد اگسسر بازيکنسان

می توانستند با استفاده از حمله های سايبری کنسسترل را از مهره هسسای رقيب بقاپنسسد، در

حالی که يک جناح سوم ناشناس می توانست يک پياده را حرکت دهسسد، بسسدون اين کسسه

کسی متوجه شود که او چه کسی است س يا وقتی کسسه »آلفسسازرو« از شسسطرنج معمسسولی

فراتر می رود تا به شطرنج هسته ای برسد؟

درست همان طور که چالش های مختلف می توانند با هم درآميزنسسد، پس بنسسابر اين

حسن نيت الزم برای رويارويی با يک چالش می تواند طی دست و پنجه نرم کسسردن بسسا

مشکالت در جبهة ديگر از بين برود. شايد کشورهايی که وارد رقابت نظامی شسسده اند ،

محدود کردن توسعة هوش مصنوعی را نپذيرند و کشسسورهايی کسسه تالش می کننسسد در

پيشرفت های فنی از رقبای خود پيشی گيرند، به سختی بتواننسسد بسسر سسسر يسسک برنامسسة

مشترک برای متوقف کردن تغييرات اقليمی با هم به توافق برسند. تا زمانی که دنيا بسسه

ملت های رقيب تقسيم شده است، بسيار دشوار خواهد بود تا بتوان همزمان بر هر سسسه

چالش فايق آمد س و شکست، حتی فقط در يک جبهه، می تواند به فاجعه بينجامد.
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جمع بندی می کنيم: موج ناسيوناليستی در سراسر دنيا نمی تواند زمسسان را بسه عقب

 بازگردد. فن آوری  با ايجاد مجمسوعی از تهديسد های۱۹۱۴ يا ۱۹۳۹برگرداند و به سال 

وجودی جهانی، همه چيز را عوض کرده است، به طوری کسسه هيچ ملسستی نمی توانسسد بسسه

تنهايی با آن ها مواجه شود. يک دشمن مشترک بهسسترين عامسسل تسسسريع کننسسده بسسرای

به دست آوردن يک هويت مشترک است، و بشر اکنون حداقل سه دشسسمن اين چنيسسنی

دارد س جنگ هسته ای، تغيسسيرات اقليمی و نوين سسسازی فسسنی. اگسسر انسسسان علسسيرغم اين

تهديدات مشترک تصميم بگيرد تا وفاداری های خاص ملی خود را بر هر چيز ديگسسری

 خواهد شد.۱۹۳۹و ۱۹۱۴ترجيح دهد، آنگاه نتيجه بسيار بدتر از 

يک راه بسيار بهتر همانی بود که در قانون اساسی پيمان اروپسسا ترسسسيم شسسد، کسسه

می گويد »مردم اروپا، همزمان با اين که غسسرور خسسود را بسسرای تسساريخ و هويت هسسای ملی

خودی حفظ می کنند، مصمم هستند از تقسيمات فی مابين قبلی خود فراتر روند و باز

 اين بسسه معنسسای(۱۶)هم بيشتر به هم نزديک شوند تا يک سرنوست مشترک بيافرينند«.

از ميان بردن تمام هويت های ملی، دست برداشتن از سسسنت های محلی، و بازگردانسسدن

بشريت بسسه تسسودة خاکسسستری همگن نيسسست. اين بسسه معسسنی تخطئسسة تمسسامی تجليسسات

وطن پرستی هم نيست. در حقيقت، پيمان اروپا مسلمًا، با تدارک يک پوستة حفسساظتی

نظامی و اقتصادی قاره ای، يسسک وطن پرسسستی محلی را در مکان هسسايی مثسسل فلسسورانس،

المباردی، کاتالونيا و استکاتلند پرورانيد. انديشة استقرار يک اسسسکاتلند يسسا کاتالونيسسای

مستقل بيشتر آنجا جذابيت پيدا می کند که شما از يک اشغال آلمانی هسسراس نداشسسته

باشيد و بتوانيد روی جبهة مشترک اروپايی بر عليسسه گرمسسايش جهسسانی و شسسرکت های

فرامليتی حساب کنيد.

از اين رو ناسيوناليست های اروپايی خيالی آسوده دارند. بعد از تمسسام آنچسسه کسسه در

بارة بازگشت ناسيوناليسم می شنويم، اروپايی های کمی هستند که مايلنسسد بسسرای وطن

بکشند و کشته شوند. وقتی اسکاتلندی ها در روزهای ويليام واالس و رابرت بسسروس در

پی رها شدن از چنگال لندن بودند، ناگزير بودند دست به اسلحه ببرنسسد. امسسا در خالل

 حتی يک نفر هم کشته نشسسد و اگسسر اسسسکاتلندی ها۲۰۱۴همه پرسی اسکاتلندی سال 

دفعة بعد برای استقالل رأی دهند، کاماًل بعيسسد خواهسسد بسسود تسسا بسسه نسسبرد بسسانوک بورن

بازگردند. تالش کاتاالن برای جدا شدن از اسپانيا منجر به خشونت های بسيار بيشتری
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 تجربسسه۱۷۱۴ يا ۱۹۳۹شد، اما اين هم بسيار دور از آن قتل عامی بود که بارسلون در 

کرد.

اميدواريم که مردم ساير نقاط دنيا بتوانند از نمونة اروپايی درس بگيرند. حسستی در

يک سيارة متحد هم فضای زيادی برای آن نوع از وطن پرستی که يگسسانگی ملت من را

پاس می دارد و تعهدات خاص من به آن را بيان می کند، وجود دارد. امسسا اگسسر بشسسريت

بخواهد زنده بماند و شکوفا شود، انتخاب زيادی نخواهد داشت، بسسه جسسز بسسا بسسه کمسسال

رساندن چنين وفاداری های محلی از طريق تعهدات اساسی با جامعة جهانی. يک فسسرد

می تواند و بايد همزمان نسبت به خانوادة خود، همسسسايگان خسسود، حرفسسة خسسود و ملت

خود وفادار باشد س اما چرا بشريت و سيارة زمين را به اين ليست اضافه نکنيم؟ درست

است که اگر وفاداری های گونسساگونی داشسسته باشسسيم، گسساهی تخاصسسمات اجتناب ناپسسذير

می نمايند. اما چه کسی گفته که زندگی آسان است؟ با آن درآميز.

در قسسرون گذشسسته هويت هسسای ملی درهم آميختنسسد، زيسسرا بشسسر بسسا مشسسکالت و

موقعيت هايی مواجه شد که بسيار فراتر از ابعاد قبايل محلی بودند و تنها همکسساری در

ابعاد کشوری می توانست راه جو باشد. ملت ها در قرن بيست و يکم خسسود را در شسسرايط

مشابهی با دوران قديمی قبيله ای می يابند: آن ها ديگر قالب مناسبی برای رويارويی بسسا

مهم ترين چالش های دوران نيستند. ما به يک هويت جديسسد جهسسانی نيسساز داريم، زيسسرا

مؤسسات ملی قابليت ادارة مجموعی از مخمصسسه های جهسسانی بی سسسابقه را ندارنسسد. مسسا

اکنون يک محيط زيست جهانی، يک اقتصاد جهانی و يک دانش جهسسانی داريم سسس امسسا

هنوز فقط به سياست های ملی چسبيده ايم. اين ناهمسساهنگی مسسانع از آن می شسسود کسسه

نظام سياسی به گونه ای مؤثر با مشسسکالت اصسسلی کنسسونی مقابلسسه کنسسد. بسسرای داشسستن

سياست مؤثر يا بايد محيسسط زيسسست، اقتصسساد و پيشسسروی علمی را تجزيسسه و منطقه ای

کنيم س يا اين که بايد سياست خود را جهانی کنيم. با توجه بسسه اين کسسه تجزيسسه کسسردن

محيط زيست و منطقه ای کردن پيشروی علم غيرممکن است، و بسسا توجسسه بسسه اين کسسه

بهای تجزية اقتصاد شايد بازدارنده باشد، تنها راه حسسل واقعی، جهسسانی کسسردن سياسسست

است. اين به معنی تأسيس يک دولت جهانی نيست س که يک چشم انداز ترديسسدآميز و

غير واقعی است. جهانی کردن سياست به اين معنی است که پويايی هسسای سياسسسی در

کشور ها و حتی شهرها اهميت بسيار بيشتری به مشکالت و مصسسالح جهسسانی خواهنسسد

داد.
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بعيد است که احساسات ناسيوناليستی بتوانند کمک زيادی در اين رابطسسه باشسسند.

پس شايد بتوانيم بر سنت های دينی جهانی بشر تکيه کنيم تسسا دنيسسا را متحسسد کسسنيم.

صدها سال پيش اديانی مثل مسيحيت و اسالم در ابعسساد جهسسانی فکسسر می کردنسسد، نسسه

محلی، و همواره عالقمند به سؤاالت بزرگ زندگی بوده اند، نه فقط تخاصمات سياسسسی

اين يا آن ملت. آيا اديان سنتی هنوز با دنيای امروز سازگاری دارند؟ آيا آن ها قدرت را

برای شکل دادن به دنيا حفظ می کنند، يا يادگارهای بی جانی هستند از گذشته ها، که

توسط نيروهای مقتدر دولت ها، اقتصادها و فن آوری  هسسای نسوين بسه اين سسسو و آن سسو

پرتاب می شوند؟
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دين

میکندخدمتملتبهاکنونخدا

تسساکنون ايسسدئولوژی های نسسوين، متخصصسسين علمی و دولت هسسای ملی در ايجسساد يسسک

چشم انداز موفقيت آميز برای آيندة بشريت ناکام مانده اند. آيا يک چسسنين چشسسم اندازی

می تواند از يک چشمة عميق سنت های دينی انسسانی بسيرون آيسد؟ شسايد پاسسخ ها در

ميان صفحات کتاب مقدس، قرآن و ودا به انتظار ما نشسته اند.

افراد غير مذهبی احتمااًل در مقابل اين تفکر با تمسسسخر يسسا نگسسرانی واکنش نشسسان

می دهند. شايد متون مقدس در قرون وسطی مناسب بوده باشند، اما چطور می تواننسسد

در عصر هوش مصنوعی، زيست مهندسسسی، گرمسسايش جهسسانی و جنسسگ سسسايبری مسسا را

هدايت کنند؟ اما مردم غيرمذهبی در اقليت هستند. هنوز ميلياردهسسا نفسسر بسسه قسسرآن و

کتاب مقدس ايمان دارند، نه بسه نظريسة تکامسل. جنبش هسای ديسنی بسه سياسست های

کشورهای مختلف شکل می دهنسسد، از هنسسد و ترکيسسه گرفتسسه تسسا آمريکسسا، و تخاصسسمات

مذهبی آتش جنگ را شعله می کند، از نيجريه گرفته تا فيليپين.

پس اديانی مثل مسيحيت، اسالم و هندوئيسم تا چه حد با شسسرايط مسسا سسسازگاری

دارند؟ آيا می توانند در حل مشکالت بزرگی که با آن ها روبه رو هستيم، بسسه مسسا کمسسک



۱45

کنند؟ برای درک نقش اديان سنتی در دنيای قرن بيست و يکم، الزم است تا سه نوع

مشکل را از هم تميز دهيم:

. مشکالت فنی. برای مثال، چطور کشاورزان در کشورهای خشکی زده بايسسد بسسا۱

خشکی ناشی از گرمايش جهانی دست و پنجه نرم کنند؟

. مشکالت اتخاذ سياست. مثاًل دولت ها، در درجة اول، بايسسد از چسسه معيارهسسايی۲

برای جلوگيری از گرمايش جهانی پيروی کنند؟

. مشکالت هويتی. مثاًل آيا من هم بايد به مشکالت کشسساورزان آن سسسوی دنيسسا۳

اهميت بدهم، يا آيا کافی است تا خود را وقسسف مشسسکالت مسسردم قبيلسسه و کشسسور

خودم کنم؟

به طوری که در زير خواهد آمد، اديان سنتی برای پاسخگويی به مشسسکالت فسسنی و

تعيين خط مشی ها به غايت نامناسب هستند، امسسا بسسرعکس، کسساماًل بسسرای مواجهسسه بسسا

مشکالت هويتی کارآيی دارند س امسسا در بيشسسترين مسسوارد بسسه جسسای اين کسسه پاسسسخ های

بالقوه ای ارائه دهند، مشکالت عظيمی ايجاد می کنند.

مسيحیکشاورزی:فنیمشکالت

اديان در عصر پيشانوين مسئوليت حل شمار وسيعی از مشسکالت فسسنی در زمينه هسسای

عملی را بر عهده داشتند، مثل کشاورزی. تقويم الهی تعيين می کرد که چه زمانی بايد

بکارند و چه زمانی برداشت کنند، و همزمان شعائر ديسسنی آمسسدن بسساران و حفسساظت در

مقابل آفات را تضمين می کردند. وقتی در اثر خشکی يسسا هجسسوم ملخ هسسا، يسسک بحسسران

کشاورزی شيوع می يافت، کشاورزان به کشيشان مراجعه می کردند، که ميانجی  ميسسان

خود و خدايان بودند. پزشکی نيز در حيطسسة ديسسنی قسسرار داشسست. تقريبسسًا هسسر پيغمسسبر،

آموزگار روحانی و شامان نقش شفابخش را هم به عهده داشت. بسسه اين شسسکل عيسسسی

اوقات بسياری را صرف می کرد تا بيمار را شفا دهد، کور را بينا کند، کر را شنوا کند و

ديوانه را عاقل کند. شما اگر در مصر باستان زنسسدگی می کرديسسد، يسسا در اروپسسای قسسرون

وسطی، هنگام بيماری احتمااًل پيش طبيب جسسادوگر می رفتيسسد، نسسه يسسک دکسستر، و بسسه

زيارت يک معبد مشهور می رفتيد، نه به بيمارستان.
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طی دوران اخسسير زيست شناسسسان و جراحسسان جسسای کشيشسسان و معجزه گسسران را

گرفته اند. اگر اکنون مصر در معرض هجسسوم ملخ هسا شسسود، مصسريان شسايد بسرای طلب

کمک به اهلل پناه برند س چرا که نسسه؟ سسس امسسا فرامسسوش هم نمی کننسسد کسسه شسسيمی دانان،

حشره شناسان و متخصصين ژنتيک را خبر کنند تا آفت کش هسسای قسسوی تر و دانه هسسای

گندم مقاوم در مقابل آفت فراهم آورند. اگر فرزند يک هندوی مسسؤمن از يسسک بيمسساری

سرخک سخت رنج ببرد، پدرش در پيشسسگاه خسسدای عالج هنسسدو نمسساز می خوانسسد و در

معبد محلی گل و حلوا خيرات می کند س اما بالفاصسسله بعسسد کسسودک را بسسه بيمارسسستان

می برد و او را برای مداوا به دست پزشکان می سپارد. حتی بيماری های روانی س آخرين

سنگر شفادهندگان دينی س به تدريج به دسسستان محققين افتسساد و عصب شناسسسی جسسای

شيطان شناسی را گرفت و قرص های ضدافسردگی جن گيرها را کنار زدند.

پيروزی علم چنان کامل بود که خوِد تلقی مسسا از دين تغيسسير کسسرد. مسسا از اين پس

دين را با کشاورزی و پزشکی تداعی نمی کنيم. حتی بسياری از متعصبين دينی دچسسار

فراموشی جمعی شده اند و ترجيح می دهند تا فراموش کنند کسه اديسسان سسسنتی در اين

زمينه ها هميشه مدعی بوده اند. آن ها می گويند: »اين که مسسا بسسه پزشسسکان و مهندسسسين

مراجعه می کنيم، هيچ چيزی را ثابت نمی کند. دين در وهلة اول کاری با کشاورزی يسسا

پزشکی ندارد«.

اديان سنتی اعتبار زيادی از دسست داده انسد، زيسرا چنسسدان ثمسسری در کشساورزی و

درمان نداشته اند. تخصسسص واقعی کشيشسسان و آموزگسساران روحسسانی هيچگسساه بسسه واقسسع

باران سازی، سالمت بخشی، پيش گويی يا جادو نبوده است، بلکه همسسواره تفسسسير بسسوده

است. کشيش کسی نيست که بداند چطور رقص باران انجسسام می دهنسسد و بسسه خشسسکی

پايان می دهند. کشيش کسی است که می توانسد نسساموفق بسودن رقص بساران را توجيسسه

کند، و می داند که چرا بايد به اعتقادمان به خدا ادامه دهيم، حتی اگر به نظر می رسسسد

که گوش شنوا برای نيايش های ما ندارد.

اما درست همين دليل که اسسستعداد آن هسسا در تفسسسير اسسست، رهسسبران ديسسنی را در

موقعيت پايين تری در رقابت بسسا دانشسسمندان قسسرار می دهسسد. دانشسسمندان هم می داننسسد

چطور شواهد را سرهم کننسسد، امسسا در آخسسر زمين علم آمسسادة پسسذيرای خطاهسسا اسست و

راه های متفاوتی را امتحان می کنسسد. بسسه اين دليسسل اسسست کسسه دانشسسمندان بسسه تسسدريج

می آموزند چطور محصوالت زراعی بهتری پرورش دهنسسد و داروی بهسستری بسسسازند، در
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حالی که کشيشان و آموزگاران روحانی می آموزند چطور عذر بهسستری پيسسدا کننسسد. طی

سده ها حتی مؤمنان واقعی هم به تفاوت ها واقف شسسده اند، و بسسه اين دليسسل اسسست کسسه

اقتدار دينی بيش از پيش در عرصه های فنی کاهش يافته است. و باز بسسه همين دليسسل

است که تمامی دنيا به طور فزاينده ای به يسسک تمسسدن واحسسد بسسدل شسسده اسسست. وقسستی

چيزهايی به درستی کارآيی خود را می يابند، همه آن ها را می پذيرند.

اسالمیاقتصاد:سياستاتخاذمشکالت

اگرچه علم برای سؤاالت فنی، مثل درمان سرخک، ما را بسسه پاسسسخ های روشسسن مجهسسز

می کند، اما در مورد انتخاب سياست بين دانشمندان اختالفات قابل توجهی بسه وجسود

می آيد. تقريبًا تمام دانشمندان با هم توافق دارنسسد کسسه گرمسسايش جهسسانی يسسک واقعيت

است، اما تفاهمی در مورد بهترين واکنش اقتصادی نسبت به اين تهديد وجسود نسدارد.

ولی اين بدين معنی نيست که اديان سنتی می توانند در حل اين مشکل به مسسا کمسسک

کنند. متون باستانی راهنمای خوبی برای اقتصاد نسسوين نيسسستند و خسسط فاصسسل ميسسان

درست و نادرست س مثاًل ميان کاپيتاليست ها و سوسياليست ها س شباهتی با تقسسسيمات

ميان اديان سنتی ندارد.

درست است که در کشورهايی مثل اسرائيل و ايران خاخام ها و آيت اهلل ها مستقيمًا

در اتخاذ سياست های اقتصادی دولت نقش دارند و حتی رهبران ديسسنی در کشسسورهای

غير مذهبی تر، مثل آمريکا و برزيل، در امور مالياتی و زيست محيطی و غيره، بسسر افکسسار

عمومی اعمال نفوذ می کنند. اما با نگاهی نزديک تر در می يابيم که در اکسسثر اين مسسوارد

اديان سنتی به واقع نقشی حاشيه ای در رابطه با نقطه نظرات علم نوين بازی می کنند.

وقتی آيت اهلل خامنه ای می خواهد تصميم مهمی در بارة اقتصاد ايران بگيرد، نمی توانسسد

پاسخ الزم را در قرآن بيابسسد، زيسسرا عرب هسسای قسسرن هفتم اطالعسسات نسساچيزی در مسسورد

مشکالت و موقعيت های اقتصادهای صنعتی نوين و بازارهای مالی جهانی داشتند. پس

او يسسا معاونسسانش ناگزيرنسسد بسسه کسسارل مسسارکس، ميلتسسون فرايسسدمن، فردريسسک هايسسک و

اقتصادهای علمی نوين به دنبال جواب بگردند. خامنه ای برای بسسه دسسست آوردن درکی

از نرخ بهره، ماليات های پايين تر، خصوصی کسردن انحصسارات دولستی يسا امضسای يسک

توافق بين المللی برای تعرفة گمرکی، می توانسسد سسسپس از اقتسسدار و دانش ديسسنی خسسود
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استفاده کند تا يک پاسخ علمی را در خرقة اين يا آن سورة قرآن سرهم بندی کنسسد و

آن را به عنوان ارادة خداوندی به توده هسسا تحويسسل دهسسد. امسسا پوشسسش اهميت چنسسدانی

ندارد. وقتی شسما سياسست های اقتصسادی ايسران شسيعه و عربسستان سسعودی سسنی و

اسرائيل يهودی و هند هندو و آمريکای مسسيحی را بسا هم مقايسسه می کنيسد، اختالف

زيادی بين آن ها نمی بينيد.

متفکسرين مسسسلمان، يهسودی، هنسدو و مسسسيحی در طی قسرون نسوزدهم و بيسسستم

حصسساری در مقابسسل مسسادی گرايی نسسوين، کاپيتاليسسسم بی روح، و دسسست اندازهای دولت

ديوان ساالر کشيدند. آن ها وعده دادند که اگر فقط امکان می يافتنسسد، تمسسام مشسسکالت

مدرنيته را حل می کردند و يک نظام اجتماعی س اقتصادی کاماًل متفاوت را بسسر اسسساس

ارزش های معنوی جاودانی آئين خودشان بنا می کردند. بسيار خب، به آن هسسا چنسسدين

فرصت داده شد، و تنها کار قابل توجهی که کردند اين بود که رنگ بناهای اقتصادهای

نوين را عوض کردند و يک هالل ماه، يا صليب، يا ستارة داوود، و يا يک ُام بر پشت بام

آن ها نصب کردند.

درست مثل مورد باران سازی، وقتی نوبت به اقتصاد می رسد، يک تخصص طسسوالنی

جاليافتة متفکران دينی در بازتفسير متون دينی ناهماهنگ پشت آن است. خسسامنه ای،

صرف نظر از اين که چه سياست اقتصادی را انتخاب کند، می تواند هميشسسه آن هسسا را در

قالب قرآن بگنجاند. بدين ترتيب قرآن از يک منبع حقيقی دانش به يک منبع اقتسسدار

محض تنزل می کند. وقتی شما با يک ابهام اقتصادی پيچيده روبه رو می شويد، با دقت

مارکس و هايک را می خوانيد و اين به شما کمک می کند تسسا نظسسام اقتصسسادی را بهسستر

بفهميد، پديده ها را از يک زاوية جديد ببينيد و به راه حل های بالقوه بينديشيد. بعسسد از

اينکه پاسسسخی تسسدوين کرديسسد، سسسپس بسسه قسسرآن مراجعسسه می کنيسسد و آن را بسسه دقت

می خوانيد تا در آن سوره هايی بيابيد که اگر به حد کافی خيال پردازانسسه تفسسسير شسسوند

می تواننسسد آن راه حلی کسسه از مسسارکس و هايسسک گرفته ايسسد را بسسا آن هسسا توجيسسه کننسسد.

صرف نظر از راه حلی که می يابيد، چنانچه يک متفکر قرآنی خوبی باشيد هميشسه قسادر

خواهيد بود توجيهی برای آن بيابيد.

همين امر در مورد مسيحيت هم صدق می کند. يسسک مسسسيحی می توانسسد به آسسسانی

يک کاپيتاليست و يا يک سوسياليست باشد، و حتی اگر معدود چيزهايی کسسه عيسسسی

گفته صريحًا کمونيستی به نظر آيند، کاپيتاليست های خسسوب آمريکسسايی دوران جنسسگ
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سرد آن خطبه را از باالی يک کوه می خواندند بدون آنکه چندان متوجسسه مضسسمون آن

شده باشند. حقيقت اين است که »اقتصاد مسيحی«، »اقتصاد اسالمی« و يسسا »اقتصسساد

هندو« وجود ندارد.

منظور اين نيست که هيچ انديشة اقتصادی در کتسساب مقسسدس، يسسا قسسرآن و يسسا ودا

وجود ندارد. اين انديشه ها قديمی هستند. ماهاتمسسا گانسسدی بسسا مطالعسسة ودا يسسک هنسسد

مستقل بر پاية مجموعی از جوامع خودکفای زراعی را تجسم کرد، که هسسر کس در آن

لباس هسسای »خسسدی« خسسود را می ريسسسيد، بسسا صسسادراتی کم و وارداتی بسساز هم کمسستر.

معروفترين عکسش، او را هنگام ريسيدن پنبه نشان می دهد و او آن چسسرخ ريسسسندگی

اما اين چشم انداز آکادی غسسير قابسسل(سس ۱)کوتاه را سمبل جنبش ناسيوناليستی هند کرد.

انطباق با واقعيات اقتصاد نوين بسسود و بنسسابر اين چسسيز زيسسادی از آن تصسسوير درخشسسان

گاندی بر روی ميلياردها اسکناس روپية هندی باقی نمانده است.

نظريه های نوين اقتصادی بسيار سازگارتر از جذم های سنتی هستند، تا جايی کسسه

متداول شده کسسه حسستی درگيری هسسای آشسسکار ديسسنی را در عبسسارات اقتصسسادی تفسسسير

می کنند. اما هيچ کس فکر آن را نمی کنسسد کسسه عکس آن را انجسسام دهسسد. بسسرای مثسسال،

بعضسسی ها اسسستدالل می کننسسد کسسه مشسسکالت در ايرلنسسد شسسمالی ميسسان کاتوليک هسسا و

پروتستان ها وسيعًا آغشته به تخاصمات طبقاتی هستند. به شهادت حسسوادث گونسساگون

تاريخی، طبقات باال در ايرلند شمالی غالبًا پروتسسستان بودنسسد و طبقسسات پسسايينی اکسسثراً

کاتوليک بودند. بنابر اين آنچه که در نظر اول يک درگيری خداشناسانه در بارة ماهيت

مسيح می نمايد، در حقيقت يک نبرد مرسوم ميان فقير و غنی بسسوده اسسست. امسسا افسسراد

کمی عکس اين ادعا را می کننسسد، کسسه درگيری هسسای ميسسان چريک هسسای کمونيسسست و

 به واقع فقط پوششی بسسرای۱۹۷۰زمين داران کاپيتاليست در آمريکای جنوبی در دهة 

تخاصمات بسيار عميق تر در خداشناسی مسيحی بوده است.

پس در مواجهه با سؤاالت بزرگ قرن بيسسست و يکم چسسه کسساری از دين برمی آيسسد؟

برای مثال اين مورد را در نظر بگيريد که به هوش مصنوعی قدرت بدهيم تسسا در مسورد

زندگی مردم تصميم بگيرد س در چه رشته ای تحصيل کنند، چه شغلی داشته باشسسند و

با چه کسی ازدواج کنند. موضع يک مسلمان در اين رابطسسه چيسسست؟ موضسسع يهسسودی

چيست؟ اينجا موضع »مسلمان« يا »يهودی« وجود ندارد. بشر احتمسسااًل بسسه دو جنسساح

تقسيم می شود س آن ها که موافق دادن قدرت قابل توجه به هوش مصنوعی هسسستند،  و
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آن ها که با آن مخالفت می کنند. مسسسلمان ها و يهودی هسسا می تواننسسد در هسسر دو جنسساح

وجود داشته باشند، و موقعيت خود را با تفاسير خيال پردازانه از قرآن و تالمود توجيسسه

کنند.

گروه هسسای ديسسنی می تواننسسد مسسسلمًا در نظسسرات خسسود نسسسبت بسسه مسسسائل خاصسسی

سرسخت تر باشند و آن ها را متمايل به دگم های جاودانی و مقدس بگرداننسسد. در دهسسة

 خداشناسان آمريکای التين به »خداشناسی آزادسازی« رسيدند، که عيسسسی را۱۹۷۰

تا حدودی مثل چه گوارا می کرد. به همين شکل عيسی می تواند به سادگی به بحث در

بارة گرمايش جهانی فراخوانده شود، و کاری کند کسسه گسسويی مواضسسع سياسسسی جسساری

همان اصول دينی جاودانی هستند.

چنين چيزی در شرف وقوع است. مخالفت با تصسسميمات زيسسست محيطی چاشسسنی

»خطبه های آتش و باروت« کشيشان پروتستان آمريکا شسسده اسست، در حالی کسسه پسساپ

فرانسيس جنبشی را بر عليه گرمايش زمين، تحت نام مسيح رهبری می کنسسد )کسسه در

 تمام تغييرات در۲۰۷۰ پس شايد در سال (۲)نامة دوم پاپ »الوداتو سی« تقرير شده(.

جهان در مورد مسائل زيست محيطی انجام شود، صرف نظر از اين که پروتستان باشسسيد

يا کاتوليک. می تواند اين طور باشد که پروتستان ها با هر اعمال محسسدوديتی بسسر انتشسسار

کربن مخالف کنند، در حالی که کاتوليک ها بر باور بر نقل عيسی، کسسه مسسا بايسسد حافسسظ

محيط زيست باشيم، اصرار ورزند.

شما اين تفاوت را همچسسنين در خودروهسسای آن هسسا خواهيسسد ديسسد. پروتسسستان ها از

خودروهای بنزينی پرمصرف اس يووی استفاده خواهند کرد و کاتوليک ها با خودروهای

الکتريکی آرام به اطراف می روند که بر سپر آن نوشته شده »سياره را بسسسوزان سسس و در

جهنم بسوز!« حتی اگر بتوانند از قسمت های مختلف کتاب مقدس نقل هايی بيابند که

موضع آن ها را تقويت می کند، اما منبع واقعی، در تفاوت با اين نقل ها، همسسان نظسسرات

علمی و جنبش های سياسی خواهند بسسود، نسسه کتسساب مقسسدس. از اين چشسسم انداز، دين

به واقع نمی تواند کمسک چنسدانی بسه بحث هسای سياسست های بسزرگ زمسان مسا بکنسد.

همان طور که کارل مارکس گفت: دين تنها يک پوشش است.
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ماسههاربهويت:خطوطیمشکالت

اما وقتی مارکس دين را روبنايی معسسرفی می کسسرد کسسه نيروهسسای اقتصسسادی و فن آوری 

قدرتمند را در زير پوشش خود پنهان می کند، اغراق کرد. حتی اگر اسالم، هندوئيسسسم

يا مسيحيت تزئينات رنگارنگی بر روی ساختار اقتصادی نوين هستند، امسا مسردم اغلب

هويت خود را با همين تزئينات تعيين می کنند، و هويت مسسردم يسسک نسسيروی تسساريخی

اساسی به شمار می رود. نيروی انسسسانی بسسستگی بسسه همکسساری تسسوده ای دارد، همکسساری

توده ای بستگی به خلق هويت های توده ای دارد س و تمام هويت هسسای تسسوده ای بسسر پايسسة

داستان های تخيلی استوارند، نه بر حقايق علمی يا حتی بر ضرورت های اقتصسسادی. در

قرن بيست و يکم تقسيم بندی انسان ها به يهودی و مسلمان يا روسی و لهستانی هنوز

بستگی به اسطوره های دينی دارد. نشان داده شسسد کسسه تالش نازی هسسا و کمونيسسست ها

برای تعيين علمی هويت های نژادی و طبقاتی انسانی، شبه علمی و خطرناک هستند و

از آن پس دانشمندان کاماًل ميل خود را برای کمک به تعريف هسسر هسسويت »طسسبيعی«

برای انسان از دست داده اند.

بنابر اين اديان قرن بيست و يکم باران نمی آورنسسد، بيمسساری عالج نمی کننسسد، بمب

نمی سازند، اما تعيين می کنند که »ما« و »آن هسسا« کيسسستند، چسه کسسی را بايسسد شسسفا

دهيم، به چه کسی بايد بمب پرتاب کنيم. چنانچه در باال آمد، ميان شيعة ايران، سنی

عربستان سعودی و يهوديت اسرائيلی عماًل تفاوت های بسيار ناچيزی وجود دارد. همسسة

آن ها دولت های ملی ديوان ساالر هستند، همة آن ها کمابيش از سياست نظام سسسرمايه

پيروی می کنند، همة آن ها کودکان را در مقابل فلج اطفال واکسينه می کننسسد، و همسسة

آن ها برای ساختن بمب به شيمی دانان مراجعه می کنند. چيزی به اسم ديوان سسساالری

شيعه، کاپيتاليسم سنی، يا فيزيک يهودی وجود ندارد. پس چسسه بايسسد کسسرد تسسا مسسردم

احساس يگانگی داشته باشند، به يک قبيله وفادار باشسسند و بسسه قبيلسسة ديگسسر دشسسمنی

بورزند؟

اديان،  برای حک کردن خطوط استواری بر روی ماسه های متغير بشسسريت، از آداب

و شعائر و مراسم استفاده می کنند. شيعيان، سسسنی ها و يهوديسسان ارتسسدکس لباس هسسای

متفاوتی می پوشند، نيايش های متفاوتی دارند، و تابوهای متفاوتی دارند. اين سنت های

دينی گوناگون اغلب زندگی روزمره را آکنسسده از زيبسسايی می کننسسد، و مسسردم را تسسرغيب

می کنند تا از روی مهربانی و شفقت بسا يکسسديگر رفتسسار کننسسد. پنج بسسار در روز صسسدای
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آهنگين مؤذن هسسا در بازارهسسا، ادارات و کارخانه هسسا طنين انسداز می شسود و مسسلمانان را

فرامی خواند تا از فشار و شلوغی مشغله های دنيسسوی فاصسسله بگيرنسسد و سسسعی کننسسد بسسا

حقيقت جاودانی رابطه برقرار کنند. همسايگان هندوی آن هسسا ممکن اسسست بسسه کمسسک

نيايش های روزانة خاص خود )پوجا( به اين هدف برسند. خانواده های يهودی شب های

جمعة هر هفته برای خوردن يک خوراک خاص، شادی و قدرشناسسسی کنسسار هم جمسسع

می شوند. دو روز بعد، صبح يکشنبه، آوای ُکر انجيل مسيحی اميد را در ميليون ها نفسسر

بيدار می کند و به آن ها کمک می کند تا پيوندهای اجتماعی اعتمسساد و دوسسستی ايجسساد

کنند.

سنت های دينی ديگر دنيا را آکنده از زشتی می کند و مردم را وامی دارد تا از روی

پستی و قصاوت رفتار کنند. در ستايش از زن ستيزی ها يسسا تبعيضسسات گسسروهی ملهم از

دين چيز زيادی برای گفتن وجود ندارد. اما تمام اين اديسسان، چسسه زيبسسا و چسسه زشسست،

گروهی را پيوند می دهد و آن ها را از همسايگان شان جدا می کند. اگسسر از بسسيرون نگسساه

کنيم، آن سنت های دينی که در مردم تفرقه ايجاد می کنسسد، اغلب محسسدود هسسستند، و

فرويد وسواسی را که مردم نسبت به چنين موضوعاتی از خود نشسسان می دادنسسد، تحت

 امسا تفاوت هسای(۳)عنوان »خودشيفتگی برای اختالفات کوچک« به تمسخر می گسرفت.

کوچک در تاريخ و سياست می توانند عواقب پردامنه ای داشته باشند. به طور مثال اگسسر

شما همجنس گرای مرد يا زن باشيد، برای شما تفاوت ميان مرگ و زندگی است، خواه

در اسسسرائيل زنسسدگی می کنيسسد يسسا در ايسسران و يسسا در عربسسستان سسسعودی. در اسسسرائيل

 از حمايت قانون برخوردارند، و حتی خاخام هايی وجود دارنسسدLGBTsديگرجنس گرايان 

که ازدواج دو زن باهم را متبرک می دانند. همجنس گرايان در ايران به طور منظم مورد

اذيت و آزار قسسرار می گيرنسسد و حسستی اعسسدام می شسسوند. در عربسسستان سسسعودی يسسک

 حتی اجازة راندن خودرو هم نداشت سسس فقسسط کسسافی۲۰۱۸همجنس گرای زن، تا سال 

است زن باشد، همجنس گرای زن بودن به جای خود.

شايد بهترين مثال برای تداوم قدرت و اهميت اديسسان سسسنتی در دنيسسای نسسوين در

 يک ناوگان آمريکايی ژاپن را مجبور کرد تا دروازه هسسايش را۱۹۵۳ژاپن باشد. در سال 

به روی دنيای نسوين بساز کنسسد. دولت ژاپن در پاسسسخ، وارد يسک رونسسد سسريع و بسسسيار

موفقيت آميز مدرنيزاسيون )نوين سازی( شد و طی چند دهه به يک دولت ديوان سسساالر

قدرتمند بدل شد، که بر علم، کاپيتاليسم و آخرين دستاوردهای فن آوری  نظامی تکيسسه
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می کرد تا چين، روسيه را شکست دهد، تايوان و کره را اشسسغال کنسسد و نهايتسسًا ناوگسسان

آمريکايی را در بندر پرل هاربر غرق کنسد و امسپراتوری اروپسايی را در خساور دور ويسران

کند. اما ژاپن کورکورانه از برنامة غربی نسخه برداری نکرد. ژاپن مغرورانه مصمم بود تسسا

از هويت يگانه اش حفاظت کند و مطمئن باشد که ژاپن نوين به ژاپن وفادار باشسسد، نسسه

به علم، مدرنيته يا نوعی جامعة جهانی مبهم.

به اين منظور ژاپن از دين بومی شينتو به عنوان سنگ بنای هويت ژاپسسنی حمسسايت

کرد. دولت ژاپن در حقيقت شينتو را بازآفرينی کرد. شينتوی سسسنتی ملغمه ای از يسک

اعتقاد روح باور بود که به خدايان، ارواح و اشباح مختلفی بساور داشست و هسر دهکسده و

معبسدی ارواح و آداب محلی مسورد عالقسة خسود را داشست. دولت ژاپن در اواخسر قسرن

نوزدهم و اوايل قرن بيستم يسسک نسسسخة رسسسمی از شسسينتو بسه وجسسود آورد و همزمسسان

بسسسياری از سسسنت های محلی را منسسسوخ کسسرد. اين »شسسينتوی دولسستی« از تسسرکيب

انديشسسه های بسسسيار نسسوين مليسستی و نسسژادی شسسکل گسسرفت، کسسه حاکمسسان ژاپسسنی از

امپرياليسسست های اروپسسايی نسسسخه برداری کسسرده بودنسسد. هسسر عنصسسری در آئين بسسودا،

کنفوسيوس و اخالق سامورايی فئودال کسسه می توانسسست در تحکيم وفسساداری بسسه دولت

مفيد باشد به اين مجموعه اضافه شسسد. شسسينتوی دولسستی، بيش از هسسر چسسيز، پرسسستش

امپراتوری ژاپنی را به عنوان اصل غايی خود تقديس می کرد، که تداومی بسسود از نسسسل

(۴)مستقيم آماتراسو، الهة خورشيد، و خود دولت چيزی کمتر از يک خدای زنده نبود.

اين معجون عجيب قديم و جديد در نظر اول انتخاب بسيار نامناسبی برای دولسستی

که به يک دورة سقوط نوين سازی پا می گذاشت، جلوه می کرد. يک خدای زنده؟ ارواح

روح باور؟ اخالق فئودالی؟ اين به جای اين که يک قدرت صنعتی نوين باشد، بيشتر بسسه

يک رهبری نوسنگی شباهت داشت.

اما اين کارايی معجزه آسايی داشت. ژاپن در سرعتی نفس گير نوين شد، و همزمان

يک وفاداری متعصبانه نسبت به دولت پرورانده شد. بهترين سمبل شناخته شده بسسرای

موفقيت شينتوی دولتی اين حقيقت است که ژاپن اولين قدرتی بود کسسه موشسسک های

هدايت شوندة دقيق را ساخت و از آن استفاده کرد. دهه ها قبل از آنکه آمريکا بمب های

هوشمند را منفجر کرد، و در زمانی که آلمان نازی شروع به توزيع »راکت های وی تو«

بی صدا می کرد، ژاپن ده ها کشتی متفقين را با موشک های هدايت شسسوندة دقيسسق غسسرق

کرد. ما اين  موشک ها را به عنوان »کاميکاز« )خلبانان انتحاری( می شناسيم. آنجسسا کسسه
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در تسليحات امروزی هدايت شوندة دقيق هدف يابی توسط کامپيوترها انجام می شسسود،

کاميکازها هواپيماهای معمولی، مجهز به مواد انفجاری بودند و توسط خلبانان انسسسانی

هدايت می شدند، که در مأموريت های يک طرفه کشته می شدند. يک چسسنين اشسستياقی

محصول روح ايثارگر تحقير کنندة مرگ بود که توسط شينتوی دولتی پرورش يسسافت.

۵بنابر اين کاميکاز بر ترکيبی از فن آوری  فوق نوين با تلقين دينی فوق نوين استوار بود.

امروزه، کشورهای زيادی، دانسته يا ندانسته، از نمونة ژاپنی پيروی می کنند. آن هسسا

ابزارهای جهانی و ساختارهای مدرنيته را به کار می گيرند و همزمان بسر اديسان سسسنتی

تکيه می کنند تا يک هسسويت ملی يگانسسه بسسه وجسسود آورنسسد. ارتسسدکس  های مسسسيحی در

روسيه، کاتوليک ها در لهستان، شسسيعه های اسسسالمی در ايسسران، وهسسابيون در عربسسستان

سعودی و يهوديت در اسرائيل کمابيش نقش شينتوی دولتی ژاپسسنی را ايفسسا می کننسسد.

اديان، صرف نظسسر از اين کسسه چقسسدر قسديمی باشسسند، می تواننسسد بسا کمی قسوة تخيسل و

بازتفسير، تقريبسسًا هميشسسه بسسا آخسسرين ابزارهسسای فسسنی و ظريف تسسرين مؤسسسسات نسسوين

درآميزند.

در بعضی موارد دولت ها بايد يک دين کاماًل جديدی بيافريننسسد کسسه هسسويت يگانسسة

آن ها را تقويت کنسد. افراطی تسرين نمونسة امسروزی می توانسد کسرة شسمالی، بسه عنسوان

مستعمرة پيشين ژاپن باشد. رژيم کرة شمالی توده های خود را با يسسک دين متعصسسبانة

دولتی به نام »جوچه« مسخ می کند، که ترکيبی است از مارکسيسم س لنينيسم، برخی

سنت های باستانی کره ای، يک باور نژادپرستانه به خلسسوص يگانسسة نسسژاد کسسره ای و يسسک

خداگونه سازی سلسلة خانوادگی کيم ايسسل سسسونگ. اگرچسسه کسسسی ادعسسا نمی کنسسد کسسه

خاندان کيم اخالف الهة خورشيد هستند، بلکسسه تقريبسسًا بسسا اشسستياقی آتشسسين تر از هسسر

خدايی در تاريخ مورد ستايش قرار می گيرند. شايد با آگاهی از اين که چطور امپراتوری

ژاپنی نهايتًا به زانو درآمد، دين کره ای جوچه به مدتی طوالنی بسسر افسسزودن سسسالح های

هسته ای به مجموعة خود تأکيد می کرد و تحول خود را به عنوان وظيفه ای مقدس که

شايستة بزرگترين ايثارها بوده، ترسيم می کرد.
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ناسيوناليسمدستيار

صسسرف نظسسر از اين کسسه فن آوری  چگونسسه تحسسول يابسسد، انتظسسار می رود کسسه در تعسسيين

هويت های دينی بحث  ها حول چگونگی اعمال نفوذ بر استفاده از فن آوری  هسسای جديسسد

ادامه يابند، تا شايد نيروی تسلط بر جهان را در خود بازيابند. جديدترين موشسسک های

هسته ای و بمب های سايبری می توانند در به کرسی نشسساندن همسسان بحث هسسای ديسسنی

دوران قرون وسطی مورد استفاده قرار گيرند. اديسسان، شسسعائر و آئين هسسا تسسا زمسسانی کسسه

نيروی بشر بر همکاری توده ای استوار است و تا زمانی که همکاری توده ای بر پاية باور

بر افسانه های مشترک استوار است، باقی خواهند ماند.

متأسفانه تمام اين ها، اديان سنتی را به بخشی از مشکالت بشر تبديل می کند، نسسه

راهگشا. اديان هنوز قدرت سياسی زيادی دارند، تا جايی که می توانند هويت هسسای ملی

بيافرينند و حتی آتش جنگ جهانی سوم را شعله ور کنند. اما تسسا جسسايی کسسه بسسه حسسل

مشکالت جهانی قرن بيست و يکم برمی گردد، به نظر نمی آيد کسسه چسسيزی بسسرای ارائسسه

داشته باشند و بيشتر مشکل آفرين هستند. اگرچه بسياری از اديان سسسنتی ارزش هسسای

جهانی را می پذيرند و داعية اعتبار کهکشانی دارند، اما در حال حاضر عمدتًا به عنسسوان

دستماية ناسيوناليسم نوين به کار گرفته می شوند، چه در کرة شمالی، روسيه، ايران يا

اسرائيل. از اين رو اديان مانعی برای فراگذشتن از اختالفات ملی، به منظور يسسافتن راه

حل های جهانی برای مقابله با تهديدات جنسسگ هسسسته ای، فروپاشسسی زيسسست محيطی و

نوين سازی فنی هستند.

بنابر اين، وقتی ما به بحث مربسسوط بسسه گرمسسايش جهسسانی يسسا گسسسترش سسسالح های

هسته ای می پردازيم، رهبران شيعه ايرانيان را ترغيب می کنند تسسا بسسه اين مشسسکالت از

دريچة تنگ ايرانی بنگرند، خاخام های يهودی اسرائيلی ها را ترغيب می کنند تا عمسسدتًا

به آنچه که به صالح اسرائيل است اهميت بدهنسسد، و کشيشسسان ارتسسدکس از روسسسی ها

می خواهند تا قبل از هر چيز به مصالح روسی بينديشند. خب، باالخره ما قسسوم منتخب

خداونديم، پس آنچه که برای قوم ما خوب اسست، خسدا را هم خوشسسنود خواهسسد کسسرد.

قطعًا برخی حکيمان ديسسنی هم هسسستند کسسه خودبرزگ بينی هسسای ناسيوناليسسستی را رد

می کنند و چشم اندازهای بسيار جهانی تری دارند. امسسا متأسسسفانه در اين زمسسان چسسنين

حاکمانی قدرت چندانی در دنيای سياست ندارند.
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ما اکنون در جای خود ميخکوب شده ايم. بشريت اکنسسون يسسک تمسسدن واحسسد برپسسا

می کند و مشکالتی نظير جنگ هسته ای، فروپاشی زيست محيطی و نوين سسسازی فسسنی

تنها در بُعد جهانی قابل حل هستند. از طرف ديگسر ناسيوناليسسسم و دين هنسسوز تمسسدن

انسانی را به اردوهای مختلسسف و اغلب متخاصسسم تقسسسيم می کننسسد. اين تصسسادم ميسسان

مشکالت جهانی و هويت های محلی خود را در بحران هايی متبلور می کند کسسه اکنسسون

گريبان پيمان اروپا را س به عنوان بزرگترين جامعسسة چنسدفرهنگی سسس گرفتسسه اسست. بسسر

اساس وعده های جهانی ارزش های ليبرالی، پيمان اروپا، در معضالت حفظ يکپارچگی،

مهاجرت و تجزيه دست و پا می زند.
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مهاجرتها

ديگرباشندازبرخیبهترمیتوانندفرهنگهابعضی

اگرچه جهانی سسسازی وسسسيعًا تفاوت هسسای فسسرهنگی در سراسسسر سسسياره را کسساهش داده،

همزمان رابطه با بيگانگان را بسيار آسانتر کرده است و نسسسبت بسسه ويژگی هسسای عجيب

آن ها آشفته می شود. تفاوت بين آنگلوساکسون  انگيس و پاالی امپراتوری هنسسد بسسسيار

بيشتر از تفاوت بين بريتانيای نوين و هند نوين بود س اما بريتيش ايرويز در زمان شسساه

آلفرد کبير پرواز مستقيمی بين دهلی و لندن نداشت.

هرچه انسان های بيشتر و بيشتری مرزهای بيشسستر و بيشسستری را در جسسست وجوی

کار، امنيت و آيندة بهتر پشت سر می گذاشتند، چالش های رويارويی، ادغام يسسا اخسسراج

خارجی ها موجب استهالک نظام سياسی و هويت های جمعی س که در دوران سيال تری

شکل گرفته بود س می شود. اين مشکل در هيچ جای ديگری به اندازة اروپا حاد نيست.

پيمان اروپا بر وعدة فراتر رفتن از تفاوت هسسای فسسرهنگی ميسسان فرانسسسوی ها، آلمانی هسسا،

اسپانيايی ها و يونانی ها ساخته شد. اما ممکن اسسست بسسه دليسسل نسساتوانی اش در گسسردهم

آوردن ويژگی هسسای فسسرهنگی اروپائيسسان و مهسساجرين آفريقسسايی و خسسارو ميسسانه ای در

چهارچوب مجموعة خود فرو ريزد. عجيب اين است که اروپا س عليرغم داشسستن چسسنين

تعداد کثيری از مهاجرين س موفقيت بزرگی در ساختن يک نظام چندفرهنگی کامياب

کسب کرد. سوری ها می خواهند به جای مهاجرت به عربستان سعودی، ايسسران، روسسسيه



۱58

يا ژاپن به آلمان مهاجرت کنند، نه از اين جهت که آلمان ثروتمندتر و  يسسا نزديک تسسر از

تمام مقاصد بالقوة ديگر است، بلکه به اين دليل کسسه آلمسسان سسسابقة بسسسيار بهسستری در

پذيرفتن مهاجرين دارد.

مسسوج رو بسسه افسسزايش پناهنسسدگان و مهسساجرين واکنش هسسای مختلفی را در ميسسان

اروپائيان برمی انگيزد، و به بحث های ناخوشايندی در بارة هويت و آيندة اروپسسايی دامن

می زند. بعضسی از اروپائيسان خواهسان اين هسستند کسه اروپسا درهسای خسود را بسه روی

مهاجرين ببندد: آيا اين ها به آرمان های مدارا و چندفرهنگی خيانت می کنند، يا فقسسط

گام های محتاطانه  ای برای جلوگيری از فاجعه برمی دارند؟ برخی ديگر هم خواهان بسساز

نگه داشتن بيشتر دروازه ها هستند: آيا آن ها به هستة ارزش های اروپايی وفادارنسسد، يسسا

اينکه قصد تحميل توقعات غسسيرممکن بسسر پسسروژه اروپسسايی را دارنسسد؟ بحث مربسسوط بسسه

مهاجرت اغلب به درگيری های پر سرو صدا تنزل می کنسسد کسسه در آن هيچ طسسرفی بسسه

ديگری گوش نمی کند. شايد بهتر باشد تا برای روشن شدن موضسسوع، مهسساجرت را بسسه

عنوان يک قرارداد با سه شرط يا مقولة پايه ای بنگريم:

: ميزبان به مهاجرين اجازة ورود می دهد.شرط اول

: مهاجرين در پاسخ بايد حداقل هنجارها و ارزش های پسسايه ای کشسسورشرط دوم

ميزبان را بپذيرند، حتی اگر اين به معنی دست کشيدن از برخی از هنجارهسسا و

ارزش های سنتی شان باشد.

: اگر مهاجرين به حد کافی ادغام شوند، بسه مسرور زمسان بسه اعضسایشرط سوم

کشور ميزبان، با حقوق برابر بدل می شوند. »آن ها« »ما« می شوند.

اين سه شرط، به سه بحث مجزا برای روشن شدن دقيق تر موضسسوع دامن می زنسسد.

سپس بحث چهارمی می تواند شکل گيرد تا اين سه بحث را به سرانجام برساند. وقسستی

مسسردم در بسسارة مهسساجرت گفت وگسسو می کننسسد، اغلب در اين چهسسار بحث ابهسسام ايجسساد

می کنند، به طوری کسه کسسی بسه درسسستی درک نمی کنسد کسه در واقسسع بحث در بسارة

چيست. از اين رو بهتر اين است که هر بحث را جداگانه دنبال کنيم.

 اولين بند قسسرارداد مهسساجرت می گويسسد کسسه کشسسور ميزبسسان مهسساجرين رابحث اول:

می پذيرد. اما آيا اين يک وظيفه است يا لطف؟ آيا کشور ميزبان مجبور است مرزهسسای
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خود را به روی همه باز کند، يا آيا حق انتخاب و دسسست چين کسسردن، و حسستی متوقسسف

کردن کامل مهاجرت را هم دارد؟ طرفداران مهاجرت فکرمی کننسسد کسسه کشسسورها يسسک

وظيفة اخالقی دارند تا نه فقط پناهنسسدگان، بلکسسه همچسسنين مسسردم کشسسورهای بسسسيار

فقيری، که در جست وجوی کار و آيندة بهتر هستند، را هم بپذيرند. به خصوص در يک

دنيای واحد تمام انسان ها تعهدات اخالقی در قبال يکديگر دارند و آن هسسايی کسسه فاقسسد

چنين حس مسئوليتی هستند، خودخواه و حتی نژادپرست هستند.

عالوه بر اين، بسسسياری از طرفسسداران مهسساجرت معتقدنسسد کسسه جلوگسسيری کامسسل از

مهاجرت غيرممکن است، صرف نظر از اين که کشورها چقدر ديوار و حصار به دور خود

بکشند، باز مردم درمانده راه خود را به داخل باز می کنند. پس بهتر است تا، بسسه جسسای

اين که يک دنيای عظيم زيرزمينی قاچاق انسان و کارگران غيرقانونی و کودکان بسسدون

شناسنامه به وجود آوريم، مهاجرت را قانونی کنيم و به طور علنی با اين معضسسل روبه رو

شويم.

مخالفين مهاجرت پاسخ می دهند کسسه می تسسوان بسسا اعمسسال قسسدرت بسسه حسسد کسسافی

مهاجرت را به طسور کامسسل متوقسسف کسسرد، و شسسايد بسه جسز مسورد پناهنسدگانی کسه در

کشورهای همسايه از اذيت و آزار وحشيانه فرار می کنند، هيچگسساه اجبسساری بسسرای بسساز

کردن مرزهای خسسود ندارنسسد. شسسايد ترکيسسه يسک وظيفسسة اخالقی داشسسته باشسد تسسا بسه

پناهندگان درماندة سوری اجازه دهد تا از مرزهايش عبور کنند. اما اگر اين پناهندگان

سعی کنند به سوئد مهاجرت کنند، سوئدی ها تعهدی ندارند تسسا آن هسسا را بپذيرنسسد. تسسا

جايی که به مهاجرينی که در جست وجوی کسار و رفسساه هسستند مربسسوط می شسسود، اين

کاماًل به عهدة کشور ميزبان است که آيا می خواهد آن هسسا را بپسسذيرد و در اين صسسورت

تحت چه شرايطی.

مخالفين مهاجرت معتقدند که يکی از پايه ای ترين حقوق هر تجمع انسانی، چه به

شکل ارتش باشد و چه اجتماع مهاجرين، محافظت از خسسود در مقابسسل تعسسرض اسسست.

سوئدی ها با کار طاقت فرسا و ايثارهسسای بی شسسمار يسسک دمکراسسسی ليسسبرالی بسسه وجسسود

آورده اند و اگر سوری ها در انجام چنين کاری ناموفق بوده اند، نبايد سسوئدی ها را بسرای

آن مقصسسر دانسسست. اگسسر رأی دهنسسدگان سسسوئدی ديگسسر مهسساجرين سسسوری بيشسستری

نمی خواهند س حال به هر دليل س پس اين حق آن ها است که از پذيرش آن ها سسسر بسساز

زنند. و اگر آن ها مهاجرينی را بپذيرند، بايد اين را مطلقًا نشانة لطف  آن ها دانست، نسسه
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تعهدی که بايد به آن گردن بگذارند. اين بدين معنی است که مهاجرينی که به سسسوئد

پذيرفته می شوند، بايد برای آنچه کسسه گرفته انسسد عميقسسًا قدرشسسناس باشسسند، نسه اينکسسه

ليستی از شروط در پيش روی آن ها قرار دهند، گويی که کشور خودشان است.

مخالفين مهاجرين عالوه بر اين معتقدند که کشور ميزبان می تواند برای مهاجرين

هر سياستی که صالح می داند، اعمال کند و آن ها را نسسه فقسسط بسرای سسسابقة کيفسسری و

توانايی های حرفه ای، بلکه حتی برای اموری مثل اعتقادات دينی، تحت نظارت داشسسته

باشد. اگر کشوری مثل اسرائيل بخواهد تنها يهوديان را بپذيرد و کشوری مثل لهستان

هم پناهندگان خاور ميانه را، به اين شرط کسسه مسسسيحی باشسسند، بپسسذيرد ممکن اسسست

ناخوشايند به نظر برسد، اما کاماًل با آرای اسرائيلی ها و لهستانی ها سازگاری دارد.

آنچه که موضوع را پيچيده می کند اين است که مردم در بسياری از موارد همزمان

می خواهند کيک را بخورند و آن را حفظ کنند. کشورهای فراوانی هستند که نسبت به

مهاجرين غيرقانونی حساسيتی نشان نمی دهند يا اين که حتی به طور موقت کسسارگران

خارجی را می پذيرند، اما آن ها می خواهند از نيروی کار ارزان و استعدادهای خارجی ها

بهره برداری کنند. با اين وجود، جايگاهی قانونی برای آن ها در نظر نمی گيرنسسد و اعالم

می کنند که مهاجرت نمی خواهند. اين در درازمسسدت می توانسسد مسسوجب ايجسساد جوامسسع

سلسله مراتبی شود که در آن طبقات باالی دارای حقوق کامل شهروندی خارجی هسسای

فاقد قدرت طبقة پايينی را استثمار می کنند، همسسان طور کسسه اکنسسون در قطسسر و چنسسد

کشور ديگر نواحی خليج وجود دارد.

تا وقتی که اين بحث به راه حلی نرسد، پيدا کردن پاسخی برای سؤاالت بعدی در

مورد مهاجرت بسيار دشوار خواهد شد. از آنجا که طرفداران مهاجرت فکر می کنند که

انسان ها حق مهاجرت به هر کجا که مايل باشند را دارند و کشورهای ميزبسسان وظيفسسه

دارند تا آن ها را بپذيرند، وقتی حق مهاجرت زير سسسؤال می رود و کشسسورها از پسسذيرش

آن ها سر باز می زنند، از نظر اخالقی به خشم می آيند. يسسک چسسنين بينشسسی مخسسالفين

مهاجرت را شگفت زده می کند. آن ها مهاجرت را يک امتياز و پذيرش مهاجرين را يسک

لطف می دانند. چرا مردم فقط به دليل نپذيرفتن مهاجرين به کشور خودشان بايسسد بسسه

نژادپرست بودن و فاشيست متهم شوند؟

بديهی است که حتی اگر پذيرش مهاجرين يک لطف است، نه وظيفه، وقتی آن ها

در کشور ميزبسسان اسسستقرار می يابنسسد، رفته رفتسسه وظسسايف بی شسسماری در قبسسال آن هسسا و
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فرزندان شان شکل خواهد گرفت. بنابر اين نمی توان امروز يهودستيزی را در آمريکا بسسا

اين بهانه توجيه کرد که »ما با پذيرفتن مادر مادربزرگ شسسما بسسه اين کشسسور در سسسال

 به او لطف کرديم، پس االن می توانيم با شما هر طسسور کسسه مايسسل باشسسيم رفتسسار۱۹۱۰

کنيم«.

بند دوم قرارداد مهاجرت می گويد که اگر آن ها پذيرفته شوند، مهاجرين بحث دوم:

موظفند تسا در فرهنسگ محلی ادغسام شسوند. امسا اين ادغسام چسه مرزهسايی دارد؟ اگسر

مهاجرين از يک جامعة پدرساالر به جامعه ای ليبرال مهاجرت کننسسد، بايسسد فمينيسسست

شوند؟ اگر از کشوری عميقًا مذهبی بياينسسد، ملسسزم هسسستند تسسا يسسک جهسسان بينی غسسير

مذهبی را بپذيرند؟ آيا آن ها بايد از الگوهای سسسنتی پوشسسش و تابوهسسای غسسذايی خسسود

دست بردارند؟ مخالفين مهاجرت مايلند اين سطح تطبيق پذيری را باال ببرند، در حالی

که طرفداران مهاجرت اين سطح را بسيار پايين تر می آورند.

طرفداران مهاجرت معتقدند که خسسود اروپائيسسان بسسسيار از هم متفاوتنسسد و جمعيت

بومی شان دارای طيف وسيعی از عقايد، عسادات و ارزش هسسا هسستند. اين دقيقسسًا همسسان

چيزی است که اروپا را پرطراوت و قوی می کند. چرا مهاجرين بايد ناچار باشسسند خسسود

را با يک هويت اروپايی تخيلی منطبق کنند کسسه اروپائيسسان معسسدودی بسسه واقسسع بسسه آن

پايبندند؟ آيا می خواهيسد مسسلمانان بريتانيسا را مجبسور کنيسد تسا مسسيحی شسوند، در

حالی که بسياری از شهروندان بريتانيايی به ندرت به کليسا می روند؟ آيسسا از مهسساجرين

پنجاب انتظار داريد که از ادويه های کاری و ماساالی خسسود دسسست بردارنسسد و مسساهی و

چيپس و پودينگ يورک شاير بخورند؟ اگر اروپا يک هستة ارزشسسی واقعی دارد، همسسان

ارزش های ليبرالی مدارا و آزادی هستند، و معنی آن اين است که اروپائيان بايد نسبت

به مهاجرين هم با مدارا رفتار کنند، و تا جايی که ممکن است آن ها را آزاد بگذارند تسسا

از سنت های خودشان پيروی کننسسد. چسسنين چسسيزی صسسدمه ای بسسه آزادی هسسا و حقسسوق

انسان های ديگر نمی زند.

مخالفين مهاجرت می پذيرند که مدارا و آزادی جزء مهم ترين ارزش هسسای اروپسسايی

هستند، و بسسسياری از گروه هسسای مهسساجر سسس به ويسسژه از کشسسورهای اسسسالمی سسس را متهم

می کنند که مسدارا نمی کننسسد، زن سستيزند، از همجنس گسرايی بيزارنسد و يهودسسستيزند.

درست به اين دليل که اروپسسا مسسدارا را می سسستايد، نمی توانسسد افسراد بسسسيار زيسسادی کسسه

مداراجو نيستند را بپذيرد. جامعة مداراجو می تواند با اقليت های غسسير ليسسبرال کوچسسک
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کنار آيد، اما اگر شمار چنين افراطيونی از مرز معينی فراتر رود، ماهيت تمامی جامعسسه

عوض خواهد شد. اگر اروپا مهاجرين بسيار زيادی را از خاور ميانه بپسسذيرد، در نتيجسسه

اروپا به خاور ميانه شبيه خواهد شد.

مخالفين مهاجرت ديگری هم هستند که بسيار فراتر از اين می روند. آن هسسا اشسساره

می کنند که يک جامعة ملی بسيار بيشتر از اجتماعی از مردمی اسست کسه بسا يکسديگر

مدارا می کنند. از اين رو کافی نيست که مهاجرين به معيارهای اروپايی مسسدارا پايبنسسد

باشند. آن ها بايد همچنين بسياری از شاخصه های يگانة فرهنگ بريتانيايی، آلمانی يسسا

سوئدی را س هر چه که باشند س بپذيرند. فرهنسسگ محلی بسسا پسسذيرش آن هسسا در معسسرض

خطر بسيار بزرگ اضمحالل قرار می گيرد و دليلی هم وجسسود نسسدارد تسسا چسسنين بهسسای

سنگينی پرداخته شود. فرهنگ محلی تنها می تواند به طور مشسسروط، در مقابسسل ادغسسام

کامل، برابری کامل اهدا کند. اگر مهاجرين با برخی عادات رفتسساری نامسسأنوس مشسسکل

دارند، می توانند به جای ديگری بروند.

دو مشکل کليدی در اين بحث عدم توافسسق بسسر سسسر نامسسداراجو بسسودن مهسساجرين و

اختالف بر سر هويت اروپايی وجود دارد. اگر مهاجرين به واقع بسسرای نامسسداراجو بسسودن

عالج ناپذير گناهکار شناخته می شوند، اروپائيان ليبرال بسياری هم، که در حال حاضر

از مهاجرت دفاع می کنند، دير يا زود تغيير موضع خواهنسسد داد و بسسا شسسدت در مقابسسل

آن ها قرار خواهند گرفت. در نتيجه، اگر اکثر مهاجرين نشان دهند که در بينش خسسود

نسبت به دين، جنسيت و سياست ليبرال بلندنظر هستند، بعضی از مؤثرترين بحث هسسا

بر عليه مهاجرت را خنثی خواهند کرد.

اين هنوز بحث هويت های ملی يگانة اروپا را باز می گذارد. مدارا يک ارزش جهسسانی

است. آيا انواعی از هنجارها و ارزش های يگانة فرانسوی يا دانمارکی وجود دارد که بايد

توسط هر کسی که به فرانسه يا دانمارک مهاجرت می کند، پذيرفته شسسوند؟ تسسا زمسسانی

که اروپائيان در بارة اين سؤال آشکارا متفاوتند، به سختی می توانند سياسسست روشسسنی

۵۰۰در بارة مهاجرت داشته باشند. برعکس، وقتی اروپائيان آن ها را می شناسسسند، پس 

ميليون اروپايی نبايد مشکلی در پذيرفتن )يسسا اخسسراج( يسسک ميليسسون پناهنسسده داشسسته

باشند.

بنسسد سسسوم در قسسرارداد مهسساجرت می گويسسد کسسه اگسسر مهسساجرين تالشبحث سسسوم: 

صادقانه ای برای ادغام انجام دهنسسد سسس و به خصسسوص ارزش مسسدارا را بپذيرنسسد سسس کشسسور
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اما دقيقًا چه زمانی. ميزبان متعهد می شود آن ها را به عنوان شهروند درجة اول بپذيرد

الزم است تا مهاجرين به عنوان اعضای کامل جامعه شناخته شوند؟ آيا مهاجرين نسل

اول الجزايری س چنانچه بعد از بيست سال زندگی در فرانسه به عنوان فرانسوی کامسسل

به رسميت شناخته نشوند س بايد احساس ناخوشايندی داشته باشند؟ مهسساجرين نسسسل

 به فرانسه آمدند، بايد چه احساسی داشسسته۱۹۷۰سومی که پدربزرگ هايشان در دهة 

باشند؟

طرفداران مهاجرت توقع دارند تا مهاجرين سريعًا به عنوان شهروند پذيرفته شوند،

.در حالی که مخالفين مهاجرت خواهان يک دورة آزمايشی بسيار طسسوالنی تری هسسستند

از نظر طرفداران مهاجرت، اگر با مهاجرين نسل سوم همچون شسسهروندان برابسسر رفتسسار

نشود، به اين معنی خواهد بود که کشور ميزبان به تعهدات خود پايبند نبسسوده اسسست و

اگر اين به تنش ، خصومت  و حتی خشونت بينجامد، کشور ميزبان فقط بايد خود را به

در نظسسر مخسسالين مهسساجرت، اين انتظسسارات. دليل نامداراجو بودن خودش سرزنش کند

اگر پدربزرگان شما. مهاجرين بايد صبور باشند. غلوآميز بخش عظيمی از مشکل است

چهل سال قبل به اينجا آمدند و شما اکنون س به دليل اينکه با شما هم تراز با بومی هسسا

 اين اسسست کسسه شسسما درةرفتار نشده س در خيابان ها شورش به پا می کنيد، نشان دهند

.آزمون شکست خورده ايد

مشکل اصلی در اين بحث شکاف ميسان زمان بنسدی شخصسی و زمان بنسدی جمعی

پسسذيرفتن کامسسل گروه هسسای.  نگرش جمعی، زمانی کوتاه استةچهل سال از زاوي. است

تمسسدن های پيشسسينی کسسه. خارجی توسط جامعه ظرف چند دهه توقع نابه جسسايی است

خارجی ها را به عنوان شهروندان برابر در خسسود می پذيرفتنسسد سسس مثسسل امسسپراتوری روم،

خالفت اسالمی، امپراتوری چين و اياالت متحده س همه به چند سده س نه چند دهسسه س

.وقت نياز داشتند تا اين تحول را به انجام رسانند

بسسرای نوجسسوانی کسسه.  نگرش فردی می تواند يک ابديت باشدةاما چهل سال از زاوي

بيست سال بعد از مهاجرت پدربزرگش به فرانسه متولد شده است، سفر از الجزايسر بسه

او و تمسام دوسستانش اينجسا. شهر مارسی فرانسه يک تاريخ طوالنی احسساس می شسود

متولد شده اند و به جسسای عسسربی بسسه فرانسسسه صسسحبت می کننسسد و هيچگسساه در الجزايسسر

و اکنون مردم به او می گويند کسسه. فرانسه تنها خانه ای است که او می شناسد. نبوده اند

«.برگردد» او نيست و او بايد به مکانی که هرگز در آن زندگی نکرده ةاين خان
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اين، شبيه به اين می ماند که شما بذر درخت اوکاليپتوس را از اسسستراليا بياوريسسد و

 تهساجمیةاز چشم انداز زيست محيطی، درخت اوکاليپتوس يک گونس. در فرانسه بکاريد

است و نياز به گذشت نسل ها دارد تا گياه شناسان آن را به عنوان گياه بسسومی اروپسسايی

. نگرش يک درخت معين، او يسسک درخت فرانسسسوی استةاما از زاوي. طبقه بندی کنند

اگر بخواهيسسد آن را از. اگر شما آن را با آب فرانسوی آبياری نکنيد، پژمرده خواهد شد

ريشه درآوريد، متوجه خواهيد شد کسسه در عمسسق خسساک فرانسسسه ريشسسه دوانسسده اسسست،

.درست مثل درختان کاج و بلوط محلی

در رأس تمسسام اين اختالفسسات در خصسسوص تعريسسف دقيسسق قسسرارداد بحث چهسسارم:

آيا هسسر دو جنسساح مهاجرت، سؤال نهايی اين است که آيا قرارداد به واقع عمل می کند؟

به تعهدات خود پايبندند؟

مخالفين مهسساجرت اسسستدالل می کننسسد کسسه مهسساجرين شسسرايط بحث دوم را عملی

آن ها تالش صسسادقانه ای بسسرای ادغسسام شسسدن نمی کننسسد و بسسسياری از آن هسسا. نمی کنند

بنسسابر اين کشسسور ميزبسسان دليلی بسسرای. تمايالت نامداراجو و نظريسسات متعصسسبانه دارند

نسسدارد،( به رسميت شناختن آن ها به عنوان شهروندان برابر)متحقق کردن بحث سوم 

اگسسر(. آن هسسا را بپسسذيرد)و داليل زيادی دارد تا بحث اول را مورد بسسازنگری قسسرار دهسسد 

مهاجرينی از فرهنگ های خاصی همواره عدم تمايل خسسود را در پايبنسسدی بسسه قسسرارداد

مهاجرت ثابت کرده اند، چسسرا افسسراد بسساز هم بيشسستری را بپسسذيريم، و مشسسکل را بسساز هم

بزرگ تر از اين کنيم؟

طرفداران مهاجرت پاسخ می دهند که اين کشور ميزبان است کسسه در انجسسام تعهسسد

 اکسثريتةکشورهای ميزبان، عليرغم تالش هسای صسادقان. خود به قرارداد قصور می کند

عظيم مهاجرين، شرايط را برای ادغام مهاجرين دشوار می کنند، و باز هم بدتر اين کسسه

با مهاجرينی که به گونه ای موفقيت آميز ادغام شده اند،  حتی در نسل دوم و سوم هنوز

طبعًا ممکن است که هيچ يک از دو جنسساح.  دوم رفتار می شودةبه عنوان شهروند درج

نسبت به تعهدات خود پايبند نباشد، و به اين شکل يک دور باطل پرشتاب  بسسه رنجش

.و سوء ظن های دو جناح دامن می زند

اين بحث چهارم بدون ايجاد شفافيت در تعيين دقيق سسسه بحث قبلی خسسود قابسسل

تا زمانی که مشخص نشود که پذيرش مهاجرين يسسک لطسسف اسسست يسسا. حل نخواهد بود

وظيفه؛ چه سطحی از ادغام مهاجرين کافی است؛ و بعد از چه مسسدت زمانی کشسسورهای
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ميزبان بايد مهاجرين را به عنسسوان شسسهروندان برابسسر بسسه رسسسميت بشناسسسند، مسسا قسسادر

يک مشکل ديگر. نخواهيم بود قضاوتی در بارة پايبندی طرفين به تعهدات خود بکنيم

وقتی قرارداد مهاجرت را بررسی می کنيم، هر جناحی بسيار بيشستر.  نگرش استةشيو

اگسسر يسک. از آن که بر تفاهم تأکيد داشسسته باشسد، بسر نقض قسرارداد پافشساری می کند

ميليون مهاجر شهروندانی تابع قانون باشسسند، امسسا صسسد نفسسر بسسه گروه هسسای تروريسسستی

بپيوندند و به کشور ميزبان حمله کنند، آيسسا بسه اين معسسنی خواهسسد بسسود کسه تمسساميت

مهاجرين به قرارداد پايبند بوده اند،  يا آن را نقض کرده اند؟ اگر يک مهاجر نسسسل سسسوم

هزار بار از خيابانی عبور کند، بدون اين که مورد اذيت و آزار قسرار گسسيرد، امسا يسک بسار

توسط يک نژادپرست مورد تعرض قرار گيرد، آيا به اين معنی خواهسسد بسسود کسسه مسسردم

بومی مهاجرين را پذيرفته اند يا نپذيرفته اند؟

اما زير تمام اين بحث ها يک سؤال بسيار اساسی تر پنهان شده است، کسسه بسسه درک

آيا کسانی که در بحث مربسسوط بسسه مهسساجرت وارد. ما از فرهنگ انسانی مربوط می شود

شده اند بر اين باورند که تمامی فرهنگ ها ذاتًا با هم برابرنسسد، يسسا گمسسان می کننسسد کسسه

بعضی فرهنگ ها برتر از برخی ديگر هستند؟ آيا امکان دارد که وقتی آلمانی ها بسسر سسسر

 سوری بحث می کنند، در تفکر خود، که فرهنسسگ آلمسسانیةپذيرش يک ميليون پناهند

به شکلی بهتر از فرهنگ سوری است، محق باشند؟

فرهنگپرستی تا نژادپرستی از

صد سال پيش اروپائيان بديهی می پنداشتند که برخی نژادها س به طسسور مشسسخص نسسژاد

 چسسنين نظسسراتی بيش از پيش۱۹۴۵سفيد س ذاتًا برتر از ديگر نژادهسسا هسسستند. پس از 

مورد تکفير قرار گرفتند. از آن پس نژادپرستی نه فقط از نظر اخالقی بسيار وحشتناک

جلوه گر شسد، بلکسه همچسنين از نظسر علمی ورشکسسته اعالم شسد. دانشسمندان علسوم

اجتماعی و به خصوص ژن شناسان شواهد بسيار نيرومندی يافتند که نشان می داد کسسه

تفاوت های زيستی بين اروپائيان، آفريقايی هسسا، چينی هسسا و آمريکايی هسسای بسسومی قابسسل

اغماض است.

با اين حال، همزمان انسان شناسان، جامعه شناسان، مورخين، اقتصاددانان رفتسساری

و حتی محققين مغز ثروتی از اطالعات در خصوص وجود تفاوت های برجسته ای ميسسان
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فرهنگ های بشری به دست آورده انسسد. در حقيقت اگسسر تمسسام فرهنگ هسسای انسسسانی در

اساس يکی می بودند، پس چه نيازی به انسان شناسان و مسسورخين می توانسسست باشسسد؟

چرا بايد منابع را صرف بررسی تفاوت هسسای پيش پسسا افتسساده کسسنيم؟ حسسداقل می تسسوانيم

سرمايه گذاری پرخرج بر روی تمسام سسفرهای منساطق اقيسانوس آرام جنسوبی و بيابسان

کاالهاری را متوقف کنيم و به مطالعه مردم در آکسفورد و بوستون قناعت کسسنيم. اگسسر

تفاوت های فرهنگی ناچيزند، پس هر آنچه که ما در بسسارة دانشسسجويان هسساروارد کشسسف

می کنيم، می تواند در مورد شکارگر س خوراک جويان کاالهاری هم مصداق داشته باشد.

بر اساس واکنش ها، اکثر مردم بر وجود حداقل بسسرخی تفاوت هسسای فسسرهنگی قابسسل

توجه بين فرهنگ های انسسسانی اعسستراف می کننسسد، از آداب جنسسسی گرفتسسه تسسا عسسادات

سياسی. پس چه موضسسعی بايسسد در قبسسال اين تفاوت هسسا بگسسيريم؟ مسسدافعين »نسسسبيت

فرهنگی« استدالل می کنند که تفاوت دربر دارندة سلسسسله مراتبی نيسسست و مسسا هرگسسز

نبايد فرهنگی را بسسر فرهنسسگ ديگسسر تسسرجيح دهيم. انسسسان ها می تواننسسد بسه شسسيوه های

گوناگونی فکر و رفتار کنند، اما بايد تمام اين تفاوت ها را ارج نهيم و ارزش برابسسری بسسه

تمام باورها و روش ها بدهيم. متأسفانه چنين نگرش های روشن فکرانه ای نمی توانند بسسه

بهترين نحوی با واقعيت سازگار باشسسند. گونه گسسونی انسسسانی می توانسسد در امسسوری مثسسل

آشسسپزی و شسسعر ارزشسسمند باشسسد، امسسا افسسراد کمی هسسستند کسسه سسسوزاندن سسساحره ها،

کودک کشسسی و بسسردگی را شسسيوه های انسسسانی اغواکننسسده ای می داننسسد، کسسه بايسسد از

دست اندازهای کاپيتاليسم جهانی و استعمار کوکاکوال در امان بمانند.

يا درنظر بگيريد که فرهنگ های مختلف به چسسه شسسکل بسسا بيگانگسسان، مهسساجرين و

پناهندگان رفتار می کنند. تمام فرهنگ ها دقيقًا به يک اندازه خارجی ها را نمی پذيرند.

فرهنگ آلمانی در ابتدای قرن بيست و يکم بيشتر با مدارای بيشتری با بيگانگان رفتار

می کند و بيشتر از فرهنسسگ عربسسستان سسسعودی پسسذيرای مهسساجرين اسسست. بسسرای يسسک

مسلمان بسيار آسانتر است تا به آلمان مهاجرت کند تا برای يک مسيحی که بخواهسسد

 سسسوری مسسسلمانةبه عربستان سعودی مهاجرت کند. در واقع حتی بسسرای يسسک پناهند

 آلمسسان۲۰۱۱شايد مهاجرت به آلمان ساده تر از عربسسستان سسسعودی باشسسد، و از سسسال 

 بسه همين شسکل،(۱)پناهندة سوری بسيار بيشتری از عربستان سسعودی گرفتسه اسست.

کسسثرت شسسواهد نشسسان می دهسسد کسسه فرهنسسگ کاليفرنيسسا در اوايسسل قسسرن بيسسست و يکم

مهاجرپذيرتر از فرهنگ ژاپن بوده است. بنابر اين، اگر فکر می کنيد که مسسدارا در قبسسال
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بيگانگان و پذيرش آن ها خوب است، آيا نبايد حداقل از اين نظر فکر کنيم که فرهنگ

آلمانی برتر از فرهنگ عربستان سعودی است و فرهنگ کاليفرنيسسايی بهسستر از فرهنسسگ

ژاپنی است؟

که دو هنجار فرهنگی در عالم نظر به يک انسسدازه اعتبسسارعالوه بر اين، حتی زمانی 

 عملی مهاجرت شايد هنوز معقول تر باشد که در قضاوت خود فرهنسسگدارند، در رابطة

ميزبان را بهتر بدانيم. هنجارها و ارزش هايی که در يک کشور مناسسسب هسسستند، تحت

شرايط متفاوت فاقد کارايی می شوند. بگذاريد يک مثال مشخص ملموس تری بيسساوريم.

برای اينکه در دام تعصبات گذشته گرفتار نشويم، اجازه دهيد دو کشور فرضی را تصور

کنيم: سردزمين و گرم زمين. اين دو کشور تفاوت های فرهنگی بسياری دارند، از جمله

نگرش آن ها به روابسسط انسسسانی و تخاصسسمات بين افسسراد اسسست. سسسردزمينی ها از دوران

کودکی ياد گرفته اند که اگر در مدرسه، محيط کار يا حتی در خانواده با کسی درگسسير

می شوند، بهتر است که آن را در خود کنترل کنند. آن ها بايد از فرياد زدن، بروز خشم

يا مقابله با ديگران خودداری کنند س فوران عصبانيت فقط کار را خراب تر می کند. بهتر

اين است که بر احساسات خود چيره شوند، و بگذارند که همه چيز فسسروکش کنسسد. در

همين لحظه، بايسسد تمسساس خسسود را بسسا فسسرد مسسورد نظسسر محسسدود کننسسد و اگسسر تمسساس

اجتناب ناپذير است، اختصار را رعايت کننسسد و مسسؤدب باشسسند و از موضسسوعات حسسساس

دوری کنند.

اما گرم زمينی ها برعکس، از کودکی ياد گرفته اند که تضادها را علنی کنند. اگسسر بسسا

کسی وارد درگيری می شوند، ناراحتی را در خود نريزند و خسسود را سسسرکوب نکننسسد. از

اولين فرصت استفاده کنند تا احساسات خود را بروز دهند. عصبانی شدن و فرياد زدن

و صحبت کردن از احساسات درونی بد نيست. اگر طرفين با هم صادق و صريح باشند

رابطه بهتر پيش می رود. يک فرياد در يک روز می توانسسد يسسک درگسسيری چنسسد سسساله را

فيصله دهد و اگرچه تخاصمات رو در رو هيچ گاه خوشايند نبسسوده،  امسسا فسسرد بعسسد از آن

احساس بهتری خواهد داشت.

هر کدام از اين شيوه ها مزايا و معايب خود را دارند و مشکل بتوان گفت که کسسدام

شيوه هميشه بهتر از ديگری است. چه اتفاقی خواهسسد افتسساد اگسسر يسک گرم زميسسنی بسسه

سرزمين سرد مهاجرت کند و در يک شرکت سردزمينی استخدام شود؟
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هرگاه گرم زمينی با همکاری درگير می شود،  با مشت روی ميز می کوبد و با صدای

بلند فرياد می کشد و توقع دارد که با اين کار توجه را معطوف به مشکل کند تا زودتسسر

به چاره جويی بپردازند. شرکت سال ها بعد به يک فرد ارشد نياز پيدا می کند. با وجسسود

اين که گرم زمينی تمام کيفيت های الزم برای احسسراز آن شسسغل را دارد، امسسا رئيس يسک

سردزمينی را استخدام می کند. وقتی دليل آن پرسيده می شود، رئيس پاسسخ می دهسد

»بله، گرم زمينی استعدادهای فراوانی دارد، اما در روابطش با ديگران دارای يک ضسسعف

اساسی است. او تندخو است و تنش های غيرضروری در اطرافش به وجود می آورد و در

فرهنگ شرکت اختالل ايجاد می کنسسد«. سرنوشست مشسسابهی دامنگسسير گرم زمينی هسسای

مهاجر ديگر در سردزمين می شود. اکثر آن ها در موقعيت های پايين تر بسساقی می ماننسسد،

يا اصاًل موفق به يافتن شغلی نمی شوند، زيرا مديران چنين می پندارند که گرم زمينی ها

ممکن است کارمندانی تندخو و مشسسکل آفرين باشسسند. تسسا زمانی کسسه گرم زمينی هسسا بسسه

موقعيت های شسسغلی ارشسسد دسسست نيافتسسه باشسسند، بسسه سسسختی می تواننسسد بسسر فرهنسسگ

سردزمينی شرکت تأثير بگذارند.

سسسردزمينی های مهسساجر هم بسسا سرنوشسست مشسسابهی در کشسسور گسسرم زمين روبه رو

می شوند. يک سردزمينی که در يک شرکت گسرم زمين اسستخدام می شسود، سسريعًا بسه

نوکرمنش و بی احساس معروف می شود و دوستان زيادی پيدا نمی کنسسد. مسسردم گمسسان

می کنند که او صداقت ندارد يا قادر به تنظيم رابطسسه بسا مسردم نيسست. او هيچ گساه بسه

سمت های رهبری نمی رسد و هرگز موقعيتی پيدا نمی کند تا بر فرهنگ شرکت تسسأثير

بگذارد. مديران گرم زمين به اين نتيجسسه می رسسسند کسسه سسسردزمينی ها غيرصسسميمی يسسا

خجالتی هستند و ترجيح می دهند که آن ها را در موقعيت هايی که مسسستلزم رابطسسه بسسا

مشتری، يا رابطة نزديک با کارمندان ديگر است، دخالت ندهند.

هردوی اين موارد ممکن است نژادپرستانه به نظر آيد. اما آن ها به واقع نژادپرسسست

نيستند. آن ها فرهنگ پرست هستند. مردم به مبارزة قهرمانانة خسسود عليسسه نژادپرسسستی

سنتی ادامه می دهند، بدون آنکه متوجه شوند که ميسسدان جنسسگ تغيسسير کسسرده اسسست.

نژادپرسسستی سسسنتی تقريبسسًا بسسه تسسسخير درآمسسده اسسست، امسسا دنيسسا اکنسسون آکنسسده از

»فرهنگ پرستان« است.

نژادپرستی سنتی قويًا بر پايسسة نظريسسات زيست شناسسسی اسسستوار بسسود. در دهه هسسای

 در کشورهايی مثل بريتانيا، استراليا و آمريکا چنين باوری رايج بود که۱۹۳۰ و ۱۸۹۰
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برخی ويژگی های زيستی موروثی در آفريقايی ها و چينی ها باعث می شود کسه آن هسا از

ذکاوت و ابتکار عمل کمتر و صفات اخالقی پست تری از اروپائيان برخوردارند. مشسسکل

در خون آن ها بود. چسسنين نظريسساتی از اعتبسسار سياسسسی و علمی گسسسترده ای برخسسوردار

بودنسسد. امسسا امسسروز، بسسرعکس، علسسيرغم اصسسرار بسسسياری از مسسردم بسسر چسسنين ادعاهسسای

نژادپرستانه ای، اعتبار علمی کامل و بيشترين اعتبار سياسی آن  نظريسسات از بين رفتسسه

است و مدعيان اين بار خود را در عبارات فرهنگی بازسازی می کننسسد. دوران اين ادعسسا،

که سياه پوستان به دليل داشتن ژن ناقصی به جرائم روی می آورند، اکنون به سر آمده

است و به جای آن ادعا می شود که سياهان بسه دليسل وابسستگی بسه پساره  فرهنگ هسای

ناکارامد دست به جرائم می زنند.

برای مثال در آمريکا برخی از رهبران احزاب آشکارا از سياست های تبعيض گرايانسسه

حمايت می کنند و با اشارات تحقيرآميز آفريقايی س آمريکايی ها، آمريکايی  س التينی ها و

مسلمانان را مورد خطاب قرار می دهند س اما ديگر بسه نسدرت و يسا هرگسز بسه اختالالت

دی ان ای آن ها اشاره نمی کنند. مشکل ادعايی در فرهنگ آن هسسا اسسست. بسسدين تسسرتيب

وقتی رئيس جمهور تسرامپ هسائيتی، السسالوادور و بخش هسايی از آفريقسا را بسه عنسوان

»کشورهای گوه دونی« معرفی می کرد، آشکارا به تشبثات فرهنگی چسسنين مکان هسسايی

 ترامپ در فرصت ديگری در بارة مهاجرت(۲)متوسل می شد، نه به ترکيب ژنتيک آن ها.

مکزيکی هسسا بسسه آمريکسسا گفت، »وقسستی مکزيسسک مسسردمش را بسسه اينجسسا می فرسسستد،

بهترين هايش را نمی فرستد. اين ها مردمی هستند که مشکالت زيادی دارند که همسسراه

خودشان می آورند. آن ها با خود مواد مخدر و جرائم می آورند. آن ها تجسساوز می  کننسسد و

بعضی ها هم مردم خوبی هستند«. اين يک ادعای بسيار تهساجمی اسست، امسا نسه يسک

تهاجم زيست شناختی، بلکه جامعه شناختی است. منظور ترامپ اين نيسست کسه خسسون

مکزيکی مانعی بر سر راه نيکی است س  فقط اين که مکزيکی های خوب سعی می کنند

(۳)در همان جنوب »ريوگراند« باقی بمانند.

بدن انسانی س بدن التينی، بدن آفريقايی، بدن چيسسنی سسس کماکسسان در محسسور بحث

است. رنگ پوست اهميت زيسسادی دارد. قسسدم زدن در خيابسسان نيويسسورک بسسا انبسسوهی از

رنگدانه های مالنين بر روی پوست به اين معنی است که هر کجسسا برويسسد ممکن اسسست

پليس در نهايت بدگمانی شما را زير نظر بگسسيرد. امسسا هم رئيس جمهسسور تسسرامپ و هم

رئيس جمهور اوبامسسا اهميت رنسگ پوسست را در عبسارات فسرهنگی و تساريخی توضسسيح
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می دهند. پليس به رنگ پوست شما مظنون است، اما نه به داليل زيست شناسانه، بلکه

به داليل تاريخی. احتمااًل جبهة اوباما توضيح می دهد که تعصب پليس ميراث شسسومی

از جرائم تاريخی، مثل برده داری است، در حالی که جبهة ترامپ توضيح خواهد داد که

جسسرائم سسسياهان مسسيراث شسسومی از خطاهسسای تسساريخی اسسست کسسه توسسسط ليبرال هسسای

سفيدپوست و اجتماعات سياه به وجود آمده اسسست. در هسسر صسسورت، حسستی اگسسر شسسما

توريستی از دهلی هستيد، که چيزی در بارة تاريخ آمريکا نمی دانسسد، بسسا وجسسود اين در

پيامدهای آن تاريخ سهيم هستيد.

چرخش از زيست شناسی به فرهنگ فقط يک تغيير بی معنا در اصطالحات نيست،

بلکه چرخشی پايه ای با پيامدهای عملی بسيار دامنه دار است، بعضی ها خوب هستند و

بعضی ها هم بد. فرهنگ بسسرای آغازکننسسدگان ماليم تسسر از زيست شناسسسی اسسست. اين از

طرفی بدين معنی است که فرهنگ پرستان امروزی می توانند مداراجوتر از نژادپرسسستان

سنتی باشند س فقط اگر »ديگران« فرهنگ ما را بپذيرند، ما هم در پاسخ فرهنگ آن ها

را هم تراز با خود می پذيريم. از طرف ديگر اين می تواند منجر به فشار بسسسيار بيشسستری

بر »ديگران« شود تا ادغام شوند و در صورت عدم موفقيت در ادغام مورد انتقاد بسسسيار

شديدتری قرار گيرند.

نمی توان سياه پوستان را به اين دليل که پوست شسسان را سسسفيد نکرده انسسد سسسرزنش

کرد، اما مردم می توانند آفريقايی ها يسسا مسسسلمان ها را بسسرای عسسدم پسسذيرش هنجارهسسا و

ارزش های فرهنگ غربی متهم کننسسد، و اين کسسار را هم می کننسسد. و اين بسسدين معسسنی

نيست که چنين متهم کردنی ضرورتًا محق است. در موارد بسياری دليسسل کمی بسسرای

پذيرش فرهنگ مسلط وجود دارد و در موارد بسيار ديگری وظيفه ای کاماًل غير ممکن

است. آفريقايی س آمريکايی های زاغه های فقيرنشينی که صادقانه تالش می کننسسد خسسود

را با فرهنگ تسلط طلب آمريکايی تطبيق دهند، کافی است دريابند که راه شان توسسسط

تبعيضات نهادی مسدود شده است، تا متهم شوند که به حد کسسافی تالش نکرده انسسد، و

آنگاه بايد نه هيچ کس ديگری، بلکه فقط خود را برای مشکالت شان سرزنش کنند. 

يک تفاوت کليدی ديگر ميان ادعاهسسای زيست شسسناختی و ادعاهسسای فسسرهنگی اين

است که استدالالت فرهنگ پرست در تفاوت بسسا نامسسداراجو بسسودن نژادپرسسستی سسسنتی،

می تواند موقتًا توجيه خوبی در آستين داشته باشد، آن طور کسسه در مثسسال گسسرم زمين و

سردزمين شاهدش بوديم. گرم زمينی هسسا و سسسردزمينی ها واقعسسًا فرهنگ هسسای متفسساوتی
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دارند، که از روی شيوه های متفاوت روابط انسانی شان مشخص می شود. با توجه به اين

که روابط انسانی نقشی اساسی برای مشاغل بسسسياری دارنسسد، آيسسا بسسرای يسسک شسسرکت

گرم زمينی غيراخالقی خواهد بود که سردزمينی ها را سسس بسسه اين دليسسل کسسه مطسسابق بسسا

ميراث فرهنگی خود رفتار می کنند س مجازات کنند؟

انسان شناسان، جامعه شناسان و مورخين در موضع گيری نسبت به اين مشسسکل در

موقعيت بسيار دشواری قرار می گيرند. بسياری از ادعاهای فرهنگ پرستی از سسسه ايسسراد

عمومی رنج می برند. اواًل، فرهنگ پرستان اغلب برتری محلی را با برتری عيسسنی اشسستباه

می گيرند. با توجه به اين که روش گرم زمينی برای حسسل اختالفسسات در محيسسط داخلی

ممکن است برتر از روش سردزمينی باشد، پس يک شرکت گرم زمين در کشسسور خسسود

دليل خوبی برای تبعيض قائل شدن عليه کارمندان درون گرا دارد )که در ابعاد وسسسيع

مهاجرين سردزمينی را تنبيه می کند(. با اين وجود، اين بدين معنی نيسسست کسسه روش

گرم زمين از نظر عينی برتر است. گرم زمينی ها شايد بتوانند چيزهايی از سسسردزمينی ها

بياموزند و اگر شرايط تغيير کند س مثل شرکت گرم زمين بين المللی شود و شسعبه هايی

در کشورهای مختلف زيادی ايجاد کند س تنوع ناگهان می تواند يک امتيساز بسه حسساب

آيد.

، وقتی شما يک معيار، يک زمان و يسسک مکسسان مشسسخص را تعسسيين می کنيسسد، ثانيًاً

ممکن است ادعاهای فرهنگ پرست از نظر تجربی منطقی جلوه کند. اما بسسسيار اتفسساق

می افتد که مردم ادعاهای بسيار کلی فرهنگ پرست را می پذيرند، کسه اهميت چنسدانی

ندارد. پس اين گفته که »فرهنگ سردزمينی سسس در مقايسسسه بسسا فرهنسسگ گرم زميسسنی س

نسبت به مردم طغيان گر عصبانی کمتر مداراجو است« ادعای معقولی است، امسسا گفتن

اين که »فرهنگ اسالمی بسيار خشن است« بار منطق بسيار کمسستری در خسسود دارد و

بسيار مبهم است. منظور ما از »نامداراجو« چيست؟ نامداراجو توسط چه کسی، يا چه

چيزی؟ يسسک فرهنسسگ می توانسسد نسسسبت بسسه اقليت هسسای ديسسنی و نگرش هسسای سياسسسی

غيرمتعارف نامداراجو باشد، در حالی که همزمان نسبت بسه افسراد چساق يسا پسير بسسيار

مداراجوتر است. و منظور از »فرهنگ اسالمی« چيست؟ آيا منظور شبه جزيرة عربی در

قرن هفتم است؟ امپراتوری عثمانی در قرن شانزدهم؟ پاکستان در ابتدای قرن بيسسست

و يکم؟ نهايتًا معيار چيست؟ اگر ما به مداراجويی نسبت بسه اقليت هسای ديسسنی اهميت

بدهيم و امپراتوری عثمانی در قرن شسسانزدهم را بسسا اروپسسای غسسربی در قسسرن شسسانزدهم
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مقايسه کنيم، آنگاه بايد نتيجه گيری کنيم که فرهنگ اسالمی بسسسيار مسسداراجو اسسست.

اگر افغانستان در دورة طالبان را با دانمارک معاصر مقايسه می کسنيم، بسه نتيجه گسيری

بسيار متفاوتی خواهيم رسيد.

اما بزرگترين مشکل ادعاهای فرهنگ پرستان اين است که، عليرغم ماهيت آمسساری

 را مورد پيش داوری  قرار می دهند. وقتی يک بومی گرم زميسسنیافرادخود، خيلی اوقات 

و يک مهاجر سردزمينی برای مسسوقعيت شسسغلی واحسسدی بسسه يسسک شسسرکت گرم زميسسنی

درخواسسست کسسار می فرسسستند، مسسدير ممکن اسسست گرم زميسسنی را تسسرجيح دهسسد، زيسسرا

»سردزمينی ها سرد و غير معاشرتی هستند«. حتی اگر اين از نظر آماری صحت داشته

باشد، شايد اين سردزمينی خاص در واقع بسيار گرم تر و برون گراتسسر از اين گرم زميسسنی

خاص باشد. اگرچه فرهنگ اهميت دارد، افراد هم توسط ژن هسسا و تاريخچسسة خسسودويژة

خود شکل می گيرند. افراد اغلب کليشه های آماری را به چالش می کشسسند. بسسرای يسسک

شرکت اهميت دارد که کارمندان معاشرتی را به کارمندان خشسسک تسسرجيح دهسسد، امسسا

سردزمينی يا گرم زمينی بودن آن ها اهميتی ندارد.

با اين وجود، تمام اين ها ادعاهای فرهنگ پرستی خاصی را تعسديل می کنسد، بسدون

آنکه آن را در تماميتش بی اعتبار سازد. عليرغم نژادپرستی، که يک تعصسسب غسسيرعلمی

است، استدالالت فرهنگ پرست ممکن است گاهی کاماًل صحيح باشند. اگر با نگاهی به

آمار دريابيم که افراد کمی در شرکت های گرم زمينی در مقام های رهبری هستند، اين

شايد ناشی از تبعيض نژادپرستانه نباشد، بلکه حاصل يک قضاوت خوب بوده باشد. آيا

مهاجرين سردزمينی بايد از اين شرايط برنجنسسد و ادعسسا کننسسد کسسه گسسرم زمين قسسرارداد

مهاجرت را زير پا می گذارد؟ آيا بايسسد شسسرکت های گرم زميسسنی را وادار کسسنيم تسسا تحت

قانون »اقدامات مثبت« مديران سردزمينی را استخدام کنند، به اين اميد که فرهنسسگ

کسب وکار تندخوی گرم زمينی را خنک کنند؟ يا شايد مشسسکل در نسساتوانی مهسساجرين

سردزمينی در ادغام شدن در فرهنگ محلی اسسست، و اين کسسه مسسا بايسسد بسسه اين دليسسل

تالش های جدی تر و گسترده تری بکسسنيم تسسا هنجارهسسا و ارزش هسسای گرم زميسسنی را بسسه

فرزندان سردزمينی بفهمانيم؟

با بازگشت از دنيای خيال به دنيای واقعيت، می بينيم که بحث اروپسسايی مهسساجرت

بسيار از يک نبرد آشسکار ميسان خسير و شسر فاصسله دارد. جلسوه دادن تمسام مخسالفين

مهاجرت به »فاشيست« می تواند نادرست باشد، و می تواند درست مثل اين باشسسد کسسه
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بگوييم که طرفداران مهاجرت به »خودکشی فرهنگی« دست می زننسسد. از اين رو بحث

مهاجرت نبايد همچون يک جنگ مصالحه ناپذير بر سر نوعی اخالق ضروری غير قابل

مذاکره تلقی شود. اين بحثی ميان دو موضع گيری سياسسسی برحسسق اسسست کسسه بايسسد از

طريق رويه های دمکراتيک متعارف به سرانجام رسد.

در حال حاضر بديهی به نظر نمی رسد که اروپا بتواند راه ميانبری بيابد که به آن 

امکان دهد تا مرزهای خود را به روی خارجی ها باز نگه دارد، بدون اينکه با مشسسکالتی

روبه رو شود که می تواند توسط مردمی که در ارزش هايش سهيم نيستند،  به وجود آيد.

اگر اروپا موفق به يافتن چنين راهی شود، شايد اين راه حل بتوانسسد در سسسطح جهسسانی

هم مورد استفاده قرار گيرد. اما اگر اين پروژه شکست بخسسورد، می توانسسد نشسسان گر اين

حقيقت باشد که باور به ارزش های ليبراِل آزادی و مدارا برای حل تخاصمات فسسرهنگی

یليخت ‐جهانی و پيوند بشسسر  در رويسسارويی بسسا جنسسگ هسسسته ای، فروپاشسسی زيسسست محيطی و
یليخت ‐نوين سازی فنی  کفايت نمی کند. اگر يونانی ها و آلمانی ها نتوانند بر سر يک سرنوشت

 ميليون اروپايی مرفه نتوانند چنسسد ميليسسون۵۰۰مشترک با هم به توافق برسند، و اگر 

پناهندة فقرزده را در خود جذب کنند، آنگاه اقبال انسان ها در چسسيرگی بسسر تضسسادهای

بسيار عميق تری که تمدن جهانی را فرا گرفته، چقدر می تواند باشد؟

يک چيز که می تواند به اروپا و به جهان در تماميت خود، کمک کند تا بهتر از اين

در پی ايجاد يکپارچگی باشد و مرزها و اذهان را باز نگه دارد، اين اسسست کسسه وحشسست

مواجهه با تروريسم را در خود کاهش دهد. جای تأسف بسيار دارد، اگر آزمون اروپسسايی

آزادی و مدارا به دليل وحشت شديد از تروريست ها، از حرکت باز ايستد. اين نسسه تنهسسا

اهداف خوِد تروريست ها را متحقق خواهد کرد، بلکه امکانی بسيار بزرگ بسسرای مشسستی

متعصب فراهم می آورد تا مهر خود را بر آيندة بشريت بکوبند. تروريسسسم سسسالِح بخش

حاشيه ای درماندة بشريت است. از کجا معلوم که تروريسم بر سياسست جهسانی تسسلط

يابد؟



سومبخش

اميدونااميدی

بشر با فايق آمدن بر ترس ها و فروتنی در نظرات

می تواند بر چالش های بی سابقه و اختالفات شديد چيره شود و موقعيتش 

را بهتر سازد
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تروريسم

نکن وحشت

با اما می کشسسند، را معسسدودی افراد هستند. آن ها اذهان بر کنترل استادان تروريست ها

چسسون عظيمی سسساختارهای و می اندازند وحشت انسسسان ميلياردها وجسسود بر حسسال اين

سسسپتامبر يسسازدهم از درمی آورنسسد. تروريسسست ها لسسرزه به را متحده اياالت و اروپا پيمان

در را نفر ده به قسسريب اروپسسا، پيمان در کشورهای را نفر پنجاه حدود در ساالنه ۲۰۰۱

در )عمدتًا جهان سراسر در را نفر هزار ۲۵ تا و چين در را نفر هفت به نزديک آمريکا،

سسسوانح ديگسسر، طسسرف از  اما(۱)سسسوريه( کشسسته اند. و نيجريه پاکستان، افغانستان، عراق،

و چيسنی هسزار ۲۷۰ آمريکسايی، هسزار ۴۰ اروپسايی، هزار ۸۰ حدود در ساالنه رانندگی

ساالنه خون قند باالی سطح و  ديابت(۲)می کشد. جهان سراسر در را نفر ميليون ۱,۲۵

را نفر ميليسسون ۷ حسسدود در هسسوا آلسسودگی حالی که در می کشسسد، را نفر ميليسسون ۳,۵

به نه حکومت ها چسسرا و داريم، وحشت شکر از بيشتر تروريسم از ما چرا  اما(۳)می کشد.

تروريسسستی در پراکنسسدة حمله هسسای دليل به بلکه هسسوا، مسسزمن آلسسودگیدنبال عسسواقب 

انتخابات شکست خوردند؟

تا است اميسسدوار که است نظسسامی اسسستراتژی يک کلمه دقيق معنسسای به تروريسم

دهد. اين تغيير وحشت ايجاد با بلکه مادی، ويرانی های ايجاد با نه را، سياسی وضعيت

نمی توانند که ضعيفی اتخسساذ می شسسود بسيار جناح های توسط هميشه تقريبًا استراتژی

نظسسامی عمليسسات هر آورنسسد. طبعسسًا به بار خود دشمن برای قابل توجهی مادی زيان های



جسسانبی عارضة يک فقط وحشت معمسسولی جنگ هسسای در می کنسسد. اما ايجسساد وحشت

دارد. در تخريسسبی نسسيروی با رابطه در نسبی تأثيری معمواًل و است، مادی خسارت های

که وحشسستی و تروريسسست ها واقعی و ميان قدرت است اصلی موضوع وحشت تروريسم

دارد. وجود موازنه می کنند، در حد شگفت انگيزی عدم ايجاد

اول روز نيسسست. در سسساده ای کسسار هميشه خشونت طريق از سياسی وضعيت تغيير

نفر هسسزار چهل و کشسسته، بريتانيايی سرباز هزار نوزده ،۱۹۱۶ ٔهژوئي اول ُسم« در »نبرد

جنسساح دو هر و رسسسيد پايسسان به نوامبر در زمان مرور به شدند. جنگ مجروح هم ديگر

از نفر هسزار ۳۰۰ که تلفات پرداختنسد، ميليون يک از بيش با رفته روی هم بهای آن را

را اروپا در قسسدرت سياسی تعادل جمعی، کشتار اين  اما(۴)شدگان بود. کشته آن ها آمار

تلفسسات ميليون ها و ديگر جنگی مصسسيبت سال دو نهايی ضربة نداد. برای تغيير چندان

بود. الزم بيشتر

می شود. حملة محسوب ناچيز بسيار حرکت يک ُسم حملة با مقايسه در تروريسم،

در بروکسسسل، بمب  در انفجسسار گذاشت، به جا کشته سی و صد ۲۰۱۵ نوامبر در پاريس

مسساه در منچستر کنسرت سالن بمب گذاری در و گرفت قربانی دو و سی ،۲۰۱۶ مارس

ضد بر فلسسطينی تروريسسستی کمسپين اوج شسسدند. در کشته نفر دو و بيست ۲۰۱۷ مه

رسسستوران ها و اتوبوس ها در روزمسسره طسسور به که زمسسانی در ،۲۰۰۲ سسسال در اسسسرائيل

سسسال همسسان  در( ۵)رسسسيد. کشته ۴۵۱ به اسرائيلی ها ساالنة تلفات می شد، بمب گذاری

مثل تروريسسستی، حمالت  معسسدودی(۶)شسسدند. کشته رانندگی سوانح در اسرائيلی ۵۴۲

گذاشت. به جا کشته صدها ۱۹۸۸ سال در لوکربی فراز بر ۱۰۳ پان آم هواپيمای انفجار
اين  اما(۸)گذاشسست. به جا جديسسدی رکورد قربانی، هزار سه با سپتامبر، يازدهم  حملة(۷)

و کشته تلفات تمام شما يافتند. اگر کاهش معمولی جنگ های برپايی بهای به حمالت

ازیليخت ‐  کنيد اضافه اين ها به را ۱۹۴۵ سال از اروپا، در تروريستی حمالت از ناشی زخمی

یليخت ‐ اين ها نظسسير و راسسست  گرا و چپ گرا ی، دينناسيوناليستی، خشونت های قربانيان جمله
گمنسسام نبردهسسای از جنگی تک هر تلفسسات از کمتر بسيار آن تلفات کامل شمار هم باز

»آيسسسونزو« به دهم نسسبرد »عين« يا سسسوم نبرد مثال عنوان است. به جهانی اول جنگ

(۹)گذاشتند. به جا خود از تلفات هزار ۲۲۵ و هزار ۲۵۰ ترتيب

به رونسسد. فراتر محدوده ها اين از تا باشند اميدوار می توانند هرگز نتروريست ها پس

سسربازان، از تعسداد همسسان بسسسيج به گذشته، مثل دشمن تروريستی، حرکت هر دنبال



کلی طور به دشمن آهن راه و راه ها ارتباطی، می کند. شبکة قناعت کشتی ها و تانک ها

اسسست. با نگرفته قسسرار حمله مورد هنوز پايگاه هايش و بندرها است. کارخانجات، همان

مسسادی تجهسسيزات بدنة بر هم خراشی نمی توانند حسستی تروريسسست ها اگرچه وجود، اين

دشسسمن صسسفوف در وحشسست، و رعب ايجسساد با تا اميدوارند اما آورنسسد، وارد دشسسمن

تا شسسوند مسسوجب و وادارند اغراق آمسسيز واکنش هسسای به را آن و کنند ايجسساد سردرگمی

محاسسسبه چسسنين اندازد. تروريسست ها به کار به طور ناسنجيده را خود تدارکاتی نيروهای

به کار آن ها با مقابله برای را عظيمی نيروهای شود، غضبناک دشمن وقتی که می کنند

به راه گسسسترده تری بسسسيار سياسی طوفان های و نظامی خشونت عماًل وخواهد انداخت 

هر خالل نيسسستند. در آن ايجسساد به قسسادر هرگز تروريسسست ها خسسود که ،خواهد انداخت

اشسستباهات مسسرتکب دشسسمن و می دهد رخ زيسسادی پيش بينی قابل غير اتفاقات طوفانی

افسسراد می شسسود، ايجسساد تزلزل عمومی افکار در می کند، اعمال خشونت می شود، زيادی

می خورد. هم به قدرت در تعادل و می کنند، موضع گيری خنثی

مغسسازة يک می خواهد که کسسرد تشسسبيه مگسی به را تروريسسست ها می توان اين بنابر

را فنجسسان يک نيست قادر حتی که است ضعيف به قدری کند. مگس تخريب را چينی

وارد می کنسسد، پيدا را نری گاو مگس کند؟ تخريب را مغازه بايد چطور دهد، پس تکان

وحشيانه عصبانيت و ترس فرط از می کند. گاو کردن وزوز به شروع و می شود او گوش

می کند. ويران را چينی مغازة و می دود اطراف به

که زمسسانی يعسسنی افتسساد، اتفسساق سسسپتامبر يسسازدهم از پس که بود چيزی همان اين

تخسسريب را ميانه خاور چينی مغازة تا کردند تحريک را آمريکا گاو اسالمی بنيادگرايان

گاوهسسای در کمبودی می  شوند. و شکوفا آن های بر روی ويرانه تروريست ها کند. اکنون

نيست. دنيا در عاصی

بازیکارتهایزدنبُر

مهم تصميمات تمام ابتکار زيرا است، جذاب غير بسيار نظامی استراتژی يک تروريسم

در را گزينه ها تمسسام تروريسسستی حملة از قبل دشمن که آنجا می سپارد. از دشمن به را

کنسسد. انتخسساب آن ها ميسسان از را يکی تا است آزاد کسساماًل هم آن از پس داشسسته، اختيار

آن ها کنند. وقسستی دوری شرايط چنين از قيمتی هر به می کنند سعی معمواًل ارتش ها



را دشسسمن که بگذارند قسسدم خوفنسساکی صسسحنة در نيسسستند مايل می شسسوند، حمله وارد

تجهسسيزات می کنند سسسعی بلکه کنسسد، تحريک مثل به مقابل بسسرای را او و کند عصبانی

حمله ضد بسسرای او تسسوان از تا کنند تخسسريب توجهی قابل حد در را خود دشمن مادی 

دشسسمن گزينه هسسای و سسسالح ها خطرنسساک ترين می کنند سعی به خصوص بکاهند. آن ها

ببرند. بين از را خود

 انجسسام داد و طی۱۹۴۱اين همان کاری بود که، به طسسور مثسسال، ژاپن در دسسسامبر 

حملة غسسافلگير کننسسده ای کشسستی پاسسسيفيک آمريکسسا را در پرل هسساربر غسسرق کسسرد. اين

تروريسم نبود، بلکه جنگ بود. ژاپنی ها نمی توانستند، به جز در يسسک مسسورد، از امکسسان

حملة متقابل آمريکا مطمئن باشند، و آن اين بود که برای شسسان اهميسستی نداشسست کسسه

 يسسک۱۹۴۲آمريکايی ها چه تصميمی بگيرند، زيرا به هر حسسال قسسادر نبودنسسد در سسسال 

کشتی به فيليپين يا هنگ کنگ بفرستند.

تحريک دشسسمن بسسه واکنش، کسسه بسسه از بين رفتن تسسسليحات يسسا گزينه هسسايش هم

نمی انجامد، حرکتی از روی درماندگی است، و فقط زمانی صورت می گيرد کسسه گزينسسة

ديگری باقی نمانده باشد. هرگاه امکانی جدی برای تخسسريب تجهسسيزات دشسسمن وجسسود

داشته باشد، کسی از آن امکان صرف نظر نمی کند تا در عوض فقسسط در دشسسمن خسسود

 بسسه جسسای حملسسه بسسه کشسستی۱۹۴۱ترور و وحشت ايجاد کنسسد. اگسسر ژاپن در دسسسامبر 

پاسيفيک آمريکا در پرل هاربر به يک کشتی مسافربری موشک پرتاب می کرد تا آمريکا

را تحريک کند، کار ديوانه واری کرده بود.

اما تروريست ها گزينة کمی دارند. آن ها به قدری ضعيف هستند که قادر به برپسسايی

جنگ نيستند. از اين رو ترجيح می دهند تا به جای جنگ يک نمسسايش تسسرتيب دهنسسد

که در صورت امکان دشمن را به واکنش افراطی تحريک کنند. تروريست ها پا به يسسک

صحنة نمايش رعب انگيز خشونت می گذارند تا قوة تخيل ما را جلب کننسسد و از آن بسسر

عليه خود ما استفاده کنند. تروريست ها با کشسستن معسسدودی افسسراد، در ميليون هسسا نفسسر

وحشت مرگ می آفريننسسد. حکومت هسسا بسرای بازگردانسدن آرامش مسسردم، در پاسسسخ بسه

نمايش ترور، نمايش های پرشکوه امنيت و قدرت تدارک می بينند، مثاًل اقدام به کشتار

جمعِی گروهی از مردم می کننسسد، يسا کشسسورهای خسسارجی را اشسسغال می کننسسد. چسسنين

واکنش غلوآميزی نسبت بسسه تروريسسسم در اکسسثر مسسوارد خطسسرات بسسسيار بزرگ تسسری از

خطرات تروريستی بر عليه امنيت عمومی به وجود می آورد.



تروريست ها مثل ژنرال های ارتش فکر نمی کنند، بلکسسه ماننسسد نمايشسسنامه نويسسسان

تئاتر فکر می کنند. حافظة عوام از حملة يازدهم سپتامبر گواه اين است که هسسر کسسسی

اين را مستقيمًا درک می کند. اگر از مسسردم سسسؤال کنيسسد کسسه چسسه اتفسساقی در يسسازدهم

سپتامبر افتاد، احتمااًل پاسخ خواهند داد که القاعده برج هسسای دوقلسسوی مرکسسز تجسسارت

جهانی را خراب کرد. اما آن حمله فقط معطوف به برج ها نبود، بلکه دو عمليات ديگسسر

را هم دربر داشت، به خصوص يک حملة موفق به پنتاگون. چرا فقط معدودی آن را بسه

ياد می آورند؟

اگر عمليات يازدهم سپتامبر يک کمپين نظامی معمولی می بود، حمله به پنتاگون

بيشترين توجه را به خود جلب می کرد. در اين حمله القاعده بخشی از قرارگاه مرکزی

دشمن را تخريب کرد و باعث کشته و مجروح شدن فرماندهان و تحليل گران ارشسسدی

شد. چرا حافظة عوام اهميت بسسيار بيشستری بسه تخسريب دو سساختمان غيرنظسامی و

کشته شدن دالالن، حسابداران و منشی ها می دهد؟ 

دليل اين توجه اين است که پنتاگون ساختمان نسبتًا تخت و سسساده ای اسسست، امسسا

»مرکز تجارت جهانی« يک سمبل برای آلتی بلند بود کسسه فسسرو ريسسزی آن يسسک تسسأثير

عظيم سمعی بصری ايجاد کرد. هرکسی که تصسساوير در حسسال فسسرو ريسسزی آن را ديسسده

باشد، هرگز نمی تواند آن را فراموش کند. از آنجا که مسسا درونسسًا می دانيم کسسه تروريسسسم

يک نمايش است، نسبت بسه آن بسر اسساس تسأثيرات احساسسسی، و نسه مسادی، قضسساوت

می کنيم.

آن ها هم که بر عليه تروريسم مبارزه می کنند، همانند خود تروريست ها، بايد مثسل

نمايش نامه نويس فکر کنند،  نه ژنرال های ارتشسسی. اگسسر بخسواهيم بسه طسور مسؤثری بسا

تروريسم مبارزه کنيم، بايد قبل از هر چيز به اين برسيم که هر کاری که تروريسسست ها

انجام دهند نمی تواند ما را به زانو در آورد. تنها کسانی که می توانند بر ما غلبسسه کننسسد،

خود ما هستيم، البته اگر به گونه ای انحرافی نسبت بسسه تحريکسسات تروريسسستی واکنش

افراطی نشان دهيم.

تروريست ها رسالت غيرممکنی بر عهده دارند، و آن تغيير تعادل سياسی قسسدرت از

طريق خشونت است، بدون آنکه ارتشی داشته باشند. آن ها برای رسيدن به هدف خود

یليخت ‐دولت را با چالش غسسير ممکسسنی  کسسه خسسودش بسسرای خسسود به وجسسود می آورد  روبه رو یليخت ‐
می کنند: اين که دولت به خود ثابت کند که می تواند از تمسسام شسسهروندانش در مقابسسل



خشونت سياسی، هر کجا و هر زمان محافظت کند. تروريست ها اميدوارنسسد کسسه وقسستی

دولت برای متحقق کردن وظايف غير ممکن خود تالش می کند، کارت های سياسی را

بُر بزنند و يک برگ برندة غير قابل پيش بينی بيرون بياورند.

بله، وقتی دولتی در مقابل چالشی قرار می گيرد، معمواًل موفق می شود تروريست ها

را درهم کوبد. طی همين چند دهة اخير صدها سازمان تروريستی توسسسط دولت هسسای

 اسسسرائيل نشسسان داد کسسه حسستی۲۰۰۲یليخت ‐  ۲۰۰۴مختلسسف نسسابود شسسدند. طی سسسال های 

(۱۰)وحشيانه ترين کمپين های ترور می تواند با اعمال خشونت بی رحمانه سرکوب شسسود.

تروريست ها خيلی خوب می دانند که همة عوامل در چنين رودررويی بسسر عليسسه آن هسسا

است. اما از آنجا که آن ها بسيار ضعيف هستند و هيچ گزينسة نظسسامی ديگسسری ندارنسسد،

چيزی برای از دست دادن ندارند، اما می توانند چيزهای زيادی به دست آورنسسد. وقسستی

بالفاصله توفانی سياسی از کمپين های ضد تروريستی به وجود آيد، تروريسسست ها از آن

سود می برند، و در اينجا است که اين شرط بندی اهميت می يابسسد. يسسک تروريسسست بسسه

شرط بندی می ماند که کارت های بدی در دست دارد، امسسا سسسعی می کنسسد رقيبسسانش را

متقاعد کند که کارت ها را بُر بزنند. او در اين صورت چيزی برای از دست دادن ندارد،

اما می تواند همه چيز را ببرد.

خالیبزرگسطليکدرکوچکسکةيک

چرا دولت بايد کارت ها را بُر بزند؟ با توجه به اين که تخريب مادی ايجاد شده توسسسط

تروريست ها قابل اغماض است، دولت منطقًا می تواند آن را مسکوت بگذارد، يسسا اين کسسه

اقدامات قاطعانه، اما محتاطانه، پنهان از دوربين ها و ميکروفن ها انجسسام دهسسد. دولت هسسا

در واقع اغلب دقيقًا همين کار را می  کنند، اما گاهی کنترل خود را از دست می دهند و

نمايش عمومی بسيار اغراق آميزی تدارک می بينند و به اين شکل خسسود را در دسسستان

تروريست ها می اندازند. چرا دولت ها تسسا بسه اين حسسد نسسسبت بسه تحريکسسات تروريسسستی

حساس هستند؟

تحمل اين تحريکات برای دولت ها از اين رو مشکل است که اعتبار دولت نوين بسسر

پاية وعدة امنيت عمومی در مقابل خشسسونت های سياسسسی بنسسا شسسده اسسست. يسسک رژيم

می تواند فجايع وحشتناک را تحمل کند، و حتی آن ها را ناديده بگسسيرد، بسسه اين شسسرط



که مشروعيت بر پاية متوقف کردن آن ها نباشد. از طرف ديگر، اگر رژيمی اعتبار خسسود

را در گرو نابودی ترور بداند، ممکن است به دنبال مشکالت کوچکی از پا درآيد. مرگ

سياه در قرن چهاردهم بين يک چهارم تا نيمی از جمعيت اروپا را کشت، اما اين باعث

نشد تا شاه تاج خود را از دست بدهسسد، و هيچ شسساهی تالش چنسسدانی بسسرای غلبسسه بسسر

طاعون نکرد. هيچ کس پس از آن فکر نکرد که جلوگيری از طسساعون جسسزئی از وظيفسسة

شاه است. از طرف ديگر، حاکمانی که اجازه دادند تا ارتداد دينی در قلمروشان اشسساعه

يابد درمعرض خطر از دست دادن تاج و تخت و حتی سرشان قرار گرفتند.

امروزه دولت ممکن اسسست موضسسع ماليم تسسری در قبسسال خشسسونت های خسسانوادگی و

#جنسی بگيرد، تا در قبال تروريسم، زيرا عليرغم تأثير آگاه گرانة جنبش هسسايی مثسسل »
من هم همين طور« بر عليه خشونت جنسسسی، مسوارد ارتکسساب تجسساوز از اعتبسسار دولسستی

نمی کاهد. برای مثال در فرانسه، ساالنه بيش از ده هسسزار مسسورد تجسساوز بسسه ارگان هسسای

دولتی گزارش می شود. به اين تعداد می تسوان ده هسا هسزار مسورد گسزارش نشسده را هم

 تجاوزگران و شسسوهرانی کسسه همسسسران خسسود را مسسورد سوء اسسستفاده قسسرار(۱۱)اضافه کرد.

می دهند،  تهديدی بر موقعيت وجودی دولت فرانسه محسوب نمی شوند، زيرا دولت در

روند تاريخی، بنيان وجودی خود را بر پاية وعدة از بين بردن خشونت جنسی نگذاشته

است. اما برعکس، موارد بسيار نادری از تروريسسسم بسسه عنسسوان تهديسسدی کشسسنده بسسرای

جمهوری فرانسه به حساب آمده است، زيرا دولت های نوين غربی طی دهه هسسای اخسسير

اعتبار خود را تسدريجًا بسر مبنسای وعسدة مشسخص عسدم تحمسل خشسونت سياسسی در

چهارچوب مرزهای داخلی قرار داده اند.

در دوران قرون وسطی فضای عمومی آکنده از خشسسونت سياسسسی بسسود. در حقيقت

قابليت استفاده از خشونت يک بليسسط ورودی بسسه بسسازی سياسسسی محسسسوب می شسسد، و

کسانی که فاقد اين توانايی بودند فاقد رأی سياسی هم می بودند. خانواده های اشسسرافی

بی شماری حاکم بر نيروهای نظامی، شهرک ها، اصسسناف، کليسسساها و صسسومعه ها بودنسسد.

وقتی يک راهب اسبق بزرگی می مسسرد و بسر سسسر نقش جانشسسين جسسدال در می گسسرفت،

یليخت ‐جناح های رقيب  از جمله راهبان، مردان مقتدر محلی و همسايگان شان  اغلب بسسرای یليخت ‐
تصميم گيری از نيروهای نظامی استفاده می کردند.

تروريسم در چنين دنيايی جا ندارد. کسی که به حد کسسافی قسسدرت ايجسساد چسسنين

 معدودی متعصب۱۱۵۰خسارت های مادی را نمی داشت فاقد اهميت بود. اگر در سال 



مسلمان چند غيرنظامی در اورشليم را می کشتند و شرط می گذاشتند که جنگنسسدگان

صليبی سرزمين مقدس را ترک کنند، واکنش در قبال ترور می توانست فقط ريشسسخند

باشد. اگر می خواستيد که شما را جدی بگيرند، حداقل می بايست کنترل يک يا دو دژ

مستحکم را به دست بگيريد. تروريسم پيشينيان قرون وسطايی مسسا را آزرده نمی کسسرد،

زيرا آن ها با مشکالت بسيار بزرگ تری دست و پنجه نرم می کردند.

دولت های مرکزی در دوران نوين به تدريج سطح خشونت سياسی را پايين آوردند

و طی دهه های اخير کشورهای غربی تقريبًا آن را ريشه کن کردند. شهروندان فرانسسسه،

بريتانيا يا آمريکا می توانند بر سر کنترل شهرک ها، شرکت ها، سازمان ها  و حتی خسسود

دولت ها با هم مبارزه کنند، بدون آنکه نيازی به نيروهای نظامی داشته باشند. کنسسترل

بر تريلياردها دالر، ميليون ها سرباز و هزاران کشتی، هواپيما و موشسسک های هسسسته ای،

حتی بدون شليک يک گلوله، از دست يک گروه سياسی به گروه ديگر می افتد. مسسردم

به سرعت به اين عادت کردند و آن را به عنوان حق طبيعی خود می دانند. در نتيجسسه،

حتی عمليات پراکندة خشونت های سياسی که باعث مرگ ده ها نفسسر می شسسود، تهديسسد

مرگباری عليه اعتبار و حتی بقای دولت قلمداد می شود. يسسک سسسکة کوچسسک در يسسک

سطل بزرگ خالی صدای زيادی به راه می اندازد. 

اين همان چيزی است که نمايش تروريسم را تا به اين حد موفقيت آمسسيز می کنسسد.

یليخت ‐دولت يک فضای خالی عظيم برای خشونت سياسی به وجود آورده است، که اکنسسون 
یليخت ‐به عنوان يک بلندگوی هر چند کوچک  تأثير هر حملة نظامی را طنين انداز می کنسسد.
هر چه خشونت سياسی در يک دولت خاص کمتر باشسسد، تروريسسسم وحشسست عمسسومی

گسترده تری ايجاد می کند. کشسته شسسدن معسسدودی از مسردم در بلژيسک توجسسه بسسسيار

بيشتری را نسبت به خود جلب می کند تا کشته شدن صدها نفر در نيجريه يسسا عسسراق.

طنز اين حقيقت اين است که خوِد موفقيت دولت های نوين در جلوگيری از خشسسونت

سياسی، آن ها را در مقابل تروريسم به ويژه ضربه پذيرتر می کند.

دولت به کّرات اعالم می کند که خشسسونت سياسسسی را در درون مرزهسسايش تحمسسل

نمی کند و شهروندان به سهم خود به رسيدن خشونت سياسی به صفر عادت کرده انسسد.

بنابر اين نمايش ترور ترس عميق و هرج و مرج ايجاد می کند و باعث می شود تا مردم

حس کنند که نظم اجتمسساعی در حسسال فروپاشسسی اسسست. پس از قرن هسسا درگيری هسسای

خونين ما از حفرة سياه خشونت به بيرون خزيده ايم، اما حس می کنيم که حفرة سسياه



هنوز وجود دارد و آماده است تا دوباره ما را در خود ببلعسسد. معسسدودی جنسسايت فجيسسع

کافی است تا ما تصور کنيم که در حال سقوط به حفره هستيم.

دولت برای تخفيف اين خطرها ترغيب می شود تا با يک نمسسايش امسسنيت در جهت

نمايش ترور واکنش نشان دهد. مؤثرترين پاسخ به تروريسم می توانسسد هشسسياری بسساال و

مقابلة غير علنی با شبکه های مالی تغذيه کنندة تروريسم باشد. اما اين چيزی نيسسست

که شهروندان بتوانند آن را در تلويزيون ببينند. شسسهروندان نمسسايش فسسروريختن مرکسسز

تجاری جهسان را ديده انسد. دولت احسساس می کنسد کسه ناچسار اسست بسا يسک نمسايش

مقابله جويانة برابر پا به صحنه بگذارد، حتی با دود و آتش بيشسستر. بنسسابر اين بسسه جسسای

يک حرکت آرام  و حساب شده توفان مهيبی به پسسا می کنسسد کسسه معمسسواًل دلخسسواه ترين

آرزوهای تروريست ها را برآورده می کند.

پس دولت چطور بايد با تروريسم مقابله کند؟ يک نبرد موفق ضد تروريستی بايسسد

در سه جبهه جريان يابد. اواًل، دولت ها بايد بر عمليات غير علنی بسسر عليسسه شسسبکه های

تروريستی تمرکز کنند. ثانيًا، رسانه ها بايد با چشم انداز عمل کنند و از ايجسساد هيجسسان

شديد دوری کنند. نمايش ترور بدون اشاعة مطبوعاتی نمی تواند موفق شود. متأسسسفانه

همة رسانه ها تقريبًا هميشه اين فعاليت رسانه ای را به طسسور مجسسانی ارائسسه می دهنسسد و

اجباراً حمالت تروريستی را گزارش می دهند و خطرات آن را بسسزرگ جلسسوه می دهنسسد،

زيرا گزارش ها در مورد تروريسم خيلی بهتر از گزارش های مربوط به ديابت و آلسسودگی

هوا روزنامه های شان را می فروشد.

جبهة سوم تخيالت هر کدام از ما اسسست. تروريسسست ها تمسسام تخيسسل مسسا را احاطسسه

می کنند و از آن بر عليه خود ما استفاده می کنند. ما حملة تروريستی را بارها و بارهسسا

در صحنة ذهن خسسود مسسرور می کسسنيم، مثاًل يسسازدهم سسسپتامبر يسسا آخسسرين انفجارهسسای

یليخت ‐انتحاری را يادآوری می کنيم. تروريست ها صد نفر را می کشند  و بسساعث می شسسوند تسسا
صد ميليون نفر تصور کنند که در پشت هر درختی يک قاتل به کمين نشسسسته اسسست.

اين وظيفة هر شهروند است که ذهن خود را از تروريست ها پسساک کنسسد و ابعسساد واقعی

اين تهديد را به خود يادآوری کند. اين ترور درونی ما است که رسانه ها را وامی دارد تا

در تروريسم غرق شوند و دولت را به واکنش اغراق آميز بکشانند.

موفقيت يا شکست تروريسم به ما بستگی دارد. اگر به خود اجازه دهيم تا تخيالت

ما توسط تروريست ها احاطه شود و نسبت به ترس خود واکنش افسسراطی نشسسان دهيم،



آنگاه تروريسم موفسق خواهسد شسد. اگسر تخيالت خسود را از تروريسست ها آزاد کسنيم و

برخوردی متعادل و خونسردانه داشته باشيم، تروريسم شکست خواهد خود.

میشودهستهایتروريسم

تحليل باال از تروريسم، به طوری که طی دو دهة اخير شسساهدش بسسوديم و آن طسسور کسسه

اکنون خود را در خيابان های نيويورک، لندن، پاريس و تل آويو نشسسان می دهسسد، صسسدق

می کند. به اين ترتيب اگر تروريست ها به سالح های کشتار جمعی دست يابند، محيسسط

زيست در ابعادی بسيار گسترده تغيير خواهد کرد، نسسه فقسسط توسسسط تروريسسسم، بلکسسه

همچنين توسط دولت و سياست جهانی. اگر سازمان های بسيار کوچکی که متعصبين

معدودی را نمايندگی می کنند، بتوانند تمام شهرها را تخريب کنند و ميليون ها نفسسر را

به قتل برسانند، آنگاه ديگر هيچ فضای عمومی بری از خشونت سياسی وجود نخواهسسد

داشت.

بنابر اين، در حالی که تروريسم کنونی بيش از هر چيز يک نمايش است، تروريسسسم

هسته ای آينده، تروريسم سايبری يا تروريسم زيستی تهديدات بسسسيار گسسسترده تری را

به وجود می آورند و مستلزم واکنش بسيار گسترده تری از جانب دولت ها خواهنسسد بسسود.

ما دقيقًا به همين دليل بايد با احتياط کامسسل چسسنين سسسناريوهای فرضسسی آينسسده را از

حمالت تروريستی کنونی که تاکنون شاهدش بوده ايم، از هم تميز دهيم. وحشتی کسسه

تروريست ها ممکن است روزی با دست يافتن به بمب هسته ای و تخسسريب نيويسسورک و

لندن ايجاد کنند، توجيه کنندة واکنش افراطی هيجانی نسبت بسسه تروريسسستی کسسه ده

نفر را با يک مسلسل دستی و يا با زير گرفتن عابرين توسط کاميونی می کشد، نيست.

دولت ها بايد بسيار مراقب باشند تا شروع به اعدام تمام گروه های مخالف نکنند، به اين

بهانه که اين ها ممکن است روزی سعی در به دست آوردن سالح های هسته ای کنند، يا

خودروهای مستقل را هک کنند و آن ها را به ناوگانی از ربات های کشسستار جمعی بسسدل

کنند.

دولت ها عالوه بر اين که بايد طبعًا بر گروه های بنيسسادگرا نظسسارت داشسسته باشسسند و

مانع از دست يابی آن ها به سالح های کشتار جمعی شوند، بلکه همچنين ملزم هسسستند

تا ميان وحشت ناشی از تروريسم هسته ای و ديگر سسسناريوهای تهديسسد کننسسده تعسسادل



ايجاد کنند. اياالت متحده تريليون ها دالر و يک تسسوان عظيم سياسسسی را بسسرای پسسروژة

»جنگ با ترور« خود به هدر داد. طی دو دهة اخير جرج دبليو بوش، تونی بلسسر، بسسارک

اوباما و وزارتخانه های آن ها می توانند تا حدودی محقانه استدالل کنند که بسسا تعقيب و

آزار تروريست  ها، آن ها را وادار می کنند تا به جای فکر کردن بسسه بمب هسسای هسسسته ای،

بيشتر به حفظ بقای خود باشند. پس ممکن است کسسه آن هسسا دنيسسا را از يسسک يسسازدهم

یليخت ‐سپتامبر هسته ای نجات داده باشند. اما از آنجا که اين يک ادعای کذب است  »اگر ما
پروژة جنگ با ترور را به راه نمی انداختيم، القاعده به سالح های هسته ای مجهز می شد«

یليخت ‐ پس قضاوت در مورد صحت و سقم آن هم مشکل خواهد بود.
ولی ما می توانيم مطمئن باشيم که آمريکا و متحدينش با اعمال پسسروژة جنسسگ بسسا

ترور نه تنها مسبب خرابی های عظيمی در سراسر دنيا شدند، بلکه همچسسنين متحمسسل

opportunity آنچه که اقتصاددانان »ضرر از دست دادن موقعيت های ديگسسر« ) costs)

می نامند، شدند. پول، زمان و توان سياسی به کار رفته در مبارزه بسسا تروريسسسم بسسر روی

مقابله با گرمايش جهانی، ايدز و فقر و يسسا در اقسسدامات صسسلح جويانه و رفسساه در جنسسوب

صحرای آفريقا، يا ايجاد پيونسسد بهسستر ميسسان روسسسيه و چين سسسرمايه گذاری نشسسد. اگسسر

نيويورک يا لندن سرانجام به زير طغيان اقيانوس اطلس رود، يا اگر تنش  با روسيه بسسه

بروز جنگ آشکار منجر شود، مردم می توانند بوش، بلر و اوباما را برای مبارزه در جبهة

اشتباه متهم کنند. 

تعيين اولويت در زمان جاری مشکل است، اما بعسسد از آن کسسه اتفسساق افتسساد بسسسيار

آسان است که اولويت ها را حدس بزنيم. ما رهبران را متهم می کنيم کسسه نتوانسسستند از

وقوع فجايع جلوگيری کنند، اما نسبت به ناآگاهی خود نسبت به فجايعی که هنوز بسسه

وقوع نپيوسته احساس رضايت داريم. بسسدين گونسسه مسسردم بسسه دوران گذشسسته در زمسسان

 نظر می افکننسد و او را بسرای ناديسده گسرفتن تهديسد۱۹۹۰حاکميت کلينتون در دهة 

 افسسراد معسسدودی بودنسسد کسسه۱۹۹۰القاعده در آن زمان سرزنش می کننسسد. امسسا در دهسسة 

می توانستند تصور کنند که تروريست های اسسالمی روزی بسا کوبيسدن يسک هواپيمسای

مسافربری به آسمان خراش های نيويورک يک درگيری جهانی را مشتعل کنند. ولی به

جای اين ها، بسياری از مردم از اين می ترسيدند که روسيه ممکن است به طسسور کامسسل

فرو ريزد و تسلط خود را، نه فقط بر تمام سرزمين وسيعش،  بلکه همچنين بر هسسزاران

بمب هسته ای و زيستی از دست بدهد. نگرانی ديگر اين بسسود کسسه جنگ هسسای خسسونين



يوگسالوی سابق به ديگر نقاط اروپای شرقی سرايت کند و منجر به ايجاد تخاصسسماتی

ميان مجارستان و رمانی، بلغارستان و ترکيه يا لهستان و اوکرائين شود.

بسياری حتی احساس بدتری نسبت به پيوند مجدد آلمان داشستند. فقسط چهسار و

نيم دهه بعد از سقوط رايش سوم، افراد زيادی هنوز در درون خود نسسسبت بسسه قسسدرت

آلمان ترس داشتند. آيا آلمان، بری از تهديد اتحسساد شسسوروی بسسه يسسک ابرقسسدرت بسسدل

خواهد شد و بر قارة اروپا تسلط خواهسسد يسسافت؟ و در مسسورد چين چسسه اتفسساقی خواهسسد

افتاد؟ شايد چين به دنبال اخطار فروپاشی بلوک شوروی، اصالحاتش را متوقف کند و

به خط سياست خشک مائوئيستی  بازگردد و سر از يک نسخة گسترده تر کرة شسسمالی

درآورد.

اين سناريوهای ترسناک امروز برای ما مسخره به نظر می رسند، زيرا می دانيم کسسه

تحقق نيافتند. وضعيت در روسيه تثبت شد؛ اکثر کشسسورهای اروپسسای شسسرقی در رونسسد

صلح آميزی به پيمان اروپا پيوستند؛ آلمان متحد امروز به عنوان نمايندة صلح جهسسانی

ٔهمورد تحسين قرار می گيرد و چين به موتور محرک اقتصاد جهانی بدل شده است. اين
همه بخشًا به لطف سياست های سازندة آمريکا و اروپا ميسر گرديد. آيسسا عسساقالنه تر اين

می بود که آمريکا و پيمان اروپا، به جای تمرکز بر شرايط بلوک شوروی سابق يا چين،

، به افراطيون اسالمی بپردازند؟۱۹۹۰در دهة 

ما نمی توانيم خود را در مقابل احتماالت بسيار زيسسادی آمسساده کسسنيم. از اين رو، بسسا

اين که بايد طبعًا از تروريسم هسته ای جلوگيری کنيم، اما نمی تسوانيم آن را در دسستور

کار بشری در اولويت شمارة يک قرار دهيم. و قطعًا نبايسسد از تهديسسد فرضسسی تروريسسسم

هسته ای به عنسوان تسسوجيهی بسسرای واکنش اغراق آمسيز نسسسبت بسه تروريسسسم معمسسولی

استفاده کنيم. اين ها مشکالت متفاوتی هستند که راه حل های خاص خود را می طلبند.

اگر، عليرغم تالش های ما، گروه هسسای تروريسسستی سسسرانجام بسسه سسسالح های کشسستار

جمعی دست يابند، به سختی می توانيم پی ببريم که نبردهسسای سياسسسی چطسسور بايسسد

هدايت شوند، اما هر چه باشند، بسيار متفاوت از کمپين های ترور و ضد تسسرور ابتسسدای

 آکنسسده از تروريسسست های۲۰۵۰قرن بيسسست و يکم خواهنسسد بسسود. اگسسر دنيسسا در سسسال 

هسته ای و تروريست های زيستی شود، قربانی اين ترورها کنجکاوانه به دنيای گذشسستة

 نگاه خواهند کرد و با ته رنگی از نابسساوری خواهسسد گفت: چطسسور مسسردمی کسسه در۲۰۱۸

چنان امنيتی زندگی می کردند، تا به آن حد وحشت زده بودند؟



احساس خطر کنسسونی مسسا طبعسسًا فقسسط بسسا تروريسسسم تغذيسسه نمی شسسود. بسسسياری از

یليخت ‐متخصصين و مردم عادی از اين می ترسند که جنگ جهانی  مثل صسسد سسسال پيش  یليخت ‐
جايی در همين نزديکی ها است، يعنی شسسبيه بسسه همسسان سسسناريوهايی کسسه در فيلم هسسا

 تنش های فزاينده ميان قدرت های۲۰۱۸نمايش می دهند. به نظر می رسد که در سال 

یليخت ‐ شاهدش بسسوديم ۱۹۱۴یليخت ‐بزرگ، به همراه مشکالت بغرنج جهانی  آن طور که در سال 
ما را به سمت يک جنگ جهانی بکشاند. آيا اين اضطراب موجه تر از وحشت اغراق آميز

ما از تروريسم است؟



۱۱

جنگ

نگيريد دستکم هرگز را بشری حماقت 

امروز تنها يک درصد از. اخير صلح آميزترين دوران در تاريخ بشری بوده است دهه های

 درصسسد و۵مردم در اثر خشونت انسانی ميميرند، در حالی که اين رقم در قرن بيسسستم 

اما پس از بحران مالی جهسسانی سسسال (۱). درصد بوده است۱۵در جوامع کشاورزی اوليه 

 وضسسعيت بين المللی بسسه سسسرعت رو بسسه وخسسامت می رود، جنگ طلسسبی مسسوج وار۲۰۰۸

مسسردم عسسادی و متخصصسسين از اين (۲).بازمی گردد و مخارج نظامی سر به فلسسک می زند

، آتش جنگ جهسسانی اول را۱۹۱۴می ترسند که، همان طور که قتل وليعهد اتريشی در 

 هم حادثه ای در بيابسسان سسسوريه يسسا حسسرکت ناسسسنجيده ای در۲۰۱۸افروخت، در سال 

.شبه جزيرة کره تخاصمات جهانی را شعله ور کند

با توجه به تنش های رو بسه رشسسد در جهسسان و ويژگی هسسای شخصسسيتی رهسسبران در

واشينتگتن، پيونگ يانگ در کرة شمالی و چندين مکسسان ديگسسر، قطعسسًا جسسای نگسسرانی

خصوصسسًا در.  وجسسود دارد۱۹۱۴ و ۲۰۱۸اما چند تفاوت کليدی بين سسسال های . هست

، تمايل زيادی برای جنگ در ميان حاکمان سراسر دنيا وجود داشت، زيسسرا۱۹۱۴سال 

آن ها موارد مشخص زيادی را می شناختند که نشان می داد چطور جنگ هسسا بسسه رونسسق

۲۰۱۸اما بر خالف آن زمان، در سال . اقتصادی و افزايش قدرت سياسی کمک می کند

.به نظر می رسد که جنگ يک پديدة رو به انقراض باشد



امپراتوری هسسای بسسزرگ، از دوران آشسسوريان و سلسسسلة قين، بسسر پايسسة تسسسخيرهای

 هم تمام قدرت های بسسزرگ مسسوقعيت خسسود را۱۹۱۴در سال . خشونت آميز برپا شده اند

برای مثال، امپراتوری ژاپن به لطسسف پيروزی هسسايش. مديون موفقيت در جنگ ها بودند

یليخت ‐بر چين و روسيه به يک قدرت محلی بدل شد؛ آلمان بعد از پيروزی هايش بر اتريش 
مجارستان و فرانسه بهترين سگ اروپا شد؛ و بريتانيسسا هم گسسسترده ترين و مسسوفق ترين

امپراتوری جهان را با يک سلسله جنگ های کوچک خيره کننده در سراسر جهان برپسسا

«تسسل الکبسسير» مصر را اشغال کرد و در نبرد تعيين کننسسدة ۱۸۸۲بريتانيا در سال . کرد

در حالی که اشسسغال يسک کشسسور مسسلمان در اين روزهسا (۳). سرباز از دست داد۵۷تنها 

می تواند برای غرب يک کابوس باشسسد، بريتانيسسا در فتح  تسسل الکبسسير بسسا مقسساومت کمی

.روبه رو شد و برای بيش از شش دهه بر درة نيل و آبسسراه حيسساتی سسسوئز احاطسسه يسسافت

قدرت های اروپايی ديگر از بريتانيا تقليد کردند و دولت ها در پاريس، روم و بروکسل به

فکر درنورديدن خاک ويتنام، ليبی يا کنگو افتادند، و تنهسسا تسسرس آن هسسا اين بسسود کسسه

.نيروی ديگری قبل از آن ها آن مکان ها را تسخير کند

حتی آمريکا هم قدرت عظيم خود را بيش از آنکه مسسديون فعاليت هسسای اقتصسسادی

 مکزيسسک را۱۸۴۶آمريکسسا در سسسال . صرف خود باشد، مرهون فعاليت های نظامی است

اشغال کرد و کاليفرنيا، نوادا، اوتا، آريزونسسا، نيومکزيکسسو و بخشسسی از کلسسورادو، کسسانزاس،

معاهدة صلح نيز پيوست  قبلی آمريکايی تگسسزاس. ويومينگ و اوکالهوما را تسخير کرد

 ميليون کيلومسستر مربسسع زمين را بسسه۲,۳آمريکا بهای اين فتوحات را، که . را تأييد کرد

 هزار سرباز آمريکسسايی پسسرداخت۱۳با از دست دادن تقريبًا  خاک آمريکا اضافه می کرد

 آن(۴)(.بيش از مجموع مساحت کشورهای فرانسسسه، بريتانيسسا، آلمسسان، اسسسپانيا و ايتاليا)

.هزاره به آن صورت به پايان رسيد

 حاکمان واشينتگتن، لنسسدن و بسسرلين دقيقسسًا می دانسسستند کسسه يسسک۱۹۱۴در سال 

اما حاکمان جهسسانی در سسسال. جنگ موفق چيست و تا چه حد می توان از آن سود برد

 دليل خوبی برای اين ترديد خود دارنسسد کسسه چسسنين جنگی می توانسسد بسسه بهسسای۲۰۱۸

اگرچه شماری از ديکتاتورهای جهان سوم و فعالين غيردولسستی. نابودی خود تمام شود

برای شکوفايی خود هنوز به جنگ تکيه می کنند، اما به نظر می رسسسد کسسه بخش اعظم

.قدرت ها ديگر نمی دانند چطور می توان اين کار را کرد



یليخت ‐بزرگترين پيروزی در اذهان زنده  پيروزی آمريکا بر اتحسساد شسسوروی  بسسدون هيچ یليخت ‐
آمريکا سپس تجربسسة زودگسسذری از شسسکوه نظسسامی. درگيری وسيع نظامی به دست آمد

سبک قديمی را در جنگ خليج از سر گذرانسد، امسا اين فقسط آمريکسا را اغسوا کسسرد تسا

.ميلياردها بر شکست مفتضحانه و حقيرانة نظامی در عراق و افغانستان از دسسست بدهد

چين به عنوان قدرت شکوفای ابتدای قرن بيست و يکم، از دورة تسخير ناموفق ويتنام

 به بعد، محتاطانه از هر درگيری نظسسامی خسسودداری کسسرد و پيشسسرفتش۱۹۷۹در سال 

چين برای موفقيت خود از ژاپن، آلمسسان. منحصراً مديون تالش های اقتصادی اش است

 تقليد نکرد، بلکه از معجزه های اقتصادی ژاپن، آلمان و۱۹۱۴و ايتاليای قبل از دوران 

موفقيت اقتصادی و قدرت جغرافيای سياسی.  پيروی کرد۱۹۴۵ايتاليای بعد از دوران 

.اين کشورها در تمام اين موارد بدون شليک يک گلوله به دست آمد

یليخت ‐حتی در خاور ميانه  کانون جنگ زدة دنيا  نيروهای منطقه ای نمی داننسسد چطسسور یليخت ‐
ايران هيچ ثمری از يک جنگ طسوالنی خسونين. بايد يک جنگ موفق را به پيش ببرند

ايرانی هسسا. با عراق نبرد و در نتيجه از تمام درگيری هسسای نظسسامی مسسستقيم دوری کسسرد

جنبش محلی، از عراق گرفته تا يمن را تأمين مالی و نظامی کردند، و سپاه پاسسسداران

خود را برای کمک به متحدين شان در سوريه و ليبی فرستادند، اما تاکنون نسسسبت بسسه

ايران اخيراً قاعدتًا حاکم منطقه شده است، امسسا نسسه بسسه. اشغال کشورها محتاط بوده اند

آمريکسسا و عسسراق بسسه عنسسوان دو دشسسمن. واسطة  پسسيروزی درخشسسانی در ميسسدان جنگ

اصلی اش در جنگی درگير شدند که هم عراق را ويران کرد و هم شوق آمريکا را بسسرای

باتالق خاور ميانه از بين برد، و به اين شکل ايران را بسرای بهره منسد شسسدن از غسنيمت

.باقی مانده تنها گذاشت

آخسسرين جنسسگ. بسسسياری از اين هسسا می توانسسد در مسسورد اسسسرائيل هم صسسدق کند

اسسسرائيل پس از آن، علسسيرغم جنگ هسسای.  رخ داد۱۹۶۷موفقيت آميز اسرائيل در سال 

اکسثر سسرزمين های. متعددش، به رونق خود ادامسه داد، امسسا نسه بسه دليسسل آن جنگ ها

اشغالی اش بار اقتصادی سنگينی بر دوشسسش گذاشسستند و کشسسور را در قبسسال تعهسسدات

یليخت ‐اسرائيل، تا حدود زيسسادی مثسسل ايسسران، مسسوقعيت جغرافيسسايی . سياسی اش ناتوان کرد
سياسی اش را بهتر کرد، نه با جنگی موفقيت آمسسيز، بلکسسه بسسا دوری از ماجراجويی هسسای

هنگامی که جنگ، دشمنان سابق اسرائيل در عراق، سوريه و ليبی را به ويرانی. نظامی



درگسسير نشسسدن اسسسرائيل در جنسسگ داخلی. کشانيد، اسرائيل از درگيری ها برکنسسار ماند

اگسسر. بوده است( ۲۰۱۸از مارس )سوريه احتمااًل بزرگ ترين دستاورد سياسی نتان  ياهو 

می توانسسستند دمشسسق را« نيروهای دفاعی اسسسرائيل»اسرائيل می خواست مداخله کند، 

ظرف يک هفته تسخير کنند، اما در اين صورت چه نصيبش می شسسد؟ بسسرای نيروهسسای

دفاعی اسرائيل حتی آسانتر می توانست باشد که غزه را تسخير کند و رژيم حمسساس را

اسسسرائيل می دانسسد کسسه، علسسيرغم. سرنگون کند، اما مکرراً از اين کار اجتناب کرده است

تمام مهارت جنگی و لفاظی های نظامی سياسسست مدارانش، چسسيز زيسسادی از اين جنسسگ

به نظر می رسد که اسرائيل، مثل آمريکا، چين، آلمان، ژاپن و ايسسران،. عايدش نمی شود

درک می کند که موفق ترين استراتژی در قرن بيست و يکم اين است که  کنار بنشيند

.و بگذارد که ديگران برايش بجنگند

کرملينچشمانداز

تا اينجا، تنها مورد اشغال موفقيت آميز با کمک يسسک نسسيروی عظيم در قسسرن بيسسست و

 کشسسور۲۰۱۴نيروهای روسسی در فوريسة . يکم، تسخير کريمه توسط روسيه بوده است

همساية خود، اوکرائين را تسخير کردند و شبه جزيرة کريمه را هم اشغال کردنسسد، کسسه

روسسسيه بسسدون جنسسگ چنسسدانی، سسسرزمينی را کسسه از نظسسر. متعاقبًا ضميمة روسيه شد

استراتژيک ارزشی حياتی برايش داشت، به دست آورد، در وجود همسايگانش وحشسست

امسسا اين تسسسخير بسسه. انداخت، و خود را دوباره به عنوان يک قدرت جهانی استوار کسسرد

نه ارتش اوکسسرائين و نسسه مسسردم محلی،. لطف يک سلسله شرايط خارق العاده ميسر شد

هيچکدام مقاومت چندانی در مقابل روسی ها از خود نشان ندادند و نيروهسسای ديگسسر از

 چنين شرايطی در نقاط ديگسسر دنيسسا. تکراردخالت مستقيم در بحران خودداری کردند

اگر پيش شرط يک جنگ موفقيت آميز وجود دشمنی. چندان محتمل به نظر نمی رسد

است که مايل به مقاومت در مقابسسل مهسساجمين نباشسسد، پس اين پيش شسسرط می توانسسد

.به طور جدی  موقعيت های موفقيت آميز را محدود می کند

اما وقتی روسيه تالش کرد تا موفقيتش در کريمه را در ساير نقاط شرقی اوکرائين

تکرار کند، با مقاومت اساسًا سخت تری مواجه شد و جنگ در اوکرائين شرقی در يسسک

بسساتالق کشسسنده فسسرو رفت. بسسدتر اين بسسود کسسه )از چشسسم انداز مسسسکو( جنسسگ مسسوجب



برانگيختن احساسات ضد روسی در اوکسرائين شسد و اين کشسور را از مقسام متحسد بسه

دشمن قسم خورده تنزل داد. درست همان طور که موفقيت آمريکا در جنسسگ خليج آن

را وسوسه کرد تا نفوذ خود را در عراق گسترش دهد، پيروزی در کريمه روسيه را اغوا

کرد تا نفوذ خود را در اوکرائين وسعت دهد.

اگر همة جنگ های روسيه در قفقاز و اوکرائين در ابتدای قرن بيسسست و يکم را بسسه

حساب آوريم، به سختی می توانيم آن ها را موفقيت آمسيز توصسيف کسنيم. اين جنگ هسا

اگرچه منزلت روسيه را به عنسسوان يسسک قسسدرت بسسزرگ تقسسويت کردنسسد، امسسا همچسسنين

بی اعتمادی و خصومت نسبت به اين کشسسور را افسسزايش دادنسسد. اين جنگ هسسا در ابعسساد

اقتصادی اقدامات ناموفقی بودند. مناطق توريستی در کريمه و کارخانجات نفرت انگسسيز

در لوهانسک و دونتسک به سختی بهای جنگ را می پردازد، و قطعًا خسارت های ناشی

يا پيامسسد های بين المللی را جسسبران هم نمی کنسسد. بسسرای درکاز ورشکستگی اقتصادی 

ضعف های سياست روسی فقط کافی است تا پيشرفت های عظيم صسسلح جويانة چين در

(۵)بيست سالة اخير را با رکود »پيروزمندانة« روسيه طی همين دوره مقايسه کنيم.

با وجود اين، کالم جسورانة خود حاکمان روسی شايد معطوف به مخارج و مزايای

ماجراجويی های نظامی اين کشور است، که تا کنون باعث شده تا نسبت بسسه گسسسترش

جنگ محتاط باشند. روسيه از اصل »قلدر محله« پيروی می کند: »ضعيف ترين بچه را

انتخاب کن و او را خيلی نسسزن تسسا آقسسا معلم دخسسالت کنسسه«. اگسسر پسسوتين جنگش را بسسا

انگيزه های استالينی، يا پتر کبير و يسسا چنگيزخسسان بسه پيش می بسسرد، آنگساه تانک هسای

روسی، اگر نه تا ورشو و برلين، اما تا تلفيس و کی يف پيش می رفتنسسد. امسسا پسسوتين نسسه

چنگيز است و نه استالين. به نظر می رسد که او از هر کس ديگری بهسستر می دانسسد کسسه

قشون کشی نظامی در قرن بيست و يکم چندان راه بردی نسسدارد، و يسسک جنسسگ موفسسق

جنگی محدود است. پوتين، عليرغم بمباران های بی رحمانة هسسوايی روسسسی در سسسوريه،

مواظب بوده تا حضورش در جنگ را به حداقل برساند، تا تمام پروازهای جسسدی را بسسه

عهدة ديگران بگذارد، و از گسترش جنگ به کشورهای همسايه جلوگيری کند.

در حقيقت، از نگاه روسيه، تمسسام اين حرکت هسسای به ظسساهر تهسساجمی در سسسال های

اخير، گشايشی برای يک جنسسگ جهسسانی جديسسد نبوده انسد، بلکسه تالش هسايی بسوده  تسسا

حرکت های تدافعی آينده اش را به عقب اندازد. روسی ها می توانند محقانسسه اعالم کننسسد



، بسسا۱۹۹۰ و اوايل دهة ۱۹۸۰که پس از عقب نشينی های صلح آميز خود در اواخر دهة 

آن ها به عنوان دشمن شکست خورده رفتار شده است. آمريکا و نسساتو از ضسسعف روسسسيه

استفاده کردند تا، بر خالف تعهدی که داده بودند، عرصة نسساتو را بسسه اروپسسای شسسرقی و

حتی به جمهوری های شوروی سابق هم گسترش دهند. غرب مصالح روسسسی در خسساور

ميانه را ناديده گرفت، صرب و عراق را به بهانه های واهی اشسغال کسرد و بسه طسور کلی

برای روسيه روشن ساخت که فقط می تواند بر نيروی نظسسامی خسسود بسسرای حفسساظت از

مناطق تحت نفوذش در مقابل تهاجمات غربی تکيسه کنسد. حرکت هسای نظسامی اخسير

روسيه، از يک چنين چشم اندازی، می تواند به همان اندازه که والديمير پسسوتين را زيسسر

سؤال می برد، بيل کلينتون و جرج دبليو بوش را نيز مورد سرزنش قرار دهد.

فعاليت های نظامی روسسيه در گرجسستان، اوکسرائين و سسوريه طبعسًا ممکن اسست

بهانه ای برای گشايش يک اقدام نيرومند امپراتوری باشد. حتی اگسسر پسسوتين تسسا کنسسون

نقشه ای جدی برای تسخير جهانی تدارک نديده است، اما موفقيت به جاه طلبی هسسايش

دامن می زند. با اين وجود بايد به خاطر آوريم که روسية دوران پوتين بسيار ضسسعيف تر

از اتحاد شوروی دوران استالين است و روسيه بدون پيوستن به کشورهای ديگر، مثسسل

چين، نمی تواند جنگ سرد جديدی به پا کند، حال چيزی در مورد جنگ جهانی تمام

۴ ميليسسون جمعيت دارد و توليسسد ناخسسالص ملی اش بسسه ۱۵۰عيار نمی گسسوييم. روسسسيه 

۳۲۵تريليون دالر می رسد و چه به لحاظ جمعيت و چه توليسسد در مقابسسل آمريکسسا )بسسا 

 ميليسسون جمعيت و۵۰۰ تريليون دالر توليد(  و پيمان اروپا )بسسا ۱۹ميليون جمعيت و 

 جمعيت آمريکسسا و پيمسسان اروپسسا روی هم پنج( ۶) تريليون دالر توليسسد( کم می آورد.۲۱

برابر بيشتر از روسيه است و درآمدش ده برابر بيشتر.

پيشرفت های فنی اخير اين شکاف را باز هم بيشتر از آنچه که بسسه نظسسر می آيسسد، 

می کند. در نيمة قرن بيستم، يعنی زمانی که صسسنايع سسسنگين موتسسور محرکسة اقتصسساد

جهانی بود، اتحاد شوروی در اوج خود قرار داشت، و نظام مرکزی شوروی برای توليسسد

انبوه تراکتور، کاميون، تانسک و موشسک های قاره پيمسا بسسيار مناسسب بسود. امسا امسروز

 و زيست فن آوری مهم تسسر از صسسنايع سسسنگين هسسستند، امسسا روسسسيه درITداده فن آوری 

هيچ کدام برتری ندارد. اگرچه قابليت های جنگ سايبری قابل تحسينی دارد، اما فاقسسد

يک بخش داده فن آوری مدنی است و اقتصسسادش به طسسور گسسسترده بسسر منسسابع طسسبيعی،



به خصوص نفت و گاز استوار است. ممکن اسسست اين بسسرای ثروتمنسسد کسسردن معسسدودی

حاکمان اليگارشی و سر پا نگه داشتن پوتين کفايت کند، اما برای برنده شدن در يسسک

مسابقة تسليحاتی زيست فن آوری کافی نيست.

حتی مهم تر اين است که روسية پوتين فاقد يک ايسسدئولوژی جهسانی اسست. اتحسساد

شوروی طی دوران جنگ سرد بر مرجع جهانی کمونيسم و بسه همسسان انسدازه بسر يسک

ارتش سرخ جهان گستر استوار بود. امسسا پوتينيسسسم، بسسر خالف آن دوران، چسسيز زيسسادی

ندارد تا به کوبايی ها، ويتنامی ها يا روشنفکران فرانسوی بدهد. در حقيقت ممکن است

ناسيوناليسم سلطه جو در دنيا اشاعه يابد، اما برای ايجاد يسسک بلسسوک بين المللی متحسسد

کارآيی ندارد. آنجا که کمونيسم لهستانی و کمونيسم روسی هسسر دو، حسسداقل در عسسالم

نظر، دارای مقاصد جهانی مشترک، يعنی مصالح مشترک طبقة کارگر جهسسانی بودنسسد.

اما ناسيوناليسم لهستانی و ناسيوناليسم روسی بر حسب تعريسف دارای مصسالح متضساد

هستند. به همان اندازه که پوتين مهر خود را به ناسيوناليسسسم لهسسستانی می کوبسسد، اين

لهستان را بيش از پيش ضد روسی می کند.

حتی اگر روسيه يک کمپين جهانی اطالعات نادرست و واژگونی ها به راه انداختسسه،

که برای اعمال فشار به ناتو و پيمان اروپا بوده، چنسسدان ممکن بسه نظسسر نمی رسسسد کسسه

یليخت ‐می خواهد يک کمپين جهانی برای تسخير عملی برپا کند. می تسسوان  تسسا حسسدودی بسسه
یليخت ‐حق  اميدوار بود که تسخير کريمه و اشغال روسی گرجستان و شرق اوکرائين مسسوارد

منفردی هستند، نه گام های اوليه برای يک عصر جديد جنگی.

جنگدرپيروزیرفتةدستازهنر

چرا برای قدرت های بزرگ برپايی جنگ های موفق در قرن بيست و يکم تا به اين حسسد

دشوار است؟ يک دليل تغيير ماهيت اقتصاد اسسست. دارايی هسسای اقتصسسادی در گذشسسته

اغلب مادی بودند، بنابر اين ثروتمند شدن با تسخير امری نسبتًا بديهی بود. اگر کسی

دشمن خود را در ميسسدان جنسسگ شکسسست می داد، می توانسسست بسسا غسسارت شسسهرهايش،

فروختن مردمش در بسسازار بسسرده، و تصسسرف مسسزارع ارزشسسمند گنسسدم و معسسادن طاليش



ثروتمند شود. روميان با فروختن اسرای گل و يونانی شکوفا می شدند و آمريکايی هسسای

قرن نوزدهم با اشغال معادن طالی کاليفرنيا و دامداری های تگزاس رونق می يافتند.

اما چنين روشی در قرن بيست و يکم فقط مقدار ناچيزی عايدی دارد. امروز منبع

اصلی اقتصادی دانش فنی و نهادی هستند، نه مزارع گندم يا حتی چاه هسسای نفسستی، و

تصرف دانش با جنگ ممکن نيست. سازمانی مثل دولت اسالمی شايد هنوز بتوانسسد بسسا

یليخت ‐غارت شهرها و چاه های نفت در خاور ميانه بسسه شسسکوفايی برسسسد  آن هسسا از بانک هسسای
 پانصسسد ميليسسون دالر۲۰۱۵ ميليون دالر سرقت کرده اند و در سال ۵۰۰عراق بيش از 

یليخت ‐  اما اين مبسسالغ بسسرای قسسدرت های بسسزرگی(۷)ديگر از طريق فروش نفت به دست آوردند
مثل چين يا آمريکا مبالغ ناچيزی هستند و بعيد به نظسسر می رسسسد کسسه چين، بسسا يسسک

 تريليون دالر، اقدام به برپايی يسسک جنسسگ بسسرای۲۰توليد ناخالص ملی ساالنه، بالغ بر 

يک مبلغ ناچيز يک ميلياردی کند. چين چطور می تواند با صرف تريليون ها دالر برای

جنگ بر عليه آمريکا، هزينه های آن را بسسازپرداخت کنسسد و تمسسام خرابی هسسای جنگی را

جبران کند و موقعيت های تجاری اش را از دسسست بدهسسد؟ آيسسا مسسردم پيروزمنسسد ارتش

آزادی بخش ثروتمندان سيليکون والی را غارت خواهند کسسرد؟ بلسسه، شسسرکت هايی مثسسل

اپل، فيس بسوک و گوگسسل صسدها ميليسسارد دالر ارزش دارنسد، امسا شسما نمی توانيسد اين

ثروت ها را با زور تصرف کنيد. در سيليکون والی معدن سيليکون وجود ندارد.

در عالم نظر، يک جنگ موفق هنوز می تواند سودهای کالنی برای طرف پيروزمنسسد

به ارمغان آورد و او را قادر سازد تا نظام تجارت جهانی را به نفع خسسود بسسازآرايی کنسسد،

همان طور که بريتانيا پس از غلبه بر ناپولئون و آمريکا بسسا غلبسسه بسسر هيتلسسر اين کسسار را

کردند. اما تغييرات در فن آوری نظامی امکان تکرار چنين شاهکاری را در قرن بيسسست

و يکم دشوار می سازد. بمب اتم پيروزی در يک جنسسگ جهسسانی را بسسه يسسک خودکشسسی

جمعی بدل کرد. تصادفی نيست که از زمان هيروشيما، ابرقدرت ها هرگز مسسستقيمًا بسسا

هم نجنگيده اند و فقط )به قول خودشان( درگير در کشمکش های ارزانی شسسده اند کسسه

در آن اغوای استفاده از سالح های هسته ای برای پيش گيری از شکست اندک بسسود. در

حقيقت حتی حمله به يک قدرت هسته ای دست دوم مثل کرة شمالی هم اقدام بسيار

ناخوش آيند خواهد بود. فکر کردن بسه اين کسسه خسسانوادة کيم بعسسد از مواجسسه شسسدن بسا

شکست نظامی چه کار خواهد کرد، مو به تن راست می کند. 



جنگ سايبری کار را برای امپرياليست های احتمالی باز هم بدتر می کند. در دوران

خوش قديمی ملکه ويکتوريا و ماکسيم گان، ارتش بريتانيا می توانست قبايل عسسربی در

بيابانی دورافتاده را قتل عام کند، بدون آنکه صلح در منچستر و بيرمنگام را بسسه خطسسر

اندازد. حتی در روزهای جرج دبليو بوش آمريکا می توانست در بغداد و فلوجسسه ويسسرانی

به بار آورد، در حالی که عراقی ها به هيچ وجه نمی توانستند به عنوان انتقام حمله ای بسسر

عليه سان فرانسيسکو يا شيکاگو تدارک ببينند. اما اگر آمريکا اکنون به کشوری حملسسه

کند که دارای قابليت های جنگ سايبری قابسسل قبسسولی باشسسد، جنسسگ می توانسسد ظسسرف

دقايقی به کاليفرنيا يسسا ايلينسسوی کشسسيده شسسود. ويروس هسسای کسسامپيوتری و بمب هسسای

منطقی می توانند ترافيک هوايی در داالس را متوقف کننسسد، بسساعث تصسسادم قطارهسسا در

فيالدلفيا شوند و شبکة برق در ميشيگان را قطع کنند.

جنگ در دوران طاليی فاتحين يک کسب پر رونق و کم ضرر بود. ويليام فسساتح در

، تمام انگلستان را به بهسسای از دسسست دادن تنهسسا چنسسد۱۰۶۶نبرد هاستينگز، در سال 

هزار کشته، ظرف يک روز از آن خود کرد. امسسا بسسر خالف اين، سسسالح های هسسسته ای و

جنگ سايبری صنعت پرخسارت و کم سودی هستند. شما می توانيد از اين ابسسزار بسسرای

تخريب يک کشور کامل استفاده کنيد، اما نمی توانيد يک امپراتوری سودآور بنا کنيد.

در دنيايی مملو از نمايشات نظامی و فضاهای خشونت آميز، شايد بهترين تضسسمين

برای صلح اين است که قدرت های بزرگ با تجربه های جنگی موفق اخير خسسو نگيرنسسد.

آنجا که چنگيزخان يا جوليوس سزار می خواستند يک کشور بيگانه را بی درنگ تسخير

کنند، رهبران امروزی ناسيوناليست، مثل اردوگان، مودی و نتان  ياهو با صدای بلند، اما

بسيار محتاطانه از راه اندازی جنگ صحبت می کنند. طبعًا اگر کسسسی راهی بسسرای يسسک

جنگ موفق در شرايط قرن بيست و يکم بيابسسد، دروازه هسسای جهنم بسسا يسسک فشسسار بسساز

خواهند شد. اين چيزی است که موفقيت روسيه در کريمه را به يک عالمت شوم بدل

می کند. بگذاريد اميدوار باشيم که اين فقط يک استثناء بود.



حماقتپيشروی

متأسفانه حتی اگر جنگ ها در قرن بيسسست و يکم کسسسب سسسودآوری نباشسسند، بسساز اين

حقيقت هيچ تضمنی برای صلح به ما نمی دهد. ما هرگز نبايد حماقت بشری را دسسست

کم بگسسيريم. انسسسان ها، چسسه بسسه صسسورت فسسردی و چسسه در بُعسسد اجتمسساعی، مايلنسسد در

فعاليت های خود ويرانگر درگير شوند.

یليخت ‐ شايد يک حرکت ويرانگر برای جبهة هيتلر موسولينی بود ۱۹۳۹جنگ در سال  یليخت ‐
اما دنيا را نجات نداد. يکی از چيزهای شگفت انگيز در بارة جنگ جهانی دوم اين است

که نيروهای مغلوب به دنبال جنگ بيش از هر زمان ديگری شکوفا شسسدند. آلمانی هسسا،

ايتاليايی ها و ژاپنی ها، بيست سال بعد از نابودی کامل ارتش های شان و درهم شکسسسته

شدن تمام عيار امپراتوری شان از يک سطح بی سابقة رفاه برخسسوردار شسسدند. پس چسسرا

آن ها جنگ را به عنوان گزينة اول انتخاب کردند؟ چرا در ابعاد ميليونی موجب مرگ و

 ژنرال هسسا،۱۹۳۰ويرانی شدند؟ اين فقط يک محاسبة احمقانه بود. در سسسال های دهسسة 

درياساالرها، اقتصاددانان و روزنامه نگاران ژاپسنی بسا هم هم رأی بودنسد کسسه ژاپن بسدون

 اما همسسه(۸)کنترل بر کره، منچوری و ساحل چين، محکوم به رکود اقتصاد خواهد بود.

در اشتباه بودند. در حقيقت معجزة معروف اقتصاد ژاپنی تنها وقتی آغاز شد کسسه ژاپن

تمام فتوحات خشکی خود را از دست داد.

حماقت بشری يکی از مهم ترين نيروها در تاريخ است، امسسا مسسا اغلب آن را در نظسسر

نمی گيريم. سياست مداران، ژنرال ها و پژوهشگران، دنيسسا را ماننسسد يسسک بسسازی شسسطرنج

تصور می کنند، که در آن هر حرکتی به دنبال محاسبات منطقی محتاطسسانه ای صسسورت

می گيرد. اين تا حدی درست است. رهبران کمی در تاريخ به معنی دقيق کلمه ديوانه

شده اند و مهرة پياده يا اسبی را به صورت تصادفی جابه جا کرده اند. ژنرال  توجو، صدام

حسين و کيم يونگ ايل برای هر حرکت خود در بازی داليل منطقی داشتند. مشسسکل

اين است که دنيا بسيار پيچيده تر از يک بازی شطرنج عمل می کند، و منطسسق انسسسانی

در پی درک درست آن نيسسست. بنسسابر اين حسستی رهسسبران منطقی بسسه کسسّرات کارهسسای

احمقانه ای انجام می دهند.



بنابر اين تا چه حد بايد از بروز يک جنگ جهانی هراس داشته باشيم؟ بهتر از هسسر

چيز اين است که از دو موضع گيری افراطی پرهيز کنيم. از يسسک طسسرف، جنسسگ قطعسسًا

اجتناب ناپذير نيست. سرانجام صلح آميز جنگ سرد نشان می دهد کسسه وقسستی انسسسان ها

تصميم درستی می گيرند، حسستی درگيری هسسای ابرقسسدرت ها هم می تواننسسد بسسه صسسورت

صلح آميز حل شوند. عالوه بر اين، بسيار خطرناک است اگر فرض کنيم که يک جنسسگ

جديد اجتناب ناپذير است. اين يک پيش بينی خوداقناء کننده است. زمانی که کشورها

بر اين فرض باشند که جنگ اجتناب ناپذير است، به فکر تجهسسيز ارتش هسسای  خسسود بسسر

خواهند آمد، وارد مسابقات تسليحاتی مداومًا رشد يابنده خواهند شسسد، از مصسسالحه در

هر درگيری پرهيز خواهند کرد، و به هر حرکت خيرانديشانه ای با ترديد می نگرند. اين

همه بروز جنگ را تضمين خواهند کرد.

از طرف ديگر، ساده لوحانه خواهد بود اگر فرض کنيم که بروز جنسسگ غسسير ممکن

است. حتی اگر جنگ برای همة ما پيام هايی فاجعه بار دارد، اما با اين وجود هيچ خسسدا

و قانون طبيعی وجود ندارد که از ما در مقابل حماقت انسانی حفاظت کند.

يک درمان بالقوه برای حماقت بشری، ميزانی از عقل سليم است. تنش هسسای ملی،

دينی و فرهنگی با احساس خودبزرگ بينی وضعيت را بسيار وخيم تر کرده است: ملت

من، دين من و فرهنگ من در دنيا مهم ترين است، پس مصلحت من بايسسد نسسسبت بسسه

مصلحت هر کس ديگری، و يا حتی نسبت به مصلحت تمامی بشريت در اولسسويت قسسرار

گيرد. چطور می تسسوانيم ملت هسسا، اديسسان و فرهنگ هسسا را واداريم تسسا نسسسبت بسسه جايگسساه

واقعی شان در جهان، کمی واقع بينانه تر بينديشند؟



۱۲

تواضع

نيستيددنيامحورشما

اکثر مردم مايلند فکر کنند که خودشان در مرکز جهان قسرار دارنسسد، و فرهنسگ آن هسا

محور تاريخ بشری است. بسسسياری از يونانی هسسا گمسسان می کننسسد کسسه تسساريخ بسسا هسسومر،

سوفوکل و افالطون آغاز شده است، و تمام ابداعات و انديشه های مهم در آتن، اسپارتا،

اسکندريه و قسطنطنيه متولد شده اند. ناسيوناليست های چينی متقاباًل پاسخ می دهنسسد

که تاريخ در حقيقت با امپراتور زرد و سلسله های زيا و شانگ شروع شده اسسست و هسسر

آنچه که غربی ها، مسلمانان و هندی ها به دست آورده اند، فقط يسسک نسسسخة کمرنسسگ از

.دستاوردهای چين باستان هستند

ناسيوناليست های هندو اين رجزخوانی های چيسسنی را رد می کننسد و معتقدنسد کسه

حتی هواپيماها و بمب های هسته ای مدت های بسيار طوالنی قبسسل از کنفوسسسيوس يسسا

افالطون، توسسسط فرزانگسسان باسسستانی در شسسبه قارة هنسسد ابسسداع شسسدند، حسسال در مسسورد

قدمت شان نسبت به آين شتاين و برادران رايت چيزی نمی گوييم. آيا می دانسسستيد کسسه

اين »ماهاريشی بهاردوای« بوده که موشک  و هواپيما را اختراع کرده، و »ويشسسواميترا«

نه تنها موشک ها را اختراع، بلکه از آن ها استفاده هم کرده اسسست؟ و اين کسسه »آچاريسسا

کاناد« پدر علم اتم بوده اسسست، و همچسسنين »ماهسساب هاراتسسا« بسسه درسسستی سسسالح های

(۱)هسته ای را تشريح می کرد؟



زاهدين مسلمان تمسسامی تسساريخ قبسسل از زمسسان محمسسد پيسسامبر را اساسسسًا بی اهميت

می شمارند و بر تاريخ بعد از انقالب قسسرآن، کسه حسول امت اسسالمی می گسردد، تمرکسز

دارند. استثنای عمده ناسيوناليست های ترک ، ايرانی  و مصری هستند، که معتقدند کسه

ملت خاص خودشان حتی قبل از محمد هم سرچشمة تمسسام ارزش هسسای تعيين کننسسدة

بشری بوده، و اساسًا اين ملِت آن ها بوده که حتی بعد از انقالب قرآن، تعاليم اسسسالم را

برای جهانيان حفظ کرده و در ميان نسل های آينده اشاعه داده است.

نيازی نيست اشاره کنيم که بريتانيايی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، روسی ها، ژاپنی ها

و گروه های بی شمار ديگر نيز اعتقاد راسخ داشته اند که بدون دستاوردهای خيره کنندة

ملت آن ها بشريت کماکان در جهل و فساد اخالقی غوطه می خورد. برخی از گروه ها تا

به حدی پيش رفتند که وجود نهادهسسای سياسسسی و تعسساليم ديسسنی خودشسسان را بسسرای

قوانين جهان حياتی می دانستند. برای مثال آزتک ها معتقد بودند که بدون قربانی های

ساالنه ای که آن ها پيشکش کرده اند، خورشيد طلوع نمی کرد و هستی متالشی می شد.

تمام اين ادعاها کذب هستند و حاصل يک نادانی لجوجانسسه از تسساريخ، آميختسسه بسسا

نژادپرستی هسسستند. هيچ کسسدام از اديسسان و ملت هسسای امسسروزی قبسسل از سسسکنی کسسردن

گروه های انسانی در مناطق مختلف جهان، اهلی کسسردن گياهسسان و حيوانسسات، سسساختن

اولين شهرها، يا ابداع خط و پسسول، وجسسود نداشسستند. اخالق، هسسنر، معنسسويت و خالقيت

قابليت های فراگير انسانی هستند که توسط طسسبيعت در دی ان ای مسسا نهسساد شسسده اند و

پيدايش آن هسسا بسسه دوران سسسنگی در آفريقسسا بسسازمی گردد. بنسسابر اين، نسسسبت دادن اين

دستاوردها به خود ناشی از يک حماقت خودخواهانه است، خسسواه چين باشسسد کسسه اين

همه را به امپراتور زرد نسبت می دهد، يا يونان باشد که افالطون را بانی اين ها معسسرفی

می کند يا عرب باشد که اين ها را به حساب محمد می گذارد.

من شخصًا کاماًل  با چنين حماقت های خودخواهانه ای آشنا هستم، زيرا مردم خود

من، يهوديان نيز گمان می کنند که مهم ترين چيز در دنيا هستند. کافی است بسسه هسسر

دستاورد يا ابداع اشاره کنيد تا آن ها آن را بسه اعتبسار خسود ثبت کننسد. و بسا شسناخت

نزديکی که از آن ها دارم، می دانم که آن ها واقعسسًا بسسه اين ادعاهسسای خسسود يقين دارنسسد.

زمانی در اسرائيل به يک معلم يوگا مراجعسسه کسسردم، کسسه در کالس مقسسدماتی خسسود در

کمال جديت ادعا کرد که يوگا توسط ابراهيم ابداع شده است و تمام حرکسسات پسسايه ای



يوگا از شکل حروف الفبای عبری گرفته شده است! )بنسسابر اين حسسالت تريکوناسسسانا بسسا

تقليد از شکل حروف الفبای عبری تعيين شده است. توالدانداسانا از حرف دالد تقليسسد

می کند و الی آخر(. ابراهيم اين حرکات يوگا را به پسر يکی از معشوقه هايش آمسسوخت،

که به هند رفت و يوگا را به هندی ها ياد داد. وقتی از معلم يوگا سؤال کسسردم کسسه چسسه

شواهدی بر ادعايش دارد، او هم عبارتی را از کتاب مقدس نقسسل کسسرد: »و ابسسراهيم بسسه

پسران معشوقه هايش هديه ای داد و در طول زندگی اش آن ها را از پسرش اسحاق راند

(. حال حدس می زنيد که۲۵:۶و به کشوری در مشرق زمين فرستاد« )کتاب پيدايش 

اين هديه چه بوده است؟ پس همان طور که می بينيد، يوگا توسط يهودی ها ابداع شده

است.

اين که ابراهيم يوگا را ابداع کرد يک ادعسسای حاشسسيه ای اسسست. امسسا جريسسان اصسسلی

يهوديت رسمًا ادعا می کند که تمامی کهکشان به اين منظسسور وجسود دارد کسه خاخسسام

يهودی بتواند متون مقدس را بخواند، و اگر يهوديان از اين کار سر باز زنند، هستی بسسه

آخر می رسد. اگر خاخام ها در اورشليم و بروکلين بحث در بارة تالمود را متوقف کننسسد،

چين، هند، استراليا و حتی کهکشان های دوردست نابود خواهند شد. اين هستة اصلی

اعتقادی يهوديت ارتدکس است و کسی که جرأت انکار اين را به خسسود راه دهسسد، يسک

احمق نادان است. ممکن است يهوديان غير روحانی کمی به اين ادعای اغراق آمسسيز بسسا

کمی ترديد بنگرند، امسسا آن هسسا هم معتقدنسسد کسسه قسسوم يهسسود قهرمسسان اصسسلی تسساريخ و

سرچشمة نهايی اخالق انسانی، معنويت و معرفت است.

مردم من هر آنچه را که ندارند با اغراق گويی و گستاخی جبران می کننسسد. از آنجسسا

که انتقاد از مردم خودی مؤدبانه تر از انتقاد از غيرخودی ها است، من به نمونة يهوديت

اشاره می کنم تا نشان دهم که چنين ادعاهای خودبزرگ بينانسسه تسسا چسسه حسسد مسسسخره

هسسستند و اين را بسسه عهسسدة خواننسسدگان اين کتسساب در سراسسسر دنيسسا می گسسذارم تسسا

بادکنک هايی که توسط قوم خودشان باد شده را با دست خود بترکانند.



فرويدمادر

من کتاب »انسان خردمند، تاريخ مختصر بشر« را ابتدا به زبان عبری، برای مخسساطبين

 منتشر شد، مرسوم ترين سؤالی کسسه۲۰۱۱اسرائيلی نوشتم. پس از آنکه کتاب در سال 

از خوانندگان اسرائيلی دريافت می کردم اين بود که چرا تا به اين حد مفصل راجع بسسه

مسيحيت، اسالم و آئين بودا نوشتم، اما فقسسط جمالت کوتسساهی را بسسه دين يهسسوديت و

مردم يهود اختصاص دادم؟ آيا عمداً نقش عظيم آن ها در تاريخ بشر را ناديده گسسرفتم؟

آيا از يک برنامة سياسی شيطانی پيروی می کنم؟

چنين سؤاالتی طبعًا از طرف يهوديان اسرائيلی می آمد، که از دورة کودکستان ياد

گرفته اند که يهوديت ستارة درخشانی در تاريخ بشری است. کودکان اسرائيلی معمسسواًل

دورة دوازده سالة تحصيلی را بدون دريافت هر تصوير روشسسنی از فرآينسسدهای تسساريخی

جهان به پايان می برند. آن ها تقريبسسًا هيچ چسسيز راجسسع بسسه چين، هنسسد يسسا آفريقسسا يسساد

نگرفته اند، و گرچه چيزهايی در بارة امپراتوری روم، انقالب فرانسه و جنگ جهانی دوم

آموخته اند، اين ها تکه های مجردی هسسستند کسسه در هيچ تصسسوير يکپسسارچه ای گذاشسسته

نمی شوند. به جای اين ها، تنها تاريخ پيوسته ای که توسط نظام آموزشی اسرائيل عرضه

می شود، با وصيتنامة قديمی عبری شروع می شود، با دياسپورا ادامه می يابد و با ظهسسور

صهيونيسم، هالوکاست و استقرار دولت اسرائيل به انتها می رسد. اکثر دانش آموزانی که

دبيرستان را تمام می کنند مطمئن هستند که اين آموزش بايد طرح کلی تمامی تاريخ

بشر باشد. حتی وقتی دانش آموزان در بارة امپراتوری روم يا انقالب فرانسه می شسسنوند،

بحث در کالس درس بر روی شيوة رفتار امپراتوری روم با يهوديان يا جايگاه حقوقی و

سياسی يهوديان در جمهوری فرانسه تمرکز می يابسسد. مسردمی کسسه بسسا چسسنين تسساريخی

تغذيه شده اند به سختی می توانند با اين انديشه که يهوديت تأثير اندکی بر کليت دنيا

دارد، کنار آيند.

اما حقيقت اين است که يهوديت تنها نقش ناچيزی در تاريخ نوع بشر داشته است.

يهوديت در تفاوت با مسيحيت، اسالم و آئين بودا همواره يک آئين قبيله ای بوده است

و صرفًا بر سرنوشت يک ملت کوچک و يک سرزمين کوچک تمرکز می کنسسد، و عالقسسة

کمی به سرنوشت تمام انسان ها و کشورهای ديگر دارد. به عنوان مثال اهميت چندانی



به وقايع در ژاپن يا مردم شسسبه قارة هنسسد نمی دهسسد. پس تعجسسبی هم نسسدارد کسسه نقش

تاريخی اش محدود بوده است.

درست است که يهوديت بنياد مسيحيت را گذاشت و بر شسسکل گيری اسسسالم تسسأثير

گذاشت ) و اين دو مهم ترين اديان تاريخ هستند(. اما اعتبار پيشرفت های مسسسيحيت و

یليخت ‐اسالم  همچون گناهان و جنايت هايی که اين اديان مرتکب شسسدند  بسسه خسسود آن هسسا یليخت ‐
مربوط می شود نه به يهوديان. به همان صورت که سرزنش يهوديت برای قتل عام هسسای

جنگ های صليبی  غيرمنصسسفانه اسسست )مسسسيحيان صسسد در صسسد مقصسسرند(، منصسسفانه

نخواهد بود تا انديشة مهم مسيحی را، که بر اساس آن »تمام انسان ها در مقابل خدا با

هم برابرند« را به حساب يهوديان گذاشت )انديشسسه ای کسسه در نقطسسة مقابسسل يهسسوديت

ارتدکس قرار می گيرد، که حتی در اين دوران معتقد است کسسه يهوديسسان ذاتسسًا برتسسر از

تمامی انسان ها هستند(.

نقش يهوديت در تاريخ بشر تا حدودی شبيه به نقش مادر فرويسسد در تسساريخ نسوين

است. فرويد، خوب يا بد، تأثير عظيمی بر علم، فرهنگ، هنر و خرد عاميانة غرب نوين

گذاشت. درست است که بدون وجود مادر فرويد، نسه فرويسسدی وجسسود می داشست و نسه

شخصيت، همت و نظراتی که احتمااًل در حد چشم گيری از رابطة او با مسسادرش نشسسأت

یليخت ‐می گرفت  به طوری که خود او به عنوان اولين نفر به آن اعتراف کرد. اما برای نوشتن
تاريخ نوين غرب، کسی انتظار ندارد تا يک فصل کامل در بارة مادر فرويد نوشته شود.

به همين شکل، بدون وجود يهوديت، مسيحيتی هم وجود نمی داشت، اما لزومی ندارد

تا برای نوشت تاريخ جهان اهميت زيادی به يهوديت بدهيم. مسئلة حيسساتی اين اسسست

که مسيحيت با ميراث مادر يهودی اش چه کرد.

الزم به تذکر نيست که مردم يهود قسسوم يگسسانه ای اسسست، بسسا تسساريخی شسسگفت انگيز

)گرچه اين در مورد تمام مردم و اقوام ديگر صدق می کند(. همچنين می توان گفت که

سنت يهود مملو از بصيرت های عميق و ارزش های اصسسيل اسسست )گرچسسه سسسنت يهسسود

مملو از عقايد قابل ترديد و نگرش هسسای نژادپرسسستانه، زن سسستيزانه و جنس سسستيزانه هم

هست(. و نيز درست است که يهوديان، به نسبت جمعيت نسبتًا کم خود، تأثير بزرگی

در تاريخ دو هزار ساله داشته اند. اما اگر به تاريخ در بُعد تسساريخ گونسسة انسسسانی و ظهسسور

انسان خردمند، از بيش از صد هزار سال پيش به بعد بنگريم، بديهی اسسست کسسه سسسهم



يهوديان در تاريخ بسيار محدود بوده است. انسان ها هزاران سال قبل از ظهور يهوديت

در تمام سياره ساکن شدند، به کشاورزی پرداختند، شهرها بنا کردند و خط و پسسول را

ابداع کردند.

حتی اگر از چشم انداز چينی ها يا سرخ پوستان بومی آمريکايی طی دو هسسزار سسسالة

یليخت ‐اخير به تاريخ نگاه کنيد، نقش يهوديت  به جز در مسيحيت و اسالم  چنسسدان قابسسل یليخت ‐
توجه نبوده است. بنابر اين وصيتنامة قديمی عبری سرانجام به سسسنگ بنسسای فرهنسسگ

جهانی انسان بدل شد، زيرا از آن به گرمی توسط مسيحيت استقبال شسسد و بسسا کتسساب

یليخت ‐مقدس عجين شد. اما، بر خالف اين، تالمود  که اهميت آن برای فرهنگ يهسسودی بسسه
یليخت ‐زمانی طوالنی پيش از وصيتنامة قديمی برمی گردد  از طرف مسسسيحيت رد شسسد و در
نتيجه متنی ناشناخته باقی ماند که عرب ها، لهستانی ها و هلندی ها چيز زيادی راجسسع

به آن نمی دانستند، حال به ژاپنی ها و مايا ها اشاره ای نمی کنيم )که بسيار باعث تأسف

است، زيرا تالمود در مقايسه با وصيتنامة قديمی بسيار متفکرانه تر و مهربان تر است(.

اگرچه يهوديانی که تالمود را می خواندند، در بخش هسای وسسيعی از دنيسا پراکنسده

شدند، اما نقش مهمی در ساختن امپراتوری های چينی، سفرهای اکتشسسافی اروپسسايی و

استقرار نظام دمکراسی، يا انقالب صنعتی ايفا نکردند. سسسکه، دانشسسگاه، مجلس شسسورا،

بانک، قطب نما، ماشين چاپ و موتور بخار، همه توسط غيريهودی ها ابداع شدند.

مقدسکتابازقبلاخالقيات

 ميليارد پسسيرو(،۲,۳اسرائيلی ها اغلب در تعيين »سه دين بزرگ دنيا« به مسيحيت )با 

 ميليون پيرو( فکر می کنند. آئين هندو با۱۵ ميليارد پيرو( و يهوديت )با ۱,۸اسالم )با 

یليخت ‐ ميليون پيرو برای آن ها بسسه حسسساب نمی آينسسد ۵۰۰يک ميليارد پيرو، و آئين بودا، با 
 ميليسسون پسسيرو( اشسساره ای۲۵ ميليسسون پسسيرو( و سسسيک )بسسا ۵۰حال به دين شينتو )بسسا 

 اين درک انحرافی از »سه دين بزرگ دنيا« در ميسسان اسسسرائيلی ها اغلب از(۲)نمی کنيم.

اين درک ناشی می شود که اديان بزرگ و سنت های اخالقی از جنين يهسسوديت متولسسد

شده اند، که اولين دينی بود که قوانين اخالقی جهانی را موعظه کرد. انسان های قبل از

دوران ابراهيم و موسی ماهيتی رقابت جويانه داشتند، بدون هيچ گونه تعهدات اخالقی،



اما انسان های امروزی پايبند اخالقی هستند که به تمسسامی از ده فرمسسان موسسسی نشسسأت

می گيرد. اين تفکری بی پايه و گستاخانه اسسست، کسسه بسسسياری از مهم تسسرين سسسنت های

اخالقی دنيا را ناديده می گيرد.

یليخت ‐قبايل شکارگر  خوراک جوی دوران سنگی، هسسزاران سسسال قبسسل از ابسسراهيم، دارای
نظامی از قواعد اخالقی بودند. وقتی اولين مهاجرين اروپايی در اواخر قرن هجدهم بسسه

استراليا رسيدند، با برخی قبايل بومی برخوردند که، بدون آنکه چيزی راجع به موسی،

عيسی و محمد بدانند، جهان بينی اخالقی پيشرفته ای داشتند. مشکل بتوان گفت کسسه

استعمارگران مسيحی، که وحشسسيانه بومی هسسا را غسسارت می کردنسسد، معيارهسسای اخالقی

برتری از خود نشان می دادند.

در حال حاضر محققين اشاره می کنند که اخالق در واقع ريشه های عميق تکسساملی

دارد که قدمت آن به ظهور بشريت در ميليون ها سال قبل می رسد. تمام پسسستان داران

اجتماعی، مثل گرگ ها، دلفين هسسا و ميمون هسسا در درون خسسود دارای رمزهسسای اخالقی

 برای مثال(۳)هستند، که در مسير تکاملی شکل گرفته تا همکاری گروهی را بهتر کند.

وقتی توله گرگ ها با هم بازی می کنند، از مقررات »بازی عادالنه« پيروی می کنند. اگر

يک توله رقيب خود را سخت گاز بگيرد، يا بعد از اين که رقيبش به عالمت تسسسليم بسسه

(۴)پشت روی زمين خوابيده را گاز بگيرد، توله های ديگر با او بازی نخواهند کرد.

از اعضای مسلط در گروه های شامپانزه ها انتظار می رود تا به حق مسسالکيت اعضسسای

ضعيف تر احترام بگذارند. اگر يک شامپانزة مادة جوان مسسوز پيسسدا کنسد، حسستی نسسر آلفسسا

معمواًل از دزديدن آن موز برای خود اجتناب می کند. اگر او اين قانون را زير پا بگذارد،

 ميمون ها نه تنها از ضعف اعضای ضعيف تر گسسروه(۵)جايگاه خود را از دست خواهد داد.

بهره برداری نمی کنند، بلکه فعاالنه به آن ها کمک می کنند. يسسک شسسامپانزة نسسر پيگمی

)ريزنقش( به اسم کيدوگو که در باغ وحش ميلووکی کانتری زنسسدگی می کسسرد، از يسسک

بيماری قلبی جدی رنج می برد، و اين او را ضعيف و گيج می کرد. وقتی در ابتدا به باغ

وحش آورده شسسد، نسسه قسسادر بسسود مسسسير و مسسوقعيت خسسود را تشسسخيص دهسسد و نسسه

دسستورالعمل های پرسستاران بساغ وحش را درک کنسد. وقستی شسامپانزه های ديگسر بسه

وضعيت نامساعد او پی بردند، دخالت کردند. آن ها اغلب دست کيدوگو را می گرفتند و



به هر جايی که می خواست برود، هدايت می کردند. وقتی او گم می شد با صسسدای بلنسسد

عالمت می داد، تا اينکه ميمونی برای کمک به او می شتافت.

يکی از کمک کنندگان به کيدوگو يک نر به اسم لودی بود که بسساالترين رده را در

ميان گروه داشت، که نه تنها به او در پيدا کردن مسيرش کمسسک می کسسرد، بلکسسه از او

مواظبت هم می کرد. وقتی ميمون نوجوانی به اسم مورف می ديد که همة اعضای گروه

با کيدوگو مهربانانه رفتار می کردند، شسسروع بسسه تمسسسخر و اذيت و آزار او کسسرد. هرگسساه

لودی متوجه چنين رفتاری می شد، معمسسواًل ميمسسون آزار دهنسسده را فسسراری می داد، يسسا

(۶)اين که برای حمايت از او دستش را به دور شانة کيدوگو می گذاشت.

يک مورد باز هم تأثرانگيزتر در جنگل های ساحل عاج اتفاق افتاد. وقتی شسسامپانزة

جوانی به نام اسکار مادرش را از دست داد، تالش کرد تا بسسرای بقسسای خسسود روی پسسای

خود بايستد. هيچ کدام از ماده ها حاضر نبودند مسئوليت او را بپذيرنسسد و از او مسسراقبت

کنند، زيرا درگير مراقبت از کودکان خودشان بودند. اسسسکار به تسسدريج وزن کم کسسرد و

سالمتی و شور زندگی را از دست داد. اما وقتی همسسة اميسسدها از بين رفتسسه بودنسسد، نسسر

آلفای گروه، به اسم فره دی او را به عنوان فرزند خود پذيرفت. او مواظب بود که اسکار

خوب غذا بخورد و حتی او را روی پشتش می گذاشت و به اطسسراف می بسسرد. آزمايشسسات

 در اين خصوص که(۷)ژنتيک نشان داد که فره دی رابطه ای خويشاوندی با اسکار ندارد.

چه چيزی اين رهبر پير و جدی را وامی داشت تا سرپرستی کودک يسستيم را بسسه عهسسده

گيرد، می توان بحث کرد، اما ظاهراً در وجود ميمون های رهبر تمايلی برای کمسسک بسسه

بی  نوايان، نيازمندان و يتيم ها شکل گرفته است، ميليون ها سال قبل از آن کسسه کتسساب

مقدس به يهوديان باستان آموخت که نبايد »با بيوه يا کودک يتيمی بدرفتاری کنند«

(، و ميليون ها سال پيش از آن کسسه آمسسوس پيسسامبر حاکمسسان۲۲:۲۱)کتاب اکسودوس 

اجتماعی را »که فقرا را سرکوب می کننسسد و نيازمنسسدان را درهم می کوبنسسد«، سسسرزنش

(.۴:۱کرد )آموس 

حتی در ميان انسان های خردمندی که در خاور ميانة باسسستان زنسسدگی می کردنسسد،

پيامبران کتاب مقدس بی مانند نبودند. »تو نمی بايد کسی را بکشسسی« و »تسسو نمی بايسسد

دزدی کنی« دستورات اخالقی و قسسانونی شناخته شسسده ای در دولت شسسهرهای سسسومری،

مصر فرعونی و امپراتوری بسسابلی بودنسسد. روزهسسای تعطيسسِل دوره ای از روزهسسای تعطيسسل



يهودی قديمی تر بودند. هزاران سال قبل از آن که آموس پيامبر حاکمسسان اسسسرائيلی را

برای رفتار سرکوب گرانه توبيخ کند، حمورابی، شاه بابل توضيح داد که خدايان بسسزرگ

به او دستور داده اند که »عدالت بر زمين را حاکم کند، شيطان و شرارت را نابود سازد،

(۸)تا از استثمار ضعيفان توسط قدرتمندان جلوگيری کند«.

در عين حال، صدها سال قبل از تولسسد موسسسی، کاتبسسان در مصسسر »داسسستان رعيت

سخنور« را می نوشتند، که بر اساس آن يک زمين دار حريص مايملک رعيت فقسيری را

می دزدد. رعيت به مأموريت فاسد فرعون مراجعه کرد، و وقسستی آن هسسا از حمسسايت از او

سر باز زدند، برای آن هسسا توضسسيح داد کسسه چسسرا آن هسسا بايسسد عسسدالت را برقسسرار کننسسد و

به خصوص از فقرا در مقابل ثروتمندان دفسساع کننسسد. رعيت مصسسری طی يسسک حکسسايت

هيجسسان انگيز شسسرح داد کسسه دارايی فقسسرا ماننسسد نفس آن هسسا اسسست و فسسساد مسسأمورين

(۹)سوراخ های بينی آن ها را می بندد.

بسياری از قوانين کتاب مقدس از قوانين رايج در بين النهسسرين، مصسسر و کنعسسان در

صدها و حتی هزاران سال قبل از استقرار پادشاهی های يهودا و اسرائيل نسسسخه برداری

می کند. اگر کتاب مقدس يهودی تغيير خاصی در اين قوانين ايجسساد کسسرده باشسسد، اين

بوده که آن ها را از اعتبار جهان شمولی و قابل اجراء بودن بسسرای تمسسام انسسسان ها خسسارج

کرد و به دستورات قبيله ای، در درجة اول خطاب به قوم يهود تنزل داد. اخالق يهودی

در ابتدا به عنوان يک امر قبيله ای انحصاری شکل گرفت و تاکنون کمابيش بسسه همسسان

شکل باقی مانده است. وصيتنامة قديمی، تالمود و بسياری از خاخام ها )نه همة آن هسسا(

معتقدند که زندگی يک يهودی ارزشمندتر از زندگی يک غسسيريهودی اسسست، و بسسه اين

دليل است که مثاًل يهوديان اجازه دارند بسسرای نجسسات دادن يسسک يهسسودی از مسسرگ، از

مراسم سابات )مراسم دينی شنبه( صرف نظر کنند، اما اجازه ندارنسسد چسسنين کسساری را

(۱۰)(.۸۴:۲برای نجات يک غيريهودی انجام دهند )تالمود بابلی، يوما 

برخی از فاضالن يهود معتقدند که حتی فرمان معروف »همساية خود را به انسسدازة

خود دوست داشته باش« تنهسسا بسه يهوديسسان ارجسساع دارد و مطلقسسًا هيچ فرمسسانی بسسرای

دوست داشتن غيريهودی وجود ندارد. در حقيقت در متن اصلی سومين کتاب مقدس

)له وی تيکوس( گفته می شود: »به دنبال انتقام و کينه توزی بر عليه کسی در ميان قوم

خود نباشيد و همساية خود را به اندازة خسسود دوسسست داشسسته باشسسيد« )له وی تيکسسوس



(، و اين جمله اين ترديد را بسسه وجسسود می آورد کسسه »همسسساية شسسما« فقسسط بسسه۱۹:۱۸

اعضای »قوم خودی« ارجاع دارد. اين ترديد با اين نکتسسه بسسسيار تقسسويت می شسسود کسسه

کتاب مقدس بسسه يهوديسسان فرمسسان می دهسسد کسسه بسسرخی از مسسردم، مثسسل آمالکيت هسسا و

کنعانی ها را نابود کنند: کتاب مقدس فرمان می دهد که »حسستی يسسک روح را هم زنسسده

نگذاريد«، »همان طور که خدای شما به شما فرمان داده، تمام آن ها را به خسساک سسسياه

یليخت ‐بنشسسانيد  يعسسنی تمسسام هيتيت هسسا، آموری هسسا، کنعانی هسسا، پريزيت هسسا، هيويت هسسا و
(. اين يکی از اولين مسوارد ثبت شسسده در تسساريخ۲۰:۱۶.۱۷يبوسسسيت ها« )سسفر تثنيسسه 

انسان است که نسل کشی به عنوان يک وظيفة دينی الزامی معرفی می شود.

اين فقط مسيحيان بودند که گزينه های کسسوچکی از دسسستورات اخالقی يهسسودی را

انتخاب کردند و آن ها را به فرمان های جهانی بدل کردند و در تمام دنيا اشاعه دادنسسد.

مسيحيت در واقع دقيقًا همان جا از يهوديت جدا می شود. آنجا که يهوديان، تا به همين

امروز، معتقدند که آن بسسه اصسسطالح »قسسوم منتخب« نسسسبت بسسه ديگسسر اقسسوام بسسه خسسدا

یليخت ‐نزديک ترند، بنيان گذار مسيحيت  پيامبر سنت پل  در پيام معروف خود خطسساب بسسه یليخت ‐
گاالتی ها تصريح کرد که »نه يهودی هست و نه غير يهودی، نسسه بسسرده ای هسسست و نسسه

آزاده ای، نه مذکری هست و نه مؤنثی، زيرا همة شما در پيشسسگاه عيسسسی مسسسيح يکی

(.۳:۲۸هستيد« )گاالتی ها 

و ما بايد تأکيد کنيم که عليرغم تأثير عظيم مسيحيت، اين قطعسسًا اولين بسسار نبسسود

که يک انسان در مورد يک اخالق جهانی موعظه می کرد. کتاب مقدس بسسه هيچ وجسسه

تنها منبع اخالق انسانی نيست )و با توجه بسسه نگرش هسسای نژادپرسسستانه، زن سسستيزانه و

جنس ستيزانه اش، اين جای خوشبختی اسسست(. کنفوسسسيوس، لسسوازی، بسسودا و ماهسساويرا

بسيار قبل از پل و عيسی دستورالعمل های اخالقی جهانی تنظيم کردند، بدون آن کسسه

چيزی از سرزمين کنعان يا پيامبران اسرائيل بدانند. کنفوسيوس می آمسسوخت کسسه هسسر

فردی بايد به همان اندازه که خسسود را دوسسست می دارد، ديگسسران را هم دوسسست داشسسته

باشد، و اين پانصد سال قبل از آن بود که خاخام هيلل ارشد ادعا کرد کسسه اين جسسوهر

تورات است. و در زمانی که يهسسوديت هنسسوز در بسسارة قربسسانی کسسردن حيوانسسات  و يسسک

نابودسازی منظم از تمام جمعيت انسانی فرمسسان می داد، بسسودا و ماهسساويرا قباًل پسسيروان

خود را به دوری از آسيب رساندن، نه فقط به انسان ها، بلکه همچنين بسسه هسسر موجسسود



دارای احساس، از جمله حشرات، فرا می خواندنسد. بنسابر اين مطلقسًا هيچ دليلی وجسود

ندارد تا به يهوديت و زاده های مسيحی و مسلمانش افتخار آفريننسسدة اخالق جهسسانی را

بدهيم.

تعصبتولد

پس در مورد يکتاپرستی چگونه است؟ آيا يهوديت حداقل برای پيشگام بودن در بسساور

یليخت ‐به خدای يگانه، که در تمام جهان بی همتا بود، شايستة دريافت جايزة ويژه ای نيست 
حتی اگر اين مسيحيان و مسلمانان بودند که آن را در چهار گوشة دنيا رواج دادند؟ با

توجه به اين که اولين سند آشکار برای يکتاپرستی از انقالب دينی فرعون آخه ناتن، در

 قبل از ميالد می آيد، می توان حتی به اين ادعا هم بسسا ترديسسد نگريسسست.۱۳۵۰حوالی 

اسنادی مثل مشا استله )که توسط مشا، شاه موآبيت ارائه شد( نشان می دهدکسسه دين

اسرائيلی کتاب مقدس تمامًا متفاوت از دين پادشاهی های همجوار مثل مسسوآب نبسسوده

است. مشا خدای بزرگ خود، چموش را تقريبًا بسسه همان گونسسه تصسسوير کسسرده بسسود کسسه

وصيتنامة قديمی بعدها خدای يهوا را توصيف کرد. اما مشسسکل واقعی در اين انديشسسه،

که يهوديت يکتاپرستی را به جهان داد، اين است که اين چيزی نيست که بتوان برای

آن به خود باليد. يکتاپرستی از چشم انداز اخالقی منطقًا يکی از بسسدترين انديشسسه ها در

تاريخ انسان بود.

یليخت ‐يکتاپرستی برای ارتقای معيارهای اخالقی انسان چيز زيادی برای ارائسسه نداشسست 
آيا واقعًا فکر می کنيد که مسلمانان صرفًا به دليل باور به يسسک خسسدا از هنسسدوهايی کسسه

خدايان متعددی را می پرستند، در اساس اخالقی تر هستند؟ آيا مسيحيان اشسسغال گر از

قبايل بومی آمريکايی کافر اخالقی تر بودند؟ بدون شک آنچه که يکتاپرستی انجسسام داد

اين بود که خيل عظيم انسان ها را بسيار نامداراجوتر از گذشته کرد و به اين وسيله در

اشاعة اذيت و آزار دينی و جنگ های مقدس دست داشت. اما برای تعددپرستان  کاماًل

قابل قبول بود که گروه های مختلف مردم خدايان متفسساوتی را بپرسسستند و از آئين هسسا و

رسوم گوناگونی پيروی کنند. تعددپرستان اگر نگوييم هرگز، اما به ندرت مسسردم را بسسه

واسطة باورهای دينی شان مورد اذيت و آزار قسسرار می دادنسسد و کشسستار می کردنسسد. امسسا،

برخالف آنها، يکتاپرستان معتقد بودند که خدای شان تنها خدا است و اين خدای يگانه



از تمام جهانيان اطاعت می طلبد. در نتيجه، به موازات اين کسسه مسسسيحيت و اسسسالم در

جهان شيوع می يافت، جنگ های صليبی ، جهادها، تفتيش عقايسسد و تبعيضسسات ديسسنی

(۱۱)گسترش می يافت.

برای مثال رفتار امپراتور آشسسوکای هنسسد در قسسرن سسسوم قبسسل از ميالد را بسسا رفتسسار

امپراتورهای مسيحی اواخسسر امسسپراتوری روم مقايسسسه کنيسسد. امسسپراتور آشسسوکا بسسر يسسک

امپراتوری مملو از انبوه اديان، فرقه ها و فاضالن دينی حکومت می کرد. او بر خسسود نسسام

رسمی »مورد عالقة خدايان« و »کسی که با شفقت به همه می نگرد« نهاده بود. او، در

 قبل از ميالد، يک فرمان امپراتوری مبنی بسسر مسسداراجويی صسسادر۲۵۰زمانی در حوالی 

کرد که اعالم می کرد:

شاه مورد عالقة خدايان، که با شفقت به همه می نگرد، پرهيزکاران زاهسسد و

مامت تاذ رد یيافوکش و …پيروان تمامی اديان را مورد احترام قرار می دهد  و شکوفايی در ذات تمام
اديان را ارج می نهسسد. شسسکوفايی در ذات می توانسسد بسسه شسسيوه های متفسساوتی

صورت گيرد، اما همة آن ها در گفتار محدوديت های خودشان را دارنسسد، بسسه

اين معنی که دين خود را ستايش می کنند و دين ديگران را بسسدون داليسسل

مامت تاذ رد یيافوکش و …معقولی محکوم می کنند  کسی که از روی سرسپردگی افراطی دين خود
را می سسستايد و بسسا اين بهانسسه کسسه »می خواهسسد دين خسسود را بسسستايد«، دين

ديگران را محکوم می کند، تنها به دين خود صدمه می زند. از اين رو تماس

بين اديان مثبت است. هر کسی بايد به تعاليم ديگران گوش فرا دهد و بسسه

آن ها احترام بگذارد. شاه مورد عالقة خدايان و کسی که به همه بسسا شسسفقت

می نگرد، مايل است که همه از تعاليم اديان ديگر چيزهای خوبی ياد بگيرد.
(۱۲

پانصد سال بعد، امپراتوری روم در اواخر دوران خود به اندازة امسسپراتوری آشسسوکای

هند متنوع بود، اما وقتی مسيحيت قدرت را به دست گرفت، امپراتورها نگسسرش بسسسيار

متفاوتی را نسبت به دين اختيار کردند. از ابتدای دوران کنسسستانتين کبسسير و پسسسرش

کنستانتيوس دوم، امپراتوری تمام معابد غير مسيحی را بست و آئين های به اصسسطالح

»کفرآميز« را ممنوع و پسسيروان آن هسسا را محکسسوم بسسه مسسرگ کسسرد. اذيت و آزار در دورة

یليخت ‐حکومت امپراتور تئودوسيوس به اوج خود رسيد  معنای لغوی نامش »از طرف خسسدا«



  احکام تئودوسسسی را مقسسرر نمسسود، کسسه بسسه گسسونه ای۳۹۱یليخت ‐است  تئودوسيوس در سال 

تهاجمی تمام اديان، به جز مسيحيت و يهوديت را غير قانونی اعالم می کرد )يهسسوديت

نيز به اشکال متعددی مورد پيگرد و آزار قسرار می گسسرفت، امسسا همچنسسان قسسانونی بسساقی

 بر اساس قانون جديد هر کس می توانست حتی بسسرای پرسسستش مشسستری يسسا(۱۳)ماند(.

  امپراتورهای مسسسيحی، بسسه عنسسوان بخشسسی از(۱۴)ميترا در خلوت خانة خود اعدام شود.

کمپين خود برای پاک کردن امپراتوری از تمام ميراث های کافرانه، بازی های المپيسسک

را هم موقوف کردند. آخرين بازی های المپيک باستانی بعد از بيش از هزار سال زمانی

(۱۵)در اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم از سر گرفته شد.

طسسرف از و نبودنسسد، نامداراجو تئودوسيوس اندازة به يکتاپرست حاکمان تمام طبعًا

بلنسسدنظری اما می کردنسسد، رد را يکتاپرسسستی که بودند هم بی شسسماری حاکمسسان ديگر

»هيچ که اين بر تأکيد با يکتاپرسسستی انديشة وجسسود، اين نداشتند. با را آشوکا سياسی

هم می گرايسسد. يهوديسسان متعصسسبانه تفکر نسسدارد« به وجسسود ما خسسدای جز به خسسدايی

بگذارند و کننسسد، ايفا خطرنسساک تقليد اين اشاعة در را خود سهم به خوبی می توانستند

گيرند. گردن به را آن گناه مسلمانان و مسيحيان

مسيحیزيستشناسیيهودی،فيزيک

در خسسود عظيم نقش با که ديديم را يهوديان ما که بود بيستم و نوزدهم قرون در تنها

نام هسسسای بر کردنسسسد. عالوه بشسسسريت تمسسسامی به خارق العسسساده ای کمک نسسسوين دانش

جسسايزة برنسسدگان تمسسام از درصد ۲۰ حدود در فرويد، و آين شتاين مثل شناخته شده ای

کل از درصد دهم دو از کمسستر حالی که در بوده انسسد، يهسسودی علمی زمينه های در نوبل

افسسراد کمک هسسای اين ها که است تأکيد به الزم  اما(۱۶)می دادند. تشکيل را دنيا جمعيت

طی يهسسودی مهم دانشسسمندان فرهنگ. اکثر و دين عنوان به يهوديت نه بودند، يهودی

نقش حقيقت کرده انسسد. در عمل يهسسودی مذهبی فضای از خارج در اخير سالة دويست

رها آزمايشسسگاه ها نفع به را يشسسيوا که شد شسسروع زمانی تنها علم در يهوديان برجستة

بودند. کرده



چشسسم گيری نقش يهوديان بود. طبعًا محدود هجدهم قرن از قبل تا يهوديان تأثير

يهسسودی، متفکر نکردنسسد. چند بسسازی مايا تمدن در يا هند چين، در علمی پيشرفت در

خسسود غسسيريهودی همکسساران بر تأثير چشمگيری ميانه خاور و اروپا در ميمونيدس مثل

جمعيت شناسسانة اهميت با نسسسبتی کمسابيش يهوديسان تأثير کلی به طور اما گذاشتند،

شسسيوع در نقشی چنسسدان يهوديت هجدهم و هفدهم شانزدهم، قرون داشت. طی آن ها

کنسسار يهسسودی جامعة از مشسسکلش دليل به )که اسسسپينوزا جز نداشسست. به علمی انقالب

فيزيسسک، تولد در اساسی نقش که يهودی نام يک به حتی نمی توان بود(، شده گذاشته

که نمی دانيم برخسسورد. ما باشسسد، داشسسته نوين اجتماعی علوم يا زيست شناسی، شيمی،

به قسسريب احتمسسال به اما می کردند، چه نيوتون و گاليله دوران در آينشتاين پيشينيان

نور. مطالعة تا بودند تالمود مطالعة به عالقمند بيشتر بسيار آن ها يقين

دنيويت که زمانی يعنی شد، انجام بيستم و نوزدهم قرن دو همين در بزرگ تغيير

زنسسدگی سسسبک و جهسسان بينی بسسسياری يهوديسسان تا شد بسساعث يهسسودی روشسسنگری و

مراکز و دانشگاه ها به پيوستن به شروع بپذيرند. يهوديان را خود غيريهودی همسايگان

يهسسسودی . پژوهشسسسگران کردند آمريکا و فرانسه آلمسسسان، مثل کشسسسورهايی تحقيقی

به خسسود با يهسسودی اقليت نشسسين شهرک های و محله ها از را مهمی فرهنگی ميراث های

مسسوفقيت اصسسلی داليل از يکی يهودی فرهنگ در آموزش محوری آوردند. ارزش همراه

آزار مسورد اقليت يک تمايل جمله از ديگر بسود. عوامل يهسسودی دانشمندان خارق العادة

پيشرفت راه سر در که را موانعی و بگذارد نمايش به را خود ارزش می خواست که بود،

تمايالت با مؤسساتی در بخصوص بردارد، ميان از را می شد گذاشته بااستعداد يهوديان

دولتی. ارگان های و ارتش مثل يهود، ضد

 سسسنتی يهسسودی ارتسسدکسآموزشی مراکز از يهسسودی دانشمندان اين که وجود با اما

توشة اما آوردنسسد، همسسراه به خسسود با را دانش ارزش به عميق بسساور و قوی انضباط خود

اما بسسود، يهسسودی نياوردند. آين شتاين خود با خاص بصيرت های و انديشه ها از باارزشی

به ربطی چه تسورات تقسدس به يهسودی« نيسست. اعتقساد »فيزيک يک نسسبيت نظرية

مقايسسسه، بسسرای دو« دارد؟ تسسوان به نور سرعت ضربدر جرم با است برابر »انرژی معادلة

در شسسدن کشيش قصد به را کمبريج در خود تحصيل حتی و بود مسيحی يک داروين

نظرية يک تکامل نظرية که است معسسنی بسسدين اين کسسرد. آيا آغسساز انگليس کليسسسای



است؟ پس نسبت دادن نظرية تکامسل بسه مسسيحيت بسه انسدازة نسسبت دادن مسيحی

بود. خواهد مسخره بشريت نسبيت به يهوديت و کمک يهوديت به نظرية

به همين شکل، به سختی می توان کيفيتی يهودی در ابداع فرآيندهای زير يسسافت:

(؛ کشسسف۱۹۱۸سنتز آمونياک توسط فريتز هابر )برندة جايزة نوبل در شيمی در سال 

آنسستی بيوتيک  استرپتومايسسسين توسسسط سسسلمان واکسسسمان )برنسسدة جسسايزة نوبسسل در

(؛ کشسف کواسسی کريسستال ها توسسط دان۱۹۵۲تن کردشناسی يا در پزشکی در سال 

(. در مسسورد پژوهشسسگرانی از۲۰۱۱شختمان )برنسسدة جسسايزة نوبسسل در شسسيمی در سسسال 

یليخت ‐عرصه های علوم انسانی و اجتماعی  مثل فرويد  شسسايد مسسيراث يهسسودی آن هسسا تسسأثير یليخت ‐
عميق تری بر دستاوردهاشان داشته باشد. اما حتی اين ها هم بيشتر مسسواردی پراکنسسده

هستند که گاه گاهی رخ می دهد و فاقد پيوستگی است. نظريسسات فرويسسد در بسساره روان

انسان بسيار متفاوت است از نظريات خاخام يوسف کارو يا خاخام يوچانان بن ذکای، و

او عقدة اوديپ را طی مطالعة دقيق شولهان آروخ کشف نکرد )قواعد قانون يهودی(.

به طور خالصه، گرچه تأکيد يهودی بر آموزش شايد کمک مهمی در موفقيت هسسای

استثنايی دانشمندان يهودی کرده باشد،  امسسا اين متفکسسرين غسسيريهودی بوده انسسد کسسه

زمينه ساز دستاوردهای آينشسستاين، هسسابر  و فرويسسد شسسده اند. انقالب علمی يسسک پسسروژة

يهودی نبود و يهوديان زمانی در اين پروژه راه يافتند که دانشکده های سسسنتی يهسودی

ارتدکس را ترک کردند و به دانشگاه ها پيوستند. در حقيقت، در دنيايی که پاسسسخ ها از

مشاهدات و آزمون ها بيرون می آيند، عادت يهوديان در خواندن متسسون باسسستانی بسسرای

يافتن پاسخ به تمام سؤاالت شان مانعی برای درآميختن با دنيای علمی نوين بسود. اگسسر

ضرورتًا عامل خاصی در خوِد دين يهوديت بوده کسسه بسساعث دسسستاوردهای علمی شسسده،

 برنسدة۱۹۳۳ و ۱۹۰۵پس چرا ده تن از يهوديان غسير روحسانی آلمسان بين سسال های 

جايزة نوبل در شسسيمی، پزشسسکی و فيزيسسک شسسدند، امسسا طی همين دوره هيچ يهسسودی

ارتدکس افراطی يا يهودی بلغاری يا يمنی جايزه ای نبرد؟

از ترس اين که مبادا به يک »يهودی متنفر از خود« يا »ضسسد يهسسود« متهم نشسسوم،

مايلم تأکيد کنم که منظورم اين نيسسست کسسه يهسسوديت يسسک دين خسساص شسسيطانی يسسا

عقب مانده است. تمام آنچيزی که می خواهم بگويم اين است کسسه يهسسوديت نقش ويسسژة

مهمی در تاريخ بشر نداشته است. يهوديت طی قرن هسسای زيسسادی دين اقليت کسسوچکی



بود که مورد آزار بود و به جای تسخير کشورهای دور و سوزاندن کفسسار، تسسرجيح می داد

بخواند و بينديشد. پس از اين رو دين شفقت بود.

ضد يهوديان معمواًل فکر می کنند که يهوديان بسسيار مهم هسستند. ضسد يهوديسان

تصور می کنند که يهوديان دنيا، يا نظام بانکی و يا حداقل رسانه ها را کنترل می کننسسد

و مسئول همة نابسامانی ها هستند، از گرمايش جهانی گرفته تا حملة يازدهم سپتامبر.

يک چنين پارانويای ضد يهود به اندازة خودبزرگ بينی يهودی مضسسحک اسسست.  ممکن

است يهوديان مردم بسيار جالبی باشند، اما از زاوية يک نگرش تماميت گرا آن ها تسسأثير

بسيار محدودی بر جهان گذاشته اند.

یليخت ‐انسان ها در طول تاريخ صدها دين و فرقة مختلف آفريده انسسد. معسسدودی از آن هسسا 
یليخت ‐مسيحيت، اسالم، آئين هندو،  آئين کنوسيوس و آئين بسسودا  بسسر ميليارهسسا نفسسر نفسسوذ
یليخت ‐داشته اند )نه لزومًا مثبت(. اکثريت عظيم آئين ها  مثسل دين بسون، دين يوروبسا و دين
یليخت ‐يهود  تأثير بسيار محدودتری داشته اند. شخصًا انديشسسه هايی را می پسسسندم کسسه نسسه از
فاتحين خشونت طلب، بلکه از مردم غير برجسته ای که به ندرت در زندگی مردم ديگر

یليخت ‐دخالت کرده اند، نشأت گرفته باشند. اديان زيادی ارزش بشريت را ارج می نهنسسد  امسسا
بعد خود را مهم ترين در دنيا می دانند. آن ها نداهای فروتنانه شخصی را با تکبر جمعی

خشن می آميزند. يک کار شايسته ، کسسه تمسسام آئين هسسا می توانسسستند انجسسام دهنسسد اين

می توانست باشد که فروتنی را جدی بگيرند.

و شايد از ميان تمام اشکال فروتنی مهم تسسرين آن می توانسسست تسسرجيح دادن خسسود

فروتنی به خدا باشد. هر کجا که انسان ها از خدا صحبت می کنند، در بيشترين مسسوارد

به انکار خود اعتراف می کنند، اما سپس از نام خدا استفاده می کنند تا بر برادران خود

حکومت کنند.



۱3

خدا

نکناستفادهبيهودهخداناماز

آيا خدا وجود دارد؟ اين بستگی به اين دارد کسسه شسسما چسسه خسسدايی را در سسسر داشسسته

باشيد. راز کيهانی يا قانون گذار دنيوی؟ گاهی وقتی مردم در بارة خدا صحبت می کنند

به معمای بزرگ و بسيار متأثرکننده ای فکر می کنند، که ما در بارة آن مطلقًا هيچ چيز

نمی دانيم. ما برای توصيف عميق ترين معماهای کيهان به اين خسسدا اسسستناد می کسسنيم.

چرا به جای نيستی هستی وجود دارد؟ چه چيزی قوانين پايه ای فيزيک را ايجاد کرد؟

آگاهی چيست و از کجا می آيد؟ ما پاسخ اين پرسش ها را نمی دانيم و بر نسسادانی خسسود

نام خدا را می نهيم. بنيانی ترين ويژگی اين خدای رازآلود اين است کسسه مسسا نمی تسسوانيم

چيز مشخصی در بارة آن بگوييم. اين خدای فيلسوفان است؛ خدايی است که ما شبی

ديروقت، نشسته بر گرد آتش از آن سخن می رانيم و از خود می پرسيم، مفهوم زندگی

چيست.

جايی ديگر مردم خدا را وجودی سسسخت گير و قانون گسسذار می پندارنسسد، کسسه مسسا در

باره اش بسيار می دانيم. ما دقيقًا می دانيم که او در بارة روش، خوراک و سياست چطور

فکر می کند، و ما به اين خدای آسمانی عصبانی استناد می کنيم تا يک ميليون قسسانون

و حکم و تضاد را توجيه کنيم. وقتی يک زن پيراهن آستين کوتاه می پوشسسد، وقسستی دو

مرد هم آغوشی می کنند يا وقتی نوجوانان جلق می زنند، او ناراحت می شسسود. بعضسسی از



مردم می گويند که خدا دوست ندارد که ما الکل مصرف کنيم، در حالی که برخی ديگر

فکر می کنند که خدا در مورد نوشيدن شراب هر جمعه شب يا شنبه صبح نظر مثبتی

دارد. کتابخانه های کاملی از کتاب ها وجود دارد که در تمام جزئيات و در نهسسايت دقت

توضيح می دهند که خدا چسسه می خواهسسد و چسسه نمی خواهسسد. بنيسسانی ترين ويسسژگی اين

قانون گذار دنيوی اين است که ما به طور دقيق و مشخص در بارة او صحبت کنيم. اين

همسسان خسسدای جنگ جويسسان صسسليبی، جهسسادگران، مفتشسسين عقايسسد، زن سسستيزان و

همجنس گريزان است. هنگامی کسسه بسسر گسسرد آتشسسی می ايسسستيم کسسه کسسافران را در آن

بسوزانيم و گناهکاران را سنگسار کنيم، در بارة اين خدا صحبت می کنيم.

وقتی از مؤمنين سؤال می شود که آيا خدا واقعًا وجود دارد،  آن ها اغلب شسسروع بسسه

صحبت از مهماهای اسرارآميز هستی و محدوديت های ادراک انسانی می کننسسد. آن هسسا

یليخت ‐فرياد می زنند: »علم نمی تواند انفجسار عظيم  بيگ بنسگ  را توضسيح دهسد، پس خسدا یليخت ‐
مسبب آن است«. همان طور که يک شعبده باز با فن عوض کردن جای يک ورق بسسازی

با ورق ديگر زيرکانه بيننده اش را می فريبد، مؤمن هم به سرعت »قانون گسسذار دنيسسوی«

را به جای »راز هستی« می نشاند. پس از گذاشتن نام خدا بر روی اسرار هستی، از آن

برای محکوم کردن مايوی زنانه و طالق استفاده می کنند. »مسسا دليسسل انفجسسار عظيم را

نمی دانيم، بنسسابر اين تسسو بايسسد مسسوی خسسود را در مأل عسسام بپوشسسانی و بسسر عليسسه ازدواج

همجنسگرا رأی دهی«. نه تنها هيچ ارتباط منطقی ميان اين دو وجود ندارد، بلکه ضد

و نقيض هم هستند. هرچه اسرار هستی عميق تر باشد، ربسسط آن بسسا دسسستورالعمل های

تکفير لباس زنانه و رفتار جنسی انسانی کمتر است.

حلقة گمشده ميان اسرار هستی و قانون گذار دنيوی معمسسواًل بسسا اين يسسا آن کتسساب

مقدس پيدا می شود. اين کتاب های مقدس مملو از مقررات پيش پا افتاده هسسستند، امسسا

با اين وجود به اسرار هستی ارجاع دارنسسد. احتمسااًل خسالق مکسسان و زمسسان آن کتساب را

تدوين کرد، تا ما را عمدتًا نسبت به فالن معبد اسرارآميز و غذای حرام آگاه سسسازد. در

حقيقت ما هيچ مدرکی در دست نداريم که نشان دهد که کتاب مقسسدس يسسا قسسرآن يسسا

کتاب مورمون يا ودا يا هر کتاب مقدس ديگری توسط همان نيرويی تدوين شسسده کسسه

معادلة »انرژی برابر است با جرم ضربدر سسرعت نسور بسه تسوان دو و اين کسه پروتون هسا

 بار بزرگ تر از الکترون ها هستند« را تدوين کرده اسست. بسا اسستناد بسه آخسرين۱۸۳۷



دستاوردهای علمی، تمام اين متون مقدس توسط انسسسان خردمنسسد خيسسالپرداز نوشسسته

شده اند. اين ها فقط داستان هايی هستند که توسط پيشسسينيان مسسا ابسسداع شسسده، تسسا بسسه

هنجارهای اجتماعی و ساختارهای سياسی مشروعيت دهند.

کنجکاوی من در بارة اسرار هستی هرگز فروکش نکرده است، اما هيچگاه ربسط آن

را با قوانين آزار دهندة يهوديت، مسيحيت يا آئين هندو درک نکرده ام. اين قوانين قطعًا

برای استقرار و بقای نظم اجتماعی طی هزاران سال بسيار ضروری بوده اند، پس بسسرای

اين منظور تفاوتی اساسی با دولت های و مؤسسات غير دينی نداشته اند.

سومين فرمان از ده فرمان کتاب مقدس برای انسان ها مقرر می دارد کسسه هرگسسز از

نام خدا استفادة نادرست نکنند. بسياری، به صورتی کودکانه، اين فرمان را بسسه عنسسوان

ادای صريح نام خدا برداشت می کنند )مثاًل در طرح اولية مونتی پيتسسون »اگسسر بگسسويی

يهووا...«(. شايد معنی عميق تر اين فرمان اين باشد که ما هرگز نبايد از نام خسسدا بسسرای

توجيه منافع سياسی، آروزهای اقتصادی يسسا کينه توزی هسسای شخصسسی اسسستفاده کسسنيم.

کسی از ديگسری متنفسسر اسست و می گويسسد »خسدا از او نفسرت دارد«؛ کسسی زميسسنی را

تصاحب می کند و می گويد »اين خواست خدا است«. اگر ما از فرمان سوم وفسسادارانه تر

پيروی می کرديم، دنيا مکان بسيار بهتری برای زندگی می شسسد. آيسسا می خسسواهی بسسرای

دزديدن سرزمين همسايه جنگ به پا کنی؟ به خدا کاری نداشته باش، و بهانة ديگری

برای خود دست و پا کن.

بعد از اين همه، به بُعد معنايی اين موضوع نگاه می کنيم. وقتی من از واژة »خسسدا«

استفاده می کنم، به خدای دولت اسالمی، خدای جنگ های صسسليبی، تفسستيش عقايسسد و

شعار »خدا از همجنسگرايان متنفر است« استفاده می کنم. وقتی من به اسرار هسسستی

فکر می کنم، ترجيح می دهم از واژه های ديگری استفاده کنم تا از ابهام جلوگيری کنم.

یليخت ‐و در تفاوت با خدای دولت اسالمی و جنگ های صليبی  که بسسسيار بسسه نسسام و بيش از
یليخت ‐همه چيز به مقدس ترين نام او اهميت می دهند  اسسسرار هسسستی هيچ اهميسستی بسسه آن

اسامی که ما ميمون ها انتخاب کرديم، نمی دهد.



بیخدااخالق

اسرار کيهانی طبعًا هيچ کمکی در برقراری نظم اجتماعی به ما نمی کنسسد. مسسردم اغلب

می گويند که ما بايد به يک خدا اعتقاد داشته باشيم تا قوانين مشخصسسی را پيش روی

ما بگذارد، وگرنه اخالقيات نابود می شسسوند و جامعسسه بسسه دوران بی نظمی اوليسسه سسسقوط

می کند.

اين قطعًا حقيقت دارد که اعتقاد به خسسدايان بسسرای نظم هسسای اجتمسساعی گونسساگون

اهميتی حياتی داشته است و پيامدهای مثبسستی به دنبسسال آورده اسسست. در واقسسع همسسان

اديانی که در گروهی نفرت و تعصب ايجاد می کند، در گسروه ديگسری عشسسق و شسفقت

 مقام کليسايی، »تد مکل ونا« نسبت بسسه۱۹۶۰می آفريند. به عنوان مثال در اوايل دهة 

معضل همجنسگرايان در جامعة خود مطلع شسسد. او شسسروع بسسه بررسسسی کلی وضسسعيت

 يک گفت وگوی پيشسسگامانة سسسه روزه۱۹۶۴همجنسگرايان در جامعه کرد، و در ماه مه 

را بين مقامات روحانی و فعالين همجنسگرا در »مرکز بازگشت به خاطرات شسسيرين در

کاليفرنيا« پيشنهاد کرد. شرکت کنندگان در ادامه »شورای دين و همجنسسسگرايی« را

تشکيل دادند، که عالوه بسسر فعسسالين خسسود، مقسسام کليسسسايی، اسسسقفی، لسسوتری و وزرای

کليسای واحد مسيحی را هم دربسسر می گسرفت. اين اولين سسازمان آمريکسايی بسود کسه

جرأت کرد در عنوان خود از واژة »همجنسگرا« استفاده کند.

طی سسسال های بعسسد فعسسالين سسسی .آر .اچ، مسسرکب از سسسازمان دهندگان احسسزاب

کت وشسسلوارپوش، تسسا تسسدارک دهنسسدگان فعاليت هسسايی بسسر عليسسه اذيت و آزار و تعقيب

ناعادالنسسه، وارد عمسسل شسسدند. سسسی.آر.اچ بسسه عنسسوان بسسذری بسسرای جنبش حقسسوق

همجنسگرايان در کاليفرنيا عمل کرد. جناب مک لوه نا و ديگسسر مسسردان خسسدا کسسه بسسه او

پيوسته بودند، از هشدارهای منع همجنسگرايی در کتاب مقدس آگاه بودند. امسسا فکسسر

می کردند که مهم تر اين است که به روح شسفقت مسسيح بيشستر از کالم دقيسق کتساب

(۱)مقدس وفادار باشند.

گرچه خدايان می توانند به ما الهام دهند تا از روی شفقت عمل کسسنيم، امسسا ايمسسان

مذهبی شرطی ضروری برای رفتار اخالقی نيست. اين انديشه که ما برای اخالقی عمل

کردن نياز به يک نيروی ماوراء طبيعی داريم، چنين فسرض می کنسد کسه اخالق امسری



غيرطبيعی است. اما چرا؟ اخالق به نوعی طبيعی است. تمام پستان داران اجتمسساعی، از

شامپانزه ها گرفته تا موش ها دارای کدهای اخالقی در وجود خود هستند که چيزهايی

مثل دزدی و کشتن را محدود می کند. اخالق در ميان تمام جوامع انسانی وجود دارد،

صرف نظر از اين که به چه خدايی باور داشته باشند. مسسسيحيان از روی شسسفقت عمسسل

می کنند، حتی بدون آن که به مجموعه خدايان هندو اعتقاد داشته باشسسند. مسسسلمانان

صداقت را ارج می نهند، اگرچه الوهيت مسيح را انکسسار می کننسسد و کشسسورهای سسسکوالر

مثل دانمارک و جمهسسوری چسسک خشسسونت طلب تر از کشسسورهای مسسؤمن مثسسل ايسسران و

پاکستان نيستند.

اخالقيت به معنی »پيروی از فرمان های الهی نيست«، بلکه به مفهسسوم »کاسسستن از

رنج است«. بنابر اين برای اخالقی عمل کردن نياز به باور به يک اسسسطوره يسسا داسسستان

نيست. فقط کافی است تا برآورد عميقی از رنج به دسسست آوريم. اگسسر شسسما واقعسسًا درک

کنيد که چطور عملی موجب رنج غيرضروری شما و ديگران می شود، به طور طبيعی از

آن دوری خواهيد کرد. با اين وجود مردم دست بسسه کشسستن، تجسساوز و دزدی می زننسسد،

زيرا برآوردی سطحی از رنجی که به بار می آورند، دارند. آن ها بر ارضای هوس  و طمسسع

یليخت ‐بالفاصلة خود تمرکز دارند، بدون آنکه توجهی به پيامدهای آن برای ديگران  يا حتی
یليخت ‐پيامدهای بلندمدت برای خودشان  داشته باشند. حتی بازجويانی که قربانيان خود را
عمداً تا سرحد مرگ شکنجه می کننسسد، معمسسواًل از فنسسون مختلسسف بی تفسساوت کسسردن و

درنده خو کردن خود استفاده می کنند تا بتوانند از آنچسسه کسسه انجسسام می دهنسسد فاصسسله

(۲)بگيرند.

ممکن است شما بگوييد که انسان به طور طبيعی از درد و ناراحتی می گريسسزد، امسسا

اگر کسی خود را در مقابل خدا پاسخ گو نداند، پس چسسرا بايسسد بسه رنج ديگسسران اهميت

بدهد؟ يک پاسخ آشکار اين است که انسان ها حيوانات اجتمسساعی هسسستند، و از اين رو

شادکامی شان تا حد بسيار زيادی بستگی به روابط شان با ديگران دارد. چه کسی بدون

عشق، دوستی و با ديگران بودن می تواند خوشبخت باشد؟ اگر شما يک زندگی تنهسسا و

خودمحور داريد، قطعًا ناکام هستيد. پس بسسرای شسسادکامی حسسداقل نيسساز داريسسد تسسا بسسه

خانواده، دوستان و اعضای جامعة خود اهميت بدهيد.



پس در مسسورد افسسراد کسساماًل نسسا آشسسنا چگونسسه اسسست؟ چسسرا اين افسسراد را نکشسسم و

مايملک شان را به چنگ نياورم و خود و قسسبيله ام را ثروتمنسسد نکنم؟ متفکسسرين زيسسادی

نظريه های اجتماعی مبسوطی تدوين کرده اند، و توضيح داده اند که چسسنين رفتسساری در

درازمدت غير مفيد است. کسی نمی خواهد در جسسامعه ای زنسسدگی کنسسد کسسه بيگانگسسان

به طور منظم در آن غسارت و کشسته می شسوند، زيسرا نسه تنهسا فسرد همسواره در چسنين

جامعه ای احساس خطر می کند، بلکه از مزايای چيزهايی مثل تجارت محروم می مانسسد،

که بستگی به وجود حس اعتماد ميان بيگانگان دارد. تاجران معمواًل به سراغ کمينگاه

دزدان نمی روند. به اين دليل است که نظريه پردازان غسسير مسسذهبی از چين باسسستان تسسا

اروپای نوين قانون طاليی »با ديگران آن طور رفتار کن کسسه انتظسسار داری بسسا تسسو رفتسسار

شود« را تصديق کرده اند.

اما ما واقعًا نيازی به چنين نظريه های پيچيدة مفصلی نداريم تا بنيان طبيعی برای

شفقت جهانی را درک کنيم. برای لحظه ای تجارت را فراموش کنيد. آسيب رساندن به

ديگران بالفاصله به خود من هم آسيب می رساند. هر عمل خشسسونت آميزی در دنيسسا بسسا

یليخت ‐يک ميل خشونت در ذهن فرد شروع می شود، که  قبل از آنکسسه آرامش و نشسساط  آن
یليخت ‐قربانی را بر هم زند  آرامش و نشاط خسود او را می گسيرد. بنسابر اين مسردم بسه نسدرت
دست به دزدی می زنند، مگر اين که حرص و آز زيادی در خود به وجود آورده باشسسند.

کسی معمواًل قبل از آنکه در درون خود عصبانيت و نفرت به وجود نياورده باشد، فسسرد

ديگری را نمی کشد. احساساتی مثل حرص و آز و عصبانيت و نفرت بسيار ناخوش آيند

هستند. کسی که از عصبانيت و حرص درونی دچار آشفتگی است، نمی تواند شسسادی و

توازن درونی را تجربه کند. بنابر اين مدت ها قبل از آنکه کسی دسسست بسسه قتسسل بزنسسد،

خشم درونی اش صلح و آرامش را قباًل در ذهن او کشته است.

ممکن است عصبانيت طی سال ها شما را از درون متالطم کنسسد، بسدون آنکسه فسرد

مورد نفسرت را بسه قتسل برسسسانيد. در اين صسسورت شسما بسه هيچ کس ديگسسری آسسسيب

نرسانده ايد، به جز بسسه خودتسسان. پس بسسه اين دليسسل مهسسار کسسردن عصسسبانيت درونی در

راستای منافع طبيعی شما است، نه فرمسسان خسسدای معيسسنی. اگسسر شسسما کسساماًل فسسارغ از

عصبانيت باشيد احساس بسيار بهتری خواهيد داشت، تا اين که يک دشمن نفرت انگيز

را بکشيد.



يک باور قوی به خدايی رئوف، که فرمسسان می دهسسد: گونسسة ديگسسر خسسود را بگسسردان،

می تواند به گروهی از مردم کمک کند تا عصبانيت شان را مهار کنند. چسسنين باورهسسای

دينی کمک عظيمی در جهت برقراری صلح و آرامش در دنيا بوده اند. متأسسسفانه، بسساور

دينی برای گروهی ديگر عماًل عاملی بوده تا عصبانيت شان را توجيه کنند، به خصسسوص

اگر کسی جرأت کند به خدای شان بی احترامی کند يا از خواست های او سسسر بسساز زنسسد.

پس ارزش خدای قانون گذار نهايتًا در گرو رفتار پيروانش است. اگر نيکو عمسسل کننسسد،

پس ديگر مهم نيست که چه باوری داشته باشسسند. بسسه همين شسسکل، ارزش آئين هسسای

دينی و اماکن مقدس بستگی به نوع احساسات و رفتاری دارد کسسه در انسسسان ها ايجسساد

می کنند. اگر رفتن به زيارت گاه ها به مردم حس صلح و آرامش می دهسسد، مثبت اسسست.

اما اگر يک معبد خاص موجب خشونت و درگيری می شود، پس چه احتيسساجی بسسه آن

داريم؟ اين آشکارا معبدی است که کارايی درستی ندارد.

بازديد نکردن از زيارت گاهی و باور نداشتن به خدايی يک گزينة عملی ديگر است.

آن طور که چند دهة اخير نشان داد، ما احتياج به باور به خدايی نداريم تا يک زنسسدگی

اخالقی داشسته باشسسيم. سکوالريسسسم می توانسسد هسسر آنچسه کسه بسه آن نيسساز داريم را در

اختيارمان بگذارد.



۱4

سکوالريسم

کناعترافسايهاتبه

 چه معنسسايی دارد؟ سکوالريسسسم گسساهی بسسه عنسسوان نفی دينsecularismسکوالريسم 

تعريف شسسده اسسست و بنسسابر اين مسسردم سسسکوالر بسسا بی اعتقسسادی و رفتارشسسان مشسسخص

می شوند. بر اساس اين تعريف، سکوالرها به خدايان يا فرشتگان باور ندارند، به کليسسسا

و معبد نمی روند و آداب و شسسعائری هم به جسا نمی آورنسسد. بسه اين تسرتيب يسک جهسسان

یليخت ‐سکوالر جهانی خالی، پوچ گرايانه و غيراخالقی است  يک جعبة خالی که الزم است با
چيزی پر شود.

را خسسود که بپذيرند. کسسسانی را منفی هويت چنين يک حاضرند که هستند کمی افراد

ارزش ها از منسسسجمی کد با که می نگرنسسد، ديگسسری گونة به را خود می خوانند، سکوالر

با به واقع سکوالر ارزش های از دين. بسياری آن يا اين با مخالفت با نه می شود، تعريف

خسسرد که دارند ادعا که فرقه هايی با تضاد هستند. در مشترک مختلف اديان سنت های

هيچ که است اين سسسکوالرها اصلی شاخصه های از يکی است، آن ها انحصار در نيکی و

يک در آسسسمان از خسسرد و اخالق که نمی کنند فکر ندارنسسد. آن ها زمينه اين در ادعايی

هسسستند. پس انسان ها تمام طبيعی ميراث های بلکه می شود، نازل خاص مکان و زمان

جوامع تمسسام در و دنيا سراسر در ارزش ها بسسرخی حسسداقل که داشت انتظسسار می تسسوان

باشند. مشترک سکوالرها و هندوها مسيحيان، مسلمانان، ميان انسانی،



رهبران دينی پيروان خود را اغلب در برابر يک انتخاب »يا هسسستی، و يسسا نيسسستی«

قرار می دهند: يا مسلمان هستی و يا نيستی. و اگر مسلمان هسستی بايسسد تمسسام عقايسد

ديگر را رد کن. اما سکوالرها، بر خالف آن ها، با ترکيبی از هويت های متعدد احسسساس

راحتی می کنند. تا جايی که به سکوالريسم مربوط می شسسود، شسسما می توانيسسد خسسود را

مسلمان بناميد، اهلل را عبادت کنيد، خوراک حالل بخوريد و برای حج به مکه برويد، و

همچنين يک عضو خوب جامعة سکوالر باشيد، به شسسرط اين کسسه بسسه کسسدهای اخالقی

یليخت ‐جامعسسة سسسکوالر وفسسادار باشسسيد. اين کسسد اخالقی  کسسه در حقيقت توسسسط ميليون هسسا
یليخت ‐مسلمان، مسيحی و هندو و همچسسنين سسسکوالر پذيرفتسسه شسسده  ارزش هسسای حقيقت،
شسسفقت، آزادی، شسسجاعت و مسسسئوليت را گسسرامی می دارد و بنيسسان مؤسسسسات علمی و

دمکراتيک نوين به شمار می رود.

کدهای سسسکوالر، در تشسسابه بسسا تمسسام کسسدهای اخالقی، آرمان هسسايی ترغيب کننسسده

هستند، نه واقعيات اجتمساعی. بسه همان گونسه کسه جوامسسع و نهادهسسای مسسيحی اغلب

متفاوت از آرمان های مسيحی هسسستند، جوامسسع و نهاد هسسای سسسکوالر هم اغلب فاصسسلة

زيادی با آرمان های سکوالر دارند. فرانسة قرون وسطی ادعا می کرد که يسسک پادشسساهی

مسيحی است، اما حتی در تمام انواع فعاليت هسسايی کسسه چنسسدان هم مسسسيحی نبودنسسد،

سهل انگاری می کرد )فقط کافی است از رعيت های منکوب شده سؤال کنيسسد(. فرانسسسة

نوين مدعی است که يک دولت سکوالر است، اما از دوران ربسپی ير تا کنون گام هسسای

نااستواری در راستای خوِد مفهوم آزادی برداشسسته اسسست )کسسافی اسسست از زنسسان سسسؤال

یليخت ‐کنيد(. اين بدين معنا نيست که سکوالرها  در فرانسه يا جای ديگر  فاقد يک راهنما یليخت ‐
يا يک تعهد اخالقی هستند، بلکه فقط بدين معنی است که متحقق کردن يک آرمسسان

کار آسانی نيست.

سکوالر آرمان

 اسسست، کسسه بسسرحقيقتپس آرمان سکوالر چيست؟ مهم ترين تعهد سکوالر معطوف به 

پاية مشاهده و مدرک استوار است، نه اعتقاد محض. سکوالرها سعی می کننسسد حقيقت

را با باور اشتباه نگيرند. اعتقاد راسخ شما به داستانی می تواند اطالعسسات جسالب زيسادی

در بارة وضعيت روانی شما، کودکی شسسما و سسساختار مغسسزی شسسما به دسسست دهسسد، امسسا



نمی تواند ثابت کند که آن داستان حقيقی اسست )باورهسای محکم اغلب دقيقسًا زمسانی

شکل می گيرند که آن داستان حقيقی نيست(.

به عالوه، سکوالرها هيچ گروه، شخص يا کتابی را به عنوان تنها پاسداراندة حقيقت

یليخت ‐تقديس نمی کنند، اما هر کجا نشانی از حقيقت بيابند به آن ارج می گذارند  خسسواه در
استخوان های فسيل شدة باستانی باشسسد، در تصسساوير دوردسسست کهکشسسانی، در جسسداول

آماری داده ها و يا در نوشتارهای سنت های بشری مختلسسف باشسسد. اين تعهسسد در قبسسال

حقيقت زمينه ای برای علم جديد است، که بشر را قادر ساخته تا اتم را بشکافد، ژنسسوم

را رمزگشايی کند، تحول حيات را بشناسد و از خود تاريخ بشر سر درآورد.

 است. اخالق سکوالر بر اطاعت از فرمان هایشفقتيک تعهد مهم ديگر سکوالرها 

اين يا آن خدا استوار نيست، بلکسسه بسسر پايسة تقسسدير عميسسق از رنج اسسست. بسرای مثسسال،

سکوالرها به اين دليل از کشتن امتناع نمی کنند که کتابی باستانی آن را نهی می کند،

بلکه از اين رو که کشتن باعث رنج موجودات دارای احساس می شود. آنچه که به ويسسژه

عميقًا نگسسران کننسسده و خطرنسساک اسسست اين اسسست کسسه انسسسان هايی از کشسستن پرهسسيز

می کنند، فقط به اين دليل که »خسسدا چسسنين حکم می کنسسد«. انگسسيزة چسسنين افسسرادی

اطاعت است، نه شفقت، پس اگر روزی به اين نتيجه برسند که خدای شسسان بسسه آن هسسا

حکم می کند که کفار، ساحره ها، زناکاران يا بيگانگان را بکشند، چه خواهند کرد؟

بديهی اسسست کسسه اخالق سسسکوالر در فقسسدان فرمان هسسای مطلسسق الهی اغلب دچسسار

سردرگمی می شود. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر چنين عملی به فردی آسسسيب برسسساند،

اما به ديگری کمک کند؟ آيا اخالقی است که بر ثروتمندان ماليات سنگين وضع کنند

تا به فقرا کمک کنند؟ يا جنگی خونين برپا کننسسد تسسا ديکتسساتور بی رحمی را سسسرنگون

کنند؟ يا تعداد بی شماری از پناهندگان را به کشور خود راه دهند؟ وقتی سکوالرها بسسا

چنين معماهايی روبه رو می شوند، از خود نمی پرسند »خدا چه فرمانی می دهد«، بلکسسه

به دقت احساسات طرفين درگير را می سنجند، طيف وسيعی از امکانات و مالحظات را

بررسی می کنند و به دنبال يک راه ميانه با کمترين زيان ممکن می گردند.

برای مثال موضع گيری در مورد رفتار جنسی را در نظر بگيريسد. آيسا سسکوالرها در

برخورد با تجاوز جنسی، همجنسگرايی، خشسسونت جنسسسی و زنسسا چگونسسه موضسسع گيری



می کنند؟ تجاوز جنسی از زاوية احساسی آشکارا غيراخالقی است، نه به اين دليل کسسه

نوعی فرمان الهی آن را منع می کند، بلکه از اين رو که به ديگران صدمه می زند. اما، بر

خالف اين، يک رابطة عاشقانه ميان دو مرد به کسی صدمه نمی زند، پس دليلی بسسرای

منع کردن آن وجود ندارد.

اما در مورد وحشيگری چگونه است؟ من در بحث های بی شمار خصوصی و عمومی

در مورد ازدواج بين دو مرد شرکت داشته ام، و بسيار زياد اتفاق افتاده که فردی عاقسسل

پرسيده »اگر ازدواج بين دو مرد قابل قبول است، پس چرا اجازه ندهيم که يک مرد با

يک بز ازدواج کند؟« پاسخ از نقطه نظر يک فرد سکوالر واضع است. روابسسط سسسالم بسسه

يک عمق عاطفی، فکری و حتی روحی نياز دارد. ازدواجی که فاقد چنين عمقی باشسسد

آزارنده است و موجب می شود تا فرد احساس تنهايی و بن بسسست درونی کنسسد. دو مسسرد

قطعًا می توانند نيازهای عاطفی، فکری و روحی يکديگر را برآورده کنند، اما در رابطه با

بز چنين چيزی اتفاق نمی افتد. پس اگر شما به ازدواج بسسه عنسسوان نهسسادی بسسه منظسسور

یليخت ‐ارتقای کاميابی انسانی می نگريد  آنطور که سکوالرها بسه آن می نگرنسد  آنگساه ديگسر یليخت ‐
چنين سؤال عجيبی حتی به ذهن تان هم خطور نخواهسسد کسسرد. فقسسط افسسرادی کسسه بسسه

ازدواج همچون يک تشريفات معجزه آسا می نگرند ممکن است چنين کنند.

پس رابطة ميان يک پدر با دخترش چگونه می تواند باشد؟ هر دو انسسسان هسسستند،

پس چه اشکالی می تواند داشته باشسسد؟ خب، تحقيقسسات بی شسسمار روانشسسناختی نشسسان

داده اند که چنين روابطی موجب آسيب های بسيار جدی و معمواًل غير قابل درمانی بر

فرزند شده است. به عالوه، چنين روابطی گرايش های مخربی را در پدر بازتاب می دهند

. تکامل روان انسان خردمند را به گونه ای شکل داده کسسه پيونسسدهایو تشديد می کنند

رمانتيک نمی توانند ميان والد و فرزند به وجود آيند. از اين رو برای مخالف با زنا نيسسازی

به خدا يا کتاب مقدس نيست. فقط کافی اسسست تسسا بسسه تحقيقسسات روانشناسسسی در اين

(۱)زمينه مراجعه کنيد.

به اين دليل است که سکوالرها حقيقت علمی را گرامی می دارند، نه از اين رو کسسه

کنجکاوی خود را ارضاء کنند، بلکه به اين دليل که بداننسسد کسسه چطسسور می تواننسسد بسسه

بهترين شکلی رنج را در دنيسا کساهش دهنسد. بسدون راهنمسايی تحقيقسات علمی حس

شفقت ما اغلب کور است.



 می شسسود.برابسسریهمزادهای تعهد نسبت به حقيقت و شفقت منجر بسسه تعهسسد بسسه 

اگرچه نظرات نسبت به برابری، بسته به اين که در حيطة اقتصادی هستند يسسا سياسسسی

متفاوت است، سکوالرها اساسًا نسبت به تمام اشکال سلسله مراتبی های از پيش تعيين

شده با ترديد می نگرند. رنج رنج است، صسسرف نظسسر از اينکسسه چسسه کسسسی آن را تحمسسل

می کند، و دانش دانش است، صرف نظر از اينکه چه کسی آن را کشف می کند. اولويت

قائل شدن برای تجربيات يا دانش يک ملت، طبقه يا جنسيت خاص احتمااًل مسسا را هم

بی تفاوت و هم نادان می کند. سسسکوالرها قطعسسًا بسسه يگسسانگی ملت خسساص خسسود افتخسسار

می کنند، اما »يگانگی« را با »برتری« مخدوش نمی کنند. سکوالرها بسسا وجسسود اين کسسه

نسبت به وظايف خاص خود در قبال ملت يا کشور خود واقفند، اما فکر نمی کنند کسسه

اين وظايف منحصر به فرد هستند و همزمان به وظايف شان در قبسسال تمسسامی بشسسريت

هم واقفند.

 در انديشه، تحقيسسق و تجربسسه بسسه جسسست وجوی حقيقت آزادیما نمی توانيم بدون

بپردازيم و به راه های رهايی از رنج فکر کسسنيم. سسسکوالرها بسسر آزادی ارج می نهنسسد و از

تکيه به هر اقتدار مطلقی در متون، نهاد و يسا هسسر پيشسسوايی بسه عنسوان مرجسع نهسايی

قضاوت دوری می جويند تا برای شان تعيين کند که چسسه چسسيزی حقيقت اسسست و چسسه

چيزی درست است. انسان ها بايسسد هميشسسه آزادی را از طريسسق ترديسسد کسسردن، آزمسسون

مجدد، جست وجوی گزينه های ديگر و تجربسسه کسسردن راه هسسا و روش هسسای ديگسسر پسساس

بدارند. سکوالرها گاليله را ستايش می کنند، زيرا جرأت به خرج داد و خرافة يسک زمين

بی حرکت در مرکز کائنات را زير سؤال برد؛ آن ها هجوم توده هسسای مسسردم معمسسولی در

 به زندان باستيل را ارج می نهند، که بسساعث سسسرنگونی رژيم مسسستبد لسسويی۱۷۸۹سال 

شانزدهم شد و روزا پارک را که شجاعانه بر صندلی اتوبوسی نشسسست کسسه تنهسسا بسسرای

مسافرين سفيدپوست در نظر گرفته شده بود.

 می طلبسسد، امسسا پسسذيرششسسجاعتمبارزه بر عليه تعصبات و رژيم هسسای سسسرکوب گر 

نادانی خود و به جان خريدن مخاطرة رويارويی با ناشناخته ها نيازمند شجاعت بسساز هم

بيشتری است. آموزة سکوالر به ما می آموزدکه اگر نمی دانيم، نبايد از اعتراف به نادانی

خود بهراسيم و به جست وجوی شواهد جديد بپردازيم. حسستی اگسسر فکسسر می کسسنيم کسسه

می دانيم، نبايد از ترديد به دانسته های خود وحشت کسسنيم و آمسساده باشسسيم تسسا بسساز هم



آن هسسا را بسسه محسسک آزمسسايش بگسسذاريم. افسسرادی بسسسياری هسسستند کسسه از ناشسسناخته ها

می هراسند و برای هر سؤالی پاسخ در آستين دارند. ترس از ناشناخته ها می تواند ما را

بيش از هر حاکم مستبدی فلج کند. انسان ها در طول تاريخ در هراس بوده اند که اگسسر

تمام اعتقاد خود را پاسخ های قطعی و آماده حفظ نکنند، جامعسسة بشسسری فسسرو خواهسسد

ريخت. در حقيقت، تاريخ نوين نشان داده است که جامعه ای که شهروندانش شسسهامت

آن را دارند که به نادانی خود اعتراف کنند و با سؤاالت دشوار روبه رو شوند، در مقايسه

با جوامعی که اعضايش مقيدند تا بی چون وچرا فقسط يسسک پاسسسخ را بپذيرنسسد، معمسسواًل

کامياب تر و صلح جوترند. انسان هايی که نگران از دست دادن حقيقت شان هسسستند، در

مقايسه با آن هايی که معمواًل از زوايای مختلفی به جهان می نگرند، بيشسستر تمايسسل بسسه

اعمال خشونت دارند. پرسش هايی را که شما پاسخی برای شان نداريسسد معمسسواًل بسسسيار

بهتر از پاسخ هايی هستند که نمی توانيد زير سؤال ببريد.

 را گرامی می دارند. آن ها به هيچ قدرت برتریاحساس مسئوليتنهايتًاً ، سکوالرها 

اعتقاد ندارند، که دنيسسا را می گردانسسد، گناهکسساران را مجسسازات می کنسسد، درسسستکاران را

پاداش می دهد و از آن ها در مقابل قحطی، طاعون و جنگ حفاظت می کند. اين خسسوِد

ما، انسان های از گوشت و خون هستيم که بايسسد در قبسسال هسسر کسساری کسسه می کسسنيم و

نمی کنيم، احساس مسئوليت کنيم. اگر دنيا را نکبت فرا گيرد، وظيفة ما است کسسه بسسه

دنبال راه حل ها باشيم. سسسکوالرها بسسرای دسسستاوردهای عظيم جوامسسع نسسوين بسسه خسسود

می بالند، مثل درمان بيماری های همه  گير، از ميان برداشتن گرسنگی و برقراری صسسلح

در بخش های عظيمی از جهان. نياز نيست تا ما اين موفقيت ها را به اعتبسسار اين يسسا آن

حافظ آسمانی بگذاريم، زيرا اين ها حاصل افزايش دانايی و شفقت انسانی هسسستند. امسسا

درست به همين دليل، ما بايد در قبال جرائم، نسل کشی ها، تخسسريب زيسسست محيطی و

خطاهای مدرنيته کاماًل احساس مسئوليت کنيم. به جای نيايش برای معجزات بايسسد از

خود بپرسيم که چه کمکی از دست خودمان برمی آيد.

اين ها ارزش های کليدی جهان سسسکوالر هسسستند. همسسان طور کسه قباًل اشسساره رفت،

هيچ کدام از اين ارزش ها منحصراً سکوالر نيستند. يهوديان نيز حقيقت را ارج می نهند،

مسيحيان شفقت را پاس می دارنسد و مسسلمانان برابسسری را گسسرامی می دارنسسد. هنسسدوها

احساس مسئوليت را می ستايند و الی آخر. جوامع و نهادهای سکوالر خرسند هسسستند



که اين پيوندها را به رسميت می شناسند و يهوديان، مسيحيان، مسلمانان و هندوهای

مذهبی را در آغوش می فشارند، به اين شسسرط کسسه وقسستی کسسدهای سسسکوالر بسسا تعسساليم

مذهبی تصادم می کنند، اين تعاليم مذهبی هستند که ميسسدان خسسالی می کننسسد. بسسرای

مثال، برای پذيرفته شدن در جامعة سکوالر از ارتدکس  های يهودی انتظسسار می رود تسسا

غيريهودی ها را با خود برابر بدانند؛ از مسيحيان انتظار می رود تا از سسسوزاندن ملحسسدان

صرف نظر کنند؛ از مسسسلمانان انتظسسار می رود تسسا بسسه آزادی بيسسان احسسترام بگذارنسسد و از

هندوها انتظار می رود تا تبعيضات اجتماعی بر اساس کاست ها را رها کنند.

اما، بر خالف اين ها، انتظار نمی رود که مذهبيون خدا را انکار کننسسد يسسا از شسسعائر و

آداب سنتی خود دست بردارند. جهان سکوالر در مسسورد انسسسان ها بسسر پايسسة رفتارشسسان

قضاوت می کند، نه لباس و تشريفات  مورد عالقة آن هسسا. يسسک فسسرد می توانسسد در لبسساس

پوشيدن از عجيب ترين کدهای فرقه ای پيروی کند و نامأنوس ترين تشريفات ديسسنی را

به جا آورد، اما با اين وجود بر اساس تعهد عميق نسبت به ارزش های محوری سسسکوالر

رفتار کند. می توان انبوهی از دانشمندان يهسسودی، مسسدافعان زيسسست محيطی مسسسيحی،

مسلمانان فمينيست و فعالين حقوق بشر هندو را يافت. اگر آن هسسا نسسسبت بسسه حقيقت

علمی، شفقت، برابری و آزادی وفادار باشند، اعضای تمام عيار جامعة سکوالر هستند و

مطلقًا هيچ دليلی وجود ندارد تا از آن ها خواسته شود کاله خاخامی، صليب، حجاب يا

گردن بندی هندوی خود را کنار بگذارند.

به همين دليل آموزش سکوالر به اين معنی نيست که با تلقينسسات منفی بسسه کودکسسان

بياموزند تا به خدا اعتقاد نداشسست باشسسند و در هيچ تشسسريفات ديسسنی شسسرکت نکننسسد.

در واقع آموزش سسسکوالر بسسه کودکسسان می آمسسوزد تسسا تفسساوت ميسسان حقيقت و اعتقسساد را

تشخيص دهند، شفقت خود را با تمامی موجوداتی که درد می کشند تقسيم کنند، بسسه

خرد و تجربة تمامی ساکنان زمين احترام بگذارند، آزادانه و بدون ترس از ناشسسناخته ها

انديشه کنند و در قبال رفتار خود و در برابر تمام دنيا احساس مسئوليت کنند.



بود؟ سکوالر استالين آيا

از اين رو انتقسساد از سکوالريسسسم، بسسرای فقسسدان تعهسسدات اخالقی يسسا فقسسدان مسسسئوليت

اجتماعی بی اساس است. در حقيقت مشسسکل اصسسلی سکوالريسسسم بسسرخالف اين اسسست،

بدين معنی که شايد انتظارات اخالقی اش بسيار بسساال اسست. اکسسثر مسسردم نمی تواننسد از

عهدة چنين انتظارات بااليی برآيند و جوامع گسترده هم نمی توانند بر اساس توقعسسات

یليخت ‐بی انتهای حقيقت و شفقت عمل کنند. جوامسع، خصوصسًا در مواقسع اضسطراری  مثسل
یليخت ‐شرايط جنگی و بحران اقتصادی  بايد سريع و قاطعانه عمل کنند، حتی اگسسر مطمئن
نيستند که حقيقت چيست و باشفقت ترين عمل کدام است. آن ها به دستورالعمل های

روشن، شعارهای جذاب و فريادهای مبارزاتی الهام بخش نياز دارنسسد. اگرچسسه فرسسستادن

سربازان بسسه جبهه هسسای نسسبرد يسسا تحميسسل اصسسالحات اقتصسسادی پسسايه ای، تحت عنسسوان

گمان های ترديدآميز دشوار است، جنبش های سکوالر به کسسرات بسسه آئين هسسای جسسزمی

گرويده اند.

بسرای مثسسال، کسسارل مسارکس بسا اين ادعسسا آغسساز کسسرد کسه تمسسام اديسان حيله هسسای

سرکوب گرانه ای هستند و پيروانش را ترغيب کرد تسسا بسسرای خسسود بسسه بررسسسی مسساهيت

حقيقی نظم جهانی بپردازند. فشار انقالب و جنگ طی دهه های بعسسدی مارکسيسسسم را

خشک و جامد کرد و خط رسمی حزب کمونيست اتحسساد شسسوروی در دوران اسسستالين

اعالم کرد که درک نظم جهانی برای مردم عادی دشسسوار اسسست، از اين رو بهسسترين راه

اين است که توده ها به خرد حزب اعتماد کنند و از تصميماتش پسسيروی کننسسد، حسستی

زمانی که زندانی و نابودی ده ها ميليون انسان بی گناه را تدارک ديد. اين ممکن اسسست

زشت به نظر برسد، اما آن طور که نظريه پردازان حسسزب هيچ گسساه از توضسسيح آن خسسسته

نشده اند، انقالب يک پيک نيک نيست و اگر شما املت می خواهيد پس بايد چنسسد تخم

مرغ بشکنيد.

اگر کسی بخواهد استالين را به عنوان يک رهبر سکوالر بنگرد، بايد سکوالريسم را

تعريف کند. بر اساس تعريف منفی گرايانة حداقل »فرد سکوالر بسسه خسسدا بسساور نسسدارد«،

استالين قطعًا يک فرد سکوالر است. اگر يک توصيف مثبت گرايان را به کار بريم، که بر

اساس آن »سکوالرها هر جزم غيرعلمی را رد می کنند و نسبت بسسه حقيقت، شسسفقت و

آزادی متعهد هستند«، پس مارکس يک شخصيت تابناک سکوالر بود، اما استالين بسسه



جز سکوالر هر چيز ديگسری می توانسست باشسد. او پيسامر دين بی خسدا، امسا فوق العساده

جزم انديش استالينيسم بود.

استالينيسم يک نمونة منفرد نيست. در سوی ديگر طيف سياسسسی، نظسسام سسسرمايه

هم با يک نظرية بسيار روشن بينانة علمی آغاز کرد، امسسا بسسه تسسدريج بسسه يسسک جسسزميت

خشک تبديل شد. بسياری از عاملين سرمايه، بدون در نظر گرفتن واقعيات ملموس به

تکسسرار شسسعار بسسازار آزاد و رشسسد اقتصسسادی ادامسسه می دهنسسد. صسسرف نظسسر از پيامسسد های

وحشسستناک گسساه و بيگسساه حاصسسل از مدرنيزاسسسيون )نوين سسسازی(، صنعتی سسسازی يسسا

خصوصی سازی، معتقدين راستين نظام سرمايه آن ها را تحت عنوان »عسسواقب دردنسساک

رشد« انکار می کنند و وعده می دهند که همه چيز با رشد بيشتر بهبود می يابد.

ليبرال دمکرات های ميانه رو بيشتر بسسه پسسيروی سکوالريسسستی از حقيقت و شسسفقت

وفادار بوده اند، اما گاهی حستی از آن بسه نفسع جزم هسای دلخسوش کننسده چشم پوشسی

کرده اند. اما وقتی ليبرال ها با ملقمة ديکتاتوری هسسای وحشسسی و دولت هسسای ورشکسسسته

روبه رو می شوند، اغلب باور بی چون و چرای خود را طی تشريفات تحسسسين برانگسسيزی

به آراء عمومی می گذارند. آن ها جنگ ها به پا می کنند و ميلياردها خرج مناطقی مثسسل

عراق، افغانستان و کنگو می کنند، تحت اين اعتقاد راسخ که برپايی انتخابسسات عمسسومی

به گونه ای سحرآميز اين منساطق را بسه نسسخه های آفتسابی تر دانمسسارک بسدل می کنسسد.

عليرغم شکست های پی در پی و عليرغم اين حقيقت کسسه حسستی در منسساطقی بسسا يسسک

سنت پايدار انتخابسات عمسسومی اين تشسسريفات گساهی بسه روی کسسار آمسسدن قسدرت های

 می شود و بسسه چسسيزی بيش از ديکتاتوری هسسای اکسسثريتpopulistديکتاتوری عوام پسند 

نمی انجامد. اگر شما بخواهيد خرد آراء عمومی را زير سؤال ببريد، شسسما را بسسه گسسوالگ

تبعيد نمی کنند، اما احتمااًل با واکنش های جزم گرايانه روبه رو خواهيد شد.

طبعًا تمام جزم ها به يک اندازه زيان آور نيستند. درسسست همسسان طور کسسه بسسرخی از

باورهای دينی برای بشريت ارزشسمند بسسوده، بعضسی از جزم هسسای سسسکوالر نسيز چسنين

تأثيری داشته است. اين امر به خصوص در مورد آموزة حقوق بشر صدق می کنسسد. تنهسسا

جايی که  در آن حقوق وجود دارد در داستان هايی است که انسان ها ابسسداع کرده انسسد و

برای يکديگر بازگو می کنند. اين داستان ها به عنوان جزم بديهی طی مبارزه بسسر عليسسه

تعصب دينی و حکومت های خودکامسسه بسسه ثبت رسسسيده اند. بسساور بسسه اين داسسستان کسسه



انسان ها دارای حق طبيعی زندگی يا آزادی هستند، قدرت رژيم های مستبد را محدود

می کند، از اقليت ها در مقابل اذيت و آزار ديگران حفاظت می کنسد و از ميلياردهسسا نفسسر

در مقابل بدترين پيامد های فقر و خشونت حراست می کند و بدين وسيله اين داسسستان

شايد بيش از هر آموزة ديگری در تاريخ در سعادت و رفاه بشريت نقش داشته است.

 قرارداد حقوق بشر ملل متحد می گويسسد کسسه۱۹اما اين هنوز يک جزم است. مادة 

»هر کسی حق آزادی عقيده و بيان دارد«. اگر ما اين را به عنوان يک عبارت سياسسسی

درک کنيم، کاماًل معقول است. اما اگر گمان کنيم کسسه »حسسق آزادی بيسسان« موهبسستی

است که به هر انسان خردمندی اعطا شده و از اين رو سانسور قانون طسسبيعت را نقض

می کند، آنگاه در مورد حقيقت مربوط به بشريت دچار اشتباه شده ايم. تا وقتی که شما

خود را به عنوان »فردی با حقوق طبيعی تخطی ناپذير« تعريف می کنيسسد، خسسود را بسسه

واقع نمی شناسيد و آن نيروهای تاريخی که جامعه و ذهن خسسود شسسما )از جملسسه بسساور

شما به »حقوق طبيعی«( را شکل داده را درک نمی کنيد.

چنين عدم شناختی در قرن بيستم، يعنی در زمانی که انسان ها به مبارزه با هيتلر

و استالين مشغول بودند، نقش چندانی بازی نمی کرد، اما در قرن بيست و يکم بسسسيار

جدی است، زيرا زيست فن آوری و هوش مصسنوعی اکنسسون در پی تغيسير خسوِد معنسسای

بشريت است. آيسسا تعهسسد در قبسسال حسسق زنسسدگی بسسه اين معسسنی اسسست کسسه مسسا بايسسد از

زيست فن آوری برای فايق آمدن بر مرگ استفاده کنيم؟ آيسسا تعهسسد در قبسسال حسسق آزاد

بودن به اين معنی است که ما بايد الگوريتم ها را قسسادر سسسازيم تسسا اميسسال پنهسسان مسسا را

کشف و ارضاء کنند؟ اگر همة انسان ها به طسسور برابسسر از حقسسوق بشسسر برخوردارنسسد، پس

ابرانسان ها بايد از حقوق برتر برخوردار باشند؟ برای سکوالرها، تا زمانی که نسسسبت بسسه

باور جزمی »حقوق بشسسر« متعهسسد هسسستند، روبه رو شسسدن بسسا چسسنين سسسؤاالتی دشسسوار

می شود.

جزم حقوق بشر در سده های پيشين به وجود آمد تا به عنسسوان سسسالحی در مقابسسل

تفتيش عقايد، رژيم های کهنه، نازی ها و کوکلوس کالن قرار گيرد و برای رويارويی بسسا

ابرانسان ها، سايبورگ ها و کامپيوترهای فوق هوشمند تجهيز نشده اسسست. جنبش هسسای

حقوق بشر زرادخانة حيرت انگيزی از استدالالت و دفاعياتی را در مقابلسسه بسسا تعصسسبات



دينی، خودکامگان مستبد انسانی فراهم کرده بود، اما اين زرادخانه به سختی می تواند

از ما در مقابل اسراف های مصرف گرايان و آرمان شهرهای فن آوری دفاع کند.

سايهها به اعتراف

سکوالريسم نبايد با جزميت استالينيسسستی يسسا بسسا پيامسسدهای تلخ امپرياليسسسم غسسربی و

صنعتی سازی شتابنده مترادف شود، اما با اين وجود نمی تواند از زير بسسار مسسسئوليت در

قبال آن ها شانه خالی کند. جنبش های سکوالر و مؤسسات علمی توجه ميلياردها نفسسر

را با وعده های به کمال رساندن بشريت و استفاده از نعمسسات سسسيارة زمين در راسسستای

منافع گونة انسانی،  جلب کرده اند. چنين وعده هايی نه فقط باعث شده تا بر طسساعون و

قحطی فايق آييم، بلکه همچنين منجر به برپايی گوالگ ها و آب شدن کوه هسسای يخی

شده است. ممکن است شما بگوييد که تمام اين ها اشتباه کسانی است که آرمان هسسای

محوری سکوالر و حقايق علمی را تحريف کسسرده و آن هسسا را درسسست نفهميده انسسد. و در

اين جا کاماًل حق با شما است. اما اين مشکل مشسترک تمسسامی جنبش هسای تأثيرگسذار

است.

برای مثال، مسيحيت مسسسئول جنايسسات بسزرگی مثسسل تفستيش عقايسسد، جنگ هسسای

صليبی، سرکوب فرهنگ های بومی در سراسر دنيا و بی قدرت کردن زنسسان اسسست. يسسک

مسيحی هم می تواند با اين ها مخالف کند و جواب دهسسد کسسه تمسسام اين جسسرائم کسساماًل

حاصل بدفهمی مسيحيت بوده است. کالم عيسی فقط عشق بود و تفسستيش عقايسسد بسسر

پاية انحرافی وحشتناک از اين آموزه ها بود. ما می توانيم با اين ادعا همدلی کسسنيم، امسسا

اشتباه است اگر بگذاريم مسيحيت به اين سادگی از مخمصه بگريزد. مسيحيانی که از

تفتيش عقايد و جنگ های صليبی به وحشت می افتنسسد نمی تواننسسد بسسه همين سسسادگی

گريبان خود را از اين خشونت ها آزاد کنند و بهتر اسسست کسسه خسسود را در مقابسسل چنسسد

سؤال خيلی سخت قرار دهند. آيا »دين عشق« آن ها دقيقًا چطور به خود اجازه داد تسسا

از اين راه منحرف شوند، و نه فقط يک بار، بلکه به دفعات بی شمار؟ به پروتسستان هايی

که می کوشند همه چيز را به گردن کاتوليک های متعصب بيندازند، توصيه می شود که

کتابی در بارة رفتار استعمارگران پروتستان در ايرلند و آمريکای شسسمالی بخواننسسد. بسسه



همين شکل، مارکسيست ها هم بايد از خود بپرسند چه چيزی در آموزش های مارکس

بود که به گوالگ ها منتهی شد. و دانشمندان نيز بايد در نظر داشته باشند کسسه پسسروژة

علمی به سادگی خود را در اختيسسار بی ثبسساتی محيسط زيسست جهسسانی قسرار می دهسد و

متخصصين ژن شناسی به ويژه بايد ربوده شدن نظريسسات داروين توسسسط نازی هسسا را بسسه

عنوان اخطاری مورد توجه قرار دهند.

هر دين و ايدئولوژی و آئينی دارای سايه است و صرف نظر از اين که از چه آئيسسنی

پيروی می کنيد، بايد به ساية خود اعتراف کنيد و از اطمينان ساده لوحانه، کسسه »بسسرای

ما اتفاق نخواهد افتاد« دوری کنيد. امتياز بزرگ علم سسسکوالر نسسسبت بسسه اکسسثر اديسسان

سنتی اين است که از ساية خود به وحشت نمی افتد و اصواًل مايسل اسست اشستباهات و

نقاط ضعف خود را بپذيرد. اگر کسی به يک حقيقت مطلق باور داشته باشد، که توسط

يک قدرت متعالی عيان شده، نمی تواند به خود اجازه دهد کسسه خطاهسسايش را بپسسذيرد،

زيرا چنين اعترافی به خطاها کل داستانش را زير سؤال می برد. اما برای کسی که بساور

دارد که جست وجوی حقيقت توسط همين انسسسان های جايرالخطسسا صسسورت می گسسيرد،

پذيرفتن اشتباهات يک بخش ذاتی راه است.

و از جملسسه بسسه اين دليسسل اسسست کسسه جنبش هسسای سسسکوالر غسسيرجزمی مايلنسسد

متواضعانه ترين وعده ها را بدهند و با آگاهی از خطاپذير بودن خود به تغييرات کوچک

تدريجی اميد می بندند، مثل افزايش درآمدی معادل چند دالر يسا  فقسط يسک کساهش

چند درصدی در مرگ و مير کودکان. اين مشخصة ايدئولوژی های جزمی است کسسه بسسا

اتکسساء بسسه اعتمسساد بسسه نفس افسسراطی خسسود، معمسسواًل وعسسده های غسسيرممکن می دهنسسد و

رهبران شسسان به راحسستی صسسحبت از »جسساودانگی«، »خلسسوص« و »رسسستگاری« سسسخن

می گويند، گويی که قانونی وضسسع می کننسسد، معبسسدی می سسسازند، يسسا اين کسسه بخشسسی از

سرزمينی را فتح می کنند تا بتوانند تمامی جهان را با يک اشارة فرهمند نجات دهند.

تا آنجا که به مهم ترين تصميمات در تاريخ زندگی مربوط می شود، من شخصسسًا بسسه

آنهايی که به نادانی خود اعتراف می کنند بيشتر اعتماد می کنم، نه آنهسسايی کسسه داعيسسة

خطاناپذيری دارند. من از کسی که می خواهد دينش، ايدئولوژی اش يسسا جهسسان بينی اش

جهان را هسسدايت کنسسد، سسسؤالی دارم: »بزرگ تسسرين اشسستباهی کسسه دين، ايسسدئولوژی يسسا



جهان بينی اش مرتکب شده چيست؟« اگر نتواند به موردی جدی اشاره کنسسد، من يکی

به او اعتماد نخواهم کرد.



چهارمبخش

حقيقت

می کنيد، آشفتگی و درماندگی احساس جهانی غامض شرايط برابر در شما اگر

داريد.  قرار درستی مسير در پس

است. شده پيچيده بسيار فرد يک برای جهانی فرآيندهای درک

بدانيد، دنيا به راجع را حقيقت می توانيد چطور شما

باشيد؟ به دور انحرافی اطالعات و تبليغات دام به افتادن از و



۱5

نادانی

میدانيدمیکنيدگمانکهآنچهازکمترشما

يافت، اختصاص حاضر عصر تحوالت و مشکالت مهم ترين بررسی به پيشين فصل های

اين با شسسما نوين سسسازی. اگر فن آوری بی سسسابقة تهديد تا تروريسم اغراق آميز تهديد از

هضسسم  و است خسسارج توان تسسان از آن تحمل که می شسسويد روبه رو آزارنده دائمًا احساس

ندارد. را توانی چنين فردی داريد. هيچ حق کاماًل است، دشوار برای تان اين همه

به وجسسود ۱۶عقالنی فسسرديت به عظيمی اعتمسساد اخسسير سدة چند طی ليبرال انديشة

و کسسرد ترسيم عقالنيت مستقل عاملين عنوان به را انسانی افراد است. ليبراليسم آورده

انديشه اين بر کسسرد. دمکراسی معسسرفی نسسوين جامعة بنيان را اسطوره ای موجودات اين

اعتقسساد آزاد بسسازار کاپيتاليسم اسست؛ شسسده بنا می داند کسی هر از بهتر دهنده رأی که

که می آمسسوزد دانش آمسسوزان به ليسسبرال آموزش و است مشتری با حق هميشه که دارد

بينديشند. خودشان

اسسست. انديشسسمندان اشسستباه عقالنی فسسرديت به زيسسادی اعتمسساد چسسنين يک اما

عقالنی« می تواند »فسسرديت اين که کرده اند نشسسان خاطر فمينيست ها و پسااستعماری

طبقة سسسفيد مردهسسای قسسدرت و اسسستقالل از که باشد غسسربی شووينيسسستی خيسسال يک

و رفتسساری اقتصسساددانان شسسد، اشاره آن به باال در که می کند. به طوری تجليل باالدست

۱۶ rational individual



پاية بر انسسسانی تصسسميمات اکسسثر که کرده اند نشسسان خسساطر تکسساملی روان شناسسسان

آنجا از و منطقی، تحليل و تجزيه نه می گيرنسسد، صسسورت شهودی و عاطفی واکنش های

است، متناسب سنگی دوران در زندگی با احتمااًل ما شهودی واکنش های و عواطف که

ندارد. سازگاری کنونی عصر زندگی با متأسفانه

گروهی شکل به است. انسان ها اسطوره هم فرديت همچنين بلکه عقالنيت، تنها نه

قبيله يک کسسار کسسودک يک پسسرورش که همسسان طور شخصسسی. درست نه می کنند، فکر

اسسست. قبيله يک کسسار هم بيماری يک درمان يا مناقشه يک حل ابزار، يک ابداع است،

نمی دانسسد. هواپيما يک يا اتم بمب کليسا، يک ساختن به راجع را چيز همه فردی هيچ

سسسياره اربسساب به را او و کسسرده ديگر حيوانات تمامی از برتر را خردمند انسان که آنچه

گروه هسسای در بسساهم کردن فکر بی نظير قابليت بلکه فردی، عقالنيت نه است کرده بدل

(۱)است. بوده گسترده

تساريخ پيشسرفت مسسوازات به و دارند دنيا بسارة در نساچيزی شسناخت انسسسانی افسسراد

سسنگی دوران خوراک جسوی یليخت ‐ شسکارگر اسست. يک شسده کمستر و کمتر آن ها شناخت

از و کند شسسکار خرگسسوش کنسسد، روشن آتش بدوز، را خود لباس بايد چطور می دانست

فسرد عنسسوان به اما می دانيم، بيشسستر بسسسيار امسسروزه که می کسسنيم گمان بگريزد. ما شير

تکيه ديگران تخصص به خود نيازهای رفع برای تقريبًا می دانيم. ما کمتر بسيار در واقع

چه تا که بزنند تخمين تا شد خواسسته افرادی از تحقيرآميز، آزمايش يک می کنيم. در

خيلی که دادند پاسخ اطمينسسان با می فهمنسسد. اکسسثراً را معمسسولی زيپ يک کارکرد حد

آن ها از می کننسسد. سسسپس استفاده زيپ از هميشه آن ها صورت هر می فهمند. در خوب

کننسسد. تشريح را زيپ کارکرد مراحل تمام مفصاًل است ممکن که جايی تا شد خواسته

آن فمبساخ فيليپ و اسسلومان استيون که است چيزی  اين( ۲)نمی دانستند. چيزی اکثراً

می کسسنيم فکر می دانيم، کم بسيار فردی طور به اينکه با دانايی« می نامند. ما »توهم را

خودمسسان به متعلق را است ديگسسران ذهن در که دانسسسته هايی زيسسرا می دانيم، زيسساد

می دانيم.

کسسرده بسسدل جهسسان ارب به را او گروهی تفکر بر انسان  نيست. تکية بد ضرورتًاً اين

غسسيرممکن وظيفة با شسسدن روبه رو بسسدون تا یليخت ‐ می کند قسسادر را او دانسسايی تسسوهم و است



دانش به اعتمسساد تکامسسل، منظر بسسبرد. از پيش به را خسسود زنسسدگی یليخت ‐ چيز همه دانستن

است. بوده کارآمد خردمند انسان برای بسيار ديگران

عصر در اما بودنسسد، عقالنی گذشسسته در که انسانی، رفتارهای از بسياری همانند اما

را خود مشکالت هم دانايی توهم شدند، تبديل انسان ها پای و دست بر بندی به نوين

می دهد رخ که آنچه به بسسردن پی از مسسردم و است شسسده پيچيسسده تر هم بسساز دارد. دنيا

يا اقليمی شسسسسرايط به راجع چسسسسيزی هيچ تقريبسسسسًا که کسی نتيجه ناتواننسسسسد. در

ژنتيک تغيسسير و اقليمی تغيسسيرات مربوط سياست های مورد در نمی داند، زيست شناسی

يا عسسراق در حل ها راه خصسسوص در که هسسستند هم می کنسسد. کسسسانی نظر اظهسسار اندام 

را منسساطق آن  جای بتوانند آنکه بدون می کنند، تيزی و تند موضع گيری های اوکرائين

در را خسسود زيسسرا نيسسستند، واقف خود نادانی به به واقع دهند. انسان ها نشان نقشه روی

که می يابنسسد، جديد يسساران و همفکر دوستان با همراه صدا، انعکاس محفظة يک درون

چسسالش به به نسسدرت و می شسسود تقسسويت يکديگر توسط پيوسته به طور باورهاشان آن در

(۳)می  شود. کشيده

کنسسد. بهسستر را وضع بهسستر و بيشسستر اطالعاِت دادن قرار اختيار در نمی رود احتمال

کارشناسان و کنند اصالح بهتر علمِی آموزش با را اشتباه نظرات اميدوارند پژوهشگران

گرمسسايش يا ۱۷اوباما درمانی اصالحات مثل مسائلی مورد در عمومی افکار اميدوارند هم

دهنسسد. چسسنين تغيسسير متخصصسسين، گزارش هسسای و مناسب شسسواهد ارائة با را جهسسانی

قسسرار می انديشسسند، چگونه به واقع انسان ها اين که مورد در تفاهم سوء پاية بر اميدهايی

و فردی، عقالنيت نه می گيرند، شکل مشترک گروهی افکار توسط ما نظرات دارد. اکثر

با مسسردم کسسردن می کسسنيم. بمبسساران پافشاری نظرات اين بر گروهی وفاداری واسطة به

به عالقه ای مسسردم برسد. اکثر معکوس نتيجة به می تواند فردی نادانی افشای و شواهد

هسسستند. مطمئن احمق که کنند احسسساس نيسسستند مايل قعطسسًا و ندارند شسسواهد انبوه

نسسسبت را آن ها آمسساری داده های ارائة با چای« را »انجمن حاميان می توانيد که نباشيد

(۴)کنيد. قانع جهانی گرمايش واقعيت به

تصويب به آمريکا در ۲۰۱۰ سال ارزان« در درمانی »مراقبت های عنوان تحت فدرال، قانون يک۱۷

نام به و شد امضاء اوباما بارک توسط و بود درمانی خدمات اصالحات از جزئی که رسيد،

Obamacareمترجم یليخت ‐ شد  مشهور



اگر حسستی است، دشوار از گسستن که است زياد به قدری گروهی تفکر قدرت تأثير

با مقايسه در آمريکسسا، در محافظه کسسار راسسست  گراهای اين، آيد. بنسسابر نظر به خودسرانه

در گونه هسسای و آلودگی مثل مسائلی به کمتری بسيار بهای معمواًل مترقی، چپ گرايان

بسسسيار لوئيزيانا در زيسسست محيطی قسسوانين که است رو اين از و می دهند، انقراض خطر

آن گسرفته ايم خو وضسعيت اين به که آنجا از دارد. ما ماساچوست به نسبت ضعيف تری

که بگويد کسی است است. ممکن تعجب آور کاماًل به واقع اين اما می پنداريم، بديهی را

نياکسسان سرزمين های و قديمی زيست محيط نظم حفظ به بيشتر خيلی محافظه کاران

که باشسسند داشته توقع شايد ترقی خواهان می دهند. اما اهميت رودها و جنگل ها خود،

سسسرعت تغيسسيرات اين اگر به خصسسوص آيسسد، وجود به حومه مناطق در اساسی تغييرات

خط وقتی می کند. اما کمک زندگی رفاهی سطح بردن باال به و می کند بيشتر را رشد

می گسسيرد، موضع مسسائل اين به نسسسبت مختلف تسساريخی ويژگی هسسای دنبسال به حزبی

بسسرای پرنسسدگان رفتن بين از و آلسسوده رودهسسای بسسارة در نگرانی ها کردن قلمداد بی پايه

اختاللی هر از چپ گر ترقی خواهسان حالی که در می نمايسد، بديهی امری کاران محافظه

(۵)می شوند. وحشت دچار قديمی زيست محيطی نظم در

اين نيستند. بنسسابر مصون گروهی تفکر قدرت مقابل در هم علوم پژوهشگران حتی

دهنسسد، تغيسسير را عمسسومی آراء می توانند شسسواهد و حقايق که معتقدند که پژوهشگرانی

شسسواهد کسسارايی به علمی باشسند. جامعة علمی گسروهی تفکر قربانيسان خسود می توانند

می کنند گمان ادامه در وفادارند جامعه اين به که آن هايی رو اين از دارد، اعتقاد علمی

چه اگر یليخت ‐ شسسوند، چسسيره عمسسومی آراء بر درست شسسواهد انداختن قلم از با می توانند که

می دهد. نشان را آن عکس بسياری تجربی شواهد

تفکر محصسسول خسسود است ممکن فسسرد عقالنيت به ليسسبرال بسساور شسسکل، همين به

فيلم اوج نقسساط از يکی در خيال انديش پيروان از عظيمی باشد. جماعت ليبرال گروهی

به می گيرنسسد. برايسسان اشسستباه مسسسيح با را برايسسان پيتسسون، مونسستی اثر برايان«، »زندگی

پسسيروی کسی از نيست الزم کنيسسد، پسسيروی من از نيست »الزم می گويد شسساگردانش

داريد!« فرق هم با شما هستيد! همة فرد شما کنيد! همة فکر خودتان بايد کنيد! شما

با ما همة هسسستيم! بلسسه، فسسرد ما »بله! همة می خواند دستجمعی پرشور جماعت سپس

تقليد ۱۹۶۰ دهة ضدفرهنگی آموزة از غلوآميزی به طور پيتون داريم!« مونتی فرق هم



درست کلی طسسور به عقالنی فسسردی اصسسالت به بسساور در می تواند نکته اين اما می کسسرد،

فريسساد جمعی طسسور به که است جماعت هسسايی از مملو نسسوين باشسسد. دمکراسسسی های

است!« مشتری با حق هميشه می داند! بله، بهتر همه از رأی دهنده »بله، می کشند

قدرتسياهچالة

بلکه مشسستريان، و معمسسولی رأی دهنسسدگان فقط نه فردی نادانی و گروهی تفکر مشکل

و مشسساوران از انبسسوهی شسسايد می گسسيرد. آن ها دربر هم را مسسديران و رئيس جمهورها

نمی کند. بهتر را کارها ضرورتًا اين اما باشند، داشته اختيار در را اطالعاتی سازمان های

زيسسرا است، دشوار بسيار حقيقت به بردن پی می کند، حکومت جهان بر که کسی برای

در همسواره اقتصسسادی و سياسی نمايندگان است. اکثر مشغول زيادی بسيار چيزهای با

وقت به نيساز بسپردازد،  موضسوعی به عميق به طسور بخواهد کسی اگر هسستند. اما تکاپو

بردارد گام بی ثمری مسيرهای در کند، تلف را خود وقت تا می شود ملزم و دارد زيادی

تا بگسسذارد و دهد اختصاص جايی ماللت ها و ترديدها برای کند، بررسی را بن بست ها و

تلف وقت بسسرای جسسايی شوند. اگر شکوفا و يابند رشد به آرامی بصيرت کوچک بذر های

يافت. نخواهيد دست حقيقت به هرگز نگذاريد،  کردن

به می کنسسد. قسسدرت خدشسسه دار را حقيقت زيسسادی قدرت که است اين بدتر هم باز

شسسما هسسست. وقسستی که همسسان طور آن، ديدن نه است، واقعيت تغيير منظور به تمامی

وقسستی و داشسست، خواهد شسسباهت ميخ به نظرتان در چيز همه داريد، دست در چکشی

می کند. حستی جلوه مداخله به دعوت صورت به چيز همه هستيد، بزرگی قدرت دارای

آن به هسسستند شما اطراف در که آن هايی يابيد، غلبه اشتياق اين بر شکلی به شما اگر

مراجعه شسسما به که می کننسسد. هرکسی نگسساه داريد دست در که غسسول پيکری چکش

دليل اين به شسسسما و است دسسسست العمل يک پی در ناخودآگسسساه يا آگاهانه می کنسسسد،

باشيد. داشته باور می گويند که آنچه به کاماًل نمی توانيد

خود اطراف فضای به که می کند عمل سياه چاله ای همچون بزرگ قدرت اين بنابر

و پيچ شسسويد نزديک آن به بيشسستر چه می دهسسد. هر شسسکل تغيير و می دهد تاب و پيچ

هر و می شسسود، سنگين تر شما قلمرو در شدن وارد با کالمی می شوند. هر بيشتر تاب ها



رام را شسسما کنسسد، تملق گويی شما از می خواهد می شود ظاهر شما مقابل در که فردی

دو يکی از بيش نمی توانيد شسسما که می دانند کنسسد. آن ها طلب شسسما از چسسيزی تا کند

شسسسما به مبهم يا نامناسب چسسسيز که می ترسسسسند اين از و بدهيد وقت آن ها به دقيقه

می کنند. بسنده کليشه ها بزرگترين ادای يا توخالی شعارهای گفتن به پس بگويند،

نتان  يسساهو بنجاميل اسرائيل، نخست وزير با شامی صرف به من پيش سال دو يکی

نتوانسسستم من اما کنم، نظر صرف دعوت اين از که کردند توصيه شدم. دوستانم دعوت

که بشنوم را بزرگی راز نهايتًا شايد می کردم کنم. فکر مقاومت اغوايی چنين مقابل در

نااميد و سسرخورده می شسود. اما فاش مهمی گوش های در فقط بسته، درهای پشت در

مسسرد آن توجه می کرد سعی کسی هر و داشتند حضور مراسم در نفر سی شدم! حدود

کنسسد. اگر طلب او از چسسيزی يا کند، جلب خود به تملق گويی با و هوشمندانه را بزرگ

آن تا می بسسرد به کسسار را خسسود تالش تمسسام داشسست، خبر بزرگی رازهای از آنجا در کسی

کس اشسستباه نه و بسسود نتان  يسساهو اشسستباه نه اين دارد. درواقسسع، نگه خسسود برای را رازها

بود. نهفته قدرت جاذبة در که بود کششی از ديگری. اشتباه

و برهانيد قدرت سياه چالة از را خود تا است الزم هستيد، حقيقت پی در واقعًا اگر

دانش کنيد. جايگسساه تلف حواشی در آنجا و اينجا را زيادی زمان تا دهيد اجازه خود به

نظم اسسست. حافظسسان شسسده بنا موجود دانش پاية بر مرکز زيرا نيست، مرکز در انقالبی

بر را راه مايلند و يابسسد، راه قسدرت مرکز به کسی چه که می کنند تعسيين معمواًل کهنه

از عظيمی حجم بر را راه طبعًا اما ببندند، را غيرمتعارف اخالل گرانة انديشه های ناقلين

جهسسانی انجمن به که کسسسانی که نيست می کننسسد. تضسسمينی مسسسدود هم را زائسسدات

بايد که است دليل اين باشند. به خردمندی افراد نمی شوند، دعوت ۱۸داووس اقتصادی

انقالبی نگرش هسسای آنجا در است ممکن زيسسرا کسسرد، صسسرف حاشسسيه در را زيادی زمان

مبهم، نمونه های ناشناخته، حدسيات به آلوده نگرش ها آن اکثر اما بيابيد، را درخشانی

هستند. مسخره توطئه گرانة نظريات و موهوم پرستانه جزم های

۱۸   Davos World Economic Forumدر دنيا تصميم گيرندگان قدرتمندترين از شماری  تجمع

مورد سؤاالت سر بر بحث منظور به خبرنگاران و بانفوذ فکر نمايندگان و اقتصاد و سياست حيطة

مترجم یليخت ‐ زيست محيط و بهداشت جمله از نظر،



بسساقی قسسدرت مرکز در می افتند. اگر دوگانه بند و قيد يک دام در رهبران اين بنابر

حاشسسيه به را خسسود اگر و دارنسسد، را جهسسان از شسسده ای مسخ غسسايت به نسسسخة بماننسسد،

و وخيم  تر مشسسکل می دهنسسد. و دست از را خسسود باارزش اوقات از زيادی زمان بسپارند،

شسد. در خواهد امسروز از پيچيسسده تر هم بساز آينسده دهه هسای در می شود. دنيا وخيم  تر

فسسنی، ابزارهای از کمتری اطالع یليخت ‐ شاه يا باشند ساده سرباز خواه یليخت ‐ انسانی افراد نتيجه،

داشسست. خواهند می دهند شسسکل دنيا به که سياسسسی، پويايی هسسای و اقتصادی جريانات

تحت که کسساری بهسترين می ديسسد، پيش سسسال هسسزار دو از بيش در سسقراط که آن طور

است. خود فردی نادانی به بردن پی بکنيم، می توانيم شرايطی چنين

پس کنيم، درک را دنيا نتوانيم اگر بود؟ خواهد چگونه عدالت و اخالق وضعيت اما

دهيم؟ تشخيص بی عدالتی از را عدالت و غلط از را درست می توانيم چطور



۱6
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دارد. اخالق باستانی تکاملی ريشه های ما احساسات ديگر همچون عدالت خواهی، حس

یليخت ‐ شکارگر گروه های به تا آمد وجود به دليل اين به تکامل، سال ميليون ها طی انسانی،
کنسسد. اگر کمک زنسسدگی در اخالقی و اجتماعی دشوار شرايط با مواجهه در خوراک جو

شسسکار چسسيزی شسسما ولی می کشتم، را آهويی من و می رفتيم شکار به هم با شما و من

پر سسسبد يک با شسسما اگر کنم؟ تقسيم شما با را خودم طعمة می بايست آيا نمی کرديد،

هستم، شما از قوی تر من که حقيقت اين آيا برمی گشتيد، شده جمع آوری قارچ های از

که بسسدانم من اگر و بربسسايم؟ شسسما از را قارچ ها اين تمام تا بدهد را حق اين من به بايد

گلوی شبی پيشگيری برای من که است درست آيا بکشيد، مرا تا می کشيد نقشه شما

(۱)کنم؟ خفه را شما و بفشارم تاريکی در را شما

جنگل در زنسسدگی بسسرای را آفريقا صسسحاری ما زمانی که از می دانيم، که جسسايی تا

مسسسائلی که گفت چسسنين است. می توان نداده رخ زيادی تغييرات کرديم، ترک شهری

جهانی، نابرابری سوريه، در داخلی جنگ مثل یليخت ‐ هستيم روبه رو آن ها با هم اکنون ما که

اين گسسسترده تر. اما ابعسسادی در منتها هسسستند، قديمی مسائل همان یليخت ‐ جهانی گرمايش

بسسسياری در همچسسون یليخت ‐ عسسدالت نقطه نظر از ما و دارد، اهميت اسسست. انسسدازه توهم يک

نيستيم. سازگار می کنيم زندگی آن در که دنيايی با یليخت ‐ ديگر موارد



از نظر صسسرف يکم، و بيست قسسرن نسسدارد. شسسهروندان ارزشی بُعد يک اينجا مشکل

اين انطبسساق دارند. مشکل اعتقاد ارزش ها از انبوهی به مذهبی، يا باشند سکوالر اين که

می شود. مربوط تعداد عامل به مشکل است. تمام پيچيده بزرگ دنيای يک در ارزش ها

نفسسره، ده ها زنسسدگی دشسسوار شرايط با رويارويی برای خوراک جويان عدالت خواهی حس

ميليون ها ميسسان روابط درک است. اما آمده به وجود کيلومتری ده ها مناطق در محصور

می کند. تحميل ما اخالقی حس بر عظيمی فشار قاره ها سراسر در نفر

جسسست وجوی در بلکه نيسسست، انسستزاعی ارزش هسسای از مجموعی پی در تنها عدالت

سير برای شما که را قارچ هايی من هست. اگر نيز معلولی و علت روابط مشخص درک

بسسود خواهد معنی اين به بگيرم، شما از زور با را کرده ايد جمع کودکان تان شکم کردن

خواهند زمين به گرسسنه سر شسما کودکسان و است رفته هدر به شما زحمات تمام که

و علت روابط درک زيسسرا اسسست، سسساده مطلب اين اسسست. درک ناعادالنه گذاشسست. اين

و علت روابط که است اين نسسوين دنيای ذاتی ويژگی يک است. متأسفانه ساده معلولی

زنسسدگی صسسلح در خسسانه ام در می تسسوانم است. من پيچيده و متنوع بسيار آن در معلولی

نگسساه از ولی نسسدهم، انجسسام ديگسسران به رسسساندن آسسسيب برای کاری کوچکترين و کنم

و اسسسرائيلی سسسربازان توسط که ناماليمسساتی ايجسساد در کامل طسسور به چپ گسسرا فعسسالين

نظر به باشسسم. بنا شسسريک می شود، تحميل اردن رود غربی ساحل بر اشغال گر ساکنين

ماللت انگسسيز کارگاه هسسای در کودکسسانی کسسار پاية بر من آسسسودة زنسسدگی سوسياليست ها

زندگی که می کنند يادآوری من به حيوانات حقوق است. مدافعان شده بنا سوم جهان

انقيسساد يعسسنی اسسست، شسسده تنيسسده درهم تسساريخ در جنايسسات مخوف ترين از يکی با من

آمده اند. در استثمار به وحشيانه نظام يک در که دامداری ها حيوان ميلياردها

آنجا نسدارد. از وجسود  آسانی پاسخ هستم؟ سرزنش ها اين تمام سزاوار واقعًا من آيا

سياسی و اقتصسسادی ارتباطسسات حيرت انگسسيز شسسبکة يک به وجسسودم واسسسطة به من که

من پيچيده اند، درهم بسيار جهانی معلولی و علت روابط اين که به نظر و هستم وابسته

کفش هسسای کسی چه می آيسسد، کجا از من غذای اينکه مثاًل یليخت ‐ پاسخ ها ساده  ترين پس از

(۲)برنمی آيم. هم یليخت ‐ می کند چه من پول های با بازنشستگی صندوق و است ساخته مرا



رودهادزديدن

او )خسسود می آيد کجا از غسسذايش می دانست خوبی به کهن خوراک جوی یليخت ‐ شکارگر يک

مسستر بيست )او است سسساخته را کفش هسسسايش کسی چه می کسسسرد(، جمع آوری را آن

الی و گل در )او می کسسرد چه بازنشستگی اش صندوق و بود(، او نزديکی در آن طرف تر

که داشسستند، بازنشسسستگی صسسندوق يک فقط مسسردم زمسسان آن می کسسرد. در بسسازی

هسسستم. سسسال ها خوراک جويسسان یليخت ‐ شسسکارگر از نسسادان تر بسسسيار بودند(. من کودکان شان

دادم، رأی آن به من که حکومسستی که بسسردارد پرده حقيقت اين از تا است الزم تحقيق

طی می فروشسسد. اما اسلحه زمين کرة آن سوی در مرموزی ديکتاتور به محرمانه طور به

بسيار حقايق به بردن پی از شايد می پردازم، حقيقت اين کشف به من که زمانی همان

شوم. غافل می خورم، شام برای را تخم شان من که مرغ هايی سرنوشت مثل مهم تری،

دانسستن بسرای تالشی هيچ آن در که کسسانی که شسده سساخته گسونه ای به نظسام

دانسسستن بسسرای که آن ها و برند به سر سسسعادتمند بی خبری يک در می توانند نمی کنند،

جهسسانی اقتصسسادی نظام که می کنند. وقتی کشف را حقيقت سختی به می کنند تالش

که داشت انتظار می توان چطور می کند، دزدی من اطالع بدون و من جانب از بی وقفه

اسسسساس بر کارها از شسسسما قضسسساوت که نمی کند فسسسرقی شسسسود؟ جلوگسسسيری دزدی از

بر اينکه می رسسساند( يا آسسسيب قربسسانی به زيرا است، اشتباه )دزدی باشد پيامد های شان

زيسسرا است اشتباه )دزدی باشد پيامدهايش از نظر صرف و تخطی ناپذير باور يک اساس

بسسسيار می دهيم انجسسام که آنچه درک که است اين می کند(. مشسسکل حکم چنين خدا

است. شده پيچيده

چسسيزی برداشتن معنای به عماًل دزدی که شد تدوين نکن!« زمانی »دزدی فرمان

همين به تا دزدی بسسارة در مهم بسيار نداشت. بحث تعلق او به که بود کسی دستان با

دالر هسسزار ده مبلغ من که کنيد دارد. فسسرض ارجاع متفاوتی کاماًل سناريوهای به امروز

من بسسرای سسساالنه که می کنم سسسرمايه گذاری پتروشيمی بزرگ شرکت يک سهام روی

مخسسارج نداشسستن دليل به یليخت ‐ شسسرکت اين دارد. سسسودآوری به همسسراه عايسسدی درصد پنج

به اينکه بسدون می ريسزد، خود جانبی رود در را سمی اش زباله های و است باال یليخت ‐ جانبی

باشسسد. اين داشسسته توجهی منطقه آن وحش حيات يا عمومی سالمت محلی، آب منبع

به کسسار را فشسسار گروه هسسای و وکالء از سسسپاهی تا می کند اسسستفاده خود ثروت از شرکت



وضع بسسرای تالشی هر از و کنند دفسساع غرامسستی و مطالبه هر مقابل در آن از تا گسسيرد

کنند. جلوگيری زيست محيطی جدی تر قوانين

من برای اتفاقی چه و کنيم؟ رود« متهم »دزديدن برای را شرکت آن می توانيم آيا

نکسسرده ام. من خالی را کسی جيب و نرفته باال کسی ديوار از هيچگاه من افتاد؟ خواهد

آن از چسسيزی درسسستی به می آيسسد. من کجا از خسساص شرکت اين سودهای که نمی دانم

آيا صسسورت اين نمی آورم. در يسساد به را کرده ام سرمايه گذاری شرکت اين در که سهامی

از نمی تسسوانيم شسسکلی هيچ به ما که وقستی پس گناهکارم؟ سرمايه گذاری اين برای من

اخالقی موضسسعی می تسسوانيم چطور باشيم، مطلع موضوع اين به مربوط حقايق آن تمام

کنيم؟ اتخاذ

که آنچه کسسرد. پس اخالقی« حل »نيت يک پسسذيرش با را مشسسکل اينجا می تسسوان

خواهد چه من اعمسسسسال نتيجة و می کنم چه به واقع من که نيست اين می  يابد اهميت

همة که جهسسانی در اين چيسسست. بنسسابر کسسار آن انجسسام برای من نيت و قصد بلکه شد،

بسسود. خواهد دانسسستن ضرورت گرو در عالی اخالق قاعدة مربوطند، هم با آن در چيزها

به بيشتر حتی بلکه نمی شود، زاده آز و نفرت از تنها نوين تاريخ در جنايات بزرگ ترين

و سسسهام خريد با انگليسی دلربسسای می پيوندند. بانوان وقوع به بی تفاوتی و نادانی دنبال

تسسأمين را اطلس اقيسسانوس بسسردة تجسسارت مسسالی سسسرماية لنسسدن، سسسهام بسسازار در اوراق

چای بگذارند. سپس کارائيب جزاير و آفريقا به را خود پای هرگز آنکه بدون می کردند،

جهنمی کشسستزارهای در شسسده توليد بسسرفی سفيد قند های حبه با را خود چهار ساعت

نمی دانستند. آن ها به راجع چيز هيچ که یليخت ‐ می کردند شيرين

يک عنسسوان به می بايست ۱۹۳۰ دهة اواخر سسسال های آلمسسان در پست ادارة مسسدير

با تا کنند کمک آن ها به شخصسسًا و باشد کارمنسسدانش رفسساه فکر به درسسستکار شسسهروند

فردی اولين هميشه کنند. او پيدا را گمشده پستی پسته های خود پريشان حال وجود

سسسعی و می کسسرد ترک را آنجا که بود نفری آخرين و می شد ظاهر کار محل در که بود

مقصد به به موقع پسسستی محموله هسسای طوفسسانی هسسوای در حتی تا دهد ترتيبی می کرد

نسسازی دولت عصسسبی شسسبکة در حياتی هستة يک او خوب پست ادارة برسند. متأسفانه

انتقسسال و نظسسامی نيروهای برای سربازگيری نازی، نژادپرستانة تبليغات اشاعة در و بود



که کسسسانی نيت بسسود. پس کوشا اس اس محلی قرارگاه هسسای به بی رحمانه فرمان هسسای

است. انحرافی امری نمی کنند، شناخت کسب برای صادقانه تالش

ادارة رئسای آيا دارد؟ عملی مضمون شناخت« چه کسب برای صادقانه »تالش اما

به مربسسوط نامه هسسای و کنند باز را می کنند جابه جا که نامه هايی بايد کشوری هر پست

به نسسسبت اخالقی اطمينسسان با تا است سسساده اکنسسون ببرنسسد؟ بين از را حکومتی تبليغ

آگسساهيم. اما آن معلسسولی و علت زنجسسيرة از زيسسرا کنيم، قضاوت ۱۹۳۰ دهة نازی آلمان

اين تلخ شسسود. حقيقت حاصل بازنگری از برخورداری بدون نمی تواند اخالقی اطمينان

است. شده پيچيده بسيار خوراک جو یليخت ‐ شکارگر مغزهای برای دنيا که است

گسسسترده ابعسساد در سسساختاری تعصسسبات حاصل معاصر دنيسسای در بی عدالتی ها اکثر

بازشناسی بسرای ما خوراک جسوی یليخت ‐ شسکارگر مغز و فسردی، پيش داوری هسسای نه اسست،

سسساختاری تعصسسبات اين از برخی در حداقل است. ما نشده ساخته ساختاری تعصبات

اين کسسنيم. نوشسستن کشف را آن ها تمسسام تا نسداريم را آن تسسوان و زمان و هستيم مقصر

فراگسسير مشکالت بارة در بحث به آموخت. وقتی من به چيزهايی شخصی بُعد در کتاب

محسسرم فرودست گروه هسسای و جهانی حاکمان ميان که دارد وجود خطر اين می پردازم،

بر جهانی دهم. حاکمان اختصاص اول گروه نقطه نظرات به را ممتازی جايگاه اجتماعی

خالف بر است. اما ممکن غير آن ها نظرات از ماندن غافل و می رانند فرمان گفت وگوها

است، ساده آن ها کردن فراموش پس واداشته اند، سکوت به را فرودست گروه های آنها،

محض.  نادانی دليل به بلکه عمدی، کينه توزی روی از نه

تاسسسمانی بوميسسان خسساص مشسسکالت و نظرات بارة در چيزی مطلقًا من مثال، برای

کسسردم فرض چنين قبلی کتاب در که است کم به قدری در واقع من نمی دانم. اطالعات

بين از اروپسسايی مهاجرين توسط آن ها همة زيرا ندارند، وجود ديگر تاسمانی بوميان که

بسومی جمعيت به آن ها ريشة که هسستند زنسده امسروز نفر هسزاران حقيقت رفتنسد. در

يکی و یليخت ‐ می کنند نرم پنجه و دست خود خاص مشکالت با آن ها و برمی گردد تاسمانی

مورد کّرات به دانش پژو محققين طرف از حتی وجودشان که است اين مشکالت آن از

است. گرفته قرار انکار



درک دليل اين به و هسسستيد فرودست گسسروه يک به وابسسسته شخصًا شما اگر حتی

نقطه نظسسرات شما که نيست معنی اين به داريد، گروه نقطه نظرات از عميقی اول دست

با مجموعه زير گسسروه و گسسروه هر می کنيد. زيسسرا درک را ديگر فرودست گروه های تمام

تبعضات و رمزآلود توهين های دوگانه، معيارهای متفاوت، خم و پرپيچ شيشه ای سقف

سسسال سی دارای آمريکسسايی آفريقسسايی سالة سی مرد است. يک روبه رو متفاوتی نهادی

يا آمريکسسايی، آفريقسسايی زن يک تجربة او است. اما بودن آمريکايی آفريقايی مرد تجربة

ندارد. را چينی همجنسگرای زن يک يا و نابينا روسی يک يا بلغاری، کولی مرد يک

توسط مکسسرراً خاصی، دليل بدون خود، رشد دورة طی آمريکايی آفريقايی مرد يک

زن يک که تجسسسسربه ای یليخت ‐ است گرفته قسسسسرار بازرسی مسسسسورد و شسسسسده متوقف پليس

يک در شسسدن متولد اين، خالف بر است. اما نگذارنده سر از هرگز چينی همجنسگرای

که بوده معنی اين به آمريکايی آفريقايی همسايگی يک در آمريکايی آفريقايی خانوادة

به شکوفايی و بقاء برای او که را آنچه که شده، احاطه خودش شبيه مردمی توسط که

داده اند. ياد او به داشته، دانستن به نياز آمريکايی آفريقايی مرد يک عنوان

همسسسسايگی يک در و همجنسسسسگرا خسسسانوادة يک در چيسسسنی همجنسسسسگرای زن

درس هسسای تا باشد نداشسسته دنيا در را کسی هيچ شايد و است نشده متولد همجنسگرا

به بالتيمور در پوست سياه يک عنوان به شدن متولد رو اين بياموزد. از او به را کليدی

عنسسوان به شسسدن بسسزرگ کشسسمکش های سسسادگی به بتواند تا نمی دهد را امکسسان اين او

کند. درک را هانگزو شهر در زن همجنسگرای

قبسسال در چنسسدان مسسردم زيسسرا داشسست، کمسستری اهميت گذشسسته عصر در امر اين

نمی کردند. همسسدردی مسئوليت احساس دنيا سراسر در ديگر انسان های گرفتاری های

اعظم بخش امسروز کنسد. اما کفسايت افسراد بسرای می توانست معمسواًل ناکسام همساية با

خواه می گذارد، تأثير همه بر مصنوعی هوش و اقليمی تغييرات مثل جهانی، بحث های

آوريم. اما حسسساب به را نقطه نظسسرات تمسسام بايد ما بالتيمور. پس يا هانگزو تاسمانی، در

گسسروه هسسزاران ميان روابط شبکة می تواند کسی چطور کرد؟ را کار اين می توان چطور

کند؟ درک را دنيا سراسر در متفاوت



کردن؟انکاريادادنتنزل

واقعسسًا اگر حسستی نسسداريم، را دنيا در اخالقی مشسسکالت اکسسثر درک امکسسان ديگر ما اکثر

بيست يا خوراک جسسو، دو ميسسان روابط می توانند کسسنيم. مسسردم درک را آن ها بخسسواهيم

بسسرای را الزم قابليت هسسای کنند. اما درک را هم با همسايگی در قبيله دو يا خوراک جو

گروه هسسای تمسسام يا اروپسسايی ميليسسون ۵۰۰ يا سوری، ميليون چندين ميان روابط درک

ندارند. را سياره سراسر در آن ها زيرمجموعة گروه های و منشعب

سسسطح اين در اخالقی ابهامسسات مسسورد در قضسساوت و درک بسسرای تالش در انسان ها

اسسست: مشسسکل دادن تسسنزل روش می کننسسد. اولين مراجعه روش چهار از يکی به اغلب

اسد رژيم اسسست؛ جريسسان در خوراک جو دو ميسسان که گويی سوريه، داخلی جنگ درک

ديگسسری و است خسسوب يکی که ديگسسر، فرد يک شورشی ها و می شود تصور تنهايی فرد

سسساده و روشن طسسرح يک به را خسسود جسسای درگسسيری تسساريخی پيچيدگی اينجا بد. در

(۴)می دهد.

در ظسساهراً که اسسست، تسسأثرانگيز انسانی داستان يک روی بر کردن تمرکز دوم شيوة

دقيق داده های و آماری روش های با بخواهد کسی دارد. اگر اعتبار مشکالت همة مورد

يک می دهسسد. اما دست از را آن ها کنسسد، آگسساه مشسسکل پيچيسسدگی به نسسسبت را مسسردم

به را خسسون می آورد، چشسسمان به اشک کسسودک يک سرنوشت بسسارة در شخصی داستان

که است چسسيزی  اين(۵)می کنسسد. ايجسساد کسساذب اخالقی اطمينسسان و درمی آورد غليسسان

يک برده اند. در پی آن به اين از پيش طوالنی مدت های خيريه سازمان های از بسياری

از روکيا اسم به سسساله  هفت دختر يک برای تا شد خواسته مردم از توجه قابل آزمايش

قسسرار تسسأثير تحت را بسياری افراد دختر اين کنند. داستان اهدا مالی کمک مالی کشور

داسسستان بر عالوه محققين وقتی گشود. اما آن ها پول کيف و قلب به را خود راه  و داد

ناگهسسان دادنسسد، ارائه آفريقا در فقر گسسسترده تر مشسسکالت بارة در آماری روکيا، شخصی

دو بسسرای پژوهشسسگران ديگسسری تحقيق کرد. در فروکش کمک برای مخاطبين اشتياق

بيمسسار کسسودک يک به مربوط اول مورد که کردند، مالی کمک تقاضای کودکان از مورد

مسسالی کمک مردم اينجا کودکان. در از نفره هشت گروه يک به مربوط دوم مورد و بود

(۶)کردند. تنها کودک آن به بيشتری



نظريسسات بسسافتن گسسسترده، ابعسساد در اخالقی ابهامسسات با رويسسارويی برای سوم روش

يا است خسسوب اقتصسساد اين آيا و می کند عمل چطسسور جهانی است. اقتصاد توطئه گرانه

ميلياردر بيست که کنيم تصور اگر است ساده تر است. بسيار دشوار بسيار آن درک بد؟

کنسسترل را رسانه ها و می کشند را بازی خيمه شب عروسک های نخ های صحنه پشت در

خيال پردازی يک هميشه تقريبا می اندازند. اين راه جنگ ثروت اندوزی برای و می کنند

همچنين بلکه عدالت، از ما درک برای تنها نه معاصر است. جهان بوده اساس و بی پايه

ميلياردرهسسا، حسستی اسسست. هيچ کس، پيچيسسده بسسسيار دنيا ادارة در ما توانايی های برای

چه که اين درک به قسسادر به واقع صهيونيسم نماينسسدگان و فراماسسسون ها سسسيا، سازمان

را نخ ها کشسسيدن توانسسايی مسسؤثر به طور هيچ کس نيستند. پس می گذرد، دنيا در چيزی

(۷)ندارد.

و چهسسارم کننسسد. روش انکسسار را جهسسان پيچيسسدگی تا می کنند تالش روش سه اين

بر عسسالِم مسسدعی رئيس يا نهسساد نظريسسه، نوعی بر اعتماد نهادن جزم، يک ساختن نهايی

ايسسدئولوژيک و دينی کنيم. جزم های پيروی آن ها راهنمايی از بايد ما و است چيز همه

پيچيسدگی با رويسارويی در زيسرا هسستند، جسذاب بسسيار کنسونی علمی عصر در هنسوز

رفت، اشاره می دهند. چنانچه ما به را مطمئن گريزگاه يک وعدة واقعيت مأيوس کنندة

تمسسامی انکسسار يک با شسما اگر نبوده انسسد. حستی دور به خطر اين از سکوالر جنبش های

پيچيسسدگی هم بسساز کنيسسد، آغسساز علمی حقيقت به راسخ تعهد يک و ديسسنی جزم هسسای

آمسسوزة يک ابسسداع سسسمت به را شسسما که شد خواهد رنج آور چنسسان زود يا دير واقعيت

و روشسسنفکرانه آسسسايش يک مسسردم به اگرچه آموزه هسسايی می کند. چسسنين تخطی ناپذير

دارد. بحث جای عدالت ايجاد در قابليت شان اما می کند، ارزانی اخالقی اطمينان

فسسسردی مجموعة به و بپسسسذيريم را ليسسسبرال جسسسزم بايد آيا کسسسرد؟ بايد چه پس

و بگسسذاريم کنسسار را فسسردی رويکسسرد بايد شسسايد يا کنيم؟ اتکا مشتريان و رأی دهندگان

بسسرای بسساهم تا کسسنيم تقويت را اجتماعات تاريخ پيشين فرهنگ های از بسياری همانند

تفکر آتش به فسردی نسادانی تساوة از را ما فقط حلی راه چسنين بيافريننسد؟ معنا جهان

و روسسستايی جماعت هسسای خوراک جسسو، یليخت ‐ شکارگر می اندازد. گروه های متعصبانه گروهی

کننسسد. اما همفکری مشترک مشکالت بارة در می توانستند شهری همسايگی های حتی

باشيم. نه داشته جهانی جامعه ای آنکه بدون می بريم، رنج جهانی مشکالت از اکنون ما



چسسنين ايجسساد نسسزديکی در حسستی کجا هيچ در دين نه و ناسيوناليسم نه فيس بسسوک،

سوی به یليخت ‐ جهانی حقيقت درک به جای یليخت ‐ انسانی موجود قبايل نيستند. تمام جامعه ای

هنسسدوها، نه و مسسسلمانان نه چينی هسسا، نه آمريکايی ها، رفتند. نه پيش خود ويژة منافع

سسسختی به واقعيت از تعبيرشسسان پس نمی کننسسد، ايجسساد جهانی« را »جامعة هيچکدام

باشد. اعتماد قابل می تواند

درک بسسرای انسسسان خواست که کسسنيم اعالم بعد و بگذاريم پايان نقطة يک بايد آيا

عصر وارد رسسسمًا آيا اسسست؟ شسسده مواجه شکست با عسسدالت جسسست وجوی و حقيقت

شده ايم؟ پساحقيقت



۱7

پساحقيقت

 میماندباقیابدتاجعلیخبريک

دوران يک می کسسنيم، زنسسدگی آن در که جديسسدی عصر که گفسستيم تکسسرار به اخسسيراً ما

احاطه افسانه ها و دروغ ها توسط آن در تمامی به که »پساحقيقت« است، وحشت انگيز

ويژة نيروهای ۲۰۱۴ فورية اواخر در ترتيب، اين نيست. به دشوار نمونه شده ايم. يافتن

را کريمه کليسسدی تأسيسسسات و کردند فتح را اوکرائين نظامی دخالت هيچ بدون روسی

دخسالت بارها شخصی به طسسور پسوتين رئيس جمهور و روسيه درآوردند. دولت تصرف به

از دفسساع »گروه هسسای خودجسسوش اقسسدامات را آن ها و کردند تکسسذيب را روسی نيروهای

بسوده روسی تجهيزات به شبيه که بوده اند مجهز تجهيزاتی به که کردند خود« توصيف

همراهسسانش و پوتين که  هنگامی(۱)بود. شده خريداری محلی فروشگاه های از احتمااًل و

می گويند. دروغ که می دانستند به خوبی می دادند، مردم خورد به را جعليات اين

خسسدمت در دروغ شسسان که کنند توجيه چسسنين می توانند روسی ناسيوناليسسست های

برای کشتن اگر و بود درگير عادالنه نبرد يک در است. روسيه بوده بزرگ  تری حقيقت

در که مهم تسسری اسسست. علت درست قطعسسًا هم گفتن دروغ پس اسسست، درست عسسدالت

بر بسسود. روسسسيه، روسسسيه ملت تقسسدس حفظ بود، اوکرائين ادعايی عادالنة اشغال پشت

شريرانة تالش های عليرغم که است مقدسی موجوديت روسی، ملی اسطوره های اساس

مغول هسسا، از است. پس آورده دوام سال هزاران طی آن، تجزية و تسخير برای دشمنان

نسساتو، اين بسسار هيتلسسر، نظسسامی نيروهسسای و ناپولئون عظيم ارتش سوئدی ها، لهستانی ها،



کسسردن جسسدا با کردند تالش ۱۹۹۰ دهة سسسال های در که بودند اروپا پيمسسان و آمريکا

اوکسسرائين، مثل جعلی«، »کشسسورهای به آن ها تبسسديل و يکپارچه پيکر از بخش هسسايی

جسسدا انديشة که معتقدند روسی ناسيوناليسسست های از کننسسد. بسسسياری نسسابود را روسيه

برای مقدسش مأموريت طی پوتين رئيس جمهور که آن گونه یليخت ‐ روسيه از اوکرائين بودن

است. بزرگ تر ديگری دروغ هر از یليخت ‐ کرد اظهار روسيه ملت مجدد کردن يکپارچه

اين از است ممکن حسسرفه ای مسسورخين و خسسارجی نسساظران اوکرائيسسنی، شسسهروندان

نيرنگ زرادخانة اتم« در بمب »دروغ نسسوعی همچسسون آن به و آيند خشم به توصسسيف

وجسسود مسسستقل کشسسور يک و ملت يک عنسسوان به اوکرائين که ادعا بنگرند. اين روسيه

و کی يف اينکه مثاًل یليخت ‐ می گسسيرد ناديسسده را تسساريخی شسسواهد از طسسوالنی فهرستی ندارد،

که است سسسال سيصد فقط تقريبسسًا روسسسی، اتحاد سالة هزاران ادعايی دورة طی مسکو،

بين المللی معاهسسدات و قسسوانين همچسسنين داعيه ها بوده اند. اين روسيه کشور از بخشی

اوکرائين حاکميت حق و مستقل مرزهای قباًل روسيه آن ها اساس بر که را، بی شماری

روسسسيه که است اين همه از گذارده انسسد. مهم تر پا زير را بسسود شسسناخته رسسسميت به را

چيزی واقعًا  آن ها می گيرد. آيا ناديده را خودشان مورد در اوکرائينی ميليون ها نظرات

ندارند؟ خودشان مورد در گفتن برای

که موافقند روسی ناسيوناليسسسست های با قطعسسسًا اوکرائيسسسنی ناسيوناليسسسست های

نيسسست. اين آن ها از يکی اوکسسرائين دارنسسد. اما وجسسود اطسسراف در جعلی کشسسورهايی

دونتسسسک« مسسردم »جمهسسوری لوهانسسسک« و مردم »جمهوری همان جعلی کشورهای

(۲)است. کرده برپا اوکرائين جنجال بدون اشغال کردن پنهان برای روسيه که هستند

در ما که می رسد نظر به چسسنين کسسنيم، حمسسايت جبهه کدام از اينکه از نظر صرف

تنها نه آن در که می کسسنيم، زنسسدگی پسسساحقيقت وحشسست انگيز عصر يک در حقيقت

اين اگر می نماينسسد. اما جعلی ملت ها و حسسوادث تمامی سير بلکه خاص، جنگی حوادث

اسسست؟ بسسوده حقيقت خسسوش دوران زمسسانی چه دقيقسسًا پس اسسست، پسسساحقيقت عصر

عصر به ما گسسسذار مسسسوجب چسسسيزی چه و  ؟۱۹۳۰ دهة يا ؟۱۹۸۰ دهة سسسسال های

ترامپ؟ و پوتين ظهور يا اجتماعی؟ رسانه های اينترنت؟ شد؟ پساحقيقت



انحسسرافی اطالعسسات و تبليغسسات که می دهد نشسسان تسساريخ به کنجکاوانه نگسساه يک

جعلی کشسسورهای سسساختن و ملت ها انکسسار عسسرف حسستی و نيسسستند جديدی پديده های

خسسود عليه مسسسخره ای حمالت در ۱۹۳۱ سال در ژاپن دارند. ارتش عميقی ريشه های

کسسرد ايجاد را مانچوکو جعلی کشور سپس و کند توجيه را چين اشغال تا گذاشت گام

به را تبت وجسود طسوالنی مسدت های چين دهسد. خسود مشسروعيت خود فتوحات به تا

مشسسروع باور با استراليا در بريتانيايی است. اِسکان کرده انکار مستقل کشور يک عنوان

پنج تاريخ مؤثر طور به آن طی در که می شد، »هيچ کس«( توجيه )سرزمين ترانيلوس

کرد. محو را آن جا بوميان سالة هزار

يک شعار صهيونيستی محبوب در ابتدای قرن بيستم صحبت از بازگشت »مردمی

بدون سرزمين ]يهوديان[ به سرزمينی بدون مردمی ]فلسسسطينی ها[ می کسسرد«. وجسسود

 گلدا مسساير، نخسسست وزير وقت۱۹۶۹مردم محلی عرب  به سادگی انکار می شد. در سال 

اسرائيل کالم  معروفی  اعالم کرد چيزی به اسم مردم فلسطين وجسسود نسدارد و هرگسسز

وجود نداشته است. چنين ديدگاه هايی، عليرغم دهه ها درگيری های نظسسامی بسسر عليسسه

چيزی که وجود ندارد،  حتی تا به امروز در اسرائيل بسيار رايج هستند. برای مثال، در

 ام پی آنات برکو در مجلس شورای اسرائيل يسسک سسسخنرانی کسسرد و در آن۲۰۱۶فورية 

واقعی بودن و تاريخ مردم فلسطين را زير سؤال برد. شواهد او چسسه بسسود؟ حسسرف »پ«

حتی در زبان عربی وجود ندارد، پس چطور می توانسسد مسسردم پلسسسطينی وجسسود داشسسته

باشد؟ )در عربی حرف »ف« بسسه جسسای »پ« اسسستفاده می شسسود و عنسسوان عسسربی بسسرای

پلسطين، فلسطين است(.

پساحقيقتگونة

انسان ها در حقيقت همواره در عصر پساحقيقت زندگی کرده اند. انسان خردمنسسد يسسک

گونة پساحقيقت است، کسسه قسسدرتش بسسستگی بسسه آفسسرينش و بسساور بسسه افسسسانه ها دارد.

اسطوره ها، که همواره خود را نيرومندتر می کنند، از دوران سسسنگی در خسسدمت متحسسد

کردن اجتماعات انسانی بوده اند. انسان خردمند به واقع سسسياره را بيش از هسسر چسسيز بسسه

لطف توانايی انسانی بی همتای خود در آفريدن و رواج افسانه ها تسخير کسسرد. مسسا تنهسسا

پستان دارانی هستيم که می توانيم با بيگانگان بی شماری همکاری کسسنيم، تنهسسا بسسه اين



دليل که قادريم افسانه ها را ابسسداع و تسسرويج کسسنيم و بسسه ميليون هسسا نفسسر ببسساورانيم. تسسا

زمانی که همه به افسانه های واحدی اعتقاد دارند، از قوانين واحدی پسسيروی می کننسسد و

در نتيجه می توانند به گونه ای مؤثر باهم همکاری کنند.

پس اگر فيس بوک، ترامپ يا پوتين را برای هدايت مسسردم بسسه يسسک عصسسر جديسسد و

وحشت انگيز پساحقيقت سرزنش می کنيد، به خاطر آوريد که سسسده ها قبسسل ميليون هسسا

مسيحی و مسلمان خود را در درون حباب اسطوره ای خودساخته و مدامًا قدرت يابنسسده

محبوس می کردند و هرگز جرأت زير سؤال بردن صحت واقعی کتب مقدس شان را بسسه

خود نمی دادند. بسسسياری از چيزهسسايی کسسه طی هسسزاران سسسال تحت عنسسوان »خسسبر« و

»حقيقت« در شبکه های اجتماعی انسانی رواج می يافت، داسسستان هايی بودنسسد در بسسارة

معجزات، فرشتگان، اهريمنان و جادوگران، با گزارش گران شسسجاعی کسسه از عميق تسسرين

حفره های دنيای ديگر خبر می دادند. ما هيچ شواهد علمی در دسست نسداريم کسه حسوا

توسط يک مار اغفال شد، يا اينکه ارواح کفار بعد از مرگ در جهنم خواهد سوخت، يسسا

خالق هستی دوست ندارد که يک بسرهمن بسا يسک بساکره ازدواج کنسد. امسا ميلياردهسا

انسان، طی هزاران سال به اين داستان ها باورد داشته اند. بعضی از اخبار جعلی تسسا ابسسد

باقی می مانند.

من می دانم که ممکن است افراد زيادی از يکسان انگاشتن دين با اخبسسار جعلی از

من دلگير شوند، اما نکته همين است. وقتی هزار نفر يک داستان ساختگی را به مدت

يک ماه باور کنند، آن داستان يک خبر جعلی می شود. وقتی يک ميليارد نفر به مسسدت

هزار سال به آن اعتقاد پيدا کنند، آن داستان يک دين می شود. به ما توصيه می شسسود

که نام »اخبار جعلی« را بر آن نگذاريم تا احساسات مؤمنين را جسسريحه دار نکسسنيم )يسسا

خشم شان را برنينگيزيم(. توجه داشته باشيد که من منکر کسسارآيی و حسسسن نيت دين

نيستم، بلکه برعکس. خوب يا بد، افسانه يکی از مؤثرترين سالح ها در زرادخانة بشسسری

است. آئين های دينی با متحد کردن مردم امکان همکسساری گسسستردة انسسسانی را ممکن

می سازد و به آن ها الهسسام می دهسسد تسسا بيمارسسستان ها، مدرسسسه ها و پل هسسا بنسسا کننسسد، و

همچنين ارتش ها و زندان ها برپا سازند. آدم و حوا هرگز وجود نداشته اند، اما کليسسسای

جامع شارتر هنوز زيبا است. در عين حال که بسياری از متون کتسساب مقسسدس خيسسالی

هستند، اما هنوز می توانند برای ميلياردها انسان شادی بخش باشند و هنسسوز می تواننسسد



انسان ها را به شفقت، شجاعت و خالقيت ترغيب کنند، درست مثل ديگسسر آثسسار بسسزرگ

افسانه  ای، مانند دون کيشوت، جنگ و صلح و هری پوتر.

و باز هم ممکن است کسانی باشند که از مقايسة کتاب مقدس با هری پسسوتر آزرده

شوند. اگر شما يک مسسسيحی علم گسسرا هسسستيد، شسسايد بسرای توجيسسه تمسسام اشسستباهات،

اسطوره ها و تناقضات در کتاب مقدس چنين استدالل کنيد که کتاب مقدس نبايد بسسه

عنوان توصيف کنندة واقعيت قلمداد شسود، بلکسه بايسد همچسسون يسک داسستان مسساوراء

طبيعِی حاوی خرد عميق تفسسسير شسسود. امسسا آيسسا اين در مسسورد هسسری پسسوتر هم صسسدق

نمی کند؟

اگر شما يک متعصب مسيحی باشيد، احتمااًل بسسر اين پافشسساری می کنيسسد کسسه هسسر

کالمی از کتاب مقدس حقيقت محض است. اجازه دهيد برای لحظه ای گمان کنيم که

اين ادعا حقيقت دارد و کتاب مقسدس به واقسسع کالم لغزش ناپسسذير يسسک خسسدای حقيقی

است. پس در مورد قرآن، تالمود، کتاب مورمون، ودا، اوستا و کتاب مصری مسسرگ چسسه

بايد گفت؟ آيا اغوا نمی شويد بگوييد اين متون افسانه هايی هستند که استادانه توسسسط

انسان های از گوشت و خون )يا شايد توسط شياطين( نوشسسته شسسده اند؟ و بسسه السسوهيت

امپراتورهای رومی، مثل آگوستوس و کالوديوس چگونه نگاه می کنيد؟ سنای روم ادعا

کرد که توان آن را دارد تا انسان ها را به خدايان بدل کنسد و از توده هسای تحت سسلطة

امپراتوری انتظار دارد اين خسسدايان را بپرسسستند. آيسسا آن افسسسانه نبسسود؟ مسسا در حقيقت

می توانيم حداقل به يک نمونة خدای جعلی در تاريخ اشاره کنيم که به افسسسانه بسسودن

آن با زبان خود اعتراف می کرد. به طوری که قباًل اشاره شد، نظسسامی گری ژاپن در دهسسة

 بر يک باور متعصبانه به الوهيت امپراتور هيروهيتو اسسستوار۱۹۴۰ و ابتدای دهة ۱۹۳۰

بود. بعد از شکست ژاپن، هيروهيتو در برابر عموم اعالم کرد که اين حقيقت ندارد و او

خدا نيست.

پس حتی اگر موافق باشيم که کتاب مقدس کالم حقيقی خدا است، باز در مقابسسل

ميلياردها عابد هندو، مسلمان، يهودی، مصری، رومی و ژاپنی قرار می گسسيريم کسسه طی

هزاران سال به افسانه ها باور داشته اند. و بسساز هم تأکيسسد می کنم کسسه اين بسسدين معسسنی

نيسسست کسسه اين افسسسانه ها ضسسرورتًاً بی ارزش يسسا زيان آورنسسد، بلکسسه کماکسسان می تواننسسد

الهام بخش و زيبا باشند.



 اوت سسسال۲۹البته تمام اسطوره های دينی به يک اندازه خيرخواهانه نبوده اند. در 

 جسد يک پسر نه ساله به اسم هيو در چاهی در شهرک لينکلن پيدا شد. حتی۱۲۵۵

در نبود فيس بوک و توئيتر، شايعه  ای به سرعت پخش شد که هيو تحت يک تشريفات

مذهبی توسط يهوديان محلی به قتل رسيده است. اين داستان با تکرار گسترده تر شد

و  و يکی از مشهورترين نقاالن انگليسی دوران، بسسه نسسام مسساتيو پسساريس، يسسک توصسسيف

مفصل خونين فراهم کرد که تشريح می کرد که چگونسسه يهوديسسان برجسسسته از سراسسسر

انگليس در لينکلن جمع شدند تا کودک ربوده شده را پسسروار کننسسد، شسسکنجه کننسسد و

نهايتًا به صليب بکشند. نوزده يهودی برای اين قتسسل ادعسسايی محکسسوم و اعسسدام شسسدند.

تهمت  های خونين مشابهی در ديگر شسسهرک های انگليس شسسايع شسسدند، کسسه بسسه يسسک

سلسله قتل عام ها منجر شد، که طی آن ها تمام مردم جوامعی کشته شدند. به تسسدريج

(۳) تمامی جمعيت يهوديان انگليس از جامعه طرد شدند.۱۲۹۰در سال 

داستان آن جا به پايان نرسيد. يک قسرن پس از طسسرد يهوديسان از انگليس، جفسسری

 اتهامکانتربری، )داستان راهبه( داستان هایچاوسر، پدر ادبيات انگليسی، در اثر خود، 

ديگری به نسخة داستان هيوی لينکلن اضافه کسسرد. اين داسسستان بسسه حق آويسسز کسسردن

يهوديان ختم شد. متعاقبًا اتهامات خونين مشابهی به سسستون فقسسرات هسسر جنبش ضسسد

يهودی بدل شد، از اسپانيای اواخسسر قسرون وسسسطی گرفتسه تسا روسسسية امسسروزی. حستی

 اشسساره کسسرد، کسسه۲۰۱۶می توان به يک طنين مشابه در يک »اخبار جعلی« در سسسال 

توسط هيلری کلينتون هدايت شد: يک شبکة قاچاق کودک برای بسسردگی جنسسسی، در

يک پيتزا فروشی معروف، به عنوان پايگسساه، فعسساليت می کسسرد. تعسسداد قابسسل تسسوجهی از

آمريکايی ها اين داستان را باور کردند تا به کمپين انتخاباتی کلينتسسون صسدمه بزننسد و

حتی يک فرد مسلح با تفنگی به پيتزا فروشی يورش برد و از آن ها خواست تا پايگاه را

(۴)نشانش دهند )و بعد مشخص شد که پيتزا فروشی چنين پايگاهی نداشته است(.

تا جايی که به خود هيوی لينکلن برمی گردد، هيچ کس نمی داند که چطور کشسسته

شد، اما او به کليسای جامع لينکلن آورده شد و همچون قديسان مسسورد سسستايش قسسرار

گرفت. معروف بود که او معجزات گونسساگونی انجسسام داده اسسست و مقسسبرة او حسستی طی

 تنهسسا ده سسسال(۵)قرن ها پس از طرد تمام يهوديان از انگليس زائرانی را به آنجا کشسساند.

 بود که کليسای جامع لينکلن آن اتهسسام۱۹۵۵پس از واقعة هولوکاست، يعنی در سال 



خونين را بازپس گرفت و کتيبه ای در کنار مقبرة هيو گذاشت که بسسر روی آن نوشسسته

شده بود:

داستان های جعلی در بارة »قتل های مذهبی« کودکان مسيحی توسط جوامسسع

يهودی در سراسر اروپا در قرون وسطی و حتی مسسدت های طسسوالنی پس از آن

رايج بود. اين افسانه به بهای جان يهوديان بی گناه بسياری تمسسام شسسد. لينکلن

 به کليسسسای جسسامع۱۹۵۵حماسة خود را دارد و آن قربانی ادعايی به در سال 

(۶)منتقل شد. چنين داستان هايی کمک چندانی به اعتبار مسيحيت نکرد.

خب، برخی اخبار جعلی فقط هفت صد سال دوام آوردند.

هموارهحقيقتيکباره،دروغ

اديان باستانی تنها مسسواردی نبودنسسد کسسه بسسرای تحکيم همکسساری از افسسسانه ها اسسستفاده

می کردنسسد. طی سسسده های اخسسير هسسر ملسستی اسسسطورة ملی خسساص خسسود را آفريسسد و

جنبش هسسايی مثسسل کمونيسسسم، فاشيسسسم و ليبراليسسسم آئين هسسای تقسسويت کننسسده ای را

ساختند. گفته می شود که جوزف گوبلز، رهبر تبليغات نازی و شايد مجرب ترين نابغسسة

رسانه ای عصر نوين، روش موَجز خود را چنين توصيف می کرد که »اگر يک دروغ يک

بار گفته شود، به عنوان يک دروغ باقی می ماند، اما اگر يک دروغ هزار بار گفته شسسود،

هيتلسسر در کتسساب خسسود، نسسبرد من، نوشسست »نبوغ آمسسيزترين روش( ۷)حقيقت می شسسود«

تبليغاتی هم موفقيت آميز نخواهد بود، مگر اين که يک اصل پايه ای بسسه طسسور ثسسابت در

. آيسا(۸)یليخت ‐ذهن زاده شود  بايد فقط به چند نکته محدود باشد و بارها و بارها تکرار شود«

هر توزيع کنندة خبر جعلی امروزی می تواند با اين اصل خود را بهبود دهد؟

ماشين تبليغاتی اتحاد شوروی به همان اندازه نسبت به حقيقت انعطاف پسسذير بسسود،

تاريخ هر چيزی را، از تاريخ تمام جنگ ها گرفته تا تاريخ عکاسان بازنويسی می کرد. در

 روزنامة رسمی پراودا )به معنای حقيقت( در صفحة اول خسسود تصسسوير۱۹۳۶ ژوئن ۲۹

خندانی از ژوزف استالين را هنگام در آغوش گرفتن يک دختر هفت ساله به اسم گليا

مارکيزوا به چاپ رساند. اين تصوير سمبل استالينيستی شد که استالين را بسسه عنسسوان

پدر ملت تصوير می کرد و تصسسويری آرمسسانی از »کسسودکی شسساد اتحسساد شسسوروی« را بسسه



نمايش می گذاشت. مطبوعات چاپی و کارخانجات در سراسر کشسسور شسسروع بسه انتشسسار

ميليون ها پوستر، مجسمه  و تمسال  می کردند که در مؤسسات عمومی از اين سر تا آن

سر اتحاد شسسوروی در معسسرض ديسسد قسسرار داده می شسسد. همسسان طور کسسه هيچ کليسسسای

ارتدکس روسی بدون يک سمبل مريم باکره، که عيسای نوزاد را در آغوش دارد،  ناقص

می نمود، هيچ مدرسه ای در اتحاد شوروی بدون سمبل پدر استالين که گليا کوچولو را

در آغوش گرفته،  وجود نداشت.

متأسفانه قحطی در امپراتوری استالين اغلب دعوتی به فاجعه بود. ظرف يک سسسال

پدر گليا به اتهامات واهی جاسوسی برای ژاپن و تروريست تروتسکی دستگير شد و در

، همچون يکی از ميليون ها قربانی ترور استالينيسسستی، اعسسدام شسسد. گليسسا و۱۹۳۸سال 

مادرش به قزاقستان تبعيد شدند و مادر بعد از مدت کوتسساهی تحت شسسرايط مرمسسوزی

مرد. حال با اين پوسترهای تبليغاتی بی شمار که پدر ملت را با دختر يسسک »خسسائن بسسه

ملت« تصوير می کند،  چه بايد کسسرد؟ جسسای نگسسرانی نيسست. از آن پس گليسسا مسسارکيزوا

ناپديد شد و »فرزند خوشبخت اتحاد شوروی« همسه جسسا در تصسساوير بسه نسام »مملکت

ناخانگووا« معرفی شد، که يک دختر سيزده سالة تاجيکسسستانی بسسود کسسه نشسسان »نظم

لنين« را برای زرنگی اش در چيدن مقدار زيادی پنبه در مزارع دريافت کرد )اگر کسی

به اين فکر می افتاد که دختری که در تصوير است سيزده ساله بسسه نظسسر نمی رسسسد بسسه

(۹)مرتد ضدانقالب محکوم می شد(.

ماشين تبليغاتی اتحاد شسسوروی به قسسدری مسسؤثر بسسود کسسه می توانسسست قسسساوت های

دهشتناک در داخل کشور را به خوبی پنهان کند و تصويری آرمانی از خود بسسه دنيسسای

خارج ارائه دهد. امروز اوکرائينی ها شکوه می کنند که پسسوتين به گسسونه ای موفقيت آمسسيز

رسانه های غربی بسياری را در انعکاس اقدامات روسيه در کريمه و دونباس فريب داده

۱۹۳۰است. اما پوتين در هنر فريبکاری به گرد استالين هم نمی رسد. در اوايسسل دهسسة 

خبرنگسساران و روشسسنفکران غسسربی اتحسساد شسسوروی را بسسه عنسسوان يسسک جامعسسة آرمسسانی

می ستودند، در حالی که اوکرائينی هسسا و ديگسر شسسهروندان شسسوروی در اثسسر قحطی هسسای

ساختگی که استالين تدارک می ديد، در ابعساد ميليسونی تلسف می شسدند. امسا در عصسر

فيس بوک و توئيتر، گاهی مشکل خواهد بود تا بتوان به درستی در مسسورد سسسير وقسسايع



قضاوت کرد، اما حداقل ديگر برای يک رژيم امکان پذير نخواهد بود تا ميليون ها نفسسر را

به قتل برساند، بدون آن که دنيا از آن باخبر شود.

به جز اديان و ايدئولوژی ها، شرکت های تجاری هم بر افسانه و اخبسسار جعلی تکيسسه

می کنند. عنوان تجاری اغلب بازگو کنندة همان افسانه ها هستند که بارها و بارها تکرار

می شوند، تا  مردم را متقاعد کنند که افسانه شان حقيقت دارد. وقتی به کوکاکوال فکسسر

می کنيد، چه تصاويری به ذهن شما می آيسسد؟ آيسسا بسسه جوانسسان سسسالمی کسسه بسسه ورزش

می پردازند و با هم خوش می گذرانند، فکر می کنيد؟ يا به بيماران چاق مبتال به ديابت

فکر می کنيد که در بيمارستان بستری هستند؟ نوشيدن کوکساکوال بسه شسسما جسوانی و

سالمت نمی دهد و شما را ورزشکار هم نمی کند. اما کوکسساکوال طی دهه هسسا ميلياردهسسا

دالر سرمايه گذاری کرد تا خود را با جوانی، سالمت و ورزش تداعی کنسسد،  و ميلياردهسسا

نفر به طور ناخودآگاه به اين تصوبر کوکاکوال باور دارند.

واقعيت اين است که حقيقت هرگز جايگاه وااليی در دستور کسسار انسسسان خردمنسسد

نداشته است. بسياری گمان می کننسسد کسسه اگسسر دين يسسا ايسسدئولوژی خاصسسی واقعيت را

تحريف کند، پيروانش دير يا زود مقيسسد می شسسوند تسسا آن را افشسسا کننسسد، زيسسرا در غسسير

اين صورت قادر نخواهند بود تا با رقيبان روشن بين تر خود رقسسابت کننسسد. خب، اين هم

درست يک اسطورة راحت طلبانة ديگر است. قدرت همکاری انسانی عماًل به يک تعادل

ظريف ميان حقيقت و افسانه بستگی دارد.

اگر شما واقعيت را خيلی تحريف کنيد، اين به واقع شما را تضسسعيف خواهسسد کسسرد،

زيرا شما را به عمل کردهسای غسيرواقعی وامی دارد. بسرای مثسال، يسک پيسامبر آفريقسای

 ادعا کرد که تحت کنترل روح مسسار۱۹۰۵شرقی، به نام کينجی کيتيل نقواله، در سال 

هونگو است. اين پيامبر جديد حامسل پيسسامی انقالبی بسه مسردم آفريقسای شسرقی تحت

استعمار آلمان بود: متحد شود و آلمانی ها را بيرون رانيد.  کينجی کيتيل نقوالسسه بسسرای

اين که پيامش را جذاب تر کند، پيروانش را بسه  يسک داروی جسادويی مجهسز کسرد کسه

مدعی بود گلوله های آلمانی را به طسسرف آب هسسدايت می کنسسد )مسساجی در سسسواحيلی(.

بدين گونه شورش ماجی ماجی آغاز شد، اما شکست خورد. زيسسرا گلوله هسسای آلمسسانی در

ميدان نبرد به طرف آب هدايت نشد، بلکه بی رحمانه در بدن شورشسسی هايی فسسرو رفت

 به همين شکل، دو هزار سال پيش، قيام بزرگ يهودی(۱۰)که چندان مجهز هم نبودند.



بر عليه روميان از يک باور سسوزان ملهم بسود کسه بسر اسساس آن خسدا بسرای يهوديسان

می جنگد و به آن ها کمک می کند تا بر امسسپراتوری رومی ظسساهراً شکسسست ناپذير چسسيره

شوند. اين نبرد هم با شکسست مواجسسه شسسد و بسسه ويسرانی اورشسسليم و تبعيسسد يهوديسسان

انجاميد.

از طرف ديگسسر، نمی تسسوان بسسدون اتکسساء بسسه اسسسطوره ها توده هسسا را به گسسونه ای مسسؤثر

سازماندهی کرد. اگر شما خود را به واقعيت خاص محدود کنيد، افراد زيسسادی از شسسما

پيروی نخواهند کرد. بدون اسطوره ها نه تنها سازماندهی شورش هايی مثل ماجی ماجی

و جنبش يهودی غيرممکن می شود، بلکه شورش های بسيار موفق تری مثسسل مهسسدی و

مکابی هم بی سرانجام می ماند.

تا آنجا که به متحد کردن مردم برمی گردد، داستان های ساختگی دارای يک امتياز

ذاتی نسبت به حقيقت هستند. برای سنجش وفاداری گروهی، ملزم کسسردن مسسردم بسسه

باور بر مزخرفات آزمون بسيار بهتری خواهد بود، تا اين که از آن ها بخواهيد به حقيقت

باور داشته باشند. اگر رئيسی بگويد »خورشيد از شرق طلوع می کند و در غرب غسسروب

می کند«، تشويق او از روی وفاداری به او نيست. امسسا اگسسر رئيس بگويسسد »خورشسسيد در

غرب طلوع می کند و در شرق غسسروب می کنسسد«، فقسسط وفسساداران حقيقی بسسرايش کسسف

می زنند. به همين صورت، اگر تمام همسايگان شما به يک داستان هولناک باور داشته

باشند، شما می توانيد روی آن ها حساب کنيد تا در روزهای بحرانی اتحاد خود را حفظ

کنند. اگر آن ها مايل باشند تا فقط به شواهد معتبر باور داشته باشند، اين چه چسسيزی

را ثابت خواهد کرد؟

شايد شما بگوييد که حسسداقل در بعضسسی مسسوارد، سسسازماندهی مسسؤثر مسسردم توسسسط

توافق های مشترکی مثل پول بر افسانه ها و اسطوره ها اولويت دارد. بدين ترتيب پول و

شرکت های تجاری در فضای اقتصادی مردم را به گونه ای بسيار مؤثرتر از هسسر خسسدا يسسا

کتاب مقدسی باهم پيوند می دهند، حتی اگر همسسه می داننسسد کسسه اين هسسا قراردادهسسای

انسانی هستند. يک مؤمن واقعی در مورد يک کتاب مقدس ممکن اسسست بگويسسد »من

معتقدم که آن کتاب مقدس است«، اما در مورد دالر، يسک مسؤمن واقعی ممکن اسست

«. روشسسن اعتقاد دارند که دالر ارزشسسمند استانسان های ديگربگويد »من معتقدم که 

است که دالر فقط يک ابداع بشری است اما تمام مردم دنيا به آن احسسترام می گذارنسسد.



در اين صورت، چرا انسان ها دست از تمام اسطوره ها و افسانه ها برنمی دارنسسد و خسسود را

بر اساس توافق های مشترکی مثل دالر سازماندهی نمی کنند؟

اما چنين توافق هايی بسسه طسسور کامسسل از افسسسانه جسسدا نيسسستند. مثاًل تفسساوت ميسسان

کتاب های مقدس و پول بسيار کمتر از آن است که در نظر اول نمايان می شود. وقسستی

اغلب مردم اسکناس دالر را می بينند، فراموش می کنند که آن فقط يک توافق انسسسانی

است. وقتی به قسمت سبز کاغذ، با تصويری از يک مرد سسسفيد مسسرده نگسساه می کننسسد،

چيزی ارزشمند در خوِد آن اسکناس می يابند. مسسردم هيچ گساه بسه يساد نمی آورنسد کسه

»درواقع اين يک تکه کاغذ بی ارزش اسست، امسا از آن جسا کسه ديگسران آن را ارزشسمند

می دانند، پس من می توانم از آن استفاده کنم«. اگر يک مغز انسانی را در يک تصسسوير

اف ام آر آی ببينيد، در می يابيد که وقتی کسی بسسا يسسک کيسسف پسسر از اسسسکناس های دالر

ظاهر می شود، آن قسمت هايی از مغز که دچار هيجان می شسسوند، قسسسمت های شسسکاک

نيستند )»ديگران معتقدند که اين ارزشسسمند اسسست«(، بلکسسه قسسسمت های طمسساع مغسسز

هستند )»آخ جان! من اين را می خوام!«(. اما بسسرعکس، در بيشسسترين مسسوارد، انسسسان ها

فقط پس از مشاهدة مکرر ديگران، که کتاب مقدس، ودا و يا کتاب مورمون را تقديس

می کنند، شروع به تقديس آن کتاب ها مقدس می کنند. مسسا می آمسسوزيم کسسه دقيقسسًا بسسه

همان گونه که به کتب  مقدس احترام می گذاريم، به اسکناس ها هم احترام بگذاريم.

بنابر اين عماًل هيچ تقسيم بندی آشکاری ميان »دانستن اين که چيزی فقسسط يسسک

توافق انسانی است« و »باور به اين که چسسيزی ذاتسسًا ارزشسمند اسست« وجسود نسدارد. در

بسياری موارد مردم نسبت به اين تقسيم بندی دچار دوگانگی يسسا فراموشسسی می شسسوند.

يک مثال ديگر اين است که اگر مردم در يسسک بحث فلسسسفی عميسسق در اين خصسسوص

شرکت کنند، تقريبًا همه با هم توافق خواهند داشت که شرکت ها داستان هايی تخيلی

هستند که توسط انسان ها ابسسداع شسسده اند. مايکروسسسافت همسسان بنسسايی نيسسست کسسه در

مالکيت دارد. مايکروسافت سهام دارانش هم نيست و مردمی نيست که در استخدامش

هستند، بلکه يک افسانة حقوقی پيچيده است که توسسسط قانونگسسذاران و وکالء بسسه هم

 درصد از اوقات به بحث های فلسفی عميق نمی پردازيم و۹۹بافته شده است. اما ما در 

با شرکت ها به گونه ای می نگسسريم کسسه گسسويی موجوديت هسسايی واقعی در دنيسسا هسسستند،

درست مثل ببرها يا انسان ها.



کدر کردن مرز ميان افسانه و واقعيت می تواند با هدف های بسيار انجام شسسود، کسسه

می تواند از انگيزة يک »خوش گذرانی« ساده شروع شود، و هر هدف ديگری در طسسول

زندگی را به منظور »بقاء« دربر گيرد. شما نمی توانيد خسسود را بسه يسک بسازی مشسسغول

کنيد يا مشغول خواندن کتاب داستانی شويد، مگر اين که حداقل برای مدتی کوتاه بسسه

افسانه ها باور داشته باشيد. برای لذت بردن از فوتبال ناچاريد قواعد بازی را بپذيريد، و

حداقل برای نود دقيقه فراموش کنيد که اين قواعد فقط ابداعات بشری هسسستند. اگسسر

اين کار را نکنيد، به اين نتيجه خواهيد رسيد که مطلقًا مسخره است کسسه بيسسست و دو

نفر به دنبال يک توپ بدوند. فوتبال می تواند با لذت بردن شروع شود، امسسا بسسه چسسيزی

بسيار جدی تر بدل شسود، آن طسور کسه می تسوان نظسيرش را در بسسياری از دسسته های

خشونت طلب هسوراکش انگليسسی يسا ناسيوناليسست آرژانتيسنی سسسراغ گسرفت. فوتبسال

می تواند در تدوين هويت شخصی کمک کند و ميان جوامع گسترده پيوند ايجاد کنسسد

و يا اين که زمينه را برای خشونت فراهم کند. ملت ها و اديسسان باشسسگاه های فوتبسسال در

هورمون های جنسی هستند.

انسان ها اين توانايی قابل توجه را دارند که همزمان بدانند و نداننسسد. يسا صسحيح تر،

آن ها وقتی که به واقع فکر می کنند، می توانند شناخت به دست آورند، امسسا اغلب فکسسر

نمی کنند، پس شناختی هم کسب نمی کنند. اگر شما حقيقتًا بسسر پسسول تمرکسسز کنيسسد،

متوجه می شويد که پول يک افسانه است. اما معمسسواًل تمرکسسز نمی کنيسسد. اگسسر از شسسما

بپرسند، شما پاسخ می دهيد که فوتبال يک ابداع بشری است. امسا در بطن يسک بسسازی

کسی از شما چنين سؤالی نمی کند. اگر وقت و انرژی بگذاريد، می توانيد پی ببريد کسسه

ملت ها افسانه پردازی هايی ماهرانه هستند. اما در بطن يک جنگ ملی شسسما اين وقت و

انرژی را نداريد. اگر در جست وجوی حقيقت نهايی باشيد، درمی يابيد که داسسستان آدم

و حوا يک اسطوره است. اما چقدر به جست وجوی حقيقت نهايی می پردازيد؟

تا اين جا حقيقت و قدرت می توانند با هم همراه شوند. اما دير يا زود راه خسسود را از

هم جدا می کنند. اگر به دنبال قدرت هستيد، بايد همزمان افسانه ها را رواج دهيد. اگر

می خواهيد حقيقت را راجع به دنيا بفهميد، بايد همزمان از قدرت صسسرف نظسسر کنيسسد.

شما بايد به حقايق در مورد منشأ قدرت خودتان اعتراف کنيد، که اين متحدان شما را

می رنجاند و پيروان تان را دلسرد می کند، و هماهنگی اجتماعی را به مخاطره می اندازد.



پژوهشگران در طول تسساريخ بسسا اين دوگسسانگی روبه رو بوده انسسد: آيسسا بسسه قسسدرت خسسدمت

می کنند يا به حقيقت؟ آيا بايد با ايجاد باور در مسسردم نسسسبت بسسه داسسستان واحسسدی در

آن ها اتحاد ايجاد کنند، يا بايد چشم مردم را به روی حقيقت بگشايند، حتی به بهسسای

یليخت ‐تفرقه در آن ها؟ قدرت مندترين نهادهسسای علمی  بسسه نماينسسدگی کشيشسسان مسسسيحی،
یليخت ‐پيشوايان کنفوسيوسی يا ايدئولوگ های کمونيست  اتحاد را به حقيقت ترجيح دادند.

و به اين دليل بود که آن ها تا به اين حد قدرتمند بودند.

انسان ، به عنوان يک گونه، قدرت را به حقيقت ترجيح  می دهنسسد. مسسا وقت بسسسيار

یليخت ‐بيشتری را صرف کنترل دنيا می کنيم، نه درک دنيا  و زمانی که سعی می کنيم دنيسسا
را درک کنيم، معمواًل اين کار را بسسه اين منظسسور انجسسام می دهيم تسسا کنسسترل بسسر آن را

برای مان آسسسانتر کنسسد. از اين رو، اگسسر در آرزوی ايجسساد جسسامعه ای هسسستيد کسسه در آن

حقيقت حاکم باشد و اسطوره ها ناديده گرفته شوند، نمی توانيد انتظار زيادی از انسسسان

خردمند داشته باشيد. شايد با تالش روی شامپانزه ها اقبالی بهتری داشته باشيد.

مغزیشستوشویدستگاهازشدنخارج

اين همسسه بسسدين معنسسا نيسسست کسسه اخبسسار جعلی مشسسکل بسسزرگی نيسسست، يسسا اين کسسه

سياست مداران و کشيشان اجازه دارند تا آزادانه دروغ بگويند. و کسساماًل اشسستباه خواهسسد

بود اگر نتيجه گيری کنيم که همه چيز اخبار جعلی است و  هسر تالشسی بسرای کشسسف

حقيقت محکوم به شکست خواهد بود، و هيچ تفاوتی بين خبرنگاری جدی و تبليغسسات

وجود ندارد. در پشت اخبار جعلی شسسواهد واقعی و رنج واقعی قسسرار دارد. بسسرای مثسسال،

سربازان روسی در اوکرائين يک جنگ حقيقی را به پيش می بردند، هزاران نفر به واقسسع

کشته شدند، و صدها هزار نفر حقيقتسسًا خانه های شسسان را از دسسست دادنسسد. رنج انسسسانی

اغلب حاصل اعتقاد به افسانه ها بوده است، اما خود رنج همواره يک واقعيت بوده است.

از اين رو، ما به جای پذيرش اخبار جعلی به عنوان يک قاعده، بايد آن را به عنوان

مشکلی آن را بازشناسيم که بسسسيار پيچيسسده تر از آن چسسيزی اسسست کسسه می انگسساريم، و

موظفيم با تالش هر چه بيشتری واقعيت را از افسانه تفکيسسک کسسنيم. نمی تسسوان توقسسع

داشت تا در اين زمينه به کمال رسيد. يکی از بزرگ تسسرين افسسسانه ها انکسسار پيچيسسدگی



جهان و فکر کردن در عبارات بکر و خالص است، نه شيطانی. هيچ سياستمداری تمسسام

حقيقت و حقيقت محض را نمی گويد، اما بعضی سياسسستمداران بهسستر از بسسرخی ديگسسر

هستند. اگر قرار باشد يکی را انتخاب کنم، به چرچيل بسيار بيشتر از استالين اعتمسساد

یليخت ‐می کنم، اگرچه نخست وزير بريتانيا  وقتی با مزاجش خوش نمی آمد  چندان شسسيفتة یليخت ‐
حقيقت نبود. به همين شکل، هيچ روزنامه ای بری از تعصب و خطا نيسسست، امسسا بسسرای

يافتن حقيقت تالش صادقانه می کند، در حالی که ديگران يسسک دسسستگاه شست وشسسوی

 زندگی می کسسردم نيويورک تسسايمز را بسسه پسسراودا و۱۹۳۰مغزی هستند. اگر من در دهة 

درستومر ترجيح می دادم.

ٔهوظيفة هم ما است تا با صرف وقت و انسسرژی پسسرده از تعصسسبات بسسرداريم و منسسابع
اطالعاتی خود را بازبينی کنيم. همان طور که قباًل اشاره شد، ما به تنهسسايی نمی تسسوانيم

در مورد همه چيز تحقيق کنيم. اما درست به همين دليسسل ملسسزم هسسستيم تسسا حسسداقل

یليخت ‐منابع اطالعاتی مورد توجه خود را به دقت بررسی کسسنيم  خسسواه روزنامسسه، وب سسسايت،
شبکة تلويزيونی باشد، خواه اشخاص.  در فصل بيستم با عمق بسيار بيشتری بسسر روی

راه اجتناب از شست وشوی مغزی و تفکيک واقعيت از افسانه بحث خسسواهيم کسسرد. امسسا

مايلم اينجا به دو قاعدة کلی ساده اشاره کنم.

اواًل، اگر اطالعاِت قابل اعتمادی می خواهيد بايد بهای خوبی برای آن بپردازيد. اگر

اخبار خود را به طور مجانی دريافت می کنيد، ممکن است خودتان يک محصول باشيد.

فرض کنيد که يک ميلياردر مرموز چنين معامله ای را به شما پيشسسنهاد می کنسسد: »من

هر ماه سی دالر به شما می پردازم و شما در مقابل به من اجازه دهيد تا روزانه شسسما را

به مدت يک ساعت شست وشسسوی مغسسزی دهم، و هسسر تعصسسب سياسسسی و تجسساری کسسه

بخواهم در مغز شما وارد کنم«. آيا عالقه ای به اين معامله داريد؟ افراد عاقسسل کمی بسسه

اين معامله تن می دهنسسد. پس اين بسسار ميليسساردر مرمسسوز معاملسسة متفسساوتی را بسسه شسسما

پيشسسنهاد می کنسسد: »بسسه من اجسسازه دهيسسد تسسا شسسما را روزانسسه بسسه مسسدت يسسک سسساعت

شست وشوی مغزی دهم، و در مقابل من پولی از شما نخواهم گرفت«. اين بار معاملسسه

ناگهان برای صدها ميليون نفر اغواکننده جلوه می کند. از چنين الگويی پيروی نکنيد.

قاعدة کلی دوم اين است که سعی کنيسسد در رابطسسه بسسا موضسسوعی کسسه بسسرای شسسما

اهميت خاصی دارد، به منابع علمی مناسب رجوع کنيد. و منظسسور من از منسسابع علمی



نوشته های پروفسورهای مؤسسات معتبر و مقسساالت و کتسسبی هسسستند کسسه در نشسسريات

دانشگاهی شناخته شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته انسسد. علم محسسدوديت های آشسسکار

خود را دارد و مرتکب اشتباهات بسياری در گذشته شده است. بسسا اين وجسسود، جامعسسة

علمی معتبرترين منبع دانش طی سده ها بوده است. اگر فکر می کنيد که جامعة علمی

در بارة موضسوعی در اشستباه اسست، اين امکسان قطعسًا وجسود دارد، امسا حسداقل از  آن

نظريات علمی که زير سؤال می بريد دانش کافی کسب کنيسسد و در پی تسسدوين بسسرخی

شواهد تجربی باشيد که ادعای شما را تأييد می کنند.

پژوهشگران هم به سهم خود بايد بسيار بيشتر به بحث های جاری عمسسومی توجسسه

داشته باشند. وقتی که بحث ها به عرصه های تخصصی آن ها کشسسيده می شسسوند، آن هسسا

نبايد از اين بترسند که نظرات شان به اطالع ديگران برسانند، حسسال در مسسورد پزشسسکی

است يا تاريخ. سکوت اختيار کردن بی طرفی محسوب نمی شود، بلکه بر وضعيت حاکم

صحه می گذارد. طبعًا بسيار مهم است که به تحقيقات علمی بسپردازيم و حاصسسل آن را

در نشرياتی علمی منتشر کنيم،که معدودی متخصص آن را می خوانند. امسسا بسسه همسسان

نسبت مهم است کسسه از طريسسق کتاب هسسای علمی عاميانسسه و حسستی از طريسسق اسسستفادة

ماهرانه از هنر افسانه بافی در مورد آخرين نظريات علمی بسسا عمسسوم مسسردم تبسسادل نظسسر

کنيم.

آيا اين بدين معنی است که پژوهشسسگران بايسسد شسسروع بسسه نوشسستن مطسسالب علمی، 

تخيلی کنند؟ اين در حقيقت انديشة چندان بدی نيست. هنر نقشی کليدی در شسسکل

دادن به جهان بينی مردم بازی می کند و آثار علمی، تخيلی در قرن بيست و يکم قطعًا

مهم ترين رکن می باشد، زيرا درک اکثر مردم نسبت به مسائلی مانند هوش مصسسنوعی،

زيست مهندسی و تغييرات اقليمی را شکل می دهد. مسلمًا ما نياز به علم خسسوب داريم،

اما يک فيلم علمی،  تخيلی خوب، از چشم انداز سياسی، بسيار ارزشمندتر از يک مقالسسه

در نشرية علم و طبيعت است.
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تخيلیعلمی،

میبينيدفيلمهادرکهنيستآنچيزیآينده

انسان ها بر دنيا تسلط دارند، زيرا می توانند بهتر از هر حيوان ديگسسری بسسا هم همکسساری

کنند. آن ها می توانند تا به اين حد خوب با هم همکاری کننسسد، بسسه اين دليسسل کسسه بسسه

افسانه ها باور دارند. بنابر اين، شاعران، نقاشان و نمايش نامه نويسسان حسداقل بسه انسدازة

سربازان و مهندسين دارای اهميت هستند. مسردم بسه جنسگ می رونسسد و کليسسساها بنسسا

می کنند، زيرا به خدا اعتقاد دارند. آن ها به خدا اعتقاد دارند، از اين رو که در بارة خدا

شعر خوانده اند، به تصاويری از خدا خيره شده اند و مسحور نمايش های تئاتری در بسسارة

خدا شده اند . به همين شکل، باور ما به اسطورة نوين کاپيتاليسسسم توسسسط سسساخته های

هنری هاليوود و صنعت هنرهای عاميانه پايه ريزی شده است. ما معتقديم که خريِد هر

چه بيشتر ما را خوشبخت  می کند، زيرا بهشت کاپيتاليسم را بسسا چشسسمان خودمسسان در

تلويزيون ديديم.

در ابتدای قرن بيست و يکم شايد مهم ترين عرصة هنری، هنر علمی، تخيلی باشد.

افراد بسيار کمی آخرين مقاالت مربوط به آموزش از طريق دستگاه يا مهندسی ژنتيک

 و سريال های تلويزيونی مثسسلهر و ماتريکسرا خوانده اند. اما در عوض فيلم هايی مثل 



 به درک مردم از مهم ترين تحوالت فنی، اجتماعی و اقتصادیآينة سياه و دنيای غرب

زمان معاصر شکل می دهند. اين همچنين بدين معنا است که علمی، تخيلی می توانسسد

جايگاه بسيار مهم تری در ترسيم واقعيت های علمی داشته باشد. اما هنر علمی، تخيلی

می تواند انديشه های نادرستی را در مردم بپروراند يا توجه آن ها را به مسائلی انحسسرافی

معطوف کند.

چنانچه در فصل پيشين اشاره رفت، شايد بدترين تأثير آثار علمی، تخيلی امروزی

تمايل آن به مخدوش کردن هوش و هشياری است. در نتيجه، نگرانی بيش از حدی را

به جنگ بالقوه ميان يک اقليت برتر، متشکل از ابرانسان های مجهز بسسه الگوريتم هسسا، و

يک طبقة زيردست فاقد قدرت انسان خردمند، معطوف می کند. در نگسسرش بسسه آينسسدة

هوش مصنوعی کارل مارکس هنوز راهنمای بهتری از استيون اسپيلبرگ است.

در حقيقت فيلم های بسياری که به هوش مصسسنوعی می پردازنسد، چنسان از واقعيت

علمی جسسدا هسسستند کسسه می توانسسد اين ترديسسد را ايجسساد کنسسد کسسه شسسايد اين هسسا فقسسط

تمثيل هايی از دلمشغولی های کاماًل متفاوتی هستند. بنابر اين، بسسه نظسسر می رسسسد کسسه

  در بارة يک متخصص هوش مصنوعی باشد۲۰۱۵فيلم »اکس ماشينا« محصول سال 

که عاشق يک ربات مؤنت می شود و سپس توسط اين ربات فريفته و مسخ می شود. اما

اين فيلم به واقع به ترس انسان از ربات های هوشمند نمی پردازد، بلکه فيلمی اسسست در

بارة ترس مردانه از زن هوشمند، و به ويژه ترس از اين که آزادی زنان به تسسسلط زنانسسه

بی انجامد.  هرگاه شما به فيلمی در مود يک هسسوش مصسنوعی برمی خوريسد کسه در آن

هوش مصنوعی زن است و پژوهشگر مرد، شسسايد فيلمی در بسسارة فمينيسسسم باشسسد، نسسه

. چرا بايد يک هوش مصنوعی يک هسسويت جنسسسيتی يسسا جنسسسی داشسسته۱۹سايبرنتيک

باشد؟ جنسيت ويژگی موجودات زندة کثيرالسلولی اسسست، پس چسسه معنسسای احتمسسالی

برای موجودات غير زندة سايبرنتيک می تواند داشته باشد؟

 علم رابطة ميان نظام های کنترل خودکار در دستگاه و در موجوداتcyberneticsسايبرنتيک ۱۹
یليخت ‐زنده  مترجم



جعبهيکدرزندگی

يک موضسوع کسه آثسار علمی، تخيلی بسا فراسست بيشستری مسورد کساوش قسرار دادنسد،

خطرهايی است که در پشت استفاده از فن آوری بسرای مسسخ و کنسترل انسسسان ها قسرار

 جهانی را ترسيم می کند که تمام انسسان ها در آن در يسک فضسایماتريکسدارد. فيلم 

مجازی زندانی هستند و تمام تجربيات شان توسط يک الگوريتم ارشد شکل می گسسيرد.

 بر روی فرد تنهايی تمرکز می کند کسسه يسسک مجسسری بی خسسبر يسسکنمايش ترومنفيلم 

 تلويزيونی واقعيت است. بدون آنکه او اطالع داشته باشد، تمسسام دوسسستان،showشوی 

آشنايان، از جمله مادر، همسر و بهترين دوستانش، بسسازيگر هسسستند و هسسر اتفسساقی کسسه

برای او می افتد به دنبال يک نمايشنامة به خوبی تدوين شده است. هر چسسه می گويسسد و

انجام می  دهد، توسط دوربين های مخفی ضبط می شود و توسط ميليون هسسا طرفسسدار او

دنبال می شود.

یليخت ‐بسسا اين حسسال، هسسر دو فيلم نهايتسسًا   صسسرف نظر از درخشسسان بودن شسسان  اهسسداف یليخت ‐
سناريوی خود عقب نشينی می کنند. فرض آن ها بر اين است که انسان هايی که به دام

ماتريکس می افتند شخصيتی بکر دارنسسد کسسه علسسيرغم تمسسام تالش هسسای مسسسخ کننسسدة

فن آوری خدشه ناپذير می ماند و اين که در ورای ماتريکس يسک واقعيت بکسر در انتظسسار

آن ها است، که قهرمانان می توانند با سخت کوشی به آن ها دست يابند. ماتريکس فقسسط

يک مرز ساختگی است کسسه درون بکسسر شسسما را از دنيسسای بکسسر بسسيرونی جسسدا می کنسسد.

یليخت ‐  پس از پشسست سسسرشسسوی تسسرومنیليخت ‐قهرمانان هر دو فيلم  ماتريکس و ترومن در فيلم 
گذاشتن رنج ها و آزمون های دشوار موفق شدند فراتسسر رونسسد و از تاربافتسسة مسسسخ کننده

رهايی يابند، شخصيت بکر خود را کشف کنند و به سرزمين بکر موعود راه يابند.

جالب اينجا است که اين سرزمين بکر موعسسود از تمسسام جهسسات مهم بسسا مسساتريکس

ساختگی يکسان است. وقتی ترومن استوديوی تلويزيون را ترک می کنسسد و بسسه دنبسسال

یليخت ‐معشوقة دوران دبيرستانی خود می گردد  که توسط مدير شوی تلويزيونی اخراج شده
بود. اما اگر ترومن آن رؤيای رمانتيک را متحقق کند، زندگی اش دقيقًا شبيه به رؤيای

 می شسود، کسه بسه ميليون هسا بيننسده در سراسسر دنيساشوی تسرومنمطلوب هاليوودی 

یليخت ‐فروخته شد  از جمله تعطيالت در فی جی. اين فيلم هيچ تصويری از يک نوع زنسسدگی
گزينه به دست نمی دهد تا ترومن بتواند آن را در دنيای واقعی بيابد.



 با خوردن قرص قرمسسز از مسساتريکس خسسارج می شسسود، درنئوبه همين شکل، وقتی 

می يابد که دنيای بيرون متفاوت از دنيسسای درون نيسسست. در هسسر دو دنيسسای بسسيرونی و

درونی درگيری های خشونت آميز و مردمی وجود دارد که از روی ترس ها و هوس هسسا و

عشق و حسد عمل می کنند. فيلم می توانست اين طور خاتمه يابد که نئسسو  دريابسسد کسسه

آن واقعيتی که او به آن دست يافته، فقط يک ماتريکس بزرگ تر است و اگر او بخواهد

به »دنيای واقعی« برسد بايد دوباره از ميان قرص آبی و قرمز يکی را انتخاب کند.

بکر واقعيت هسسای و شخصسسيت ها که نيست معنی اين به جاری فنی و علمی انقالب

داللت اين بر بلکه شسسوند، مسخ تلويزيسسونی دوربين هسسای و الگوريتم ها توسط می توانند

يک درون به که می ترسند اين از است. مردم اسطوره يک بودن حقيقی و بکر که دارد

که بوده انسسد، محبسسوس جعبه يک در اين از پيش که نمی دانند اما بيفتند، دام به جعبه

محبسسوس بزرگ تر جعبة يک درون در خسسود نوبة به که اسسست، آن ها خسسود مغز همسسان

رهسسايی مسساتريکس از شسسما اسسست. وقسستی افسسسانه هايش از انبوهی با جامعه  آن و است،

اسست. وقستی بزرگ تر مسساتريکس يک است شسسما انتظسسار در که چسسيزی تنها می يابيسسد،

و رسسسيدند اسسستالين به کردنسسد، قيسسام تسسزار عليه بر ۱۹۱۷ سال در کارگران و رعيت ها

می کنسسد، مسخ را شسسما دنيا که می کنيد متعسسددی راه های بررسی به شروع شما وقتی

شسبکه های توسط که است پيچيسده ای تسوهم شسما هويت هستة که می يابيد در نهايتًا

است. شده ساخته عصبی

غافل دنيا عجسسايب تمسسام از جعبه در شسسدن محبسسوس با که می ترسند اين از مردم

تلويزيسسون استوديوی در ترومن و باشد محبوس ماتريکس در نئو که زمانی می مانند. تا

هر ديد. اما نخواهند را پيکو ماچو يا و پاريس يا فی جی هرگز هيچ کدام باشد، محبوس

شسسما خسسود مغز و بسسدن درون در به واقع می کنيسسد، تجربه زنسسدگی در شسسما که آنچه

نمی دهد. اين در تغييری فی جی به کردن سفر يا ماتريکس از يافتن می گذرد. خالصی

اخطار بزرگ عالمت يک با آهنين، صندوق يک شما ذهن در جايی که نيست اين طور

شسسود!« و باز فی جی در »فقط شده نوشته آن روی بر که باشد داشته وجود رنگ قرمز

آنگسساه می کنيسسد، بسساز را صسسندوق و می کنيد سفر جنوبی آرام اقيانوس به باالخره وقتی

فی جی در می توانيد فقط شما که می جهند، بيرون ويژه احساسات و عواطف انواع تمام

هميشه بسسرای را احساسات اين تمام نکنيد، سفر فی جی به هيچ گاه اگر کنيد. و تجربه



کجا هر در می توانيد کنيد، احساس فی جی در که آنچه داد. خير. هر خواهيد دست از

ماتريکس. درون در حتی کنيد، احساس هم دنيا در

یليخت ‐ مسساتريکس نسسوع از یليخت ‐ کامپيوترمانند غسسول پيکر محفظة يک درون در ما همة شايد
حسسذف را ما ايسسدئولوژيک و ديسسنی ملی، داستان های تمام محفظه می کنيم. اين زندگی

تساريخ که شسود معلسوم بسود. اگر خواهند واقعی کماکان ما ذهنی تجربيات می کند. اما

يک روی بر زيرکن سيارة از موش محققين توسط که است دقيق شبيه سازی يک بشر

اسسسالمی دولت و مسسارکس کسسارل طسسرف از چيزی چنين می افتد، جريان به ابرکامپيوتر

در عسسام قتل بسسرای بايد هنسسوز مسسوش محققين اين می گسسيرد. اما قسسرار اسسستقبال مسسورد

برخسسورد آن با چطور زيرکن دانشگاه اخالق باشند. کميتة پاسخگو آشويتز و ارمنستان

بسسوده  سسسيليکون چيپ هسسای در الکسستريکی عالئمی گاز اتاق های اگر حتی کرد؟ خواهد

نمی توانست مشسسقت بارتر کم هم ذره ای حسستی نااميسسدی و ترس درد، تجربة باز باشند،

باشد.

مسساتريکس. فسسرقی در حسستی اسسست، عشق عشق و است تسسرس ترس است، رنج رنج

عالئم اثر در يا باشد بسسيرون دنيسسای در اتم ها تجمع اثر در شسسما تسسرس که نمی کند

اگر اسست. پس واقعی کماکسسان باشسسد. تسسرس شسسده ايجسساد کسسامپيوتر توسط الکسستريکی

مسساتريکس درون در هم را آن می توانيد کنيد، بررسی را خود ذهن واقعيت می خواهيد

بکاويد. آن از خارج هم و

می کننسسد: بسسازگو را قسسديمی بسيار داستان يک به واقع تخيلی علمی، فيلم های اکثر

چساقوی يک بسود: »ذهن چسنين داسستان پيش سسال هسزار ماده. سی بر ذهن پيروزی

می کشسسد«. اما را مسساموت انسسسان یليخت ‐ می سسسازد را چسساقو دست یليخت ‐ می کند تصسسور را سنگی

و تسسسخير با بيشسستر يافتنسسد، کنسسترل جهسسان بر انسسسان ها که است اين حقيقی داستان

که نيست چسسيزی ماموت. ذهن کشتن و چاقو ابداع کمک به چندان نه و ذهن کنترل

که است چسسيزی ذهن یليخت ‐ دهد شکل را زيستی واقعيت های و تاريخی حرکت های آزادانه

مسسا، آرمان هسسای دلخواه ترين است. حتی گرفته شکل زيستی فرايندهای و تاريخ توسط

را آن ها ديگسسری فرد که هستند سنگی چاقوی يک مانند خالقيت، عشق، آزادی، مثل

نسسوين ابزارهسسای و علمی نظريسسات بهسسترين اساس بکشد. بر را ماموتی تا آورده به وجود



نمی تسسوان بکسسری انتظار نيست. هيچ دستکاری و کنترل اعمال از آزاد هرگز ذهن فنی،

باشيم. آزاد دستکاری و کنترل پوستة از تا داشت

اين چگونه و کرده ايد مصسسرف شسسعر و داستان فيلم، چقدر سال ها طی می دانيد آيا

رمانتيک کمسسدی های داده انسسد؟ صيقل و کرده حک شما درون در را عشق انديشة آثار

و جنسی رابطة بسرای پورنسسوگرافی فيلم هسسای که همان طور هستند، مناسب عشق برای

حسسذف دکمة می توانيد که می کنيد گمان شما اگر هستند. و مناسب جنگ برای رامبو

خسسود مغز لنفسساوی دستگاه و ناخودآگاه از را هاليوود فيلم های تمام اثر و دهيد فشار را

داده ايد. فريب را خود فقط کنيد، پاک

خودمسسان که را انديشه اين اما داريم، دوست را سسسنگی چسساقوی ساختن انديشة ما

خواهد چسسنين قديمی ماموت داستان تعديل نمی پسنديم. پس را باشيم سنگی چاقوی

را تروريست ها ربات یليخت ‐ می سازد ربات يک دست یليخت ‐ می کند تصور را ربات يک شد: »ذهن

می کشسسد«. را ربسسات ذهن یليخت ‐ يابد کنترل ذهن بر تا می کند سعی همچنين اما می کشد،

بکشسسد. را ربسسات نمی تواند ذهن که نيست اين اسسست. مشسسکل نادرست داستان اين اما

محصسسول آن از پيش اول وهلة در کسسرده تصسسور را ربات که ذهنی که است اين مشکل

نخواهد آزاد را ما ربسسات کشسستن اين است. بنابر قديمی تری بسيار ذهنی دستکاری های

کرد.

می دهد دست از آزاد ارادة به را خود اعتقاد ديسنی

کسسارتون داسسستان يک فيلم والت ديسسسنی کمپسسانی و پيکسار استوديوی ۲۰۱۵ سال در

سسسرعت به که کسسرد، توليد بشر وضسسعيت بسارة در نگران کننسسده تر و واقع گرايانه تر بسيار

يک  داسسستانرو« و پشت» گسسرفت. فيلم قرار بزرگ ساالن و کودکان عظيم توجه مورد

از خانواده اش همراه به که می کند تعريف را آندرسن رايلی اسم به ساله ای يازده دختر

دوری و دوستان دادن دست از با می کند. دختر مهاجرت سان فرانسيسکو به مينه سوتا

به می کند سسسعی و می شسسود مشسسکالتی دچسسار زنسسدگی اش ادارة بسسرای خسسود شهرک از

در بزرگ تر بسسسيار اتفسساق يک باشسسد، داشسسته اطالع اينکه بدون کند. اما فرار مينه سوتا

هم ماتريکس در و نيست واقعيت تلويزيونی شوی ناآگاه بازيگر است. رايلی وقوع شرف

است. افتاده دام به او درون در چيزی و است ماتريکس خودش بلکه نمی افتد، دام به



در آفريسسد. قهرمانسسان اسسسطوره يک مکسسرر بسسازگويی با را خسسود امسسپراتوری ديسسسنی

با تسسدريج به اما می شسسوند، مواجه خطرها و مشسسکالت با بی شسسماری ديسسسنی فيلم های

می شسوند. فيلم پسيروز خسسود آزاد انتخاب هسسای از پسسيروی با و خود بکر شخصيت يافتن

نگسسرش آخسسرين می کنسسد. فيلم تخسسريب کامل طسسور به را اسسسطوره اين رو و پشت

به تا می بسسرد رايلی مغز در سسسفری به را بينندگان و می پذيرد را انسان ها زيست عصبی

نمی کنسسد. رايلی آزادی انتخسساب هرگز و ندارد بکری شخصيت او که برسد حقيقت اين

زيست شيميايی کارهای و ساز از مجموعی توسط که است عظيم رباط يک حقيقت در

تصسسوير به کسسارتون شخصيت های قالب در جذابی طور به را آن فيلم که می شود، اداره

غسسيره. و تنسسدخو، و قرمز عصسسبانی عبوس، و آبی محزون بشاش، و زرد شادیمی کشد: 

بسسزرگ صسسفحة يک روی بر رايلی حسسرکت هر کسسردن نظسساره حين شخصسسيت ها، اين

مرکز در اهرم ها و دکمه ها از مجمسسوعی درآوردن حسسرکت به و دادن فشار با تلويزيون،

می کنند. کنترل را او اعمال و تصميمات خوها، و خلق تمام خود، فرماندهی

اختالل يک نتيجة سان فرانسيسسسکو در جديدش زندگی با انطباق در رايلی ناتوانی

روبه رو مغسسزی اش تعسسادل خسسوردن بسسرهم خطر با را رايلی که است فرماندهی مرکز در

رايلی مغز در حماسی سسسفر يک به اختالل اين اصسسالح برای محزون  و شادیمی کند. 

که وقسستی و می کاونسسد، را ناخودآگاهش زندان می شوند، او افکار قطار بر سوار می روند،

اسسستوديوی از هسسستند، نمسسايش توليد حسسال در عصسسبی رشسسته های از هنری گروه يک

در تجسسم يافته زيست شسيميايی کارهسسای و سسساز اين ما می کنند. وقستی بازديد درونی

يک و روح يک به هيج گسساه می کسنيم، دنبسال رايلی مغز اعمسساق در را شخصيت ها قالب

شسسدن آشسسکار لحظة حقيقت نمی کسسنيم. در برخسسورد آزاد ارادة يک يا و بکر شخصسسيت

می يابسسد، بسساز را خسسود بکر شخصسسيت رايلی که نيست زمانی آن نمايش کل در واقعيت

شناخته واحد عامل يک با فقط نمی تواند رايلی که می شود معلوم که است زمانی بلکه

دارد. گوناگون کارهای و ساز از انبوهی متقابل عمل به بستگی او سعادت و شود

معسسرفی بيننسسدگان بسسرای یليخت ‐ بشسساش زرد شسسادی یليخت ‐ اصسسلی شخصيت با رايلی آغاز در

رايلی زنسسدگی که بسسود اساسی خطسسای يک اين که می شود معلوم به تدريج می شود. اما

رايلی بکر ذات تنهسسايی به خسسودش اين که گمسسان به می کنسسد. شسسادی نابودی به تهديد

مطلسسوب تعسسادلی شکل اين به و می ترساند را ديگرش درونی شخصيت های تمام است،



می شسسود اشتباهش متوجه شادی که می آيد وقتی می زند. پاکسازی برهم را رايلی مغز

هيچ نه و محسسزون نه اسسست، شسسادی نه رايلی که می بسسرد پی یليخت ‐ بيننسسدگان همراه به یليخت ‐ و

و درگيری ها خالل از که است پيچيسسده ای داسسستان ديگسسر. رايلی شخصيت های از کدام

است. شده ايجاد يکديگر با بيوشيميايی شخصيت های تمامی همکاری های

چسسنين يک عرضة جسسرأت ديسسسنی که نيست اين فقط شسسگفت انگيز حقيقتسسًا نکتة

يک فيلم اين که بسسود اين همچسسنين بلکه داشسست، بسسازار به را بنيسسادی پيامی با فيلمی

آمد در آب از موفق حد اين به تا رو اين از شسسايد رو و پشت شد. فيلم جهانی موفقيت

عصب شسسناختی معنای بينندگان اکثر است ممکن و بود خوش پايان با کمدی يک که

باشند. نشده متوجه را بدشگونش مفاهيم و

چسسنين نمی تسسوان بيسسستم قسسرن تخيلی علمی، کتسساب مورد پيش گويانه ترين در اما

يک گرفت. اين کتسساب تقريبسسًا ناديده نمی توان را آن ها بدشگون ماهيت و گفت چيزی

آلسدوسکسرد.  نمايسان بيشتر را خود اعتبار سال هر با گذشت اما نوشته شد، پيش قرن

که نوشسست، زمسسانی يعسسنی ،۱۹۳۱ سسسال در را جديد بی پسسروای دنيسسای رمسسان هاکسلی

گسسترش آلمسان در نازيسم بسود، شسده تثبيت ايتاليا و روسيه در فاشيسم و کمونيسم

در جهسسان تمام و می داد، ادامه چين تسخير در خود پيشروی به نظامی ژاپن می يافت،

را آينده جامعة تيره ابرهای پس از توانست هاکسلی بود. اما رفته فرو عظيم رکود يک

تشخيص طاعون و قحطی جنگ ها، بدون پايدار، صلح يک در و سالمتی، و کاميابی در

محسسدوديت بسسدون بسسود، کاميابی غايی اش ارزش که بود مصرفی جهان يک آن دهد. و

انسسسان ها که بود اين کتاب پايه ای راک اندرول. فرض و مخدر مواد جنسی، روابط برای

و کند هک را انسسسانی الگسسوريتم می تواند علم و هسسستند زيست شسسيميايی الگوريتم های

گيرد. قرار استفاده  مورد آن کنترل و مسخ برای می تواند فن آوری

مهندسی و زيسسست فن آوری از جهسسانی حکسسومت جديد بی پسسروای دنيسسای رمسسان در

و اطمينان يابد که تا خوشنودی همه را همواره تضمين کند می کند استفاده اجتماعی

ديگر و محسسزون ،شسسادی که نداشسسته باشسسد. گسسويی طغيسسان بسسرای دليلی هيچ کس

اين باشسسند. به شسسده تبسسديل وفسساداری حکومسستی عسساملين به رايلی مغز در شخصيت ها

نيازی یليخت ‐ ۱۹۸۴ رمان در اورول روايت به یليخت ‐ عشق وزير يا زندان مخفی، پليس به ترتيب



به جای می توان را مردم که است اين دادن نشان در در واقع هاکسلی بود. نبوغ نخواهد

کرد. کنترل لذت و عشق مثل ،  مطمئن تری بسيار روش های با خشونت، و رعب

کسابوس يک تشسريح به اورول که می يابد در می خواند را ۱۹۸۴ رمسان کسی وقتی

از »چطسسور که است اين مانسسده پاسخ بسسدون پرسش تنها و می پسسردازد جهانی ترسناک

يک جديد بی پسروای دنيسای کسسنيم؟« خوانسسدن جلوگسيری وضسسعيتی چنين به رسيدن

تا داريد وحشت اين از شسسما زيسسرا است، برانگيزتر چالش و کننده تر نوميد بسيار تجربة

کنسسد. بسسدل شسسومی کابوس به را آن که بگذاريد انگشت که چيزی همان روی بر دقيقًا

هسسستند. چه رضايتمندی نهايت در همواره همه و می برد به سر کاميابی و صلح در دنيا

دارد؟ وجود اين در احتمالی اشتباه

در آن و می دهد ارجسسساع رمسسسان اوج نقطة به مسسسستقيمًا را پرسش اين هاکسسسسلی

جسسان و یليخت ‐ دنيا غسسربی اروپسسای بخش کنندة کنترل یليخت ‐ موند مصطفی ميان است ديالوگی

مسسرد دو از يکی و می کند زندگی مکزيکو نيو در بوميان برای قرارگاهی در که وحشی،

می داند. خدا يا شکسپی ير بارة در را چيز همه هنوز که است لندن در باقی مانده

کند تحريک نظامی عليه شورش به را لندن مردم می کند سعی وحشی جان وقتی

او پليس اما می دهند، نشان واکنش بی ميلی نهايت با مردم می کند، کنترل را آن ها که

لحسسنی با دنيا کنندة می دهد. کنترل قرار موند مصطفی مقابل در و می کند دستگير را

بسسودن غيراجتماعی بر او اگر که می کند تشريح برايش و می کند صحبت جان با ماليم

کنسسد. زنسسدگی تارک دنيا يک همچون و برود منزوی مکان يک به بايد دارد، اصرار خود

و می بسسرد سسسؤال زير به دارد قسسرار جهسسانی نظم پشت در که را نگرش هايی سپس جان

و حقيقت تنها نه کاميسسابی به دسسست يابی ازای در که می کند متهم را جهسسانی حکومت

می کند: نابود را است شجاعانه و شريف که آنچه هر بلکه زيبايی،

و شسسرافت به مطلقسسًا تمسسدن من، جسسوان عزيز گفت: »دوست موند مصسسطفی

در هستند. هيچ کس ناکارآمد سياست يک عارضة ندارد. اين ها نيازی شهامت

و شرافت تا نمی يابد فرصتی ما، جامعة مثل سازمان يافته، به خوبی جامعة يک

کسسه جامعه می شسسوند ايجاد شرايطی در فرصتی بندد. چنين کار به را شهامت

وجسسود تفسساهم که آنجا اسسست، جنگ که باشد. آنجا داده دست از را خود ثبات



و جنگيد بسسرايش بايد که عشسسقی دارد، وجسسود پايسسداری اغوای که آنجا ندارد،

نسسدارد. وجسسود جنگی روزها اين می يابند. اما معنا شرافت و شهامت کرد، دفاع

داريم. بسساز کسی به زيسساد بسسستن دل از را شسما که است اين هسسدف بزرگترين

شما طسوری بسار آمده ايسد کسه نمی توانيسسد ندارد؛ وجود چيزی به اسم اختالف

می بايست آنچه کاری به جز آنچه را که برای شما مقرر شده، انجسسام دهيسسد. و

طسسبيعی انگيزش هسسای به و ببريد لسسذت که است اين کلی به طور دهيد، انجام

آن از تا نماند بسساقی وسوسسسه ای ديگر تا دهيسسد، عمل آزادی بيشسستری چه هر

چسسرا داد، روی ناخوش آينسسدی اتفسساق بداقبالی روی از روزی اگر شود. و پرهيز

واقعيسسات از آن کمک به تا دارد وجسسود سسسوما مخسسدر داروی هميشه نسسه، که

کاهش را شما عصبانيت تا است دسترس در هميشه سوما بگيريد. و مرخصی

دهسسد. شسسما به شکيبايی و صبر و کند، برقرار آشتی دشمنان و شما بين دهد،

اخالقی ممارست سسسسال ها مسسسستلزم همه اين به دسسسست يابی اين، از پيش تا

اسسستفاده گسسرمی نيم قرص سه يا دو تا است کافی اکنون باشد. اما می توانست

می توانيد باشسسند. شسسما پاکسسدامن می توانند همه باشسسيد. اکنسسون آنجا و کنيد

که . آنچه جابه جسسا کنيدبطری يک مقابل در را خود از اخالقيت نيمی حداقل

است«. اشک بدون مسيحيت می دهد شما به سوما

پس "اگر گفت؟ چه اوتللو که می آوريد خسساطر به است. آيا ضروری اشک »اما

. داستانی بيدار را مرگ تا وزيد خواهد باد رسد، فرا آرامش توفانی هر از "کند
و می کسسرد، تعريف ما بسسرای معمواًل قديمی سرخ پوستان از يکی که دارد وجود

کنسسد، ازدواج او با می خواست که جسسوانی بود. مرد ماتساکی دختر داستان آن

می رسسسيد. اما نظر به سسساده ای بزنسسد. کسسار شسسخم او بسساغ در روزی می بايست

نمی توانسسستند جسسوان مردان بودند. اکثر آنجا در جادويی پشه هايی و مگس ها

تصسساحب را دخسستر توانست، که جوانی کنند. اما مقاومت آن ها نيش مقابل در

کرد.«

کنترل گر، کشورهای بگويم بدهيد اجازه متمدن، کشورهای در دلربا! اما »چه

و مگس کنيد. و تصاحب زمين شان زدن شخم بدون را دخترها می توانيد شما



خالص آن ها شر از که است قرن ها بگسسزد. ما را شما تا ندارد وجود هم پشه ای

شده ايم.«

وحشی ابسرو در هم کشسسيد و گفت، »شسسما از شسسر آن هسسا خالص شسسديد. بلسه،

درست مثل شما. خالص شدن از شر هسسر چسسيزی کسسه برای تسسان ناخوش آينسسد

است، به جای اين که با آن روبه رو شويد. چيزی که هست اين است که شرافت

در ذهن شما به سرنوشتی شوم می انجامد. بايد در مقابل کسسوهی از مشسسکالت

تجهيز شد و آن ها را از ميان برداشت .... اما شما خسسود را در هيچ کسسدام از اين

دو درگير نمی کنيد. نه رنج کسب شرافت و نه پايسسداری در مقابسسل مشسسکالت.

شما فقط می خواهيد صورت مسسسأله را محسسو کنيسسد. اين کسسار بسسسيار سسساده ای

است...« وحشی ادامه داد »آنچه شما نياز داريد اشک برای يک تغيير است ...

آيا چيزی در خطرناک زندگی کردن نيست؟«

کنترل کننده پاسخ داد »نکتة مهمی در اين هست. غدة آدره نال بايد گاه گاهی

در مردان و زنان ترشح شود ... اين عالمت سالمتی کامل است. بسسه اين دليسسل

است که ما رفتار اجباری جايگزينی برای اشتياق تند را به وجود آورده ايم«

»جايگزينی برای اشتياق تند؟«

»جايگزينی برای اشتياق تند. به طور منظم يک بار در ماه. ما تمام بدن را پسسر

از آدره نالين می کنيم، که معادل تنکردی )فيزيولوژيک( کاملی بسسرای تسسرس و

خشم است. تمام تأثيرات تقسسويت کننسسدة کشسستن دسسسده مونا و کشسسته شسسدن

توسط اتللو، بدون هيچ زحمتی«.

کنترل کننده گفت »ما اين کارها را انجام نمی دهيم. ما چيزهسسای راحت تسسر را

ترجيح می دهيم«.

»اما من راحتی نمی خواهم. من خدا می خواهم، شعر می خسسواهم، خطسسر واقعی

می خواهم، آزادی می خواهم، نيکی می خواهم. من می خواهم گناه کنم«.

مصطفی موند گفت »شما در واقع در بارة حق ناکام بودن صحبت می کنيد«.



»الزم به تذکر نيست که در بارة  حق پير شدن، زشت شسسدن و نسساتوان شسسدن

صسسحبت می کنم؛ حسسق مبتال شسسدن بسسه سسسفليس و سسسرطان؛ حسسق گرسسسنگی

کشيدن؛ حق فقير شدن؛ حق زندگی در دلهرة مداوم بسسرای فسسردای نسسامعلوم؛

حق ابتال به تيفوئيد؛ حق شکنجه شدن از انواع دردهای خاموش«.

سکوتی طوالنی حکمفرما شد.

وحشی در آخر گفت »من خواهان اين همه هستم«.

(۱)مصطفی موند شانه باال انداخت و گفت »خوش آمديد«

تنهسسايی در آنجا در و می شسسود تبعيد مسسسکنی غسسير منطقة يک به وحشی جان

با مغسسزی شست وشسسوی و سرخ پوسسستان قرارگسساه در زنسسدگی سال ها. می کند زندگی

يک کالم اما. کند رد را مدرنيته نعمسسات تمسسام تا کرد وادار را او دين، و شکسپی ير

مسسردم می کنسسد، پيسسدا شسسيوع سرعت به هيجان انگيزی و معمولی غير شخص چنين

مسسدت از پس و می کنند ضسسبط را او اعمسسال تمسسام و می کنند ازدحام او ديدن برای

به ناخواسسسته، توجه آن همه از ناخوشسسنود بسسسيار وحشسسی،. می شود معروف کوتاهی

کردن حلق آويز با بلکه قرمز، قرص يک خوردن با نه می کند، فرار متمدن ماتريکس

.خود

فرار گزينة به ترومن شوی و ماتريکس فيلم های سازندگان با تفاوت در هاکسلی

و مغز که زمسسانی تا. می برد سؤال زير را فرار امکان اساسًا زيرا می دهد، نشان ترديد
خسسود از بايد مسساتريکس از فسسرار بسرای پس است، ماتريکس از بخشی شما شخصيت

تعريف از خالصی. دارد بررسی ارزش که است امکانی اين وجود، اين با. کنيد فرار

يکم و بيست قسسرن در بقسساء بسسرای ضروری مهارت يک به می تواند خويشتن محدود

.شود



پنجم بخش

ارتجاع

داسسستان هنسسوز و ريخته فرو قديمی داستان های آن در که سردرگمی، عصر يک در

می کنيد؟ زندگی چطور  نکرده ظهور بگيرد را قديمی ها جای که جديدی



۱9

آموزش

است پايدار چيز تنها تغيير

ما قسسديمی داسسستان های تمسسام می گسسيرد، قسسرار بی سسسابقه ای انقالب های برابر در بشر

.شسسود آن ها جسسايگزين تا نيافته ظهور جديدی داستان کنون تا و می شوند بی اعتبار
و بی سسسابقه تحسسوالت چسسنين از دنيايی برای را خود کودکان و خود می توانيم چطور

و سی ۲۰۵۰ سسسال در شسسود، متولد امسسروز کودکی اگر کنيم؟ آماده اساسی ابهامات
۲۱۰۰ سسسال در کسسودک اين رود، پيش خسسوب چسسيز همه اگر. شد خواهد سسساله دو

بايد چه. شود دوم و بيست قرن فعال شهروند يک می تواند حتی و بود خواهد زنده

بيست قسسرن يا ۲۰۵۰ دنيای در تا کند کمک او به بتواند تا بياموزيم کودک اين به

خواهد مهارت هسسايی چه به احتياج کودک اين يابد؟ بقاء امکان و شود شکوفا دوم و

راه و کند درک را می گسسذرد اطسسرافش در که آنچه کند، پيدا شغلی بتواند تا داشت

بپيمايد؟ را زندگی خم و پيچ پر

یليخت ‐ بسود خواهد چگونه ۲۰۵۰ سسسال دنيای که نمی داند کسی که آنجا از متأسفانه
کسی طبعسسًا. نداريم پرسش ها اين برای پاسخی یليخت ‐ نمی کنيم ۲۱۰۰ به اشاره ای حال

زمسسان هر از دشوارتر امروزه کار اين اما. کند پيش بينی به درستی را آينده نمی تواند



را ذهن و مغز بسسدن، تا می سسسازد قسسادر را ما فن آوری  وقسستی زيسسرا اسسست، ديگسسری

چيزهايی جمله از یليخت ‐ باشيم مطمئن چيزی به راجع نمی توانيم ديگر کنيم، مهندسی

.می کردند جلوه جاودانی و ثابت اين از پيش تا که

بودنسسد، بی اطالع آينسسده در چيزها از بسياری از مردم ،۱۰۱۸ در قبل، سال هزار

نخواهند تغيسسير انسسسانی جامعة پسسايه ای ويژگی های که بودند متقاعد وجود اين با اما

است ممکن که می دانست می کسسرد، زندگی چين در ۱۰۱۸ سال در کسی اگر. کرد

حمله شمال از است ممکن خاتان ها و کند سقوط ۱۰۵۰ سال در سونگ امپراتوری

که بسسود روشن وجسسود اين با. بکشد را نفر ميليون ها است ممکن طسساعون و کنند

بسسرای حاکمان بپردازند، بافندگی و کشاورزی به کماکان مردم اکثر ۱۰۵۰ در حتی

کماکسسان مردان کنند، اتکا مردم به خود ديوان ساالری و ارتش انسانی نيروی تأمين

در تغيسسيری هيچ و باشد سسسال چهل حسسدود هنسسوز عمر طول باشند، مسلط زنان بر

کودکسسان به چينی فقير والدين ۱۰۱۸ در ترتيب بدين. نيايد وجود به انسان ها بدن

پسران به متمول والدين و ببافند ابريشم يا بکارند برنج چطور که می آموختند خود

يا کنند خطسساطی بخوانند، را کنفوسيوس کالسيک آثار چطور که می دادند ياد خود

همسران شسسان برابر در که می آموختند خسسود دخسستران به و یليخت ‐ بجنگند اسب بر سسسوار

۱۰۵۰ سسسال در کماکان مهارت ها اين که بود آشکار همه بر. باشند مطيع و فروتن

.شد خواهند الزم هم

خواهد شسسکلی چه ۲۰۵۰ سال در دنيا بقية و چين که نمی دانيم هيچ امروز اما

ديوان سسساالری ها و ارتش ها کسسرد، خواهند زنسسدگی چگونه مردم نمی دانيم ما. داشت

.بسسود خواهد صسسورت چه به مسسرد و زن ميسسان روابط و کسسرد خواهند عمل چگونه
لطف به و داشت خواهند امسسروز از طسسوالنی تری بسسسيار عمر مسسردم از برخی احتمااًل

معسسرض در احتمسسااًل انسسسان بسسدن کامپيوتر، یليخت ‐ مغز مستقيم پيوند و ژنتيک مهندسی

احتمسسااًل کودکان کنونی آموخته های از بسياری. گرفت خواهد قرار بی سابقه انقالبی

.شد خواهند بی ربط ۲۰۵۰ سال در

دانش مغز در اطالعسسات کسسردن فرو روی بر زيادی بسيار مدارس حاضر حال در

اندک اطالعات حجم زيرا داشت، اهميت گذشته در امر اين. می کنند تمرکز آموزان

کسسرات به سانسسسور دسسستگاه توسط موجسسود اطالعسساِت کم حجم انتقسسال حسستی و بود



۱۸۰۰ سسسال در مکزيک در کوچک ايسسالت يک در مثاًل شسسما اگر. می شد مسسسدود

نه. کنيد اطالع کسب دنيا بسسارة در بتوانيد بسسود مشکل شما برای می کرديد، زندگی

حستی (۱).عمسسومی کتابخانه هسسای يا روزنامه نه و تلويزيونی، نه داشت، وجود راديويی

زيسسادی مطالب می داشتيد، دسترسی شخصی کتابخانة يک به و می بوديد باسواد اگر

اسپانياتمام امپراتوری. مذهبی رساله های و رمان جز به نداشت، وجود خواندن برای

مسسيزان به فقط و می کسسرد سانسور شدت به را می شد چاپ منطقه هر در که متونی

در شسسما اگر (۲).می داد را خسسارج از ورود اجسسازة شسسده بسسازبينی انتشسسارات از کمی

امر همين می کرديسسد، زندگی چين يا ترکيه هند، روسيه، در استان يک در شهرکی

و نوشسستن و خوانسسدن يسسادگيری گرفتنسسد، شسسکل نسسوين مدارس وقتی. می بود صادق
پيشسسرفت مسسوجب کسسودک هر به زيست شناسی و تسساريخ جغسسرافی، در پايه اطالعات

.شد آن ها در زيادی

اما بر خالف اين، مسسا در قسسرن بيسسست و يکم بسسا حجم عظيمی از اطالعسسات مواجسسه

می شويم و حتی مأموران سانسور هم سعی نمی کنند آن ها را مسدود کننسسد، بلکسسه بسسه

جای اين مشغول اشاعة اطالعات انحرافی هستند، يا با مطالب بی ربط توجسسه مسسا را بسسه

انحراف می کشند. اگر شما در شهرکی در يک ايالت مکزيک زندگی کنيد و يسسک تلفن

هوشمند داشته باشيد، می توانيد تمام عمر خود را صرف خواندن ويکی پسسديا، تماشسسای

 و شسرکت در يسک آمسوزش آنالين صسرف کنيسد. هيچ حکومستیTEDبحث هسای تسد 

نمی تواند تمام اطالعاتی که دوست ندارد را سانسور کند. از طرف ديگسسر، بسسسيار سسساده

است تا مردم را غرق در گزارشات مربوط به درگيری ها و اطالعات انحرافی کنند. مردم

تمام دنيا فقط يک کليک با آخرين گزارشات بمباران آله پو در سسسوريه يسسا ذوب شسسدن

کوه های يخی در قطب شمال فاصله دارند، اما به قدری گزارش متناقض وجود دارد که

مشکل بتوانيم بفهميم که کدام شان را باور کسسنيم. عالوه بسسر اين هسسا، مطسسالب بی شسسمار

ديگری هم هستند که ما فقط يک کليک با آن ها فاصله داريم، که اين بسساعث می شسسود

به سختی بتوانيم روی چيز تمرکز کنيم، و وقتی سياست و علم چنين پيچيسسده جلسسوه

می کنند، اغوا می شويم کانال را بسسه قصسسد ديسسدن ويسسديوی سسسرگرم کننسسده ای در بسسارة

گربه ها، شايعات مشهور يا فيلم های سکسی عوض کنيم.



در چنين دنيايی اولين چيزی که يک معلم بايد بسسه شسساگردانش بدهسسد، اطالعسسات

بيشتر است. تا همين جا اطالعات بسيار زيادی وجسسود دارد. مسسردم بسسه جسسای اين بايسسد

توانايی الزم را داشته باشند تا اهميت اطالعات را تعيين و انتخاب کنند و بيش از هسسر

چيز بتوانند قسمت های زيادی از اطالعات را با هم ترکيب کنند تا تصوير گسترده تری

از دنيا به دست آورند.

اين در حقيقت آرمان آموزش ليبرالی غربی طی سده ها بوده است، اما بسسسياری از

مدارس غربی تاکنون در اين زمينه حسستی سسسستی کرده انسسد. معلمين بسسه خسسود اجسسازه

داده اند تا بر پيش کشيدن داده ها تمرکز کنند، به اين منظور که شسساگردان را تسسرغيب

کنند تا »خودشان فکر کنند«. مدارس ليبرال به دليل ترس از استبداد وحشت خاصی

از داستان های بزرگ داشته اند. فرض آن ها اين بوده که تا وقستی کسه بسه دانش آمسسوزان

اطالعات زياد و حداقلی از آزادی بدهنسسد، آن هسسا تصسسوير خسساص خودشسسان را از جهسسان

می آفرينند و حتی اگر اين نسل از ترکيب تمام داده ها در يک داستان منسجم و با معنا

از جهان بازماند، زمان زيادی وجود خواهد داشت تا در آينده ترکيب خسسوبی را بسسسازد.

ما اکنون با مشکل زمان روبه روئيم. تصميماتی را که مسسا در دهه هسسای آينسسده خسسواهيم

گرفت آيندة خوِد زندگی را تعيين خواهند کرد و ما می توانيم اين تصميمات را فقط بر

پاية جهان بينی کنونی خود بگيريم. اگر اين نسل فاقسسد يسسک نگسسرش جسسامع از کيهسسان

باشد، زندگی آينده به طور تصادفی رقم خواهد خورد.

استجرياندرگرما

با شسساگردان کسسردن مجهز بر زيسسادی بسسسيار تمرکز اطالعات، بر عالوه مدارس اغلب

نوشسستن مختلف، معادالت حل مثل می کنند، معين پيش از مهارت های از مجموعی

لولة در شسسيميايی مسسواد بازشناسی پالس، پالس سی برنامة در کسسامپيوتری کدهای

و جهسسان اينکه از شسسناختی هيچ ما که آنجا از اما. چيسسنی زبان به تکلم يا آزمايش
چه به نمی دانيم به واقع پس نسسداريم، بسسود، خواهد چگونه ۲۰۵۰ سسسال در کسسار بازار

آمسسوزش بسسرای زيسسادی تالش است ممکن. داشت خواهيم نياز مشخصی مهارت های

سسسيس و کنيم، شاگردان به چينی زبان آموزش يا و پالس پالس سی برنامه نويسی

برنامه انسسان ها از بهستر بسسيار می تواند مصسنوعی هوش ۲۰۵۰ سال در که دريابيم



تقريبسسًا مکالمة يک تا می کند قادر را شما گوگل جديد ترجمة برنامة يک و بنويسد

نی» فقط شسسما اينکه با کنيسسد، هدايت هاکا کانتونی، مانداريانی، زبان به را بی نقص

.هستيد بلد را« هاو

معتقدند تسسربيت و تعليم متخصصسسين از بسسسياری بياموزيم؟ بايد چيزی چه پس

در یليخت ‐ ابتکسسار و همکسساری ارتباطات، انتقادی، تفکر یليخت ‐ عنصر چهار بين بايد مدارس که

 (۳).باشند نوسان در آموزش

بر بيشسستری تأکيد و کنند کمسستر را فنی مهارت های جامع تر به طور بايد مدارس

تغيسسيرات، هسسدايت تسسوان همه از مهم تر. باشسسند داشسسته زندگی گوناگون مهارت های

.است ناشسسناخته شسسرايط در روحی و ذهسسنی تعادل حفظ و جديد چيزهای آموزش
بلکه جديسسد، محصسسوالت و انديشسسه ها ابسسداع فقط نه ۲۰۵۰ دنيای با هماهنگی برای

.است الزم خود دوبارة و دوباره بازآفرينی چيز هر از بيش

انسان» معنای خوِد بلکه اقتصاد، فقط نه می گيرد، شتاب تغيير روند وقتی زيرا

کسسرد اعالم کمونيست حسسزب مانيفست ۱۸۴۸ سال همان از. کند تغيير نيز« بودن

سسساختارهای به عمسسدتًا انگلس و مسسارکس اما«. ندارد وجود پايداری چيز هيچ» که

و جسسسمانی سسساختارهای ۲۰۴۸ سسسال در. می کردند فکر اقتصسسادی و اجتمسساعی
.می شوند محو داده ها بيت های ابر در  يا می شوند ناپدار نيز شناختی

مسسزارع در خسسود کسسار دادن دست از حسسال در نفر ميليون ها ۱۸۴۸ سسسال در

اما. بودند روان بزرگ شهر های سوی به  کارخانجات در کار برای و بودند روستايی

آن ها به ششسسمی حس و نمی کسسرد تغيسسير آن ها جنسسسيت شسسهرها اين به رسيدن با

تا می رفت انتظسسار می يافتنسسد، نسسساجی کارخانة يک در کسساری اگر و. نمی شد اضافه

.بمانند باقی آنجا در خود حرفه ای زندگی بقية برای

جنسسسيتی سيال هويت های با تا، باشند ناگزير مردم است ممکن ۲۰۴۸ سال در

از یليخت ‐ مغز در کسامپيوتری کاشسته های توسط شسده ايجساد یليخت ‐ جديد حسی تجربيسات و

سه واقعيتی بازی های طراحی در آن ها اگر. برآيند مجازی فضای به مهاجرت عهدة

بيابند، معنا آن ها در هم و برسند اشتغال به هم دقيقه ای، تغييرات با سازگار بعدی،

مسسستلزم که مشاغلی تمام است ممکن بلکه خاص، حرفة اين تنها نه دهه يک طی



شسسما پس. شوند بلعيده مصنوعی هوش توسط هستند، هنری آفرينش از سطح اين

يک» عنسسوان به دوسسست يابی وب سايت يک در را خود سالگی پنج و بيست سن در

«مد فروشسسگاه يک در شسساغل لندن، ساکن ساله، پنج و بيست ديگرجنس گرای زن
يک: »می کنيد معسسرفی چسسنين را خود سالگی پنج و سی سن در. می کنيد معرفی

بينايی فعاليت و می گذراند، سر از را سنی تنظيم يک که خاص، جنسيت بدون فرد

اين زنسسدگی اش رسسسالت و می گيرد صورت جديد کيهان در عمدتًا مغزی اش شنوايی

و چهل در«. بسسود نرفته آنجا به قباًل مسسدی طسسراح هيج که برود جايی به که است
منتظر فقط شما. است شده سپری خود معرفی و دوست يابی زمان هم سالگی پنج

جايی تا(. بيافريند يا) کند پيدا شما برای را جفت بهترين تا هستيد الگوريتم يک

برگشت ناپذيری حد تا شما کيفيت می شود، مربوط مد طراحی در معنا يافتن به که

شما موفقيت های بزرگ ترين به نگاهی که می شود، داده نشان باال الگوريتم ها توسط

سالگی پنج و چهل در و. می کند غرور و شرم ساری از آکنده را شما اخير دهة طی

.داريد خود مقابل در اساسی تغييرات برای را زيادی دهه های هنوز شما

تغيسسيرات به واقع نمی تواند هيچ کس. نگيريد جسسدی زيسساد را سسسناريو اين لطفسسًا

از بسسسيار احتمسسااًل سسسناريويی هر. کند پيش بيسسنی می گذرانيد سر از که را خاصی

شسسما برای را يکم و بيست قرن نيمة جهان کسی اگر. داشت خواهد فاصله حقيقت

اگر اما. است غسسيرواقعی احتمسسااًل کنسسد، جلوه تخيلی علمی، نظر به که کند توصيف

که کند توصسسيف به گسسونه ای يکم و بيست قسرن نيمة در جهانيان برای را شما کسی

از نمی تسسسوانيم ما. است غسسسيرواقعی قطع به طسسسور ،نمی کند جلسسسوه تخيلی علمی،

.است مسلم حقيقت تنها تغيير خوِد اما باشيم، داشته اطمينان چگونگی ها

و کند دگرگسسون را زنسسدگی بنيسسادين سسساختار است ممکن عميقی تغيسسير چنين
دو به زنسسدگی ديسسرين زمان هسسای از. سسسازد نامتجسسانس را ويژگی هايش برجسته ترين

در. کسسار دورة يک آن دنبسسال به و آموزش دورة يک: بود شده تقسيم مکمل بخش

می کرديسسد، متحسسول را مهارت ها می کرديسسد، انباشت اطالعات شما زندگی اول بخش

پسسانزده در اگر حسستی. می کرديد بنا پايدار هويت يک و می کرديد تدوين جهان بينی

بسسرنج مزرعة در( رسسسمی مدرسة يک جسسای به) را خسسود روز سسساعات بيشتر سالگی

چطسسور: بود آموختن می داديد انجام که کاری مهم ترين می کرديد، سپری خانوادگی



درگيری ها و کنيسسد، مذاکره بزرگ شهر در برنج طماع تاجران با چطور بکاريد، برنج

زنسسدگی دوم بخش در. کنيد فصل و حل روسسستائيان ديگر با را آب و زمين سر بر

زنسدگی بيابيسد، دنيا در را خسود راه تا می کنيد تکيه خسسود اندوختة مهسسارت به شما

سالگی هفده در حتی طبعًا. باشيد داشته مشارکت جامعه در و کنيد تأمين را خود

می داديد، ادامه درگيری ها و تاجران برنج، بارة در جديد چيزهای گرفتن ياد به شما

.می بودند توانايی ها دادن صيقل برای کوچکی ترفندهای فقط اين ها اما

را سسسنتی الگسسوی يکم و بيست قرن نيمة در عمر طول افزايش و شتابنده تغيير

زنسسدگی مختلف دوره هسسای ميان و می شود تجزيه دچار زندگی. کرد خواهد منسوخ

و مسسبرم تر پرسشی ،«کيسسستم؟ من. »می آيد به وجسسود کمسستری چه هر پيوسسستگی
(۴).شد خواهد پيش از پيچيده تر

هميشه تقريبسسًا تغيسسير زيسسرا است، استرس از بااليی سطح معنای به احتمااًل اين

.داشت نخواهند تغيسسير به تمسسايلی معيسسنی سن از بعد مسسردم و است اسسسترس آفرين
می کنسسد، رشد بسدن. است تغيسسير يک پارچه زنسسدگی هسسستيد ساله پانزده شما وقتی

شسسما. است جديد و سسسيال چيز همه. می يابند عمق روابط و می شود متحول ذهن

همزمسسان اما وحشسست زا نوجوانسسان اکثر برای دوره اين. هستيد خود بازآفرينی درگير

مقابل در تسسسخير برای تمامی به جهانی و جديد چشم اندازهايی. است هيجان انگيز

.می شوند گشوده شما

دست مسسردم اغلب. نمی خواهيد تغيير و می شويد ساله پنجاه شما زمان مروز به

شسسما. گرفتند را تی شسسرت دادنسسد، انجسسام هستند، آنجا. برداشته اند جهان تسخير از

موقعيت هسسای مهارت هسسا، کسب بسسرای شسسما. می دهيد تسسرجيح بيشتر خيلی را ثبات

چيز همه نمی خواهيد ديگر که کرده ايد تالش به قدری جهان  بينی و هويت حرفه ای،

بسسوده بيشسستر سسساخته ايد که چسسيزی برای تالش هرچه. کنيد شروع اول از دوباره را

ممکن. شد خواهد مشکل تر جديدی چيز ايجاد قصد به آن برداشتن ميان از باشد،

مسسردم اغلب اما کنيسسد، استقبال کوچک اصالحات و جديد تجربيات از کماکان است

.ندارند را خود شخصيت و هويت در عميق بازسازی های آمادگی سالگی پنجاه در



بسسالغ مغز زمسسانی اگر حسستی. دارد وجسسود بحث اين بر عصب شسسناختی داليل

.دارد کمسستری انعطاف پذيری نوجوان مغز به نسبت اما بود، سيال تر و انعطاف پذيرتر
(سسسيناپس ها) عصسسبی اتصال های مجدد سيم کشی و عصبی ياخته های مجدد اتصال

حفظ عهسسدة از می تسسوان سختی به يکم و بيست قرن در اما (۵).می طلبد سختی کار

از کنيد حفظ را خود جهان بينی و شغل يا خود هويت کنيد سعی اگر. برآمد ثبات

طسسول که اين به توجه با. ماند خواهيد عقب می گسسذرد اطسسراف دنيسسای در که آنچه

خواهيد به سر بی خسسبری در را زيسادی دهه هسسای شسما احتمسسااًل می يابد، افزايش عمر

یليخت ‐ اجتمسساعی سازگاری چيز هر از بيش بلکه اقتصادی، فقط نه یليخت ‐ سازگاری برای. برد
هستيد، جوانی سنين در خواه کنيد، بازآفرينی را خود و بياموزيد همواره است الزم

.سالگی پنجاه سن در خواه

مسسوازات به افسسراد، گذشسستة تجربيسسات می شود، جديدی هنجار بيگانگی که وقتی

افراد. می يابند کمتری اعتبار عملی، راهنمای عنوان به بشر تمامی گذشتة تجربيات

تا که می شسسوند روبه رو معضالتی با فزاينده ای به طور خود تماميت در بشر و انسانی،

شسسده، مهندسی بدن های هوشمند، فوق دستگاه های مثل است، بوده بی سابقه کنون

تعسسديل و جرح اعجاب انگيزی دقت با را انسان ها عواطف می توانند که الگوريتم هايی

هر در شغل کردن عوض ضرورت و بشر دست ساختة شتابندة اقليمی فجايع کنند،

وقتی است؟ تصور قابل بی سابقه شرايط با رويارويی برای مناسبی اقدامات چه. دهه

امکسسانی هيچ مطلقسسًا که به طسسوری می شويد، غرق اطالعات از عظيمی حجم در شما

در می تسوان چطسور بکنيسد؟ بايد چه نمی يابيسد، آن ها تحليل و تجزيه و جذب برای

يک بلکه گسسذرا، مشسکل يک نه نسامعلومی و ترديد آن در که کسسرد زنسدگی دنيسايی

است؟ آينده

و زيسساد ذهنی انعطاف پذيری به نياز دنيايی چنين در شکوفايی و بقاء برای شما
بهسسترين از برخی تا بود خواهيد ناگزير شما. داريد عاطفی تعادل از فراوانی اندوختة

متأسسسفانه. کنيد مسسأنوس ناشسسناخته ها با را خسسود و بگذاريد کنار را خود دانسته های

ذهنی تعادل برقراری برای آن ها کردن آماده   و ناشناخته ها با کودکان کردن آشنا

کسسردن آشسسنا يا و آن ها به فيزيکی معادلة يک دادن آموزش از دشوارتر بسيار خود،

خوانسسدن با را انعطاف پسسذيری نمی توانيد شما. است اول جهانی جنگ داليل با آن ها



خسسود معمسسواًل آموزگاران. بياموزيد آن ها به سخنرانی انجام يا آن ها برای کتاب يک

خسسود آن ها زيرا هستند، يکم و بيست قرن ملزومات برای ذهنی انعطاف پذيری فاقد

.هستند کهنه آموزشی نظام محصول

بنسسای شسسهر مرکز در. است کرده آشنا توليد خط نظرية با را ما صنعتی انقالب

و مسسيز از رديف هايی با يکسان، اتاق های از انبوهی به که دارد وجود استواری عظيم
همه که شسساگرد، سی همسسراه به شسما زنگ صسسدای با. است شسده تقسسسيم صسسندلی

يک سسساعت هر. می شسسويد اتاق ها اين از يکی وارد هسسستند، شسسما خسسود همسن

دولت از کسسار اين بسسرای آن ها. می کند صسسحبت به شسسروع و می شود وارد بزرگ سال

را شسسما ديگری می کند، صحبت زمين شکل بارة در آن ها از يکی. می گيرند حقوق

چسسنين. می کند تشريح برای تان را انسان بدن سومی و می کند، آشنا بشر گذشتة با

از نظر صسسسرف که دارند نظر اتفسسساق همه تقريبسسسًا و می نمايد مضسسسحک الگسسسويی

قابل گزينة هنسسوز ما اما. است حسساکم ورشکسسستگی اکنسسون گذشسسته دسسستاورد های

در بتواند که است انسدازه گيری قابل گزينة يک منظسسور. نکسسرده ايم ايجسساد اعتمسسادی

.روستايی مکزيک در نه قطعًا و باشد، انطباق قابل کاليفرنيا حومة فروشگاه

انسانکردنهک

مکزيسسک، در جسسايی قسسديمی، مدرسة يک در ساله، پانزده يک به من توصية بهترين

اکسسسثر. نکنند اعتمسسساد زيسسساد بزرگ سسسساالن به که باشد می تواند اين آالباما يا هند

از پيروی برای گذشته در. نمی کنند درک را دنيا اما دارند، خوبی نيت بزرگ ساالن

به خسسوبی را دنيا آن ها زيسسرا داشسست، وجسسود مطمئن نسسسبتًا شسسرط يک بزرگ سسساالن

يکم و بيست قسسرن در وضسسعيت اما. می کسسرد تغيسسير آرامی به دنيا و می شسسناختند،

آنچه که کسسرد مشسسخص نمی تسسوان تغييرات، شتابندة سرعت دليل به. است متفاوت

.کهنه تعصب يک يا است ازلی حکمت يک می گويند شما به بزرگ ساالن که

است قماری اين فن آوری ؟ به شايد کرد؟ اتکاء می توان ديگری چيز چه به پس

زنسسدگی بر اگر اما باشد، بزرگی کمک می تواند فن آوری . است پرمخاطره تر حتی که

هسسزاران. کسسرد خواهد بسسدل کارش دستور در گروگانی به را شما  شود،  مسلط شما



حاکمسسان فقط فن آوری  اين اما آوردنسسد، به وجسسود را کشسساورزی انسسسان ها پيش سال

اکسسثر. کشانيد بردگی به را انسان ها اکثر ديگر طرف در و کرد، ثروتمند را معدودی

در و می کردند حمل آب سسسطل های می کرنسسد، وجين هسسرز علف شام تا بام از مردم

.افتد اتفاق هم شما برای می تواند اين. می کردند برداشت و درو سوزان آفتاب زير

به را آن می توانيد می خواهيسسد، چه زندگی در که بدانيد اگر. نيست بد فن آوری 

آسسسسانی به فن آوری  می خواهيسسسد، چه ندانيد اگر اما. آوريد به دست فن آوری  کمک

وقستی به خصسسوص. می شسسود مسسلط شسسما زندگی بر و می کند تعيين را شما اهداف

از بيش بتوانيد بايد شسسما کنسسد، درک خودشان از بهتر را انسان ها می تواند فن آوری 

آيا. گسسرفت خواهد خسسدمت به را شما فن آوری  وگرنه بگيريد، خدمت به را آن پيش

می زننسسد، پرسه خيابان ها در هوشسسمند تلفن های به چسبيده صورت با که را کسانی

آن ها؟ بر فن آوری  يا دارند، تسلط فن آوری  بر آن ها که می کنيد فکر آيا ديده ايد؟

کودکسسان، آموزشی برنامة در می تواند اين کنيسسد؟ اتکا خود به می توانيد آيا پس

زنسسدگی با اما باشسسد، صسسادق ديسنی قديمی فيلم يک در يا و کنجد خيابان اسم به

درست مسسردم، اکسسثر. است کرده درک هم ديسنی حتی را اين. ندارد انطباق واقعی

خود به» می کنند سعی وقتی و ندارند خود از شناختی چندان آندرسن، رايلی مثل

که نسسدايی. می شسسوند خارجی عوامل کنترل و مسخ طعمة سادگی به« کنند گوش

تبليغسسات بازتسساب هميشه زيسسرا نبوده اند، اعتماد قابل هرگز می شنويم خود سر در ما

به حسسال اسست، بسوده تجسساری تبليغسات و ايسدئولوژيک مغسزی شست وشسسوی دولتی،

.نمی کنيم اشاره ای زيست شيميايی اشکاالت

می کنسسد، پيشسسرفت دسسستگاه طريق از آموزش و زيست فن آوری اين که موازات به

از پيروی و می شود آسانتر هم انسان ها تمايالت و عواطف عميق ترين تعديل و جرح

آمسسازون، کوکسساکوال، وقسستی. می گسسردد نسساممکن تر ديگری زمان هر از بيش خود دل

از کسسداميک بدانند و درآورند کنسسترل تحت را شسسما عواطف بتوانند دولت يا بايسسدو

متخصصسسين و خود ميان تفاوت می توان هنوز آيا دهند، فشار را شما مغز دکمه های

داد؟ تشخيص را تبليغاتی



برای زيادی بسيار تالش است الزم دشواری، وظيفة چنين در شدن موفق برای

چه زنسسدگی از و هسسستيد کسی چه که ببريد پی و بکنيد خسسود بهسستر شسسناختن

.بشسسناس را خسسود: است اين قطعسسًا کتاب ها در توصسسيه قسسديمی ترين. می خواهيد
.بشناسسسند را خودشسسان تا خواسسستند مردم از سال هزاران طی پيامبران و فيلسوفان

زيسسرا می يابد، ضرورت ديگری زمان هر از بيش يکم و بيست قرن در توصيه اين اما

.هسسستيم جسسدی رقسسابتی شسساهد امسسروز ما یليخت ‐ سسسقراط و لسسوازی زمسسان با تفاوت در یليخت ‐
.می دهند مسابقه هم با شما کردن هک برای همه دولت، و بايدو آمازون، کوکاکوال،

بلکه نيسسست، شما بانکی حساب و کامپيوتر، هوشمند، تلفن کردن هک سر بر بحث

عصر در ما که شسسنيده ايد احتمسسااًل. است شما ژنتيک برنامة و شما خود کردن هک

.نيست هم حقيقت از نيمی حسستی اين اما می کسسنيم، زندگی کامپيوترها کردن هک
.می کنيم زندگی انسان ها کردن هک عصر در به واقع ما

خريد رفتن، راه هنگسسام را شسسما آن ها. می پايند را شسسما االن همين الگوريتم ها

نفس هسسای شسسما، قسسدم های تمسسام آن ها به زودی. می پايند ديگران با مالقات و کردن

از آمسسوزش و کالن دادة به آن ها. می کنند نظسساره را شسسما قلب ضسسربان های و شسسما

اين زمانی که و. بشناسسسند بهسستر و بهسستر را شسسما تا می کنند تکيه دسسستگاه طريق

دسسستکاری و کنترل را شما می توانند بشناسند، شما خود از بهتر را شما الگوريتم ها

تسسرومن شسسوی و مسساتريکس در شسسما آنگاه. نيست ساخته شما از هم کاری و کنند

بهتر می گذرد، شما درون در که را آنچه به واقع الگوريتم ها اگر. کرد خواهيد زندگی

ساده تجربی پايان يک اين. شد خواهد منتقل آن ها به قدرت بفهمند، شما خود از

.است

خوشنود کاماًل الگوريتم ها به قدرت تمام کردن واگذار از شما است ممکن طبعًا

.کنيد اعتمسساد می گيرند دنيا مردم تمام برای و شما برای که تصميماتی به و شويد
همسسراه سفر اين در و کنيد حفظ را خود آرامش تا است کافی فقط صورت، اين در

همه مسسسئوليت الگوريتم ها. دهيد انجسسام مورد اين در کاری نيست الزم زيرا باشيد،

بر کنسسترل مسسواردی در بخواهيد شسسما اگر وجسسود، اين با. می گيرند عهده به را چيز

از سسسريع تر تا بسسود خواهيد ناچار کنيد، حفظ را خود زندگی آيندة و شخصی وجود

سسسريع بسسرای. بشناسسسيد را خسسود آن ها از قبل و بدويد دولت و آمسسازون الگوريتم ها،



خيلی زيسسرا بگذاريسسد، کنسسار را خود توهمات تمام. برنداريد خود با زيادی بار دويدن

.هستند سنگين



۲0

معنا

نيستداستانزندگی

مدت های از انسان ها چيست؟ زندگی معنای بکنم؟ بايد چه زندگی در کيستم؟ من

زيسسرا دارد، جديسسدی پاسسسخ های به نياز نسلی هر. پرسيده اند خود از را اينها مديدی

در علم، بسسارة در که آنچه به توجه با. می کند تغيسسير نمی دانيم و می دانيم که آنچه

امسسروز که پاسسسخی بهسسترين نمی دانيم، و می دانيم دين و سياست بسسارة در خدا، بارة

چيست؟ بدهيم می توانيم

وقسستی مسسوارد، تمسسام در تقريبًا دارند؟ را شنيدنش انتظار  مردم پاسخی نوع چه

خردمند انسسسان. بشسسنوند داسسستانی دارند توقع هسسستند، زنسسدگی معنای درپی مردم

و نمودارهسسا، و ارقسسام نه می کنسسد، فکر داستان قالب در که است، داستان باف حيوانی
و قهرمانان از مملو می کند، عمل داستان يک همچون خود هستی، که است معتقد

دنبسسال به ما وقسستی. خسسوش پايان هسسای و اوج نقاط توافقات، و درگيری ها تبه کاران،

در حقيقت که دهد توضيح برای ما که می خواهيم داستانی می گرديم، زندگی معنای

نقش اين. چيست کيهسسانی نمسسايش در من خسساص نقش و است چسسيزی چه بسسارة

.می دهد معنا من انتخاب های و تجربيات تمام به و کيستم من که می کند مشخص



گفته چسسنين نگسسران مردم ميلياردها برای سال هزاران طی معروف، داستان يک

دربر را موجسسودات تمسسامی که هسسستيم، ازلی چرخة يک از بخشی ما همة که است

اين در مشخصی وظيفة موجسسسودی هر. می کند مرتبط هم با را آن ها و می گسسسيرد

را خسود خساص وظيفة ما که است مفهسوم بسدين زنسدگی معنای درک. دارد چرخه

.بکوشيم وظيفه اين انجام جهت در که است معنی بدين خوب زندگی و بشناسيم

در آرجونا  جنگجسسو، شساهزادة که می دهد شسسرح  هنسدو بهاگاوادگيتسای حماسة

و دوسسسستان ديسسسدن با او. می شسسسود روبه رو ترديد با داخلی خسسسونين جنگ بطن
.می کند درنگ آن ها کشتن و جنگيدن در متخاصم، ارتش صفوف در خويشاوندانش

آن ها کسی چه و کدامند شر و خسير: می کند خود از پرسش هايی طرح به شروع او

بسسرای کريشنا خدای سپس چيست؟ انسانی زندگی از هدف و است، کرده تعيين را

يک دارای کيهسسسسانی عظيم چرخة در موجسسسسودی هر که می دهد توضسسسسيح آرجونا

به بايد که وظسسايفی و بپيمايد بايد که راهی يعنی است، خود به خاص ی«دهارما»

اهميسستی بسرايش راه دشسسواری بشناسسسد، را خسسود دهارمسسای کسی اگر. رسسساند انجام

بهره مند ترديسسسدی هر از آزادی و خسسسود، روح و ذهن در صسسسلح از و داشت نخواهد

کس راه کند سسسعی و کند خسسودداری دهارما از پيروی از کسی اگر اما. شد خواهد

را کيهسسانی تعسسادل یليخت ‐ زند پرسه اطسسراف در خاصی مسير بدون يا یليخت ‐ بپذيرد را ديگری

که زمسسانی تا. يابد دست خرسندی و صلح به بود نخواهد قادر هرگز و می زند برهم

که رختشو زن يک. باشد چه مسسسير که نمی کند تفسساوتی بپيمسساييم، را خسسود راه

مسسسسير از که است شسسساهزاده ای از برتر بسسسسيار می پيمايد را خسسسود راه فداکارانه

به به درسسستی زنسسدگی، معنسسای درک با آرجونا. می شسسود منحسسرف خسسود شاهزاده گی

در را خود خويشاوندان و دوستان او. می دهد ادامه جنگجو عنوان به خود دهارمای

قهرمانسسان از يکی به و می کند رهنمسسون پسسيروزی به را خود ارتش و می کشد جنگ

.می شود هندو دنيای در محترم و محبوب

مخاطبان برای را کهن داستان اين ۱۹۹۴ سال در سلطان شير حماسی داستان

.است آرجونا معسسادل که سيمبا اسم به جوان شير يک با کرد، بازنويسی نوين عصر
و می کند سسؤال یليخت ‐ سسلطان شسير موفاسسسا، یليخت ‐ پسدرش از وجسود معنای بارة در سيمبا
بز شير می خورند، علف کوهی بزهای: می گويد سخن حيات عظيم چرخة از پدرش



علف بسسرای و می شسسود تجزيه جسم شان می ميرند، شيرها وقتی و می خورد را کوهی

نسسسلی از زندگی کند، ايفا را نمايش اين در خود نقش حيوان هر اگر. می شود کود

ديگسسسسسسسری به کسی هر و مرتبطند هم با چيزها همة. می يابد ادامه ديگر نسل به

نرسسساند، انجسسام به را خسسود نقش هم علف سسساقة يک حسستی اگر پس اسسست، وابسته

است اين سسسيمبا نقش می گويد، موفاسا. ريزد فرو حيات چرخة تمامی است ممکن

ديگر حيوانسسات بين را نظم و کند حاکميت شيرها قلمرو بر موفاسا مرگ از بعد که

.کند برقرار

سيمبای می رسد، قتل به اسکار، خود، شرير برادر توسط زودتر موفاسا وقتی اما

شسيرها قلمسرو کسردن تسرک بسرای و می کند سرزنش فاجعه اين برای را خود جوان

حيسات به و می گريسزد خسسود شاهی سرنوشت از سيمبا. می شود وجدان عذاب دچار

آن ها از يکی. می کند مالقسسات ديگر شسسدة طرد حيوان دو با آنجا در. می رود وحش

با را دغدغة کم سال چند آن ها. است گراز يک ديگری  و است عصايی دم ميرکت

که می کند حکم آن ها ضسسداجتماعی فلسفة. می کنند سپری ناهمواری مسير در هم

.دهند پاسخ( نباش نگران) ماتاتا هاکونا  خواندن با را مشکلی هر

از بيش می رسسسد، بلوغ به وقتی او. بگريزد خود دهارمای از نمی تواند سيمبا اما

.بکند بابد چه زنسسدگی اش در نمی داند و کيست نمی داند می افتسسد، سر درد به پيش
چرخة و می کند نمايسسان سسسيمبا خيسسال در را خسسود موفاسا روح فيلم اول نقطة در

درمی يابد همچسسنين سسسيمبا. می کند يسسادآوری او به را سيمبا شاهی هويت و حيات

به اسسست، کرده اداره بد را پادشاهی و شده شاهی تاج مدعی او غيبت در اسکار که

بساالخره سسسيمبا. است شده قحطی و توازن عدم دچار گسترده ای به طور که صورتی

عمسسوی پسر برمی گردد، پادشاهی قلمرو به او. بکند بايد چه و کيست که درمی يابد

يک با فيلم. بازمی گرداند را کاميسسابی و تسسوازن و می شسسود سسسلطان می کشد، را خود

حيوانسسات جمع حضسسور در را خسسود نوزاد جانشين که می يابد پايان سرافراز سيمبای

.می کند تضمين را حيات عظيم چرخة تداوم و می کند معرفی

معسسرفی گسسردش در دائمسسًا داستان يک شکل به را کيهانی نمايش حيات چرخة

کسسوهی بزهسسای شسسيرها می داننسسد، آرجونا و سسسيمبا که آنچه هر اسسساس بر. می کند

هميشه بسسرای را کار همين و می جنگند بی شماری قرون طی جنگاوران و می خورند



که دارد داللت اين بر و می دهد، قدرت داستان به بی پايان تکرار. داد خواهند ادامه

اگر يا بسسردارد دست مبسسارزه از آرجونا اگر و است پديسسده ها طسسبيعی جريان يک اين

قوانين خوِد ضد بر آن ها که بود خواهد معنا اين به زند، باز سر شدن شاه از سيمبا

.کرده اند طغيان طبيعت

خواهد معنا بدين باشم، داشته باور حيات چرخة داستان از نسخه ای به من اگر

تعسسيين را زنسسدگی در من وظسسايف که دارم حقيقی و ثسسابت هسسويت يک من که بود

يا مسسردد هسسويت اين به نسسسبت زيسسادی سسسال های طی من است ممکن. می کند

به و رسسسيد خسسواهم شسسناخت به بسسزرگ، اوج نقطة يک در روزی اما باشم، بی اطالع

وجسسود با متعاقبسسًا است ممکن و شد خسسواهم واقف کيهسسانی نمسسايش در خسسود نقش

.يابم رهايی نوميدی و ترديد از بسياری، رنج های و آزمون ها با شدن مواجه

آغسساز يک که دارند، باور کيهانی خطی نمايش يک به ايدئولوژی ها و اديان ديگر

بسسرای. دارد هميشه بسسرای بسسار يک پايان يک و طوالنی چندان نه ميانة يک قطعی،

را قسسوانينش و آفريد را هسسستی تمسسام ابتسسدا اهلل که می گويد اسسسالمی داسسستان مثال

متأسسسفانه. کسسرد نسسازل قسسرآن در انسسسان ها برای را قوانين اين سپس. کرد پايه ريزی

يا بشسسکنند را قوانين اين کردند سعی و کردند طغيان اهلل برضد شرور و نادان مردم

قسسوانين اين از تا است وفسسادار و باتقوا مسلمين عهدة به اين و سازند پنهان را آن ها

مسسورد در قيسسامت روز در سسسرانجام اهلل. دهند رواج را آن معسسرفت و کنند حمسسايت

در ابسسدی سسسعادت با را نيکوکسساران او. کسسرد خواهد قضاوت انسان ها تک تک اعمال

.کرد خواهد گرفتار جهنم آتش در را شروران و داد خواهد پاداش بهشت

از پسسيروی زنسسدگی در من مهم اما کوچک، نقش که می گويد بزرگ داستان اين

برابر در سرسسسپردگی تضسسمين و قسسوانينش در نهفته معسسرفت اشسساعة اهلل، فسسرامين

نمسساز بسسار پنج در باشم، داشته باور اسالمی داستان به من اگر. است خواست هايش

و کفر با مبسسارزه و جديد مسسسجد يک سسساختن بسسرای پسسول اهسسدای روز، در خواندن
جماع  و گرفتن وضوع یليخت ‐ دنيوی فعاليت های اکثر حتی آنگاه. می يابم معنا بی ايمانی

.است کيهانی معنای حاوی یليخت ‐ کردن



صهيونيسسستی داستان اما. می کند حمايت خطی داستان يک از هم ناسيوناليسم

تبعيد و آزار و اذيت سال هزار دو می شود، آغاز يهود قوم دستاوردهای و ماجراها با

به و می رسد اسسسرائيل دولت اسسستقرار و هولوکاست در اوج نقطة به و برمی شمارد را

و شسسود بهره مند کاميسسابی و صسسلح از اسسسرائيل که می افکند نظر خود برابر در روزی
داسسسستان به من اگر. بدرخشد دنيا سراسر در معنسسسويت و اخالق منشأ همچسسسون

من زنسسدگی رسسسالت که می کنم نتيجه گسسيری چسسنين باشم، داشته باور صهيونيستی

دفسساع عسسبری زبسسان خلوص از بايد که شکل اين به است، يهود ملت مصالح پيشبرد

شسسايد يا باشم کوشا يهودی رفتة دست از سرزمين بازپس گيری برای نبرد در کنم،

.باشم سهيم اسرائيلی وفادار کودکان از جديدی نسل گسترش و ايجاد در

کودکسسان. هستند معنا حاوی افتاده پا پيش تعهدات هم موردی چنين در حتی

را معسسروفی عسسبری سسسرود جمعی به طسسور  اسسستقالل روز در اسسسرائيل در مسسدارس

از يکی. می شسسود سسستوده مسسادری سسسرزمين بسسرای عملی هر آن در که  می خوانند

ادامه ديگسسری و ،«سسساخته ام خسسانه ای اسسسرائيل سرزمين در من» می خواند کودکان

در من» می گويد سسومی و ،«کاشسته ام درخستی اسرائيل سرزمين در من» می دهد

می شسسود، تکسسرار بارها و بارها ترتيب همين به و ،«نوشته ام شعری اسرائيل سرزمين

يک و خانه يک اسرائيل سرزمين در ما پس» می خوانند باهم همه باالخره اينکه تا

«.داريم[ کنی اضافه ليست به خواستی که ديگری چيز هر] و شعر يک و درخت

.دارد تمرکز طبقه بر قسسوميت جسسای به اما دارد، مشسسابهی داسسستان کمونيسم
:می شود آغاز اظهاريه اين با کمونيست حزب مانيفست

آزاد، و بسسرده. است بسسوده طبقسساتی نسسبرد تاريخ تاکنونی جوامع تمامی تاريخ

و سرکوبگر کالم يک در و شاگرد، و صنعتگر رعيت، و ارباب عوام، و اشراف
گسساه بی وقفه، نبرد يک در يکديگر، با دائمی رويارويی يک در سرکوب شونده

بازسسسازی يک يا پايسسانش که نسسبردی داشسسته اند، قسسرار  آشسسکار گسساه و پنهان

(۱).است متخاصم طبقات سراسری ويرانی يا و گسترده، انقالبی

از بيش  خسسود تمسساميت در جامعه» نوين عصر در که می دهد توضيح مانيفست

که می شسسود تقسسسيم یليخت ‐ بسسزرگ طبقة دو یليخت ‐ بسسزرگ خصسسومت آميز اردوگاه دو به پيش



پسسيروزی با نسبرد اين (۲)«.پروله تاريا و بسسورژوازی: می شسسوند روبه رو هم با مسسستقيمًا

کمونيستی بهشت برقراری و تاريخ پايان معنای به که يافت، خواهد پايان پروله تاريا

.شد خواهد زمين روی بر

می کنم نتيجه گسسيری چنين باشم، داشته باور کمونيستی داستان اين به من اگر

و آتشسسين متون نوشتن با جهانی، انقالب به بخشيدن سرعت من زندگی رسالت که
به حتی داستان اين. است سرمايه نظام سرسپردگان عليه بر اعتصابات سازمان دهی

در را نسساجی کسارگران که تجساری شسرکت يک تحسريم مثل اعمسال، کسوچک ترين

شام ميز سر کثافتم، کاپيتاليست پدرزن با کردن بحث يا می کند استثمار بنگالدش

.می دهد معنا نو، سال

مسسرا حقيقی هويت می کنند تالش که می کنيم نگاه داستان هايی کليت به وقتی

داسسستان ابعسساد که دريسسافت می تسسوان بخشند، معنا من اعمال تمام به و کنند تعيين

دوام ابديت تا سيمبا، حيات چرخة مثل داستان ها، برخی. دارد کمی خيلی اهميت

را خسسود هسسستی تمسساميت در خسسود جايگسساه با ارتبسساط در می تسسوانم فقط من و دارد

ابعساد قسبيله ای، و ناسيوناليسستی اسسطوره های اغلب مثل داسستان ها، ديگر. بشناسم

,۰ و بشسسريت کل از درصد ۰,۲ حدود ماجراهای صهيونيسم. دارند محدودی بسيار
تقسسديس نسساچيز بسسسيار زمسسانی دورة يک طی را زمين مسسساحت کل از درصد ۰۰۵

گينة قبايل چينی، امپراتوری های به معنايی نمی تواند صهيونيستی داستان. می کند

تکامل و ابسسراهيم موسسی، وجسود از قبل بی شسمار قسرون يا و آندرومدا، کهکشان نو،

.بدهد ميمون ها

مثال، برای. باشد داشته را خود جدی پيامدهای می تواند تنگ نظری چنين يک

اين فلسسسطينی ها و اسسسرائيلی ها بين صسسلح معاهسسدات راه سر بر اصلی موانع از يکی

است اين استدالل شسسان و نيستند اورشليم شهر تقسيم به مايل اسرائيلی ها که است

بر بحث بسسرای جسسايی مطمئنسسًا و ‐«  است يهود قوم هميشگی پايگاه» شهر اين که

جسساودانگی با مقايسه در مسسرده افراد معدوی حال (۳).نيست جاودانی موضوعات روی

۱۳,۸ دامنة يک حسسداقل جسساودانگی. است يسساوه کسساماًل طبعًا اين دارد؟ اهميتی چه
ميليسسارد ۴,۵ حدود در زمين سيارة. هستی کنونی قدمت يعنی دارد، ساله ميليارد

.داشته اند وجود سال ميليون دو حداقل مدت به انسان ها و گرفت شکل پيش سال



يهسسود قسسوم قسسدمت و شد برپا پيش سسسال هسسزار پنج همين فقط اورشسسليم شسسهر اما

.گذاشت آن بر ابسسديت نام می توان سختی به پس. است بوده سال هزار سه حداقل
يک گنجايش شايد که کنند« ابدی شهری»قربانی و وقت را خود مشتاقند مردم و

.ندارد هم را ابدی غير و کم  دوام خانة تعداد

ناسيوناليسسستی وعسسدة مجسسذوب ابتسسدا در اسرائيلی نوجوان يک عنوان به هم من

اگر که کنم بساور می خواسسستم. شسسدم بسسود، خسسودم از بزرگ تر که چيزی به پيوستن

بسسيار عبسارت اين«. شد خواهم جاودانی ملت در» کنم، ملت وقف را خود زندگی

سسساله چهسسارده يا سيزده وقتی من بود؟ چه به واقع آن معنی اما می کرد، جلوه ژرف

در يسسادبود روز حالی که در. می آورم خسساطر به را خاص يادبود روز يک مراسم بودم،

مهم و جسسدی بسسسيار واقعه ای اسسسرائيل در می شسسود، تسسداعی خريد با عمسسدتًا آمريکا

خسساطرة تا می يابد تسسرتيب مسسدارس در مراسسسمی روزی چسسنين در. می شسسود قلمداد

کودکسسان. کند زنسسده را باختند، جان اسرائيل برای بسيار جنگ های در که سربازانی

و می گذارند گل تسساج می خوانند، سرود می کنند، قراعت شعر سفيد رسمی لباس در
هنگسسام و سسسفيد، لبسساس در خسسود، مدرسة مراسم در من پس. می دهند تکان پرجم

شسسدم، بزرگ وقتی که می کردم فکر خود با طبعًا شعر، خواندن و پرجم دادن تکان

که می شسسدم سسسربازی اگر و. بيفتم خسساک به سسسرباز عنسسوان به می خسسواهم هم من

شسسعر من احسسترام به کودکسسان اين تمسسام می کسسرد، اسسسرائيل قربانی را خود قهرمانانه

.می دادند تکان پرچم و می خواندند

می تسسوانم چطسسور بمسسيرم، من اگر. کن صسسبر لحظه يک» گفتم خسسود به بعد اما

سسسعی پس« خوانسسد؟ خواهند شسسعر من به احسسترام در واقعًا کودکان اين که بفهمم

نظسسامی، رفتة شسسسته مراسم يک در که کنم تصور و کنم فرض مرده را خود کردم

گسسوش می آيد زمين روی از که اشسسعاری به و آرميسسده ام قسسبر سسسنگ يک زير در

بشسسنوم، شسسعری نمی تسسوانم باشم، مرده من اگر» کردم، فکر خود با باز اما. می دهم

حس و بشسسنوم چيزی نمی توانم و باشم داشته نمی توانم هم مغز و ندارم گوش زيرا

«دارد؟ امتيازی چه اين پس. کنم

هسسستی که می دانسسستم بسسودم سسساله سسسيزده من زمانی که در که اين بدتر، حتی

آيا. باشد برجا پا هم ديگر سال ميليارد چند شايد و دارد ساله ميليارد چند قدمتی



وجسسود طسسوالنی زمسسان چسسنين يک طی اسسسرائيل که باشم داشسسته انتظار می توانستم

در هم بعد سسسال ميليسسون دويست از پس خردمند انسسسان فرزندان آيا باشد؟ داشته

قضسسيه اين تمسسام خوانسسد؟ خواهند شسسعر من به احسسترام در کماکسسان سسسفيد، لبسساس

.می کرد جلوه مشکوک

ميليسسون دويست که است بعيد. نکنيد غرور احساس هستيد فلسطينی شما اگر

هيچ يقين احتمسسال به حقيقت در. باشد داشسسته وجسود فلسسسطينی فسردی بعد سال

به هم ديگر ناسيوناليستی جنبش های. داشت نخواهد وجود زمان آن تا پستان داری

دورة وقسسايع به اهميسستی صسسرب ناسيوناليسم. هسسستند تنگ نظرانه انسسدازه همين

يک که دارند اعتقسساد کسسره ای ناسيوناليسسست های و نمی دهد، ژوراسيک زمين شناسی

به طور که است کهکشان از قسمتی تنها آفريقا شرقی ساحل در کوچک جزيرة  شبه

.دارد اهميت عالم عظيم نقشة در واقع

جسساودانی چرخة به که خسساطری تعلق تمسسام علسسيرغم یليخت ‐ سيمبا حتی طبعًا

به علف ها و کسسوهی بزهسسای شسسيرها، که حقيقت اين به هرگز یليخت ‐  دارد حيسسات

هسسستی که نمی کند فکر اين به سسسيمبا. نمی کند فکر نيسسست، جسساودانی واقع

بکشسسند را شيرها تمام انسان ها وقتی و بود، چگونه پستان داران تکامل از قبل

عالقه اش مسورد آفريقسسای صسحرای کنند، پر سيمان و آسفالت با را دشت ها و

خواهد بی معنا کاماًل را سيمبا زندگی اين آيا. کرد خواهد پيدا سرنوشتی چه

کرد؟

بسسرای مناسب هسسويت يک ايجسساد بسسرای اما. هستند ناکامل داستان ها همة

عاری کامل، داستان يک به نيازی درواقع زندگی ام، برای معنا يافتن و خودم

زنسسدگی ام به دادن معنا بسسرای من. نسسدارم درونی تناقضات و کور نقطه های از

بسسرای نقشی بايد اواًل: کند برآورده را شرط دو فقط که دارم داستانی به نياز

به يا صهيونيسم به نو گينة قبيلة عضو يک که است بعيد. بگيرد نظر در من

به اهميستی هيچ داسستان ها اين زيسرا باشسد، داشته اعتقاد صربی ناسيوناليسم

عالقمند فقط فيلم هسسا، قهرمانان مانند انسان ها،. نمی دهند مردمش و نو گينة

.بگيرد درنظر برای شان را مهمی نقش که هستند نمايشنامه هايی آن به



بايد اما باشد، داشته جاودانی تداوم خوب داستان يک تا نيست الزم گرچه دوم،

من، وجود در من خود از بزرگ تر چيزی نهادن با داستان. رود فراتر من افق های از

من که دارد وجسسود خطر اين هميشه اما. می دهد من زنسسدگی به معنسسايی و هسسويت

می دهسسد؟ معنا« من خسسود از بزرگ تر» آن به چيزی چه که کنم فکر اين به شروع

دقيقًا است، لهستان ملت يا پروله تاريا به کردن کمک گرو در من زندگی معنای اگر

وجسسود مسسرد يک از داستانی می دهد؟ معنی لهستان ملت و پروله تاريا به چيزی چه

پشت بر که دارد قسسرار خسسود جسسای در دليل اين به جهسسان که می کرد ادعا که دارد

پاسخ او اسسست، ايستاده کجا فيل که پرسيدند وقتی. دارد قرار عظيم الجثه فيل يک

بسسود؟ ايسسستاده کجا الک پشت و. دارد قرار غول پيکر الک پشت يک پشت بر که داد

و خسسود تکسسانی مسسرد بزرگ تسسر؟ الک پشت و. بزرگ  تر هم باز الک پشت يک پشت بر
«.هستند الک پشت ها فقط بعد به آن از. نباش آن نگران: »گفت

توضيح نمی بينند نيازی هيچ گاه و دارند نامعلومی پايان موفق داستان های اغلب

يک در آن حفظ و مسسردم توجه جلب در زيرا می آيد، کجا از نهايی معنای که دهند

يک پشت بر جهسسان که می دهند توضيح وقتی اين بنابر.  هستند موفق امن حيطة

دشسسوار سسسؤاالت طسسرح از مفصل توصيف های با بايد شما دارد، قرار عظيم الجثه فيل

توفسسان می خورند تکسسان فيل غسسول پيکر گوش های وقتی اين که مثاًل کنيد، جلوگيری

ايجسساد زمين لرزه  می دهد، تکان را خود عصبانيت فرط از فيل وقتی و می شود ايجاد

چه روی بر فيل که بپرسد نمی افتد فکر به کسی ببافيسسد، خوبی کالف اگر. می شود

افسون قهرمانانه حکايات با را ما ناسيوناليسم شکل، همين به. است ايستاده چيزی

با را ما خشم و می آورد ما چشسسمان به اشک گذشسسته فجسسايع توصسسيف با می کنسسد،

به قسسدری ما. می کند مشسستعل شسسد، روا ما ملت بر ملت که بی عسسدالتی هايی تشسسريح

بر تأثيراتش با را می افتد دنيا در که اتفاقی هر که می شويم ملی حماسة اين جذب

وهلة در عساملی چه که نمی افستيم پرسش اين طرح فکر به و می سنجيم، خود ملت

.کرد مهم حد اين به تا را ما ملت اول

جزئيسسات ريزتسسرين در و می کنيد پيسسدا اعتقسساد خاصی داسسستان به شسسما وقسستی

قسسرار داسسستان آن حيطة از خسسارج که چسسيزی هر ديسسدن از می شسسويد، آن مجسسذوب

بی شسسماری سسساعت های است ممکن باايمسسان کمونيست های. می مانيد غافل می گيرد



يا است مجاز انقالب اولية مراحل در سوسيال دمکرات ها با ائتالف آيا که کنند بحث

زنسسدگی تکامل در پروله تاريا جايگسساه به نسسسبت تا می کنند مکسسثی به  نسسدرت اما نسسه،

کهکشسان در زنسده موجسودات زنسدگی اشاعة در يا زمين سيارة روی بر پستان داران

محسسسوب انقالبی ضد بطسسالت يک بيهسسوده ای بحث چنين آن ها نظر از. کنند تعمق

.می شود

دامنة تا می شسسود باعث موفق داستان های بسياری به مردم توجه بر کنترل توان

که هسسستند هم داسسستان هايی اگر حسستی کننسسد، محدودتر بسيار را خود داستان بافی

قسسانون يک. می کنند درگسسير زمسسان و مکسسان تمسساميت به پرداختن مشکل با را خود

فراتر خسسود مخسساطبين افق از داسسستانی وقسستی که است اين داسسستان بافی در اساسی

دام در انسسسان هايی است ممکن. می شسسود کم اهميت تر نهسسايی اش محسسدودة می رود،

يا باشسسد، ملی سالة هزار اهداف برای می خواهد حال شوند، گرفتار سبعانه تعصباتی

در. هسسستند خطرناک گسترده ابعاد در انسان ها. ساله ميليارد يک خدای يک برای

.شود خيال بافی ها فوران موجب می تواند کوچکی بسيار انگيزش موارد اغلب

بسسارة در غسسايی حقيقت يک به بسساور می دانيم، که آنچه اسسساس بر کنيد فسسرض

و یليخت ‐ روسی يا آلمسسانی اسسسرائيلی، ناسيوناليستی داستان مبنای بر بشر وجود و هستی
.کند جلوه غيرممکن کاماًل سليم عقل برای یليخت ‐ کلی به طور ناسيوناليستی داستانی يا

حيسسات تکامل و کوانتسسوم فيزيک مهبانگ، و مکان زمان، تماميت تقريبًا که داستانی

نمی توانند آن ها اما. باشد می تواند حقيقت از ناچيزی بخش تنها می گيرد، ناديده را

.روند فراتر داستان ها اين محدودة از

معنسسا، يسسافتن و زنسسدگی پيشبرد برای تاريخ، طول در نفر ميلياردها حقيقت، در

.باشسسند داشسسته باور بزرگ ايدئولوژيک جنبش يا ملت يک به تا نمی ديدند ضرورتی
داسسستان اين که به بسساور جمله از ،«بگذارند سر پشت را چسسيزی» است کسسافی فقط

سر پشت من که« چسسسيز» اين. می يابد تسسسداوم مرگ شسسسان از بعد آن ها شخصی

مسسرگ از بعد من اگر. است من شخصی ذات و روح حسسالت بهسسترين در می گسسذارم

نيسسست، پايسسان مسسرگ پس شسسوم، متولد جديدی جسم در دوباره خود، کنونی جسم

در می شسسود شروع فصل يک در که طرحی و است فصل دو ميان فضايی فقط بلکه

اعتقسساد حسسدودی تا نظسسريه ای چنين يک به بسياری افراد. می يابد ادامه بعدی فصل



به آن ها. باشد نداشسسته قسسرار خاصی خداشناسی پاية بر اعتقسساد اين اگر حتی دارند،

اطمينسسان خسسود احسسساس اين از می خواهند فقط بلکه ندارند، نيازی مدون جزم يک

.داشت خواهد تداوم مرگ ورای در داستان شان که يابند

اسسست، عمسسومی و جسسذاب بسيار بی انتها حماسة يک عنوان به زندگی نظرية اين

خسود شخصی داسستان به دادن تسداوم با من اواًل،. است اساسی مشکل دو دچار اما

در. می کنم طسسسوالنی تر را آن فقط بلکه نمی کنم، با معنا بيشسسستر واقعيت در را آن

یليخت ‐ می پذيرند را مسسرگ و زندگی بی انتهای چرخة انديشة که بزرگی دين دو حقيقت،
و ميليون ها من. هسسستند شسسريک آن پسسوچی وحشت در یليخت ‐ بسسودا آئين و هنسسدو آئين

همسسسرم مسسادر با می کنم، رشد بسسروم، راه چطسسور که می گسسيرم يسساد بسسار ميليون ها

امتيسسازی چه. می شود تکرار هم باز همه اين و یليخت ‐ ميميرم می شود، مريض می جنگم،

جمع را گذشسسته ام زندگی های در شده ريخته اشک های تمام من اگر است؟ اين در

دست از که را موهسايی و دنسدان ها تمسام اگر. کسرد خواهد پر را آرام اقيانوس کنم،

همه اين برای و. شد خواهد بلندتر هم هيماليا قلة از کنم، انباشت هم روی داده ام

از بسياری بودا و هندو فرزانگان که نيست شکی دارم؟ دادن نشان برای چيزی چه

به کرده انسسد، سسسرگردانی اين از رهسسايی برای راهی يافتن مصروف را خود تالش های

.کنند ازلی را آن اينکه جای

شواهدی چه. است کافی کنندة تأييد شواهد وجود عدم نظريه اين دوم مشکل

شسسکارگر يک وسسسطی، قسسرون دهقسسان يک گذشسسته در من که دهد نشسسان که دارم

من اگر) بسسوده ام؟  سسسلولی تک موجسسود يک يا و دوپا دايناسسسور شاه يک نئاندرتال،

بوده آميب يک و دايناسور يک مقطعی در بايد پس داشته ام، زندگی ميليون ها واقعًا

وجسسود عرصة به پا اخسسير سسسال ميليسسون ۲,۵ همين طی فقط انسسسان ها زير باشسسم،

يک صسسسسورت به آينسسسسده در من که کند تأييد می تواند کسی چه(. گذاشسسسسته اند

نهسسادن بنا شسسوم؟ بازمتولد قورباغه يک حتی يا کهکشانی بين سياح يک سايبورگ،

يک دريافت ازای در خانه ام فروختن به شبيه حدودی تا وعده، اين پاية بر زندگی ام

.شود نقد ابرها فراز بر بانکی در می تواند که است، چک

سسسعی دارنسسد، ترديد مرگ از بعد روح يا ضمير نوعی تداوم به نسبت که افرادی

«لمس قابل چسسيز» آن. بگذارند بسساقی خسسود از بعد را لمس تری قابل چيز می کنند



می خسسواهم من. زيست شسسناختی يا فرهنگی: گيرد خود به شکل دو يا يک می تواند

.بگسسذارم به جا را خسسود گرانقسسدر ژن هسسای از يکی يا و بگسسذارم، به جا خسسود از شعری
خواهند من از بعد سال صد تا را من شعر کماکان مردم زيرا دارد، معنا من زندگی

خواهند وجسسود کماکسسان من نوه هسسای و فرزندان آينده در که دليل اين به يا خواند،

نه اسسست، آن ها مشسسکل اين خب، بسسود؟ خواهد چه آن ها زنسسدگی معنای اما. داشت

.است دسستی نارنجک يک با کسردن بسازی به شسبيه حدودی تا زندگی معنای. من
.بود خواهيد امنيت در می دهيد، ديگری فرد به را آن وقتی

صسسورت نسسدرت به« گذاشسستن به جا خسسود از چسسيزی» سسسادة اميد اين متأسفانه،

بسسدون داشسسته اند، وجسسود کنسسون تا که زنده موجودات اغلب. می گيرد خود به تحقق

تمام تقريبًا مثال، برای. می شوند منقرض بگذارند، به جا خود از ژنتيک ميراثی آنکه

خردمند انسان به خود انقراض با را خود جای نئاندرتال خانوادة يک يا. دايناسورها

به ۱۹۳۴ سسسال در فسسانی، من، بسسزرگ مسسادر. من مسسادربزرگ لهستانی قبيلة يا. داد

در خويشسساوندانش اکسسثر اما کسسرد، مهاجرت اورشليم به خواهرش دو و والدين همراه

نازی ها بعد سسسال چند. ماندند بسساقی چسسستوچوا و چيميلنيک لهسسستانی شهرک های

.کردند نابود کودک آخرين تا را آن ها و آمدند

موفقيت آمسسيز نسدرت به فسرهنگی ميراث نوعی گذاشتن به جا خود از برای تالش

صسسورت های جز به نمانسسد، بسساقی چسسيز هيچ من مسسادربزرگ لهسسستانی قبيلة از. بسسود

و نسسود سن در من مسسادربزرگ حسستی و خانوادگی، عکس آلبوم يک در رنگ باخته ای
آن ها می دانم، که جسسايی تا. دهد تطسسبيق چهره ها با را نام ها نمی تواند سالگی شش

نه و خسساطراتی، دفترچه نه شسسعری، نه نگذاشتند، به جا خود از فرهنگی آفريدة هيچ

قسوم جمعی مسيراث در آن ها که بگوييد شسما است ممکن. خريد ليست يک حسستی

معنسسايی آن ها فسسردی زندگی به اين اما هستند، شريک صهيونيستی جنبش يا يهود

را خسسود يهسسودی هسسويت به واقع آن ها تمسسام که می دانيد کجا از به عالوه،. نمی دهد

يک آن ها از يکی شسسايد بودنسسد؟ همراه صهيونيستی جنبش با يا می کردند، ستايش

شسسايد. می کسسرد شوروی برای جاسوسی وقف را خود زندگی و بود متعهد کمونيست

در خسسدمت و لهسسستانی جامعة با درآميختن جز به ديگسسری خواست هيچ ديگسسری

شسسده کشسسته شوروی نيروهای توسط کتين عام قتل در و نمی داشت لهستان ارتش



هويت هسای و سسنتی اديسان تمام و بود افراطی فمينيست يک سومی نفر شايد. بود

نگذاشسستند، به جا خسسود از چسسيز هيچ آن ها که آنجا از. می کسسرد رد را ناسيوناليسسستی

و دانست مربسسوط آن يا اين به مرگ شسسان از بعد را آن ها که بود خواهد آسان بسيار
.کنند اعتراض نمی توانند هم آن ها

شايد یليخت ‐ شعر يا ژن مثل یليخت ‐ بگذاريم به جا خود از لمس قابل چيزی نمی توانيم اگر

و کنيد کمک کسی به می توانيد شسسما. کسسنيم بهتر کمی را دنيا فقط باشدکه کافی
سراسسسری بهبودی در شما نحو اين به و می کند کمک ديگری فرد به متعاقبًا هم او

شسسايد. می آفرينيد مهربسسانی طويل زنجسسير در کوچکی اتصال و می شويد سهيم دنيا

پزشک آينسسده در که می شسسويد اسسستعداد با اما دردسر پر کسسودک يک مسسربی شسسما

مسسسنی خسسانم به شسسايد. می دهد نجسسات را نفر صدها زندگی خود نوبة به و می شود

.می کنيد روشن را او زنسسدگی از سسساعتی و کند عبسسور خيابسسان از تا می کنيد کمک
به شسسبيه حسسدودی تا دارد، را خود مزايای اينکه از نظر صرف مهربانی، طويل زنجير

.می گسسيرد نشأت کجا از معنايش نيست روشن که یليخت ‐ است الک پشت ها طويل زنجير
خب،» داد پاسخ او. آمسسوخت کجا از را زنسسدگی معنای که شد سؤال دانايی مرد از

که آنچه. کنم کمک ديگسسران به تا هسسستم زمين روی اين جا من که آمسسوختم من

«.هستند اين جا چه برای ديگران که است اين نکرده ام درک هنوز

حماسة هيچ يا آينسده ای مسيراث هيچ طسويلی، زنجسير هيچ به که کسسانی برای

آن به می توانند که داسسستانی کسسوچک ترين و امن تسسرين شسسايد ندارند، اعتماد جمعی

.بسسرويم اکنسسون و اينجا ورای به نيست نيسسازی. باشد عاشقانه داستان کنند، مراجعه
عاشق شسسما وقسستی می دهنسسد، شسهادت بی شسماری عشسسقی قصسيده های که به طوری

وقتی. می کند تنزل شما معشوقة سينة نوک و مژه و گوش به هستی تمام هستيد،

می زند فريسساد داده، تکيه دسسستش  به را گونه اش که می شود، خيره ژوليت به رومئو

نسسوازش را آن گونه می توانسسستم که دسسست، آن بر بسسودم دستکشی من کسساش اوه،»

با که می کنيد حس اکنسسون، و اينجا جسسسم، يک با تنها ارتبسساط، طی شسسما!« کنم

.هستيد ارتباط در کهکشان تمامی

بسساور عاشسسقانه داسسستان به شسسما اگر خب، چيسسست؟ تکليف نباشيد، عاشق اگر و

عشق يافتن: چيست زندگی تان هدف که می دانيد حداقل نيستيد، عاشق اما داريد،



کتاب هسسای در آن بسسارة در و ديده ايد بی شسسماری فيلم هسسای در را آن شسسما. حقيقی

و شد خواهيد روبه رو خاص فرد آن با روزی که می دانيد شما. خوانده ايد بی شماری
ناگهسسان به و به تمسامی شسما زنسدگی ديسد، خواهيد درخشان چشم دو در جاودانگی

و دوبسساره تکسرار با داشسسته ايد، کنسسون تا که پرسسسش هايی تمسسام و شد، خواهد پرمعنا
رومئو يا سايد وست فيلم در تونی مثل درست گرفت، خواهند پاسخ نام يک دوبارة

.بالکن روی از ژوليت ديدن با

سقفوزن

من افق های ورای در آن گسترة و کند واگذار من به نقشی بايد داستان يک اگرچه

باشد محض افسسسانة می تواند داستان يک. باشد داشته حقيقت نيست الزم اما باشد،

در. دارد معنا زنسسدگی ام که کنم احسسساس تا وادارد مرا و آورد فراهم برايم هويتی و

که داسستانی هسزاران از هيچ کسدام علمی، دستاوردهای آخرين از عزيمت با حقيقت،

.نيسسستند حقيقی کرده اند ابسسداع تسساريخ طول در قبايل و اديان مختلف، فرهنگ های
سسؤال زندگی حقيقی معنای به راجع شما اگر. هستند بشری ابداع فقط آن ها تمام

جزئيسسات. است اشسستباهی پاسخ که بدانيد کنيسسد، دريافت داستانی پاسخ در و کنيد

داستان که دليل اين به فقط است، اشتباه داستانی هر. ندارند اهميتی به واقع دقيق

.نمی کند عمل داستان يک مثل هستی. است

هسسويت که است اين دليل يک دارنسسد؟ بسساور افسسسانه ها اين به مسسردم چسسرا پس

به تا آموخته اند پسسايين سسسنين از انسسسان ها. است شسسده بنا داستان بر آن ها شخصی

هر که آن از قبل طسسوالنی مسسدت های یليخت ‐ را داسسستان آن ها. باشند داشته باور داستان

چسسنين انتقسسادی بررسی و بسسردن سسسؤال زير بسسرای الزم عسساطفی و فکسسری اسسستقالل

عمومی فرهنگ و همسايگان معلمان، والدين، از یليخت ‐ گيرد شکل آن ها در داستان هايی

داسسستان ها با به قدری می کند، رشد آن ها فکری قابليت که زمان مرور به. می شنوند

اسسستفاده داسسستان کسسردن عقالنی بسرای خسسود فکسری قسسابليت از که شسسده اند  اشسسباع

مانند هسسويت برای انسان ها اکثر پی جويی. آن ها دادن قرار ترديد مورد نه می کنند،

که می کنند پيسسدا را چسسيزی فقط آنها. است گنج بسسرای کودکسسان جسسست وجوی

.کرده اند پنهان آن ها ديد از قباًل والدين شان



داسسستان بر ما جمعی نهاد هسسای همچنين بلکه شخصی، هويت های فقط نه ثانيًا،

از بسسسياری در. می شسسود وحشست آور بسسسيار داسسستان به ترديد متعاقبسسًا،. شده اند  بنا

و. می شود نابود يا تصفيه ببرد سؤال زير را داستان کند سعی که کسی هر جوامع،

عظيمی نسسيروی به احتيسساج اجتمسساعی بنيسسان بسسردن سؤال زير نشود، چنين هم اگر

ما که دنيسسسايی آن پس اسسسست، سسسساختگی حقيقت در داسسسستان که آنجا از. دارد

و اجتمسساعی هنجارهسسای دولسستی، قسسوانين. است معنا فاقد تمسسامی به می شناسسسيم، 
.ريزند فرو است ممکن همه اقتصادی، نهادهای

نه می کننسسد، حفظ خسسود سسسقف سسسنگينی با را خسسود اسسستحکام داستان ها اغلب

سسسست ترين که بگيريسسد، نظر در را مسسسيحيت داسسستان. خسسود پايه هسسای اسسستحکام

يک همچسسون هسسستی تمام خالق که است دست در شواهدی چه. دارد را پايه ريزی

است؟ شده متولد قبل سال هزار دو حدود شيری،  راه در جايی زنده، کربنی موجود

بسساکره يک مسسادرش و افتسساد اتفاق گاليله منطقة در اين که دارد وجود شواهدی چه

اين ها وزن و است شده ايجاد فراگيری عظيم نهادهای داستان اين رأس بر اما بود؟

.می دارد نگه خسسود جسسای در را داسسستان که می آورد فشسسار پايين بر قدرتی چنان با
تغيسسير داسسستان اين در واژه يک فقط تا شسسده، انداخته راه به تمام عياری جنگ های

اخيراًدر که ارتدکس، شرقی مسيحيان و غربی مسيحيان ميان هزارساله تفرقة. يابد

در« )فيليوک» واژة يک با کرد، تجلی صرب ها و کروات ها ميان متقابل کشتار يک

را واژه اين می خواسسستند غسسربی مسسسيحيان. شد آغاز«( پسر از و» معنای به التين

آن با قاطعانه شسسرقی مسسسيحيان حالی که در کننسسد، وارد مسيحی اعتقادی بنياد در

بسسود مرمسسوز به قسسدری واژه يک کردن اضافه خداشناختی پيامد های) کردند مخالفت

کنجکساو اگر(. می نمايد غسيرممکن مفهسومی شسکل هر به و اينجا آن ها توصيف که

.کنيد مراجعه گوگل به هستيد

داسسستان يک رأس بر اجتمسساعی نظام هسسای تمسسامی و شخصی هويت هسسای وقسستی

که رو اين از نه می نمايسسد، غسسيرممکن آن ها دادن قسسرار ترديد مورد می شوند، استوار

در انفجسساری موجب آن فروپاشی که دليل اين به بلکه می کنند، تأييد را آن شواهد

.است پايه ها از مهم تر گاهی سقف تاريخ، در. شد خواهد اجتماعی و شخصی ابعاد



باورصنعتومجیاجی

اما هسسستند، خيسسالی می کنند ايجسساد هسسويت و معنا ما بسسرای که داسسستان هايی تمسسام

واقعی را داستان مردم تا کرد بايد چه پس. کنند باور را آن ها تا دارند نياز انسان ها

بسساور اين اما کنند، باور را داستان می خواهند مردم چرا که است واضح کنند؟ حس

سسسال هسسزاران همسسان از شسسامان ها و کشيشان می گيرد؟ صورت چگونه به واقع کردن

که است جسسادويی عمل يک دينی تشريفات. تشريفات: کردند کشف را پاسخ پيش

ادای تشسسريفات ذات. می کند واقعی را خيسسالی و مشسسخص، و انسستزاعی غير را انتزاع

(۵).می باشد ،!«است ب همان الف الترجی، مجی اجی» سحرآميز کلمة

چطور می توان مسيح را برای پيروانش زنده کرد؟ کشيش در مراسم کليسايی يک

تکه نان و يک ليوان شراب با خود می آورد و اعالم می کند که آن نان گوشت مسسسيح و

شراب خون مسيح است، و مؤمنين با خسسوردن و آشسساميدن آن هسسا بسسا مسسسيح محشسسور

می شوند. با چشيدن مسيح در دهان، عماًل چه چيز واقعی تری می تواند وجسسود داشسسته

یليخت ‐باشد؟ کشيش به طور سنتی اين اعالن های جسورانه را به زبان التين  زبان باسسستانی
یليخت ‐دين، قانون و رازهای زندگی  ادا می کرد. کشيش در برابر چشمان شسسگفت زدة جمسسع
رعيت ها تکه نانی را به هوا بلند می کرد و اعالم می کرد »اين جسم است«، »هو کسسست

Hoc  کورپوس« ) est corpusو آنگاه نان فرضی به گوشت مسيح بدل می شد. »هو ،)

کسسست کورپسسوس« در گسسوش رعيت هسسای بی سسسواد، کسسه بسسه زبسسان التين هم صسسحبت

نمی کردند، به »هوکوس پوکوس« )اجی مجی الترجی( شسسنيده می شسسد، و بدين گونسسه

اين کالم نيرومند زاده شد، که می توانست قورباغه ای را به يسسک شسساهزاده و يسسک کسسدو

(۶)تنبل را به کالسکه تبديل کند.

هزار سال قبل از تولد مسسسيحيت، هنسسدوهای باسسستان از ترفنسسد يکسسسانی اسسستفاده

 تشريفات قربانی کردن يک اسب را به عنسسوان تحقسسقبريهادارانياکا آپانيشادمی کردند. 

تمامی داستان کهکشان تعبير می کند. ساختار متن »اجی مجی الترجی، السسف همسسان

ب است!« می گويد: »سر اسب قربانی، طلوع خورشيد است، چشمانش خورشيد اسسست،

نيروی حياتی اش هوا است، دهان بازش آتشی است که وايس وانارا ناميسسده می شسسود، و

ٔهجسم اسب قربانی سال است ...اندام هايش فصل ها هستند، مفصسسل هايش نقط اتصسسال
ميان ماه ها و هفته ها هستند، پاهايش روزها و شب ها هستند، استخوان هايش ستارگان



هستند، و گوشتش ابرها هستند ... خميازه اش رعد و برق است، تکان بسسدنی اش غسسرش

(۷)صاعقه است، ادرارش باران است و شيهه اش صوت است«

تقريبًا هر چيزی می تواند به تشريفات بدل شود و با حرکات دنيسسوی، مثسسل روشسسن

کردن شمع، به صدا درآوردن ناقوس يا تسبيح انسداختن يسک معنسای عميسق مسذهبی

به وجود آورد. همين امر می تواند در مورد اشارات جسمانی صادق باشد، سر خم کردن،

خود را به خاک انداختن، يا چسباندن کف دست ها به هم. هر شکلی از پوشش سسسر، از

عمامة سيک ها گرفته تا حجاب مسلمانان، آنچنان بار معنايی يافته که طی صدها سال

به جدال های خونين انجاميده است.

غذا هم می تواند از بار ارزشی غذايی خود بسيار فراتر رود، و  مفهومی معنسسوی بسسه

خود بگيرد، حال می خواهد تخم مرغ عيد پسساک باشسسد کسسه سسسمبل  زنسسدگی جديسسد و

رستاخيز مسيح می شود يا گياهان تلخ و نان فطير باشد که يهوديان بايد در عيد فصح

بخورند تا بردگی خود در مصر و رهايی معجزه آسای خود را به يسساد آورنسسد. بسسه سسسختی

می توان به غذايی برخورد که تفسيری سمبليک در آن نباشد. بدين شکل يهوديان در

روز سال نو عسل می خورند تا سالی که در پيش است برای شان شسسيرين شسسود. آن هسسا

کلة ماهی می خورند تا مثل ماهی مفيد باشند و به جای پس رفتن به پيش روند، و انار

می خورند تا اعمال نيکوی آن ها مثل دانه های انبوه انار زياد شود.

تشريفات مشابهی برای اهداف سياسی نيز به کار گرفته شده اند . طی هسسزاران سسسال

تاج و تخت و خدمه معرف پادشاهی ها و تماميت امپراتوری ها بوده اند، و ميليون ها نفسسر

در جنگ های خشونت بار کشته شده اند  تا وسيله ای برای رسيدن به  »تسساج« و »تخت«

شوند . دادگاه هسسای پادشسساهی ها معاهسسده های بسسسيار مفصسسلی را تنظيم کرده انسسد تسسا بسسا

پيچيده ترين مراسم مذهبی سازگار شود. در ارتش انظباط و تشريفات جدايی ناپذيرنسسد

و سربازان از دوران روم باستان تا کنون ساعات بی شماری را صرف مارش هسسای منظم،

سالم های نظامی به فرماندهان و برق زدن چکمه های شان کرده اند. نسساپولئون به خسسوبی

دريافت که می تواند مردان را با يک روبان رنگارنگ وادارد تا خود را قربانی کنند.

او. نکرد درک را تشريفات سياسی اهميت کنفوسيوس از بهتر هيچ کس شايد 

سياسسسی، ثبسسات و اجتماعی هماهنگی کليد عنوان به را( لی) تشريفات اکيد رعايت



کتسساب و ژو تشسسريفات تشسسفريفات، کتسساب مثل کنفوسيوسی،  کالسيک آثار. می ديد

بايد تشريفاتی چه که می کرد تشريح مفصلی جزئيات در تشريفات، و معاشرت آئين

استفاده مراسم برای که کشتی هايی تعداد در ادامه در نيز و دولتی، موقعيت هر در

بافته بايد که رداهسسايی رنگ و شسسود، نواخته بايد که موسسسيقی ادوات نوع می شوند،

سسريعًا کنفوسيوسی آموزگساران می شسسد، بحرانی دچار چين هرگاه. شود اجرا شوند،

که همسسان طور می دادنسسد، قسسرار سرزنش مورد را مسئولين توسط تشريفات در اهمال

بسسرق نه می گسسذارد، سسسربازان سسسستی حساب به را جنگی شکست ارشدی گروهبان

(۸).آن ها چکمه های

نشسسسان اغلب نسسسوين غسسسرب در تشسسسريفات به نسسسسبت کنفوسيوسی وسسسسواس

عميق تشسخيص گسواه شايد حقيقت در اين. است بوده کهنه پرستی و سطحی نگری

که نباشد تصسسادفی شسسايد. است انسسسانی طسسبيعت از کنفوسيوسی معتسسبر همسسواره و

کرة، همسايه، کشورهای در نيز و چين، در همه از قبل یليخت ‐ کنفوسيوسی فرهنگ های

.است کسسرده ايجسساد پايسسداری بسيار سياسی و اجتماعی ساختارهای یليخت ‐ ژاپن و ويتنام
.هسسستند عظيمی مانع تشريفات و آئين بدانيد، را زندگی غايی حقيقت بخواهيد اگر
آئين هسسستيد، اجتماعی هماهنگی و ثبات به عالقمند کنفوسيوس، همچون اگر، اما

.است وظيفه يک اغلب حقيقت. است ضرورت تشريفات و

.دارد اعتبسسار انسسدازه يک به يکم و بيست قسسرن در و باسسستان چين در امر اين
از بسسسياری برای. است باقی خود جای به نوين صنعتی دنيای در مجی اجی قدرت

تصسسوير است؛ خدا[ مترسک] شده، ميخ هم به که چوبی تکه دو ۲۰۱۸ سال مردم

ملت می پوشاند را مترسک بدن که پارچه ای تکه   و است انقالب ديوار روی رنگارنگ

ما تخيالت در فقط فرانسه زيسسرا بشسسنويد، يا ببينيد را فرانسه نمی توانيد شما. است

را« مارسسسه يز» ملی سرود و ببينيد را سه رنگ پرچم می توانيد قطعًا اما دارد، وجود

می تسسوان ملی سسسرود يک خواندن و رنگارنگ پرچم يک دادن تکان با پس. بشنويد

.داد انتقال لمس قابل واقعيت يک به انتزاعی داستان يک از را ملت

امسسروز و می کردند قربسسانی گرانبها اسسسب های مؤمن هندوهای پيش سال هزاران

سه معسسنی به) دارد نسسام تيرانگا هند ملی پسسرچم. می کنند توليد گرانبها پرچم هسسای

نهفتة مفهسسوم. است شسسده تشسسکيل سسسبز و سسسفيد زعفسسرانی، نوار سه از زيرا ،(رنگ



مردم آرزوهای و اميدها معرف» پرچم آن که می کند اعالم هند ۲۰۰۲ سال پرچم

جمله از و نفر چنسسدين اخسسير دهة پنچ طی. است ما ملی غرور سمبل و است هند

در رنگ سه پسسرچم تا کردند وقف را خسسود زنسسدگی خالصانه نظامی نيروهای اعضای

جمهسسور رئيس از نقل به پسسرچم نهفتة مفهوم (۹)«.درآيد احتزاز به خود شکوه تمام

:است چنين رادهاکريشنان، ساروه پالی هند، دوم

به نسسسبت بايد ما رهسسبران. است خودخسسواهی انکار نشان گر زعفرانی رنگ

رنگ. کنند کارشسسان وقف را خسسود و باشسسند بی تفسساوت مادی منفعت های

رهنمسسون حقيقت سسسوی به را ما که اسسست، روشسسنايی وسط در سسسفيد

زنسسدگی با ما رابطة و روان مسسان با ما رابطة نشان دهندة سبز رنگ. می کند

چسسرخ. است وابسسسته آن به ديگر زنسسدگی های تمسسام که اسسست، نبسساتی

يا حقيقت. است دهارما قانون چرخ سفيد نوار وسط در آشوکا ريسندگی

زير که باشد کسسسانی تمام اصول بر ناظر بايد پرهيزکاری يا دهارما ساتيا،

(۱۰).می کنند کار پرچم اين

در را دنيا پرچم های بزرگ ترين از يکی هند ناسيوناليست دولت ۲۰۱۷ سال در

بسسرانگيختن منظسسور به بلکه گذشتگی، خود از  و پرهيزکاری راستای در نه حرکتی،

اين طسسول. برافراشت  آتسساری، در پاکسسستان، و هند مسسرز در پاکسسستان، حسسسادت

مسستری ۱۱۰ ميلة يک فسسراز بر و بسسود مسستر ۲۴ آن عرض و متر ۳۶ خاص تيرانگای

پسسرچم اين(. می کسسرد؟ بسساره اين در فکسسری چه بسسود زنده فرويد اگر) شد برافراشته

را پسرچم قسوی بادهای متأسفانه. شود ديده هم الهور کالنشهر فاصلة از می توانست

بارها و بارها هند خزانة خسرج به پسرچم، که می کسرد حکم ملی غسرور و کردند پاره

فاضسسالب سسساختن صسسرف جای به را، کمياب منابع هند دولت چرا (۱۱).شود دوخته

بسزرگ بسسيار پرچم هسسای کسردن درست صسرف دهلی، فقيرنشين محالت در شهری

نمی تواند شسسهری فاضسسالب که می کند واقعی شسسکلی به را هند پرچم، زيرا می کند؟

.دهد انجام را کار آن

نسسوع مسسؤثرترين کسسردن قربسسانی. می کند مسسؤثرتر را تشريفات پرچم، مخارج خوِد

انکسسار را آن نمی تواند کسی. است دنيا در چيز واقعی ترين رنج زيرا است، تشريفات

باور را افسانه ای واقعًا مردم که کنيد کاری می خواهيد اگر. کند ترديد آن به و کند



داسسستان بسسرای رنج کسسردن نثسسار. کنند قربسسانی آن برای تا کنيد اغوا را آن ها کنند،

به شسسما اگر. می کند کفايت داستان بودن واقعی به شما کردن متقاعد برای معمواًل

گرسسسنگی لمس قابل احسسساس می کنسسد، حکم چنين خدا که بگيريد روزه دليل اين

را خسسود پاهسسای شما اگر.می کند عملی تمثالی يا مجسمه هر از بيش را خدا حضور

شسسما، چرخسسدار صسسندلی و شسسده قطع پاهای بدهيد، دست از ميهنی جنگ يک در

شسسما اگر پسسايين تر، سسسطح يک در. می کند سسسرودی و شسسعر هر از واقعی تر را ملت

ايتاليا از شسسده وارد باکيفيت پاستای يک به را محلی نامرغوب تر پاستای يک خريد

که می شود باعث که شود محسوب روزانه  کوچک قربانی يک می تواند دهيد، ترجيح

.کنند حفظ را ملی واقعی احساسی هم بازار در حتی مردم

که می کشسسيد رنج دليل اين به شما اگر. است منطق در سفسطه يک اين طبعًا

.است حقيقی شسسما بسساور که بسسود نخواهد اين بر اثبسساتی داريد، باور ملت يا خدا به
مايل مسسردم اغلب وجسسود، اين با می پردازيسسد؟ را خسسود سسساده لوحی بهسسای شما شايد

معين بسساور يک بسسرای آن ها فدية هرچه متعاقبًا،. هستند احمق که بپذيرند نيستند

قربسسانی اسرارآميز کيمياگری اين. بود خواهد قوی تر هم آن ها اعتقاد باشد، بزرگ تر

نيست الزم کشسسد، خسسود اقتدار زير به را ما کننده قربانی کشيش اينکه برای. است

است الزم بلکه جنسگ، در پسسيروزی نه و پسسول نه بساران، نه یليخت ‐ بدهد ما به چيزی که

ما کند، متقاعد رنج آور قربانی يک انجام به را ما بتواند او وقتی. بگيرد ما از چيزی

.افتاده ايم دامش به

به دسسست دوم فيسسات خودرو يک شما اگر. دارد کارآيی نيز تجارت دنيای در اين

شنيدن به حاضر که کسی هر پيش آن مورد در احتمااًل بخريد، دالر دوهزار قيمت

دالر هسسزار دويست قيمت به نو فسسراری يک اگر اما. می کنيد شسسکايت و گله باشسسد،

بسسسيار خسسودرو که دليل اين به نه سسسرود، خواهيد قصسسيده ها آن مسسدح در  بخريسسد،

که پرداخته ايد آن بسسرای سسسنگينی بهسسای چنان شما که رو اين از بلکه است، خوبی

در حتی. است دنيا در چيز تحسين برانگيزترين آن که می رساند باور اين به را شما

کسسردن، قربسسانی بسسدون که می داند ورتسسری يا مشسستاق رومئسسوی هر عاشقانه، داستان

معشسسوق تان کسسردن متقاعد برای تنها فديه. داشت نخواهد وجود هم حقيقی عشقی

کسسردن متقاعد بسسرای راهی همچسسنين بلکه هسسستيد، جسسدی شسما که بداند تا نيست



عشسساق از زنسسان که می کنيد گمسسان چرا. هستيد عاشق واقعًا شما که است خودتان

قربسسانی چسسنين يک عاشق وقتی بياورند؟ الماس حلقة برای شان که می خواهند خود

داشسته را آن ارزش که بسوده زنی بسرای که کند قسانع را خود بايد می کند، عظيمی

.است

بلکه شسسهيدان، خسسود بسسرای فقط نه اسسست، قانع کننسسده بسسسيار خسسود کسسردن فدا

بدون بتوانند که هستند کمی انقالب های يا ملت ها خدايان،. ناظران برای همچنين

اسسسطورة الهی، نمسسايش که می دهيد جسسرأت خسسود به اگر. بمانند پايسسدار شسسهدا

نعسسره شسسما سر بر بالفاصسسله ببريسسد، سسسؤال زير را انقالبی داسسستان يا ناسيوناليسسستی

آيا! کرديد جسسريحه دار شده اند، کشته راه اين در که را شهدايی شما» که می کشند

که می کنيد فکر آيا مردنسسد؟ پوچ و هيچ برای آن ها که بگوييد می کنيد جرأت واقعًا

«بودند؟ احمق قهرمانان اين

می رسسسد، خود اوج نقطة به عاشورا روز در شيعه مسلمانان برای کيهانی نمايش

در(. ميالدی اکتسسبر دهم) هجسسرت از پس سال يک و شصت محرم، ماه دهم يعنی

گسسروه و علی ابن حسسسين پيغمسسبر، محمد نسسوة غاصب ملعسسوِن يزيد سربازان روز آن

شسسيعيان بسسرای حسين شهادت. کردند عام قتل عراق کربالی در را پيروانش معدود

همانند. شد بسسدل سسستمگر و سسستمديده و شر و خسسير ميان نبرد جاودانی سمبل به

بسسازآفرينی را عيسی شسسفقت  از تقليد و عيسی شدن مصلوب نمايش که مسيحيان،

بازآفرينی را حسينی عاشورای نمايش و حسين شفقت از تقليد هم شيعيان کردند،

در يعنی می آيند، هم گرد کربال مقدس زيارتگاه در شيعه ميليون ها هرساله. کردند

عسسزاداری مراسم عاشسسورا روز در دنيا سراسر شيعيان و شد،  شهيد حسين که جايی

خود بدن قمه با و می زنند شالق زنجير تازيانة با را خود مواردی در و می کنند به پا

.می برند را

آيت اهلل. نمی شسسود معين زمسسان يک و مکسسان يک به محسسدود عاشورا اهميت اما

که گفته اند خسود پسيروان به کسرات به بی شسماری شسيعی رهبران و خمينی روح اهلل

هر به کسسربال در حسين شهادت اين بنابر (۱۲)«است کربال جا هر و عاشورا روز هر»

اغلب که بنگريم چنين بايد حتی و می دهد معنا زمانی هر در و جايی هر در واقعه،

خسسود به اگر. دارد شر و خسسير ميسسان کيهانی عظيم برنبرد تأثيری روزمره تصميمات



می کنند گوشسسزد شما به را کربال بالفاصله کنيد، ترديد داستان اين به دهيد جرأت

.گيرد صورت می تواند که است تعرضی بدترين حسين شهادت تمسخر يا ترديد و

خسسود کسسردن قربسسانی خواهسسان مسسردم و هسسستند کمياب شهيدان اگر اينکه، يا و

را ديگسسری خسسود جسسای به تا وادارد را آن ها می تواند کننده قربانی کشيش  نيستند،

کنيسسد، قربسسانی بسساآل  انتقسسامجوی خدای برای را انسانی می توانيد شما. کنند قربانی

اعسسدام را زناکار زنان بسوزانيد، آتش در مسيح عيسی بزرگ تر هدف برای را ملحدی

.بفرسسستيد گسسوالگ به را طبقسساتی دشسسمنان اينکه يا و گفت، چسسنين اهلل زيرا کنيد،
می شود، ايجاد قربانی کيمياگری توسط که مختصری تغيير بکنيد، را کار اين وقتی

معينی داستان برای را رنج شما وقتی. گذاشت خواهد شما بر را خود جادويی تأثير

حقيقی داسسستان يا: »می گيرد قرار شما مقابل در گزينه ای می کنيد، هموار خود بر

تحميل ديگسسری بر را رنج شسسما وقسستی«. هستم ساده لوح احمق يک من يا و است،

يک من اينکه يا و اسسست، حقيقی داسسستان يا: »داريد گزينه يک هم بسساز می کنيد،

احمق که بپسسذيريم نمی خسسواهيم ما که آنجا از درست و«. هسسستم بی رحم جنايتکار

می دهيم ترجيح پس کنيم، اعتراف نيز خود بودن جنايتکار به نمی خواهيم هستيم،

.است حقيقی داستان که کنيم باور تا

زن يک به دروغين طسسبيب يک ايسسران، در مشسسهد، شسسهر در ۱۸۳۹ مسسارس در

و بکشد را سسسگی اگر که کرد توصيه می برد، رنج پوستی بيماری يک از که يهودی،
شسسيعی شسسهر يک مشسسهد. شد خواهد درمسسان بشويد، سگ آن خون در را دستانش

عاشورا مقدس روز در را وحشتناک درمان راه آن زن که شد چنين و است مقدس

زن که کردند بساور چسسنين و کردند نظسساره را زن کار اين شيعه تعدادی. برد کار به

تسسوهين اين تصور غيرقابل خبر. است کشته کربال در شهادت تمسخر برای را سگ

که عصسسبانی جمعيت يک. پيچيد مشسسهد خيابان هسسای در سسسرعت به مقدسسسات به

کنيسة بسرد، هجسسوم نشسين يهسودی منطقة به بسود، شده تحريک محلی امام توسط

سسسپس. رسسساند قتل به محل در را يهسسودی شش و سی و کشسسيد آتش به را محل

يا: گرفتند قسسرار جسسدی گزينة يک مقابل در مشسسهد يهسسودی باقی مانسسدگان تمسسام

به مشسسهد اعتبسسار بر شسسوم حادثة اين. شسسوند کشسسته يا و بگروند اسالم به بالفاصله

(۱۳).نگذاشت چندانی تأثير« ايران روحانی پايتخت» عنوان



معابد در وحشت آور مراسم معمواًل می کنيم، فکر انسان ها کردن قربانی به وقتی

که می کسسنيم اسسستدالل چسسنين کلی طسسور به و می آيد نظرمسسان در آزتک يا کانانيت

مقايسه در يگانه پرستان، حقيقت در. داد پايان نفرت انگيز اعمال اين به يگانه پرستی

گسسسترده تری بسسسيار ابعاد در را انسان ها کردن قربانی  تعددپرست، فرقه های اغلب با

هويتزی لوپوچسستی يا بسساآن پسسيروان با مقايسه در اسسسالم، و مسسسيحيت. کردند عملی

اشسسغال گران که زمسسانی در. کشسستند خسسدا نسسام تحت را بيشسستری بسسسيار انسسسان های

به تمسسامی آزتک و اينکا خسسدايان پيشسسگاه در را انسسسانی کردن هسسای قربانی اسپانيايی

.می انداخت آتش در گروه گروه را ملحدين اسپانيا در عقايد تفتيش کردند، متوقف

قسالب در هميشه و دهد رخ ابعسساد و اشسسکال تمسامی در می تواند کسسردن قربسانی

مثسسال، بسسرای. نمی کند خودنمسسايی خسسونين برنامه هسسای و به دست کسسارد کشيش های

واژة لغسسوی معسسنی) می کند ممنسسوع سسسابات مقسسدس روز در را سسسفر و کار يهوديت

جمعه غسسروب در سسسابات(. است« کن اسسستراحت» يا« نکن حسسرکت« »سسسابات»

از پرهسسيز ارتسسدکس يهوديسسان ميان در و دارد ادامه شنبه غروب تا و می شود شروع

اين در. )دارد وجسسود تسسوالت در تسسوالت کاغذ کندن حتی جمله از کاری، هر تقريبًا

چسسنين آن ها و است بسسوده جريان در ديده آموزش خاخام های ميان بحث هايی مورد

نتيجه در و می شسسکند را سسسابات تسسابوی تسسوالت کاغذ کنسسدن که کرده اند جمع بندی

از بايد کنند، پاک توالت در را خود سابات مقطع در  می خواهند که مؤمن يهوديان

((۱۴).باشند داشته آماده و کنده را کاغذ آن قبل

تمسسام حتی و سکوالر يهوديان می کنند سعی اغلب مذهبی يهوديان اسرائيل، در

ارتسسدکس احسسزاب که آنجا از. کنند وادار تابوها اين به کسسردن عمل به را آتئيست ها

سسسال ها گذشت طی اما می کنند، برقرار را اسرائيل سياست در قدرت تعادل معمواًل

مقطع در فعاليت ها انسواع تمسسام ممنسوعيت در را بسياری قوانين شده اند  موفق آن ها

نقلية وسسسايل از اسسستفاده نتوانسسستند آن ها اگرچه. برسسسانند تصويب به سابات زمانی

موفق عمسسومی نقل و حمل کسسردن ممنوع در اما کنند، ممنوع سابات در را شخصی

را جامعه بخش هسسای ضسسعيف ترين عمسسدتًا سراسسسری ملی مسذهبی فدية اين. بوده اند

کارگر طبقة مردم برای هفته روز تنها شنبه وقتی ويژه به می دهد، قرار حمله مورد

سسسفرهای و دور دوسسستان خويشسساوندان، ديسسدار و سسسفر آزادی می توانند که است



جديسسدش خودرو از استفاده برای ثروتمند مادربزرگ يک. باشند داشته را توريستی

فقسسير مسسادربزرگ يک اما ندارد، مشکلی هيچ ديگر شهر يک در نوه اش ديدار جهت

.نمی کند کار قطاری و اتوبوس هيچ زيرا ندارد، امکانی چنين

اعتقساد شسهروند، هسزار صسدها بر دشسواری هايی چنين تحميل با مذهبی احزاب

اما نمی شود، ريخته خونی هيچ اگرچه. می کنند تحميل آن ها بر را يهوديت خشک

خيالی داستان يک فقط يهوديت اگر. می شود قربانی بسياری شهروندان سعادت باز

می شسسود مادربزرگی مانع که است احساسات از عاری و بی رحمانه چيزی پس است،

و بروند سسساحلی به تا می شسسود فقسسير دانش آمسسوزان مسسانع يا برود نوه اش ديدار به تا
می گويند جهانيان به و خود به کارهايی چنين انجام با مذهبی احزاب. کنند تفريح

دليل هيچ بسسدون آن ها که مسسورد اين در. دارند اعتقاد يهودی داستان به به واقع که

می کنيد؟ فکری چه می برند، لذت مردم آزار از موجهی

تمسسام جايگزين اغلب بلکه می کند، تقويت داستان به را شما باور تنها نه فديه 

را آرمان هايی بشری بزرگ داستان های اغلب. می شود هم آن قبال در شما تعهدات

مسسسيحی تعسسداد چه. ناتوانند آن ها کسسردن متحقق از مسسردم اکسسثر که می کنند طرح

نکرده انسسد؟ طمع يا نگفته اند دروغ هرگز و کرده انسسد، عمل دقيقًا فرمان ده به به واقع

گذشسستگی ازخسسود و خودخسسواهی غسسير مرحلة به بسسودا آئين پسسيروان از تعسسداد چه

نيسساز از بيش و کرده اند کسسار توان شسسان انسسدازة به سوسياليست تعداد چه رسيده اند؟

برنداشته اند؟ واقعی شان

روی حل راه عنسسسوان به فديه به آرمان هسسسا، کسسسردن متحقق از نسسساتوان مسسسردم،

با گاه گسساه شود، درگير مالياتی کالهبرداری يک در هندو يک است ممکن. می آورند

متقاعد را خود اما کند، بدرفتاری خود مسن والدين با و کند برقرار رابطه فاحشه ها

معبد يک سسساختن بسرای گناهسسانش عسسوض در زيرا است، زاهدی بسيار فرد که کند

يکم و بيست قسسرن در کهن، دوران همانند درست انسان ها. می کند اعطا پول هندو

.می يابند کردن قربانی در را زندگی معنای اوقات بيشترين در هم



هويتسبد

آن ها. می کردند حفسساظت خسسود قربانيسسان از يونانی ها و کانانيت ها باسسستان، مصسسريان

ديگسسری که بودند اميسسدوار می خسسورد، شکست يکی اگر و داشسستند بسسسياری خدايان

غسسروب و زمين الهة بسسرای ظهر خورشسسيد، خدای برای صبح آن ها پس. شود موفق

نکسسرده زيسسادی تغيسسير نسسيز اين. می کردند قربسسانی شسسياطين و پريان از انبوهی برای

يا باشسسد، يهسسووا خسسواه یليخت ‐ دارند باور امروزه مردم که خدايانی و داستان ها تمام. است

است دليل اين به. هستند تناقض و ابهام از مملو ناقص، یليخت ‐ انقالب يا و ملت مامون،

جای به و می کنند، داستان يک تنها مصروف را خود اعتقاد تمام ندرت به مردم که

ديگسسری به يکی از نياز به بنا و دارند هويت چندين و داستان چندين از سبدی آن

و جوامع تمسسام تقريبسسًا ذاتی شسسناختی، ناهمخوانی هسسای چسسنين. می شسسوند متوسل
.هستند جنبش ها

به تنسسدی کليشسسه ای اعتقاد که بگيريد نظر در را چای حزب معمولی حامی يک

يک و رفسساه حکسومت سياسست های به نسبت سرسختانه ای مخالفت و مسيح، عيسی

به تا خود کردن مسلح به جای مسيح، آيا. دارد ريفل ملی انجمن به عميق وفاداری

که می رسد نظر به اينجا در نمی داشت؟ فقرا به کمک برای بيشتری اشتياق دندان،

و دارد بسسسياری محفظه هسسای و کشوها انسان مغز اما باشد،  نداشته وجود هماهنگی
با می تسسوان صسسورت، همين به. نمی کنند صحبت يکديگر با عصبی ياخته های برخی

آينسسده انقالب به کمی بسساور که شد روبه رو سسساندرز بسسرنی حاميسسان از زيسسادی تعداد

به سادگی آن ها. دارند اعتقاد خردمندانه سرمايه گذاری اهميت به حالی که در دارند،

در خسسود سرمايه گذاری های بحث به دنيا در ثروت ناعادالنة توزيع بحث از می توانند

.بپرند استريت وال

يک تنها هيچ کس. باشد داشسسته هسسويت يک فقط می تواند سسسختی به کسی هر

و گذشسسته در اما. نيست کاپيتاليست يک فقط يا ايتاليسسايی يک فقط يا مسسسمان،
به فقط بايد مسسردم که می کند اصسسرار که يسسافت می تواند را متعصبانه ای آئين اکنون

اخسسير نسل های طی. باشند داشته هويت يک فقط و باشند داشته باور داستان يک

مسسردم که داشت اصسسرار فاشيسم. است بسسوده فاشيسم متعصبانه ای آئين چنين يک

باشسسند، داشسسته باور ديگری داستان به ناسيوناليستی، داستان به اعتقاد جز به نبايد،



ناسيوناليسست ها تمسام. باشسسند داشسته ناسيوناليسستی هسسويت جز به هويستی نبايد و

و دارند خود ملت داستان به عميقی اعتقاد ناسيوناليست ها اغلب. نيستند فاشيست
می کننسسد، تأکيد خسسود ملت قبال در يگانه تعهدات و خود ملت يگانة قابليت های بر

وجسسود خودشسسان ملت از بيشسستری چيزهسسای دنيا در که می پذيرند وجسسود اين با اما

و ايتاليا ملت به نسسسبت خاصی تعهسسدات با باشسسم، ايتاليسسايی يک می توانم من. دارد
يک سوسياليسست، يک می تسوانم من. باشم هم ديگسری هويت هسسای دارای کماکسان

از کسسدام هر و  باشم گياهخوار يک و پژوهشگر يک پدر، يک همسر، يک کاتوليک،

با تضاد در من تعهدات از برخی و می کشاند متفاوتی مسيرهای به مرا هويت ها اين

است؟ آسان زندگی گفته کسی چه خب، اما. می گيرند قرار يکديگر

تمسسام انکسسار با را، زنسسدگی می خواهد که است ناسيوناليسسسمی همسسان فاشيسم

زيسسادی آشسسفتگی های اخيراً. کند ساده تر خيلی خود برای ديگر، تعهدات و هويت ها

دوست که را آنچه هر مسسردم. است داشسسته وجسسود فاشيسم دقيق مفهسسوم تفسير در

به يسسافتن تسسنزل خطر معسسرض در واژه اين. می نامند« فاشيست» باشسسند، نداشسسته

معنای واقع به پس. گيرد قرار استفاده مورد هدفی هر برای بتواند که است واژه ای

يگانه من ملت که می آموزد من به ناسيوناليسم که آنجا خالصه، به طور چيست؟ آن

از برتر من ملت که می گويد فاشيسم دارم، آن قبسسسسال در خاصی تعهد من و است

مهم چسسيز تنها من ملت. هسسستم مديون خود انحصاری وظايف در من و است همه

منسسافع که فسسردی يا گروه هر منافع برای اولويتی نبايد هرگز من و  است جهان در

شسسرايط که نمی کند تفسساوتی حال. خودم ملت منافع جز به شوم، قائل دارد ديگری

عظيمی تسسيره روزی ناچيزی سود برای که است آن بر من ملت اگر حتی. باشد چه

بسسرای ترديدی هيچ نبايد من کند، تحميل دور کشور يک در بيگانه ميليون ها بر را

.هستم پست خائن يک من اين صورت غير در. دهم راه خود به ملتم از حمايت

.بکنم را کسسار اين بايد بکشسسم، را نفر ميليون ها که بخواهد من از من ملت اگر
.بکنم را کسسار اين بايد کنم، قربسسانی را خسسانواده ام من که بطلبد چنين من ملت اگر
همين بايد من کنم، پشت زيبسسايی و حقيقت به من که بداند ضروری من ملت اگر

.بکنم را کار



که می داند فاشيست يک چطسسور می کنسسد؟ ارزيسسابی را هنر فاشيست يک چطور

آن اگر. دارد وجسسود معيسسار يک فقط. است سسساده خيلی بسسد؟ يا است خوب فيلمی

جهت در فيلم اگر اما. است خسسوبی فيلم پس باشسسد، ملی منسسافع خسسدمت در فيلم

که می گيرد تصميم چطور فاشيست يک و. است بدی فيلم پس نباشد، ملت منافع

کودکسسان به. می بسسرد به کسسار را معيار همان او بياموزد؟ فرزندانش به بايد چيزی چه

(۱۵).ندارد اهميتی حقيقت. می کند خدمت ملت منافع به که بياموز را چيزی همان

دشواری معماهای که دليل اين به فقط نه است، جذاب بسيار ملت ستايش اين

که کنند گمسسان مردم تا می شود باعث که رو اين از همچنين بلکه می کند، ساده را

حسسوادث. دارند تعلق یليخت ‐ خودشسسان ملت يعنی یليخت ‐ دنيا در چيز زيباترين و مهم ترين به

خط اين دهشسست انگيز پيامسسدهای نشسسان گر هولوکاست و دوم جهانی جنگ هولناک

می کننسسد، صسسحبت فاشيسم زيان هسسای مسسورد در مسسردم وقتی متأسفانه. است فکری

ترسناک ديو يک عنوان به را فاشيسم مايلند زيرا نمی کنند، ادا را مطلب حق اغلب

است فاشيسم بسارة در چيزی چه که دهند توضيح بتوانند اينکه بدون کنند، ترسيم

آنکه بسسدون مسسردم گسساهی که است دليل اين به. است کننده اغوا حد اين به تا که

می کنند فکر خسسود با مسسردم. می پذيرند را آن کننسسد، درک را فاشيستی انديشه های

می کنم نگسساه آينه در خسسود به من وقسستی و است زشت فاشيسم که می شد گفته»

.«باشم فاشيست يک نمی توانم من پس می بينم، زيبا بسيار چيزی

و زشت را بد آدم های وقتی که است هاليوودی فيلم های اشتباه شبيه کمی اين
معمسسواًل آن ها. ويسسدر دارت ساورون، لورد والدمورت، مثل یليخت ‐ می کنند ترسيم خسيس

که آنچه. وفادارشسسان حاميان مهم ترين به نسبت حتی هستند، ناخوشايند و بی رحم

کسی چسسرا که است اين کنم درک نمی تسسوانم هرگز فيلم هسسايی، چنين ديدن با من

.کند پيروی والدمورت مثل نفرت انگيزی موجود از تا شود اغوا بايد

می تواند و نيست زشت ضسسرورتًاً واقعی زنسسدگی در شسسرير که است اين مشسسکل

است دليل اين به و می دانسسست، هسساليوود از بهتر را اين مسيحيت. باشد زيبا خيلی

است رو اين از. کند ترسسسيم جذاب را شيطان تا است مايل مسيحی سنتی هنر که

هم دليل همين به و. است دشسسوار خيلی شسسيطان اغواهسسای مقابل در مقسساومت که

می کنيسسد، نگاه آينه در فاشيسم به وقتی. است دشوار فاشيسم با مواجهه که هست



آينه در ۱۹۳۰ دهة در را فاشيسم مردم وقتی. نيست زشت اصاًل می بينيد که آنچه

در روسی ها امروز اگر. می ديدند دنيا در چيز زيباترين عنوان به را آلمان می ديدند،

اسسسرائيلی ها اگر و. می بينند دنيا در چسسيز زيبسساترين را آن کنند، نگاه فاشيست آينة

سسسپس. می بينند دنيا در چسسيز زيبسساترين را اسسسرائيل بنگرنسسد، فاشيست آينة در

.بيابند زيبا جمع آن درون در را خود می خواهند

دسسسسته يک» معسسسنی به و می آيد« فاشسسسيس» التين واژة از« فاشيسم» واژة

و سسسبعانه ترين از يکی بسسرای بی شسسکوه سسسمبلی شسسبيه بيشسستر که اسسست،« ميله
.دارد بدشسسگون و عميق معنسسايی اما است، جهان تاريخ در ايدئولوژی ها کشنده ترين

وقسستی اما. شکست را آن می تسسوان سسسادگی به و است ضسسعيف خيلی تنها ميلة يک

شکسسستن ديگر آنگسساه شسود، فاشيس يک تا می بنديد هم به را زيادی ميله های شما

پی آمد فسسرد يک عمل که است معسسنی بسسدين اين. می شسسود غسسيرممکن تقريبسسًا آن

از (۱۶).شد خواهند قدرتمند بسيار شوند، يکپارچه افراد که زمانی اما ندارد، چندانی

و دارند بسساور فسسردی منسسافع بر جمعی منسسافع دادن اولسسويت بر فاشيسسست ها رو اين
را پيوسسسته هم به مجموعة يک شکسسستن يارای تنهايی به ميله ای هيچ که معتقدند

.ندارد

ديگسسری و می رسد انتها به« ميله مجموعه» يک  کجا  نمی دانيم هيچ گاه طبعًا

از جسسزئی خسسودم که ميلسسه، دسته يک عنوان به را ايتاليا بايد من چرا. می شود آغار

ايسسالت نبينم، هم را فلورانس شهر نبينم، هم را خود خانوادة چرا ببينم؟ هستم، آن

نسسوع نسسبينم؟ هم را انسان گونة تمام و نبينم هم را اروپا قارة نبينم، هم را توسکانی

خانواده ام، قبال در تعهداتی حقيقت در من که می گويد من به ناسيوناليسم ماليم تر

.دارم ايتاليا قبسسال در خاصی تعهدات که همان طور دارم، بشر تمام و اروپا فلورانس،
.هستند ايتاليا به تنها مطلق، وفاداری طلب در ايتاليايی فاشيست های برعکس، اما

ايتاليايی ها اغلب او، فاشيست حسسزب و موسسسولينی تالش هسسای بهسسترين علسسيرغم

دسسستگاه. بودند بی اشسستياق خانواده های شسسان از بسساالتر ايتاليا دادن قسسرار به نسسسبت

هم هيتلر حسستی اما داد، انجسسام پردامنه تسسری بسسسيار فعاليت آلمان در نازی تبليغاتی

در حتی مردم،. کنند فراموش را ديگر گزينة داستان های تا وادارد را مردم نتوانست

چند هميشه حکومسستی، رسسسمی داسسستان بر عالوه نازی، حکومت روزهای سياه ترين



روشن کسساماًل ۱۹۴۵ سسسال در امر اين. می کردند حفظ خود برای را کمکی داستان

سسسسال دوازده از بعد آلمانی ها از بسسسسياری که کسسسرد فکر چسسسنين می تسسسوان. شد

جنگ از پس زنسسدگی به دادن معنا در را خود توان بايد نازی ها مغزی شست وشوی

يک بر را خسسود اعتقسساد تمسسام آن ها اين که به توجه با. باشسسند داده دست از کسساماًل

داسسستان آن اگر بيفتد می توانست اتفسساقی چه بودنسسد، کسسرده معطسسوف بزرگ داستان

جايی آن ها. بازيافتند را خود شگفت انگيزی سرعت با آلمانی ها اغلب اما شود؟ نابود

از زيادی زمان و بودند داشته نگه را دنيا بارة در ديگری داستان های خود اذهان در

بسسرلين، مردم که بود نگذشته کرد، شليک خود مغز در گلوله ای هيتلر که لحظه آن

بسسرای جديسسدی معناهسسای و کردند اختيسسار جديسسدی هويت هسسای مسسونيخ و هامبورگ

.آفريدند زندگی شان

نزديک و یليخت ‐ گااليترها یليخت ‐ حسسزبی محلی رهبران از درصد بيست حدود حقيقت، در

حسسدود که است معسسنی بسسدين اين اما (۱۷).کردند خودکشی ژنرال ها از درصد ده به

خوشسنود کساماًل خسود زنسدگی از ژنرال ها از درصد نسود و گااليترها از درصد هشتاد

نه و شدند ديوانه نه اس اس رده های در حتی نازی، مأمورين عظيم اکثريت.  بودند

.شدند بدل بيمه شرکت کارمند و دکتر معلم، کشاورز، به آن ها. کشتند را خود

.نيست واحد داسسستان يک به وفاداری بر قطعی آزمونی خودکشی حتی درواقع،
تسسدارک پسساريس در را انتحسساری عمليات چندين اسالمی دولت ۲۰۱۵ نوامبر ۱۳ در

اين که دادند توضسسيح متعصب گروه هسسای. شد منجر نفر ۱۳۰ مسسرگ به که ديسسد،

سسوريه در اسسالمی دولت فعالين کردن بمباران به بود پاسخی انتقام جويانه عمليات

چسنين انجسام جسرأت فرانسه که اميد اين به و فرانسسه، هوای نيروی توسط عراق و

که کسسرد اعالم همزمسسان اسسسالمی دولت (۱۸).باشد نداشسسته آينسسده در را بمباران هايی

اکنون و هستند شهيد شدند، کشته فرانسه هوايی نيروی توسط که مسلمانانی تمام

.هستند برخوردار بهشت در ابدی کاميابی نعمت از

کشسسته شسسهدای اين در واقع اگر. نمی آيد در جسسور عقل با که است چيزی اينجا

برای بايد کسی چرا پس هستند، بهشت در اکنون فرانسه هوايی نيروی توسط شده

به مسردم فرسستادن بسرای چسيزی؟ چه بسرای دقيقًا انتقام بگيرد؟ انتقام موهبت اين

در دالر ميليسسون يک شسسما عزيز بسسرادر که شويد باخبر االن همين شما اگر بهشت؟



به را بخت آزمسسايی بليط هسسای فسسروش کيوسسسک های بايد آيا شسسده، برنده بخت آزمايی

دليل اين به فقط می بريسسد، يسسورش پسساريس به چرا پس کنيد؟ منفجر انتقام عالمت

بهشت به يکطرفه بليط يک با را شسسما بسرادران از معدودی فرانسه هوايی نيروی که

بمب های فرانسه تا شويد آن از مانع بخواهيد شما که است اين بدتر حتی فرستاد؟

بهشت به کمسستری مسسسلمانان صسسورت اين در زيسسرا کنسسد، روانه سسسوريه به بيشسستری

.شد خواهند فرستاده

به واقع اسسسالمی دولت مجاهدين که کنيم نتيجه گيری می شويم وسوسه اينجا ما

در وقسسستی آن ها که است دليل اين به. می روند بهشت به شسسسهدا که ندارند بسسساور

اين در اما. می شسوند عصسبانی می شسوند، کشسته و می گيرند قسرار بمبساران معسرض

تکه تکه مشسستاقانه را خسسود و می بندند بمب خسسود به آن ها از بعضی چسسرا صسسورت،

بسساور متنسساقض داسسستان دو به آن ها که است اين پاسخ يقين، احتمسسال به می کنند؟

که به طسسوری. باشسسند کسسرده فکر هم با آن دو ناخوانسسايی به چندان آنکه بدون دارند،

.نمی کنند صحبت هم با عصبی ياخته های برخی شد، اشاره قباًل

در اسسسالمی دولت سسسنگرهای فرانسه هسسوايی نسسيروی آنکه از پيش قسسرن هشت

کسرد، تسخير را ميانه خاور فرانسوی ديگر ارتش يک کند، بمباران را عراق و سوريه

صليبی، جنگ های. شد شناخته« هفتم صليبی جنگ» به آيندگان برای بعدها که

به مصر کسسردن تبسسديل و نيل درة تسخير اميد به نهم، لويی مقدس، شاه رهبری به

شکست منصسسور نسسبرد در آن ها وجسسود اين با. شد برپا مسسسيحی دفسساعی ديسسوار يک

ژان نسسام به صليبی جنگ جوی يک. شدند اسير صليبی جنگ جويان اکثر و خوردند

آن ها و خسسورد شکست نسسبرد وقتی که نوشت خاطراتش دفتر در بعدها ژوا ن ويل دو

تصسسميم اين با نمی تسسوانم من» گفت مسسردانش از يکی شوند، تسليم گرفتند تصميم

صسسورت اين به. بکشسسند را ما همة که دهيم اجازه می کنم توصيه من. باشم موافق

ما از هيچ کسسدام» که می دهد توضيح خشکی به ژوان ويل«. رفت خواهيم بهشت به

.نپذيرفتند آن ها چسسرا که نمی دهد توضيح ژوان ويل (۱۹)«.نکردند اعتنا او توصية به
يک قصد به را، فرانسه در خسسود راحت خانه های که بودند مردانی اينها همه، اين با

به که دليل اين به عمسسدتًا بودنسسد، کسسرده تسسرک ميانه خاور در مخاطره آميز ماجرای

ابدی رحمت با لحظه ای فقط که وقتی چرا پس. داشتند باور ابدی رستگاری وعدة



جنگ جويسسان چه اگر ظسساهراً شسسوند؟ مسسسلمانان تسليم دادند ترجيح داشتند، فاصله

تسرجيح حقيقی لحظة در اما داشستند، بساور بهشت و رسستگاری به مشتاقانه صليبی

.کنند نظر صرف آن از دادند

السينوردرفروشگاهی

اما داشسته اند، بساور داسستان چنسدين به همزمان تاريخ طول در انسان ها تمام تقريبًا

عسسدم اين. نبوده اند متقاعد آن ها بسسودن حقيقی به نسسسبت کامل به طسسور هيچ گسساه

تقسسوای يک را ايمسسان اديسسان اين رو از و اسسست، کسسرده نگسسران را اديسسان اکثر قطعيت

بسسدون چيزهسسا، به بسساور در که گويی شمردند، ممکن گناه بدترين را شک و بنيادی

و برگشت ورق نسوين فرهنگ هسسای ظهسسور با. باشد نهفته ذاتی خسسير يک شسسواهدی،
آزادی بسرای پيش فسسرض يک شک و ذهسسنی، بسردگی يک روزافسسزونی به طسور ايمسسان

.می شد محسوب

Lion شسسير شسساه ويليسسام شکسسسپی ير داسسستان ۱۶۰۲ و ۱۵۹۹زمانی بين سال های 
King شناخته شده است. اما هاملت در تفاوت با سيمباهاملت  را نوشت، که بيشتر به

چرخة حيات را به پايان نمی برد. او تا پايان شکاک و دوگانه باقی می ماند، هرگز در پی

کشف مفهوم زندگی نيست و هرگز تصميم نمی گيرد که کسسدام بهسستر اسسست، بسسودن يسسا

نبودن. او در اين زمينه الگوی يک قهرمان نوين است. مدرنيته انبوه داسسستان هايی کسسه

از گذشته به ارث برده را انکار نکرد، بلکه به جای آن فروشسسگاه بسسزرگی از آن هسسا را بسسه

روی انسان نوين گشود. انسان نوين کاماًل آزاد است تا همة آن هسسا را آزمسايش کنسسد، از

ميان آن ها انتخاب کند و آن ها را با هم ترکيب کند، تا اينکه با سليقه اش سازگار شود.

بعضی از مردم تحمل اين همه آزادی و ترديسسد را ندارنسسد. جنبش هسسای اسسستبدادی

نوين، مثل فاشيسم واکنشی خشن نسسسبت بسسه فروشسسگاهی از انديشسسه های ترديسسدآميز

داشت و حتی از اديان سنتی هم در چنگ زدن به ايمان مطلق به يک داستان واحسسد،

پيشی گرفت. با اين وجود، اغلب انسان های نوين از فروشگاه  بسسزرگ اسسستقبال کردنسسد.

اگر معنای زندگی را نمی دانيد و  نمی دانيد به چه داسسستانی بسساور داشسسته باشسسيد، چسسه

خواهيد کرد؟ شما توانايی انتخاب کردن را تقديس می کنيسسد. شسسما بسسرای هميشسسه در



راهرو فروشگاه می ايستيد و با امکان و  آزادی انتخاب، هر آنچسسه را کسسه در برابسسر شسسما

مامت تاذ رد یيافوکش و …گذاشسسته شسسده، انتخسساب و امتحسسان می کنيسسد و  روی يکی مکث می کنيسسد، آن را
برمی داريد، تمام. سپس کارت اعتباری را بيرون می کشيد.

بر اساس اسطوره شناسی ليبرال، اگر مدتی طوالنی در آن فروشگاه بسسزرگ بمانيسسد،

ديسسر يسسا زود تجلی ليسسبرال را تجربسسه می کنيسسد،  و آنگسساه معنسسای حقيقی زنسسدگی را در

می يابيد. تمام داستان ها بسسر روی قفسسسه های فروشسسگاه بسسرزگ جعلی هسسستند. معنسسای

زندگی يک محصول آماده نيسسست و متسسون الهی هم نيسسستند. هيچ چسسيز خسسارج از من

نمی تواند به زندگی من معنا دهد. اين من هستم که با انتخاب آزاد و احساسات خودم

به همه چيز معنا می دهم.

یليخت ‐  يک داستان ساحره ای اثر جرج لوکاس  قهرمسسان داسسستانويالودر فيلم تخيلی  یليخت ‐
يک کوتولة معمولی است که آرزو می کند که يک جادوگر بسسزرگ شسسود و بسسر رازهسسای

هستی حاکم شود. روزی چنين جادوگری برای يافتن يک شاگرد از دهکدة کوتوله هسسا

عبور می کند. ويالو و دو کوتولة اميدوار ديگر خود را معرفی می کنند و جادوگر به اين

داوطلبان يک امتحان ساده می دهد. او دست راستش را دراز می کنسسد، پنجه اش را بسساز

می کند و با يک صدای يسسودايی می پرسسسد: »قسسدرت کنسسترل جهسسان در کسسدام انگشسست

است؟« سه کوتوله به سه انگشت متفاوت اشاره می کنند، اما هر سه اشسستباه اسسست. بسسا

اين وجود جادوگر متوجه چيزی در ويالو می شسسود و بعسسداً از او می پرسسسد »وقسستی من

انگشتانم را از هم باز کردم، حس اولية تو چه بسسود؟« ويالو خجوالنسسه می گويسسد »خب،

اگر به انگشت خودم اشاره می کسسردم، احمقانسسه می بسسود«. جسسادوگر پيروزمندانسسه فريسساد

می زند »آها، جواب درست همين بود! تو بسه خسودت ايمسسان نسداری«. اسطوره شناسسسی

ليبرال هرگز از تکرار اين درس خسته نمی شود.

خسسود ذهن و نوشتند، را وداها و قرآن مقدس، کتاب که بودند ما خود انگشتان

زيبسسايی داسسستان های شک بسسدون اين ها. داد قسسدرت داسسستان ها اين به که بسسود ما

واراناسی مکسسه، اورشليم،. است بيننده چشمان در منحصراً آن ها زيبايی اما هستند،

با انسسسان ها که احساسسساتی دليل به فقط اما هسسستند، مقسسدس مکان هايی گايا بود و

اتم ها از آشسسفته ٔهمجموعسس يک تنها خود، در هستی،. می کنند تجربه آن جا به رفتن

نيست، سکسی يا مقدس زيبا، آن در چيز هيچ. نيست آن در هم معنايی که است



هستند انسانی احساسات فقط. می دهند آن ها به را صفات اين انسانی احساسات اما

احساسسسات اگر. می کنند چنسدش آور را مسسدفوع و هوس انگسسيز را سرخ سيب يک که

.می ماند باقی مولکول ها از انبوهی فقط بگذاريم، کنار را انسانی

معنا هسسستی بسسارة در آمسساده ای داستان با خود کردن سازگار با که اميدواريم ما

هسسستی. است آن عکس دقيقسسًا حقيقت جهان، از ليبرال تفسير اساس بر اما بيابيم،

اين.  می دهم معنا هسسسسستی به که هسسسسستم من اين بلکه نمی دهسسسسد، معنا من به

به جسسای اگر. ندارم ثابتی دهارمای يا سرنوشت هيچ من. است من کيهانی مأموريت

نسه، يا بجنگم شسساهی تاج برای آيا که بگيرم تصميم می توانم باشم، آرجونا يا سيمبا

يک تا بسسروم برادوی به بپيوندم، سيار سيرک يک به می توانم من. نيستم مجبور اما

تأسسسيس آنجا در شسسرکتی و کنم مهاجرت والی سيليکن به يا بخوانم، موزيکال آواز

.بيافرينم را خودم دهارمای تا آزادم من. کنم

خلق با هم ليسسبرال داسسستان کيهانی، داستان های تمام با تشابه در ترتيب، بدين

من و می دهسسد، رخ لحظه هر در آفسسرينش که می گويد و می کند آغسساز روايت يک

فکر احساسسسات، توسط معنا آفريسسدن چيسسست؟ من زندگی هدف پس. هستم خالق

آرزو کردن، فکر کردن، حس آزادی که چيزی هر. کردن ابداع و کردن آرزو کردن،

از. می کند محسدود هم را هسسستی معنسای می کنسسد، محسدود را کردن ابداع و کردن

.است غايی آرمان محدوديت هايی چنين از آزادی اين رو

فرمسسان دو پرتو در دارنسسد، بسساور ليبرال داستان به که آن هايی عملی، عبارات در

در را خسسود می تواند خالقيت. آزادی بسسرای جنگيسسدن و آفريسسدن: می کنند زنسسدگی

يا کسسامپيوتری، جديد برنامة يک ابسسداع خسسود، جنسسسيت کاويسسدن شسسعر، يک نوشتن

هر دارنسسدة دربر آزادی بسسرای مبسسارزه. باشد ناشسسناخته شسسيميايی مسسادة يک کشف

آزاد جسسسمانی و زيسسستی اجتمسساعی، محسسدوديت های از را مسسردم که است آن چيزی

دخسستران به سوادآموزی باشد، سمتگر ديکتاتورهای عليه بر تظاهرات خواه یليخت ‐ می کند

.باشد فضسسايی کشسستی يک سسساختن يا باشسسد، سسسرطان بسسرای معالجه يسسافتن باشسسد،
برادران و پاستور لويی کنار در پيکاسو، پابلو و پارکس روزا قهرمانان ليبرال گنجينة

.می دهد جای خود در را رايتس



آزادی متأسسسفانه. می کند جلسسوه بنيسسادين و هيجان انگيز بسيار نظر عالم در اين

بر. می کند تصسسور ليبرال داستان که نيستند چيزهايی آن انسانی خالقيت و انسانی

.نيست ما خالقيت های و انتخاب ها پشت در جادويی هيچ علمی، دانسته های اساس
و رد هم با زيست شيميايی عالئم که هستند عصبی ياختة ميلياردها محصول اين ها
شسسوروی اتحاد و کاتوليک کليسای يوغ از را انسان ها شما اگر حتی و می کنند بدل

رقم زيست شسسيميايی الگوريتم هسسای توسط کماکسسان آن ها انتخاب هسسای برهانيسسد،

.هستند بی رحمانه کی جی بی و عقايد تفتيش اندازة به که می خورند،

متحقق و ابسسراز را خسسود باشم، آزادی جويای که می آموزد من به ليبرال داستان

پريان داستان های از که هستند اسطوره ای توهماتی آزادی و« خويشتن» اما. کنم

«آزاد ارادة» از آشسسفته درکی ليبراليسم. شسسده اند  گرفته عاريه به باسسستان دوران
را خسسود اميسسال تا آزادند گسساهی و دارنسسد، اميسسال و خواسسست ها طبعسسًا انسان ها. دارد

مايليسسد، که است کسساری هر انجسسام آزادی« آزاد ارادة» از منظور اگر. کنند متحقق

انتخسساب آزادی« آزاد ارادة» از منظور اگر اما. هستند آزاد ارادة دارای انسان ها بله،

.ندارند آزادی ارادة هيچ انسان ها. خير است، اميال

خود هوس های تا باشم آزاد شايد دارم، گرايش مردان به جنسی نظر از من اگر

در. باشم داشسسته زنان به نسبت کششی تا نيستم آزاد عوض در اما کنم، متحقق را

درمسسانی کالم» يک حسستی يا کنم محدود را خود جنسی انگيزهای بايد من مواردی

توسط که است چسسيزی جنسی تمايل تغيسسير به ميل خسسوِد اما دهم، انجام« جنسی

تعصسسبات به شسسايد اين و می شسسود، تحميل من بر من( نورون ها) عصبی ياخته های

شسسرم احسسساس خسسود جنسسسيت برای بايد فرد يک چرا. بزند دامن فرهنگی و دينی

جنسی تمسسايالت همسسان از ديگسسری حالی که در دهسسد، تغيير را آن کند سعی و کند

گفت می توان باشد؟ داشته خود در گناه حس از ردی که آن بدون می کند، تجليل

مسسردم آيا اما. دارد دوم مورد به نسبت قوی تری مذهبی احساسات بار اول مورد که

ممکن فسسردی می کننسسد؟ انتخسساب را خسسود مسسذهبی احساسات ضعف و شدت آزادانه

احساسسسات تا بسسرود، کليسا به شنبه هر بگيرد تصميم آگاهانه، تالش يک طی است،

مسذهبی بيشستر تا دارد اشستياق کسی چسرا اما کنسد، تقويت را خود ضعيف مذهبی

چسسيزی چسسنين دارد؟ رضسسايت خود بودن آتئيست از کاماًل ديگری حالی که در شود،



ارادة» نتيجة هرگز اما باشسسد، ژنتيک و فسسرهنگی موقعيت هسسای حاصل است ممکن

.نيست« آزاد

درواقع و اميسسال تمسسام مسسورد در می کنسسد، صدق جنسی اميال مورد در که آنچه

شسسما ذهن در که بعسسدی تفکر همين فقط. است صادق هم افکار و احساسات تمام

انتخسساب را آن آزادانه آيا می آيسسد؟ کجا از فکر اين. بگيريد نظر در را می شود ظاهر

ساده چيز يک با خودکاوی روند. نه قطعًا کرديد؟ کردن فکر به شروع بعد و کرديد

دنيای بر کنترلی که می يابيم در آغاز در. می شود جدی تر به تدريج و می شود شروع

که درمی يسسابيم سسسپس. ببسسارد بساران که نمی کنم تعسسيين من. نسداريم خسسود اطراف

بر کنسسترلی من. نسسداريم هم می دهد رخ ما جسم درون در که آنچه بسسرای کنسسترلی

به من. نيسسستيم حسساکم خسود مغز بر که می شسسويم متوجه سپس. ندارم خونم فشار

که دريسسابيم بايد نهسسايت در. شسسوند انگيخته زمسسانی چه نمی گويم عصبی ياخته های

.نداريم اميال اين به خود واکنش به حتی يا خود، اميال بر کنترلی

احساسات نگرش ها، بارة در تا کند کمک ما به می تواند موضوع اين به بردن پی

می تسسوانيم اما نسسداريم، آزاد ارادة ما. دهيم خسسرج به کمسستری وسسسواس خود اميال و

خود اميال به به قدری معمواًل انسان ها. شويم آزاد خود ارادة استبداد از بيشتر کمی

و دهند شسسکل اميسسال آن اسسساس بر را دنيا تمام می کنند سعی که می دهند اهميت
جهانی جنگ های می برند، پناه ماه به خود اميال از تبعيت با انسان ها. کنند کنترل

تجلی ما اميسسسال. می زنند بسسسرهم را زيست محيط تمسسسامی ثبسسسات و می اندازند راه

زيست شسيميايی فرآينسدهای محصسول بيشستر بلکه نيسستند، آزاد انتخساب سحرآميز

هسسستند، فسسرهنگی عوامل از متسسأثر خود نوبة به زيست شيميايی فرآيندهای. هستند

کسسنيم، درک را اين همه ما اگر. دارند قسسرار ما کنسترل حيطة از خسسارج هم آن ها که

چه که بفهميم کسسنيم سسسعی اين که جای به. بپردازيم آن ها به کمتر می توانيم آنگاه

اميال و ذهن خويشتن، که باشد بهتر شايد می شود، ظاهر ما سر در هوسی و خيال

.بشناسيم را  خود

يک« خويشسستن» که است اين به اعسستراف خسسود، درک برای اساسی گام يک و

بازسسسازی، مداوم به طور را ما ذهن پيچيدة کارهای و ساز که است ساختگی داستان

من بسسرای که دارد وجود داستان باف يک من ذهن در. می کند بازنويسی و تازه يابی



چه و می روم، کجا به می آيم، کجا از هسسسسستم، کسی چه من که می کند تشسسسسريح

را سياسی دگرگونی هسسای دولسستی سسسخنگويان که همسسان طور. می افتد االن اتفسساقی

به نسسدرت اما می دهسسد، ارائه غلط چيزهای مکرراً درونی داستان پرداز می کنند، تشريح

با که دولت مثل درست و(. کند اعسستراف اساسسسًا اگر البته) می کند اعسستراف آن به

دسسستگاه می سسسازد، ملی اسسسطوره های تشسسريفات، و نمايشسسات و مجسسسمه ها پرچم ها،

که یليخت ‐ پيشسسين کنندة متأثر حوادث و ارزشمند خاطرات به استناد با هم من تبليغات

.می آفريند شخصی اسطوره ای یليخت ‐ دارند حقيقت با کمی همخوانی اغلب

اين به گذشسسته از آشکارتر به طور اينستاگرم و فيس بوک عصر در می توانيد شما

شسسده منتقل کسسامپيوتر به ذهن از آن از بخشی زيرا ببريد، پی اسطوره سازی فرآيند

سسسساعات که ببيسسسنيم را مسسسردمی که است اين وحشسسستناک و شسسسگفت انگيز. است

به می کننسسد، آنالين فضسسای در بی نقص خويشسستن يک آراسسستن وقف را بی شسسماری

شسسکل بسسدين (۲۰).می مانند غافل اطراف شسسان واقعيت از و می بندند دل خسسود آفريدة

سسسکوت های کوچسسک، نزاع های ترافيک، ازدحام در خانوادگی تعطيالت يک که است

چهره هسسای و مطلسسوب شسسام های زيبسسا، چشم اندازهای از مجموعی صورت به آزارنده،

وارد هرگز می کسسنيم تجربه ما که آنچه از درصد ۹۹ می شسسود؛ داده نشسسان خنسسدان

.نمی شود« خويشتن» داستان

در کنسسد، جلسسوه بصری بسيار است مايل ما خيالی خويشتن که کنيم اشاره بايد

چشم در را صسسحنه ای خيسساالت در شسسما. هسسستند مادی ما واقعی تجربيات حالی که

يک در که می بينيد چسسنين را خود شما. می بينيد کامپيوتر صفحة روی بر يا ذهن

چهسسره، بر گشسساده لبخند يک پشسست، در آبی دريای با ايستاده ايد، گرمسيری ساحل

که آنچه. بهشت. معشسسوق کمر دور بر ديگر دست و دسست، يک در نوشسيدنی يک

دل دردی می گسسزد، را شسسما پسسای که است آزاردهنده ای مگس نمی دهد نشان عکس

خنسدة دنبسسال به که است دردی شسسده، ايجسساد فاسد سسسوپ آن خسسوردن با که است

زوج که است ناخوشسسايندی دعسسوای و شسسده، ايجسساد فک تسسان در شسسما مصسسنوعی

مسسسردم اگر می داشسسستيد احساسی چه. داشسسستند هم با قبل دقيقه پنج خوشسسسبخت

ببينند؟ عکس آن در را همه اين می توانستند



طريق از را خسسود نبايد بشناسسسيد، را خسسود می خواهيد واقعسسًا شسسما اگر اين بنابر

جريسان بايد بلکه بشناسسيد، خويشستن درونی داسستان يا و خسود فيس بسوک صفحة

که بسسود خواهيد اميسسالی و عواطف افکسسار، شاهد شما. ببينيد را ذهن و جسم واقعی

مثل درست می شوند، ناپديد و می شوند ظاهر شما جانب از فرمانی بدون و بی دليل

همسسان به و. می ريزند هم به را شما موهای و می وزند مختلف جهات از که بادهايی

می کنيد تجربه که اميسسالی و عواطف افکسسار، از ترکيسسبی نيستيد، باد شما که صورت

نيز می گوييد آن ها بارة در بعدها که يافته ای پااليش داستان آن قطعًا و نيستيد هم

و نداريد کنسسترل آن ها بر اما می کنيسسد، تجربه را آن ها تمسسام شسسما. بسسود نخواهيد
می پرسسسند خسسود از مسسردم. نيستيد هم آن ها خود و باشيد مالک آن ها بر نمی توانيد

که چيزی اولين. شود گفته آن ها به داستانی که دارند انتظار و« هستم؟ کی من»

.نيستيد داستان يک شما که است اين بدانيد، خود بارة در است الزم

داستانیهيچ

در را نمايشی بعد اما برداشسست، کيهانی نمايش های انکار در اساسی گامی ليبراليسم

انسسسان ها ما عهسسدة بر اين پس اسسست، نقشه يک فاقد کهکشسسان. آفريد انسان درون

ما زنسسدگی به که است ما رسسسالت نقشه اين آفريسسدن و بيسسافرينيم نقشه ای که است

هم اين از بسسودا باسسستانی آئين ليبراليسسسم، عصر از پيش سسسال هزاران. می دهد معنا

آفسسرينش درونی نمسسايش حسستی بلکه کيهسسانی، نمايشسسات تمسسام تنها نه و رفت فراتر

از بخشی هم انسسسانی احساسات و است معنا فاقد کهکشان. کرد انکار هم را انسانی

هسسدف بدون که هستند زودگذری ارتعاشات بلکه نيست، بزرگ کيهانی داستان يک

.شود آموخته بايد که است حقيقتی اين. می شوند ناپديد و پديدار مقصودی و

اسب سر» می گويد ما به آپانيشسساد بريهادارانياکا شسسد، اشسساره قباًل که همان طور

هسسستند، فصسسل ها انسسدام هايش مامت تاذ رد یيافوکش و … است خورشسسيد چشسسمانش اسسست، طلسسوع قربسسانی،

ٔهمفصل هايش نقط اتصال ميسسان ماه هسسا و هفته هسسا هسسستند، پاهسسايش روزهسسا و شسسب ها
خالف بر اما«. هستند،  استخوان هايش ستارگان هستند، و گوشسستش ابرهسسا هسسستند

که می دهد توضسسيح ،سسسوتا ماهاساتی پاتهانا اسم به بودايی کليدی متون از يکی اين،

متوجه و می کند مشسساهده دقت به را بسسدن می کنسسد، مراقبه انسسسان يک زمانی که



دنسسدان، نسساخن، پوسسست، روی مسسوی دارد، وجسسود مو و سر بسسدنش در» که می شسسود

مسسايع بينی، مخاط بزاق،...  دارد وجود قلب کليه، مغز، پی، و رگ گوشت، پوست،

... کند مشسساهده را بدن تا می کند مکث او اين بنابر. دارد وجود ادرار و سينوويال
ادرار يا استخوان ها موها، (۲۱)!"«است بدن اين: "است يافته ثبات درک اين اکنون

.هستند که هستند همانی آن ها. نيستند چيزی برای معادلی

فسسرد که نسسدارد اهميسستی که می دهد توضسسيح مختلف قسسسمت های در متن اين

که همسسانی را آن فقط او می کند، مشاهده ذهن يا بدن در چيزی چه کننده مراقبه

کشسسيدن های نفس با او» می کشسسد، نفس راهب وقتی ترتيب بدين. می فهمد هست

کشسسسسيدن نفس با او". می کشم عميق نفس من"  درمی يابد درسسسسستی به عميق

معسسرف عميق نفس (۲۲)"«می کشم سسسطحی نفس من" درمی يابد به درستی سطحی

در ارتعاشساتی فقط اين ها. نيست روزها معسرف هم سسطحی نفس و نيست فصسل ها

.هستند بدن

در مسسداومًا چسسيز همه که است اين هسسستی پسسايه ای واقعيت سه که آموخت بودا

وجسسود رضايت بخشی کاماًل چيز هيچ و ندارد پايدار ذات چيز هيچ است، تغيير حال

در يا و بسسدن تان، در يا کهکشسسان، در مکان ها دوردسسست ترين می توانيد شسسما. ندارد

ذاتی و نکنسسد، تغيسسير که شد نخواهيد روبه رو چسسيزی با هرگز اما بکاويد، را ذهن تان

.کند ارضاء به تمامی را شما و باشد داشته ازلی

نظر در را آن پيامسسسدهای مسسسردم که می شسسسود پديسسسدار رو اين از رنج و درد

اگر و دارد وجسسود جسساودانی ذات يک جسسايی در که می کنند گمان آن ها. نمی گيرند

خواهند کامل رسسستگاری به کننسسد، برقسسرار ارتبسساط آن با و کنند پيسسدا را آن بتوانند

گسساهی روح، گاهی ملت، گاهی می شود، ناميده خدا گاهی جاودانی ذات اين. رسيد

شسسوند، دلبسسسته آن به بيشتر انسان ها چه هر یليخت ‐ حقيقی عشق گاهی و بکر خويشتن

اين همه از بسسدتر. شد خواهد بيشسستر آن به رسيدن عدم از ناشی تيره روزی و يأس

گروه شخص، به نسبت مردم که نفرتی شود، بيشتر دلبستگی اين چه هر که، است

بيشسستر می پرورانند، شريف شان اهداف در و می کنند برپا هم مقابل  در که نهادی يا

.می شود



معنا خلق به نيازی انسان ها و است معنا فاقد بودا، نظرية اساس بر زندگی، پس

از را خسسود اين بنسسابر و نسسدارد وجسسود معنايی که دريابند که است الزم فقط. ندارند

پسسسوچ پديسسسده های با که هويت هسسسايی کسب و دلبسسسستگی ها واسسسسطة به که رنجی

:می دهد پاسخ بسسودا و« بکنم؟ بايد چه» می پرسسسند مسسردم. برهانند می آفريننسسد،
کسساری همسسواره ما که است اين مشکل تمام«. کاری هيچ مطلقًا. نکن کاری هيچ»

هيچ بسسدون سسساعت ها طی می تسسوانيم ما. عملی کارهسسای ضرورتًا نه. می دهيم انجام

مشسسغول مسداومًا ذهسسنی بُعد در اما. ببنسسديم را خسسود چشسمان و بنشسسينيم تحسسرکی

کسساری هيچ به واقع. هستيم شدن ها پيروز و جنگيدن ها  هويت ها، و داستان ساختن

.نيافريند چيزی و نکند کاری هم ذهن که است معنا بدين ندادن انجام

اگر حتی. می کند جلوه قهرمانانه حماسة يک ساده بسيار چيز همين متأسفانه،

می آيند بينی تسسان سوراخ های از که را، خود نفس های و می نشينيد بسته چشمان با

:کنيد داسسستان بافی به شروع مورد همين در است ممکن می کنيد، حس می روند، و
يا« شد خسسواهم سالم تر بکشم نفس آرام تر اگر و هستند تند کمی من تنفس های»

روشسسن بين نکنم، ديگسسری کسسار هيچ و کنم نظسساره را خسسود تنفس فقط اگر» اينکه

همين سسسپس«. شد خسسواهم دنيا در فسسرد کاميسساب ترين و عسساقل ترين و شد خواهم

از را خسسود فقط نه که می شويد آن خواستار و می کند کردن رشد به شروع حماسه

.کنيد کسسار اين به متقاعد هم را ديگسسران همچسسنين بلکه برهانيد، دلبستگی های تان
ديگسسران به حقيقت اين تفهيم در را معنا اسسست، بی معنا زنسسدگی که بپسسذيرم اگر

آمسسوزش شسسکاکين به ، می کنم بحث ندارند بسساور اين به که کسسسانی با و می يسسابم،

هيچ» تسسرتيب بسسدين. غسسيره و می کنم اهسسدا پسسول صسسومعه ها ساختن برای می دهم،

.شود بدل ديگری داستان به ساده خيلی می تواند« داستانی

و ناپايداری به انسان ها چطور که می دهد دست به نمونه هزاران بودا آئين تاريخ
می توانند دلبسسستگی نداشتن اهميِت بر پافشاری با و دارند باور پديده ها تمام پوچی

و بحث واژه يک معسسنی حسستی يا بنا يک بر مسسالکيت کشسسور، يک حکسسومت روی بر
اعتقسساد خسسدا ابسسدی شسسکوه به شما که دليل اين به ديگران با جنگيدن. کنند ستيز

که دليل اين به ديگسسران با جنگيسسدن نيست؛ درک قابل اما است، تأسف ماية داريد



بسسسيار اما است، نامأنوس و عجيب واقعًا داريد، باور پديده ها تمام بودن پوچ به شما

.است انسانی

تعلق بسسرای هجسسدهم قسسرن در سيام، همسايه اش، کشور و برمه پادشاهی سلسلة

از حمايت شسسان گسسرو در را خسسود مشسسروعيت و می کردند افتخسسار بودا به خود خاطر

هنسسدو معابد می دادنسسد،  صسسومعه ها به هسسديه هايی شسساهان. می دانسسستند بسسودا کيش

در که می کردنسسد، گسسوش فاضل راهبان فصيح موعظه های به هفته هر و می ساختند

از پرهسسيز: می راندند سسسخن انسسسان ها همة پنج گانه پسسايه ای اخالقی تعهسسدات مسسورد

وجسسود،  اين با. نشسسئگی و مسسستی و فريبکسساری جنسی، استفادة سوء دزدی، کشتن،

۱۷۶۷ سسسال  آوريل هفتم تاريخ در. بودند جنگ در هم با همواره پادشاهی دو اين

پسسايتخت به طسسوالنی، محاصسسرة دورة يک از پس بيوشسسين، هسسسين برمه، شاه ارتش

شسسايد و کردند تجسساوز کردنسسد، غسسارت و کشسستار پيروزمند سربازان. برد يورش سيام

با شسسهر، از زيادی قسمت های سپس. کردند نشئگی و مستی آنجا و اينجا همچنين

پر ارابه هايی و برده نفر هزاران با و کشيدند آتش به را معابدش و صومعه ها قصرها،

.بازگشتند خانه به شده غارت جواهر و طال از

شسساه. نيسسافت خاتمه همين جا به بسسودايی اش اعتقسساد با بيوشسسين هسين  شاه کار

ايسسراوادی رود تا را خسسود سسسلطنتی قلمسسرو بسسزرگ، پسسيروزی اين از پس سسسال هفت

دعسسای تا خواست بسسودا از و کسسرد نيسسايش مهم معابد در راه طی در و داد گسسسترش

.آورد ارمغسسان به بسرايش را بيشستری پيروزی هسای و کند او ارتش بدرقة را خسسيرش
معبد يعسسنی یليخت ‐ برمه تمسسام در بنا مقسسدس ترين رسيد رانگون به بيوشين هسين وقتی

با را شسسده گسسسترده تر معبد اين سپس. داد گسترش و کرد بازسازی را یليخت ‐ شاوداگون

بسساالی در را طاليی منسسار يک و کسسرد طالکسساری خسسودش وزن با برابر طاليی ميزان

طالهسسای همسسان با احتمسسااًل) کسسرد آذين گرانبها سنگ های با را آن و داد قرار معبد

برادر با همراه را پگو شاه و کرد استفاده فرصت از آن از پس(. سيام از شده غارت

(۲۳).کرد اعدام بودند، درآمده او اسارت به که پسرش و

 حتی راه هايی پيدا کردند تا آموزه های بودايی را بسسا۱۹۳۰مردم در ژاپن سال های 

ناسيوناليسم، نظامی گری و فاشيسم ترکيب کنند. متفکرين بنيسسادگرای بسسودايی، مثسسل

نيشو اينو، ايکی کيتا و تاناکا شيگاکو استدالل می کردند کسسه مسسردم بسسرای گسسسستن از



دلبستگی های خودخواهانه بايد خود را تمامًا بسسه امسسپراتور بسسسپارند، از افکسسار شخصسسی

بگسلند و به ملت وفاداری تام و تمام داشته باشسسند. سسسازمان های فسسوق ناسيوناليسسستی

گوناگون ملهم از چنين انديشه هايی بودند، از جمله يک گروه نظامی متعصب که سعی

می کرد تا، با ايجاد يک کمپين کشتار، نظام سياسی محافظه کار ژاپن را سرنگون کنسسد.

اين گروه وزير مالی سابق، مدير کل شرکت ميتسويی و سرانجام نخست وزير اينوکسسای

تسويوشی را به قتل رساند و بدين صورت به تبديل ژابن به ديکتاتوری نظامی سسسرعت

 در موردZenداد. وقتی ارتش وارد جنگ شد، کشيش های بودايی و اساتيد مراقبة زن 

سرسپردگی فارغ از خودخواهی در قبال اقتدار دولتی موعظه می کردند و قربانی کردن

خود در جنگ را توصسسيه می کردنسسد. آموزه هسسای بسسودايی در مسسورد شسسفقت و پرهسسيز از

خشونت به نحوی فراموش شده بود و نفسسوذ محسوسسسی بسسر رفتسسار نظاميسسان ژاپسسنی در

(۲۴)نانجينگ، مانيال و سئول نداشت.

امروزه گزارش حقوق بشر در مورد شرايط در ميانمار پيرو آئين بودا نشان می دهد

آشينکه اين منطقه جزء تاريک ترين مناطق در دنيا است و يک راهب بودايی، به نام  

، جنبشی ضد اسالمی را در کشور رهسسبری می کنسسد. او ادعسسا می کنسسد کسسه فقسسطويراتو

می خواهد از ميانمار و آئين بودا در مقابل توطئه های جهادگرانة مسلمانان دفسساع کنسسد،

۲۰۱۸اما موعظه ها و مقاالتش به قدری آتش افروزانسسه اسسست کسسه فيس بسسوک در فوريسسة 

صفحة فيس بوک او را حذف کرد، و نسبت به ممنسسوع کسسردن سسسخنان او بسسرای اشسساعة

 از شفقت۲۰۱۷نفرت موضوع گيری کرد. اين راهب در مصاحبه ای با گاردين در سال 

نسبت به يک پشه سخن گفت، اما وقتی در مورد اتهام مورد تجاوز قسسرار گسسرفتن يسسک

زن مسلمان توسط نظاميان ميانمار لبخندی زد و گفت »غيرممکن است. بسسدن آن هسسا

 (۲۵)منزجر کننده است.

امکان بسيار کمی وجود دارد که اگر هشت ميليارد انسان به طور منظم شسسروع بسسه

مراقبه کنند، صلح و هماهنگی جهانی در دنيا حاکم شود. بسيار دشوار است بتوانيم به

حقيقت در بارة خود پی ببريم! حتی اگر ما به نحوی بتوانيم اکسسثر انسسسان ها را متقاعسسد

کنيم تا مراقبه کنند، بسياری از ما به سرعت حقيقت را فدای داستانی بسسا قهرمانسسان و

شريران و دشمان می کنيم و بعد به عذر بسيار خوبی متوسط می شويم تا جنسسگ به راه

اندازيم.



آزمونواقعيت

حتی اگر تمام اين داستان های بزرگ افسسانه هايی هسستند کسه توسسط ذهن خسود مسا

به وجود آمده اند، اما جای نوميدی نيست. واقعيت کماکان در مقابل روی ما است. شما

نمی توانيد در هر نمايش خيالی نقشی به عهده بگيريد، اما چرا می خواهيد در در وهلة

اول اين کار را بکنيسد؟ سسؤال بسزرگی کسه در پيش روی انسسان ها قسرار دارد »معنسای

زندگی چيست؟« نيست، بلکه بيشتر »چطور از درد رهايی يابيم؟« است. وقتی دسسست

از تمام داستان های خيسسالی برمی داريسسد، آنگسساه می توانيسسد واقعيت را بسسا وضسسوح بسسسيار

بيشتری از گذشته تشخيص دهيد و اگر حقيقت را در مورد خود و دنيا واقعسسًا بدانيسسد،

هيچ چيز نمی تواند شما را ناکام کند. اما گفتن آن طبعًا بسيار ساده تر از عمسسل کسسردن

به آن است.

ما انسان ها جهان را به مدد قابليت خود در خلق و باور داستان های خيالی تسسسخير

کرديم. از اين رو برای تشخيص تفسساوت ميسسان خيسسال و واقعيت بسسا مشسسکل مسسواجهيم.

چشم پوشی از اين تفاوت در بقای ما نقش دارد. اگر با اين وجود می خواهيد اين تفاوت

را بشناسيد، درد و رنج نقطة عزيمت است. زيسسرا واقعی تسسرين چسسيز در دنيسسا درد و رنج

است.

اگر با يک داستان بزرگ روبه رو می شويد و می خواهيد بدانيد که آن حقيقی اسسست

يا خيالی، بايد به يسک سسؤال کليسدی پاسسخ دهيسد: آيسا قهرمسان اصسلی داسستان رنج

می کشد؟ برای مثال اگر کسی داستانی در بارة ملت لهستان به شسسما می گويسسد، بسسرای

لحظه ای به اين فکر کنيد که آيا لهستان می تواند رنج بکشد؟ آدام ميکيويچ، يک شاعر

بزرگ رمانتيک و پدر ناسيوناليسم نوين لهستان است، که بسسه »مسسسيح ملت« معسسروف

، پس از تجزيه شدن لهسسستان ميسسان روسسسيه، پسسروس و۱۸۳۲است. ميکيويچ در سال 

 توسسط روسسی ها۱۸۳۰اطريش، و مدت کوتاهی بعد از اينکه قيسام لهسستان در سسسال 

وحشيانه درهم کوبيده شد، توضيح داد کسسه رنج وحشسستناک لهسسستان فسسديه ای بسسود از

طرف تمامی بشر، و قابل مقايسه با فدية مسيح بود، و درسسست مثسسل مسسسيح، لهسسستان

دوباره زنده خواهد شد.

ميکيويچ در عبارت مشهوری نوشت:



لهستان ]به مردم اروپا می گويد[، »هر کسی که نزد من خواهد آمد بايسسد آزاد

 هستم«. اما وقتی شاهان اين را شنيدند در اعماقآزادیو برابر باشد، زيرا من 

قلب خود دچار وحشت شدند و ملت لهستان را به صليب کشيدند و آن را در

گور گذاشتند و فرياد زدند »مسسا آزادی را کشسستيم و دفن کسسرديم«. امسسا آن هسسا

احمقانه فرياد زدند ... زير ملت لهستان نمرد ... روح در روز سوم به کالبد بسساز

خواهد گشت، و ملت به پا خواهد خاست و تمام مردم اروپسسا را از بسسردگی آزاد

(۲۶)خواهد کرد.

آيا يک ملت واقعًا می تواند رنج ببرد؟ آيا يک ملت چشم و دست و حس و عاطفه و

شوق دارد؟ اگر شیء تيزی به او فرو کنيد، خونی خواهد شد؟ قطعًا نه. اگسسر در جنسسگ

شکست بخورد، يا  ايالتی و يا حتی استقتالل خود را از دست بدهد، باز نمی توانسسد درد

و حرن و هر نوع ديگری از ناکامی را تجربسسه کنسسد، زيسسرا نسسه بسسدن دارد، نسسه مغسسز و نسسه

احساساتی. ملت تنها يک تمثيسسل اسسست. لهسسستان فقسسط در خيسسال بسسرخی از انسسسان ها

موجوديتی واقعی است که قابليت تجربة درد را دارد. لهستان اين ها را تجربه می کنسسد،

یليخت ‐زيرا اين انسان ها بدن خود را به آن قرض می دهند  نه فقط با خدمت کردن به عنوان
سرباز در ارتش لهستان، بلکه با تجسم خارجی دادن به غم ها و شادی های ملت. وقتی

 به ورشو رسيد، انسان هايی۱۸۳۱خبر شکست لهستان در نبرد اوستروله کا، در ماه مه 

از فرط پريشانی دچار دلپيچه شدند، درد بسسر سسينه های انسسان هايی سسسنگينی کسرد و

چشمان انسان هايی غرق در اشک شد.

اين  بحث ها هيچ کدام اشغال روسيه را توجيه نمی کنند، و طبعسسًا حسسق لهسسستانی ها

برای برپايی يک کشور مستقل و حق تصميم بر قوانين و آداب و رسوم خودشان را زير

سؤال نمی برد، بلکه به اين معنی است که نهايتًا داستان ملت لهسسستان نمی توانسسد يسسک

واقعيت باشد، زيرا خود وجود لهستان به تخيالتی در اذهان انسانی بستگی دارد.

بر خالف اين، سرنوشت زنی را در ورشو در نظر بگيريد که توسط سسسربازان روسسسی

یليخت ‐ربوده و مورد تجاوز قرار گرفت. رنج آن زن  بر خالف رنج اسسستعاری و تشسسبيهی ملت
یليخت ‐لهستان  بسيار واقعی بود. اين می تواند به خوبی ناشی از باورهای انسانی به افسانه های
مختلف باشد، مثل ناسيوناليسم روسی، مسيحيت ارتدکس و يک قهرمانی قلدرانه، کسسه



تمامًا الهام بخش بسياری از دولمتندان و سربازان روسی بود. بدين ترتيب رنج حاصسسله

کماکان تا صد در صد واقعی بود.

هرگاه سياستمداران شسسروع بسسه صسسحبت کسسردن در عبسساراتی اسسسرارآميز می کننسسد،

مواظب باشيد. ممکن است آن ها در تالش باشسند تسسا رنج واقعی را بسا پيچانسسدن آن در

لفافة عبارات غيرقابل درک پنهان کنند. نسبت به واژه های زير محتاط باشيد: قربسسانی،

جاودانگی، خلوص، رستگاری. شنيدن هر کدام از اين ها حکم زنگ خطر را دارد. و اگر

در کشوری زندگی می کنيد که رهسسبرش به طسسور معمسسول چسسنين چيزهسسايی می گويسسد:

»فدية ما خلوص ملت جاودانی ما را باز خواهد گرداند«، بدانيد که شسسما تسسوی دردسسسر

افتاده ايد. برای حفظ هشياری خود هميشه سعی کنيد چنين حرف های بی معنی را بسسا

اين عبارات واقعی ترجمسه کنيسد: يسک سسرباز از درد فريسساد می کشسسد، يسک زن مسورد

خشونت قرار می گيرد، کودکی از ترس بر خود می لرزد.

پس، اگر می خواهيد حقيقت را در بارة هستی، معنای زندگی و هويت خود بدانيد،

بهترين راه اين است که در جايی به دنبال درد و رنج بگرديد.

پاسخ داستان نيست.



۲۱

مراقبه

فقطمشاهدهکن

بعد از انتقاد از داستان ها، اديان و ايدئولوژی های بسسيار، جسا دارد تسا خسودم را نسيز در

معرض انتقاد قرار دهم و توضيح دهم که چطور يک چنين فرد خاصی هنوز می توانسسد

صبح ها بشاش از خواب بيدار شود. در اين شک دارم، تسسا حسسدودی بسسه دليسسل تسسرس از

خودخواهی و تا حدودی هم به دليل اين کسسه نمی خسسواهم اين تلقی نادرسسست را ايجسساد

کنم که گويی هر آنچه که برای من معقول است، برای ديگران هم مناسسسب اسست. من

کاماًل واقفم که ويژگی های عجيب ژن ها و نورون ها، تاريخ شخصسسی و دهارمسسای من بسسا

ديگران مشترک نيست. اما شايد به جا باشد که خوانندگان حداقل اين را بدانند که چه

طيفی به عينک من، که از دريچة آن به دنيا می نگرم، رنگ می دهد و سسسمت و سسسوی

بينش و نوشته های من را تعيين می کند.

من در سن نوجوانی سرکش و بی قرار بودم. دنيسسا بسسرايم مفهسسومی نداشسست و بسسرای

سؤاالت بزرگی که در زندگی داشتم پاسخی نداشتم. درک نمی کردم که چرا در دنيا و

در زندگی خود من تا به اين حد رنج وجود دارد، و نمی دانستم چه کسساری می تسسوان در

اين باره کرد. تمام آن اطالعاتی که از محيط اطسسراف و از البه الی کتاب هسسا می گسسرفتم،



افسانه های فراگسسيری بودنسسد، مثسسل اسسسطوره های ديسسنی در بسسارة خسسدايان و آسسسمان ها،

اسطوره های ناسيوناليستی در بارة سرزمين مادری و رسالت تسساريخی آن، اسسسطوره های

عاشقانه در بارة عشق و ماجرا، يا اسطوره های کاپيتاليسستی در بسارة رشسد اقتصسادی و

نقش خريد و مصرف در کاميابی. من به حسسد کسسافی درک می کسسردم کسسه همسسة اين هسسا

می توانند افسانه باشند، اما نمی دانستم چطور به حقيقت برسم.

بعد از اينکه وارد دانشگاه شدم فکر می کردم که دانشگاه می توانسسد مکسسان مطلسسوبی

برای يافتن پاسخ ها باشد. اما سرخورده شدم. دنيای علمی مرا به ابزار نيرومندی مجهز

می کرد تا بتوانم اسطوره هايی را که بشر ايجاد کسسرده بسسود، تجزيسسه و تحليسسل کنم، امسسا

پاسخ قانع کننده ای برای سؤاالت بزرگ زنسسدگی نداشسست. بلکسسه بسسرعکس، مسسرا تسسرغيب

می کرد تا بر روی سسسؤاالت جزئی تسسر و جزئی تسسری تمرکسسز کنم. در نهسسايت خسسود را در

نوشتن  مطلب دکترای خود در دانشگاه آکسفورد در بارة متون خاطرات سربازان قرون

وسطی يافتم. من در حاشيه به خواندن کتاب های فلسفی بسسسيار و بحث هسسای فلسسسفی

فراوانی ادامه دادم، اما از آنجسسا کسسه اين هسسا سسسرگرمی روشسسنفکرانة بی پايسسانی محسسسوب

می شدند، به ندرت چشم اندازهايی واقعی ارائه می دادند. اين مرا بسيار آزرده می کرد.

باالخره دوست خوب من، ران مروم، پيشنهاد کرد که سسسعی کنم تمسسام کتاب هسسا و

بحث های روشنفکرانه را برای چند روز کنار بگذارم و خود را وقف يک آموزش مراقبسسة

 کنم )ويپاسانا در زبان پالی هند باستان به معنسسای »درون نگسسری« اسسست(. اينويپاسانا

پيشنهاد در نظرم نوعی حرف پوچ عصر نسسوين جلسسوه می کسسرد، و از آنجسسا کسسه من هيچ

عالقه ای به شنيدن اسطوره های باز هم بيشتری نداشتم، اين پيشنهاد را رد کردم. امسسا

، مرا ترغيب به شرکت در يک دورة ده روزة۲۰۰۰او پس از يک سال اصرار، در آوريل 

(۱)انزوای ويپاسانا کرد.

قباًل چيز زيادی در بارة مراقبه نمی دانستم و گمان می کردم که بايسسد شسسامل تمسسام

انواع نظريه های عرفانی پيچيده باشسسد. از اين رو وقسستی ديسسدم کسسه اين آمسسوزه تسسا چسسه

می تواند عملی باشسسد، شسسگفت زده شسسدم. معلم اين آمسسوزه، بسسه اسسسم اس ان گوعنکسسا، از

نوآموزان خواست تا چهارزانو و با چشمان بسسته بنشسسينند و تمسام تمرکسسز خسسود را بسر

نفسی که از سوراخ بينی شان رفت و آمد می کند قرار دهند. او ادامه داد: »هيچ کسساری

نکنيد. سعی نکنيد تنفس خود را به هر شکل خاصی کنسسترل کنيسسد. فقسسط واقعيت را،



آن طور که هست، در لحظة حاضر نظاره کنيد. وقتی نفس وارد می شود، فقسسط متوجسسه

اين باشيد که حاال نفس وارد می شود. وقتی نفس بيرون می آيد، فقسسط متوجسسه باشسسيد

که االن نفس بيرون می آيد. و وقستی تمرکسسز خسسود را از دسست می دهيسسد و ذهن شسما

شروع به پرسه زدن در ميان خاطره ها و خيال و هوس ها می کند، فقط متوجسسه باشسسيد

که االن ذهن من از نفس کشيدن من منحرف می شود«. اين مهم ترين چيزی بود کسسه

کسی تا آن زمان به من گفته بود.

وقتی مردم در مورد سؤاالت بزرگ زندگی می پرسند، معمواًل هيچ عالقه ای ندارنسسد

تا بدانند که چه زمانی نفس شان از سوراخ های بينی وارد می شود و چسسه زمسسانی خسسارج

می شود، بلکه می خواهند مثاًل بدانند که چه اتفسساقی بعسسد از مسسرگ خواهسسد افتسساد. امسسا

معمای واقعی زندگی اين نيست که بعد از مرگ چسسه اتفسساقی خواهسسد افتسساد، بلکسسه اين

است که چه اتفاقی قبل از مرگ می افتد. اگسر می خواهيسد مسرگ را درک کنيسد، بايسد

زندگی را درک کنيد.

مردم می پرسند »وقتی بميرم، کاماًل ناپديد می شوم؟ آيا به بهشت می روم؟ آيسسا در

جسم جديدی دوباره متولد می شوم؟« اين سؤاالت بر پاية اين فسسرض اسسست کسسه يسسک

»من« وجود دارد که مسير تولد تا مرگ را می پيمايسد، سسسؤال اين اسست کسه »هنگسام

من خواهد افتاد؟« امسسا از تولسسد تسسا مسسرگ چسسه چسسيزی در "مرگ چه اتفاقی برای اين  "
جريان است؟ بدن در هر لحظه به تغيير ادامه می دهد، مغز در هر لحظه به تغيير ادامه

می دهد، ذهن در هر لحظه به تغيير ادامه می دهد. هر چسسه خسسود را بيشسستر از نزديسسک

نظاره کنيد، آشکارتر می شود که حتی از يک لحظه به لحظسسة ديگسسر هيچ چسسيز تسسداوم

ندارد. پس چه چيزی تماميت زندگی را به هم پيوند می دهد؟ اگسسر پاسسسخی بسسرای اين

نداريد، پس زندگی را درک نمی کنيد و قطعًا هيچ امکانی برای درک مرگ هم نداريد.

اگر و زمانی پی ببريد که چه چيزی لحظات زندگی را به هم پيوند می هسسد، پاسسسخ بسسه

سؤال بزرگ مرگ هم روشن خواهد شد.

مردم می گويند »روح از تولد تا مرگ تداوم دارد و  بسسدين تسسرتيب زنسسدگی را به هم

پيوند می دهد«، اما اين فقط يک داستان است. آيا تاکنون روحی را مشاهده کرده ايسسد؟

شما می توانيد آن را در هر لحظه ای بکاويد، نه فقط در لحظة مرگ. اگسسر بتوانيسسد درک

کنيد که در انتهای يک لحظه و آغاز لحظة بعد چه اتفسساقی بسسرای شسسما می افتسسد، پس



آنچه را هم که در لحظة مرگ برای شما اتفاق می افتد، خواهيد فهميد. اگر شما واقعسسًا

بتوانيد خود را در تداوم يک نفس ساده مشاهده کنيسد، پس همسه چسيز را بسه تمسامی

خواهيد فهميد.

اولين چيزی که من با مشاهدة نفس خسسود آمسسوختم، اين بسسود کسسه علسسيرغم تمسسام

کتاب هايی که خوانده بودم و در تمام کالس های درسی که در دانشگاه شسسرکت کسسرده

بودم، تقريبًا هيچ چيز راجع به ذهن خسسود نمی دانسسستم و کنسسترل بسسسيار کمی بسسر آن

داشتم. من، عليرغم بهترين تالش هسسايم، نمی توانسسستم واقعيت تنفس خسسود را، کسسه در

سوراخ های بينی من رفت و آمد می کرد، برای بيش از ده ثانيه مشاهده کنم، تا اين که

ذهنم به اطراف پرواز می کرد. طی سال ها تلقی من اين بود که بر زندگی خسسود حسساکم

هستم و مدير عامل شرکت شخصی خود هستم. اما تنها چند ساعت مراقبه کافی بسسود

تا دريابم که هيچ کنترلی بر خود ندارم. من مدير عامل نبودم، بلکه فقسسط يسسک دربسسان

بودم. از من خواسته شده بود تا در مقابل دروازة بدن خود، يعنی سسسوارخ های بيسسنی ام،

بايستم و فقط ببينم که چه چيزی خسسارج و داخسسل می شسسود. امسسا پس از چنسسد لحظسسه

تمرکز خود را از دست می دادم و جای خود را ترک می کسسردم. اين تجسسربه ای بسسود کسسه

چشمان من را باز کرد.

به موازات اينکه آموزش پيش می رفت، به نوآموزان آموخته می شسسد کسسه نسسه فقسسط

تنفس خود، بلکه احساسات درونی خود را نيز مشسساهده کننسسد. نسسه احساسسسات خسساص

سعادت و خلسه، بلکه بيشتر معمولی ترين و ساده ترين احساسات: گرمسسا،  فشسسار، درد و

غيره. فن ويپاسانا بر اساس اين بينش است که جريان ذهنی و احساسات بدن به طسسور

تنگاتنگی با هم مرتبطند. ميان من و دنيا هميشسسه احساسسسات بسسدنی وجسسود دارد. من

هرگز واکنشی نسبت به خارج از جهان نمی کنم، بلکه به احساسات بدن خسسود واکنش

نشان می دهم. وقسستی احساسسسات ناخوش آينسسد هسسستند، من بسسا بی ميلی واکنش نشسسان

می دهم. وقتی احساسات خوش آيند هستند، من با حرص زيسساده خواهی واکنش نشسسان

می دهم. حتی اگر گمان می کسسنيم کسه نسسسبت بسسه کسساری واکنش نشسسان می دهيم کسسه

ديگران انجام می دهند، مثاًل به پيام اخير دونالد ترامپ، يا به خاطرات دوران کسسودکی،

باز ما به واقع نسبت به احساسات فوری بدنی خود واکنش نشان می دهيم. اگر بسسه اين

دليل خشمگين می شويم که کسی به ملت يا خدای مسسا تسسوهين کسسرده، آنچسسه کسسه آن



توهين را غير قابل تحمل می کند احساسات شديد ما در حفرة شکم ما و دردی اسسست

که قلب مسسا را می فشسسارد. ملت مسا هيچ چسسيز حس نمی کنسسد، امسا بسدن مسا واقعسسًا درد

می کشد.

آيا می خواهيد بدانيد که عصسسبانيت چيسسست؟ خب، فقسسط احساسسساتی کسسه هنگسسام

عصبانيت در بدن شما پديدار می شوند را نظاره کنيد. وقتی من بسسه اين انسسزوا گرويسسدم

بيست و چهار ساله بودم، و عصبانيت را شايد ده هزار بار تجربه کرده بودم، امسسا هرگسسز

اين زحمت را به خود نداده بودم تا ببينم که عصبانيت عماًل  چطور حس می شود. هسسر

یليخت ‐وقت که عصبانی می شدم، بر روی موضوع عصبانيتم تمرکسسز می کسسردم  کسسسی کسساری
یليخت ‐کرده بود يا چيزی گفته بود  اما توجهی به حس واقعی عصبانيت نداشتم.

گمان می کنم آنچه که طی آن ده روز، با مشاهدة احساسسساتم، در بسسارة خسسود و در

بارة انسان ها به طور کلی آموختم، بيش از آن چيزی بود که در تمام طول زندگی ام تا

قبل از آن آموخته بودم. و برای اين آموختسسة خسسود ناچسسار نبسسودم داسسستان، نظريسسه يسسا

اسسسطوره ای را بپسسذيرم. من فقسسط ناچسسار بسسودم واقعيت را آن طسسور کسسه هسسست بپسسذيرم.

مهم ترين چيزی که به آن پی بردم اين بود که عميق ترين منبسسع رنج من در الگوهسسای

ذهن خود من است. وقتی من چسسيزی طلب می کنم و به دسسست نمی آورم، ذهن من بسسا

توليد درد واکنش نشان می دهد. رنج يک شرط عينی در جهان خارجی نيسسست، بلکسسه

يک واکنش ذهنی توليد شده توسط ذهن خود من است. آمسسوختن اين حقيقت اولين

گام به سوی متوقف شدن ايجاد رنج بيشتر است.

، من شروع بسه مراقبسه، طی دو سساعت در۲۰۰۰پس از آن دورة آموزشی در سال 

روز کردم و از آن پس هر سال يک انزوای مراقبة طوالنی به مدت يک يا دو ماه انجسسام

می دهم. اين فرار کردن از واقعيت نيست، بلکه در تماس قرار گرفتن با واقعيت اسسست.

من عماًل طی دو سسساعت در روز واقعيت را آن طسسور کسسه هسسست مشسساهده می کنم، در

حالی که طی بيست و دو ساعت بقيه غرق در ايميل ها و پيام ها و تماشسسای ويسسديوهای

مربوط به سگ های ملوس می شوم. بدون تمرکز و شسسفافيتی کسسه بسسا اين مراقبه هسسا بسسه

دست آوردم، نمی توانستم کتاب انسان خردمند و انسان خداگونسسه را بنويسسسم. مراقبسسه،

حداقل برای من، هرگز در تضاد با تحقيسق علمی نبسوده اسست، بلکسه بسه عنسوان ابسزار



ارزشمند ديگری در مجموعة ابزار عملی عمل کرده اسسست، به خصسسوص وقسستی کسسه من

سعی می کنم از ذهن انسانی سر درآورم.

حفرکردنازهردوسر

علم در رمزگشايی اسرار ذهن با مشکل بزرگی روبه رو است، زيرا فاقد ابزارهسسای مسسؤثر

است. بسياری از مسسردم، و از جملسسه بسسسياری از پژوهشسسگران، ذهن را بسسا مغسسز اشسستباه

می گيرند، اما اين ها به واقع دو چيز کسساماًل متفسساوتی هسسستند. مغسسز شسسبکه ای مسسادی از

ياخته هسسای عصسسبی، سسسيناپس ها و مسسواد زيست شسسيميايی اسسست. ذهن جريسسان ذهسسنی

تجربيات، مثل درد، شادی، عصبانيت و عشق است. فرض زيست شناسان اين است کسسه

مغز تا حدودی ذهن را می سازد، و واکنش هسسای زيست شسسيميايی در ميلياردهسسا ياختسة

عصبی تا حدودی تجربيات را می آفريند، مثل درد و عشق. با اين وجود، مسسا تسسا کنسسون

هيچ توضيحی برای اين که ذهن چطور از مغز پديدار می شود، نداريم. چگونه است که

وقتی ميلياردها ياختة عصبی در يک الگوی خسساص عاليم الکسستريکی می فرسسستند، من

درد حس می کنم و وقتی ياخته های عصبی الگوی متفسساوتی می فرسسستند من احسسساس

عشقی پيدا می کنم؟ ما هيچ اطالعاتی در دست نداريم. بنابر اين حتی اگر ذهن به واقع

از مغز پديدار می شود، مطالعة ذهن، حداقل در حال حاضسسر، متفسساوت از مطالعسسة مغسسز

است.

پيشسسرفت در تحقيقسسات مغسسز، بسسه مسسدد ميکروسسسکوپ ها، اسسسکنرهای مغسسزی و

کامپيوترهای قوی، سرعت و بعد گسترده تری يافته اسسست. اين دسسستگاه ها مسسا را قسسادر

می کند تا به فعاليت های زيست شيميايی و الکتريکی در مغز پی ببريم، اما اين  امکسسان

دسترسی به تجربيات ذهنی مرتبط بسسا اين فعاليت هسسا را نمی دهسسد. در مقطسسع کنسسونی

 تنها ذهنی که من می توانم به آن دسترسی مستقيم داشته باشسسم، ذهن خسسودم۲۰۱۸

است. اگر بخواهم در مورد تجربيات ديگر موجودات دارای احساس اطالع داشته باشم،

تنهسسا می تسسوانم بسسه گزارش هسسای دسسست دوم رجسسوع کنم، کسسه طبعسسًا دارای نقسسائص و

محدوديت های بی شماری هستند.



بدون شک می توان با جمع آوری انبوهی از گزارش های گونسساگون دسسست دوم، و بسسا

بهره گيری از علم آمسار الگوهسای تکسرار شسونده را شناسسايی کسرد. چسنين روش هسايی

روان شناسان و پژوهشگران مغز را قادر ساخته تا نه تنهسسا درک بسسسيار بهسستری از ذهن

به دست آورند، بلکه همچنين زندگی ميليون هسسا نفسسر را بهبسسود و نجسسات دهنسسد. بسسدين

ترتيب با گزارش های دست دوم نمی تسسوان از حسسد معيسسنی فراتسسر رفت. بهسسترين راه در

زمينة تحقيق علمی بسسر روی پديسسدة خاصسسی، مشسساهدة مسسستقيم اسسست. بسسرای مثسسال،

مردم شناسان به طور گسترده ای از منابع دست دوم استفاده می کنند، اما اگر بخواهنسسد

به واقع فرهنگ ساموآ را بشناسند، بايد ديسسر يسسا زود چمسسدان های خسسود را ببندنسسد و از

ساموآ ديدن کنند.

طبعًا ديدار کافی نخواهد بود. گزارش های سياحانی کسسه از سسساموآ ديسسدن می کنسسد،

نمی توانسد يسک مطالعسة علمی در مردم شناسسی محسسوب شسود، زيسرا بسسياری از اين

گزارش گران غير حرفه ای فاقد مهارت هسسا و ابزارهسسای الزم هسسستند و مشسساهدات آن هسسا

بسيار اتفاقی و پيش داورانه هستند. يسسک مردم شسسناس معتسسبر بايسسد بسسا روش مشسساهدة

فرهنگ ها به صورتی روشمند و عيسسنی، فسسارغ از پيش فرض هسسا و پيش داوری هسسا، آشسسنا

باشد. به اين دليل است که او در بخش آموزش مردم شناسی تحصيل می کند و همين

آموزش است که مردم شناسان را قسسادر می کنسسد تسسا نقشسسی حيسساتی در پسسل زدن ميسسان

فرهنگ های گوناگون ايفا کنند.

تحقيقسسات علمی ذهن از چسسنين روش هسسای مردم شناسسسی اسسستفاده نمی کنسسد. در

حالی که مردم شناسان اغلب از سفرهای خود به جزاير دوردست و کشورهای اسرارآميز

گزارش تهيه می کنند، پژوهشگران زمينه های هشياری و آگسساهی بسسه چسنين سسفرهای

شخصی در عرصة ذهن نمی روند، زيرا تنها ذهنی که من مسسستقيمًا می تسسوانم مشسساهده

کنم، ذهن خودم است و صرف نظر از اين کسه مشسساهدة فسسارغ از تعصسب و پيش داوری

فرهنگ ساموآ چقدر دشوار باشسسد، مشسساهدة ذهن من به طسسور عيسسنی بساز هم دشسسوارتر

خواهد بود. مردم شناسان پس از بيش از يک قرن کسسار طاقت فرسسسا، امسسروزه روش هسسای

کارامدی برای مشسساهدات عيسسنی در اختيسسار دارنسسد. امسسا بسسر خالف مردم شناسسسان، کسسه

روش های زيادی را برای جمع آوری و تحليل گزارش های دست دوم فسسراهم آورده انسسد،

اما در زمينة مشاهدة ذهن خود، ما حتی خراشی هم در سطح به وجود نياورده ايم.



در فقدان روش های نوين برای مشاهدة مستقيم ذهن، ما بايسسد بسسرخی از ابزارهسسای

ايجاد شده برای فرهنگ های پيشانوين را به کار گيريم. شماری از فرهنگ های باستانی

توجه زيادی را صرف مطالعة ذهن کردند، که به جای تکيه بر جمع آوری گزارش هسسای

دسسست دوم، مسسردم را آمسسوزش دادنسسد تسسا به طسسور منظم ذهن خسسود را مشسساهده کننسسد.

 گسسردآوریmeditationروش هايی که آن ها به وجود آوردنسسد، تحت واژة کلی »مراقبسسه« 

شدند. اين واژه امروزه اغلب با دين و عرفان تداعی می شود، اما مراقبه در اساس روشی

است برای مشاهدة مستقيم ذهن خود. اديان زيادی به واقع اسستفادة وسسسيعی از فنسسون

گوناگون مراقبه کرده اند، اما اين بدين معنا نيست که مراقبسسه ضسسرورتًا مسسذهبی اسسست.

اديان زيادی هم استفادة گسترده ای از کتاب کرده اند، اما اين بسسدين معنسسا نيسسست کسسه

استفاده از کتاب يک کار مذهبی است.

بيش از هزار سال است که انسان ها صدها فن مراقبه بسسه وجسسود آورده انسسد، کسسه در

اصول و کارايی با هم متفاوتند. من در تجربة شخصی خود فقط بسسا يکی از اين فنسسون،

به اسم ويپاسانا آشنا شده ام. از اين رو می توانم فقط در بسسارة يسسک روش صسسحبت کنم.

گفته می شود که ويپاسانا، مانند شماری از ديگر فنسسون مراقبسسه، توسسسط بسسودا در هنسسد

باستان شکل گرفته است. طی سده ها نظريات و داستان های فسسراوانی بسسه بسسودا نسسسبت

داده شده ، که اغلب فاقد شواهد تقويت کننده هستند، اما بسسرای انجسسام مراقبسسه نيسسازی

نيست تا به هيچ کدام از آن ها باور داشته باشيم. معلمی که ويپاسانا را به من آمسسوخت،

گوعنکا، يک راهنمسسای بسسسيار عملی بسسود. او مسسداومًا بسسه نوآمسسوزان می گفت کسسه بسسرای

مشاهدة ذهن بايد تمام توصيفات دست دوم، جزم های مذهبی و گمان های فلسسسفی را

به کنار بگذارند و بر تجربة خودشان و آن واقعيتی که به واقع مشاهده می کنند، تکيسسه

کنند. هر روز نوآموزان زيادی به اتاقش می آمدند و در مورد راهنمای عملی از او سؤال

می کردنسسد. در کنسسار در ورودی اتسساقش تسسابلويی قسسرار داشسست کسسه می گفت: »لطفسسًا از

بحث های نظری و فلسفی خودداری کنيد و بر سؤاالت خود در رابطسسه بسسا عمسسل واقعی

خود تمرکز کنيد«.

منظور از »عمل واقعی« مشاهدة احساسات بدن و واکنش های ذهنی به احساسات

به يک شيوة عينی، مداوم و روشمند، و از آنجسسا کشسسف کسسردن الگوهسسای پسسايه ای ذهن

است. گاهی مردم مراقبه را بسسه جسسست وجوی تجسسارب خسساص سسسعادت و خلسسسه بسسدل



کرده اند. اما در حقيقت، هشياری برزگ ترين راز هستی است و احساسات دنيوی گرمسسا

و خارش به اندازة حس خلسه يا يگانگی کيهانی اسسرارآميز اسست. بسه پسيروان مراقبسة

ويپاسانا اخطار داده می شود که هرگز در دام جست وجوی تجارب خاص نيفتند، بلکسسه

سعی کننسسد روی درک واقعيت ذهن خسسود تمرکسسز کننسسد، حسسال اين واقعيت هسسر چسسه

می خواهد باشد.

طی سال های اخير پژوهشگران مغز و ذهن عالقة فزاينده ای به چنين فنون مراقبه

نشان داده اند، اما اغلب محققين تا کنون از اين ابسسزار فقسسط بسسه صسسورت غسسير مسسستقيم

 پژوهشگران معمولی خودشان به واقع مراقبه نمی کنند، بلکه مراقبه(۲)استفاده کرده اند.

کنندگان مجرب را به آزمايشگاه خود دعوت می کنند، روی سسسر آن هسسا را از الکترودهسسا

می پوشانند و از آن ها می خواهند تا مراقبه کنند و حاصل فعاليت های مغسسزی آن هسسا را

مشاهده می کنند. اين می تواند چيزهای زياد جالبی را در بارة مغز به مسسا بيسساموزد، امسسا

اگر هدف درک ذهن باشد، ما را از ديدن مهم ترين چشم اندازها محروم می کند. اين به

کسی شبيه است که سعی می کند ساختار ماده را با مشسساهدة سسسنگی در زيسسر ذره بين

درک کند. شما نزد اين فرد می آييد، ميکروسکوپی به دسسستش می دهيسسد و می گوييسسد

»از اين استفاده کن، آنگسساه خيلی بهسستر خسسواهی ديسسد«. او ميکروسسسکوپ را می گسسيرد،

ذره بين مورد اعتماد خود را بسسرمی دارد و بسسا آن مسساده ای کسسه ميکروسسسکوپ توسسسط آن

ساخته شده را به دقت می نگرد ... مراقبسسه ابسسزاری اسسست بسسرای مشسساهدة ذهن به طسسور

مستقيم. اگر شما به جای خود مراقبه فعاليت های الکتريکی در مغسسز مراقبسسه کننسسدگان

ديگر را نظاره کنيد، مهم ترين قابليت های مراقبه را از دست خواهيد داد.

من طبعًا پيشنهاد نمی کنم که ابزارها و فعاليت های تحقيقی جاری بر روی مغسسز را

کنار بگذاريم. مراقبه نمی تواند جای آن ها را بگيرد، اما می تواند آن را تکميل کنسسد. اين

تا حدودی شبيه به مهندسينی است که تونل عظيمی در زير يک کوه حفسسر می کننسسد.

چرا فقط از يک طرف حفر کنند؟ بهتر اين است کسسه همزمسسان از هسسر دو طسسرف حفسسر

کنند. اگر مغز و ذهن حقيقتًا يکی هستند، دو تونل به هم خواهند رسيد. اما اگر مغز و

ذهن يکی نباشند؟ پس کاماًل اهميت بيشتری می يابد که نه فقط در مغز، بلکه در هسسر

دو حفر کنيم.



برخی دانشگاه ها و آزمايشگاه ها در حقيقت شروع به استفاده از مراقبه، بسسه عنسسوان

ابزار تحقيقی می کنند، نه به عنوان موضوعی برای تحقيقات مغزی. اما اين روند هنسسوز

در مراحل ابتدايی خود است، تسسا حسسدودی بسسه اين دليسسل کسسه نيسساز بسسه سسسرمايه گذاری

خارق العاده ای برای کار تحقيق دارد. مراقبة جدی مستلزم اصول بسسيار زيسسادی اسست.

اگر برآنيد تا احساسات خود را به صورت عينی مشاهده کنيد، اولين چيزی که بايد به

آن توجه کنيد اين است که ذهن تسا چسه حسد وحشسی و بی قسرار اسست. اگسر بسر روی

مشاهدة يک احساس نسبتًا مشخص تمرکز داريد، مثل رفت و آمد نفس از سوراخ های

بينی، ذهن شما معمواًل می تواند اين را طی چند ثانيه انجام دهسسد، تسسا اين کسسه تمرکسسز

خود را از دست می دهد و شروع به پرواز کردن در افکار، خاطرات و آرزوها می کند.

وقتی ميکروسکوپی وضوح خود را از دست می دهد، کافی است کمی دستة تنظيم

را بگردانيم. اگر دسته شکسته باشد، می توانيم از متخصصی بخسسواهيم تسسا آن را تعمسسير

کند. اما اگر ذهن تمرکز خود را از دست بدهد، ما نمی توانيم آن را به سسسادگی تعمسسير

کنيم. معمواًل بايد تمرينات بسيار زيادی انجام شود تسسا آرامش خسسود را حفسظ کسنيم و

ذهن را متمرکز کنيم، تا بتواند به طور روشمند و دقيق خود را مشاهده کند. شسسايد در

آينده بتوانيم قرصی مصرف کنيم تا بتوانيم فوراً تمرکز خسسود را به دسسست آوريم. امسسا از

آنجا که مراقبه می خواهد، عالوه بر تمرکز، ذهن را بکاود، ممکن است چنين ميسسانبری

نقشی تخريبی داشته باشد. قرص ممکن است ما را خيلی هشيار و متمرکسسز کنسسد، امسسا

همزمان مانع از آن خواهد شد تا در تمام طيف ذهن کاوش کنيم. با اين همسسه، حسستی

امروز می توانيم با تماشای يک فيلم خسسوب در تلويزيسسون بسسه سسسادگی در ذهن تمرکسسز

ايجاد کنيم، اما ذهن آن چنان روی فيلم تمرکز می کند که نمی تواند پويايی های خسسود

را مشاهده کند.

اما حتی اگر نتوانيم بر چنين تجهيزات فنی اتکاء کنيم، نبايسسد تسسسليم شسسويم. مسسا

می توانيم از مردم شناسان، جانورشناسان و فضسسانوردان الهسسام بگسسيريم. مردم شناسسسان و

جانورشناسان سال هايی را در جزاير دور به سر می برند و در معرض انبوهی از بيماری ها

و خطرها قرار می گيرنسسد. فضسسانوردان سسسال های زيسسادی را صسسرف برنامه هسسای تمريسسنی

دشواری می کنند تا خود را برای سفرهای اتفاقی در فضای بسسيرونی آمسساده کننسسد. اگسسر

مسسايليم بسسرای درک فرهنگ هسسای بيگانسسه، فضسساهای ناشسسناخته و سسسيارات دور چسسنين



تالش هايی بکنيم، پس ارزشمند خواهد بود تا با همسسان جسسديت تالش کسسنيم تسسا ذهن

یليخت ‐خود را درک کنيم، تا بتوانيم ذهن خود را بهتر بشناسيم  قبل از آن کسسه الگوريتم هسسا
آن را برای ما مهندسی کنند.
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