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 گراهابرای واقع شهریآرمانتمجیدهایی از کتاب 

 «گراهاشهری برای واقعرمانآ»تمجیدهایی از 

ی اشتباهات قعًا روشنگر و بسیار خواندنی. هر کسی که دربارهالعاده، جامع، وافوق»

د، باید این کتاب را ی معاصر نگران است و دوست دارد به درمان آن یاری برسانجامعه

ی اجتماعی دنیا، نویسنده پردازانترین نظریه، یکی از برجسته1زیگمونت باومن – «مطالعه کند.

 کتاب 50بیش از 

های قدیمی جناح راست و جناح چپی خسته و کلیشه پاافتاده شیپ اگر از مناقشات»

های نوین، نثر زنده و مباحثات مستند کتاب اید، شاید بتوانید از تفکر جسورانه، ایدهشده

دانشگاه هاروارد  ، استاد روانشناسی2استیون پینکر –« .لذت ببرید گراهاشهری برای واقعآرمان

 «فرشتگان بهتر ذات ما»و « خالی لوح»های ی کتابو نویسنده

دهد که العاده است. همه باید آن را بخوانند. برگمن به ما نشان میاین کتاب خارق»

چرخیم، ناگهان دیدیم. وقتی به سمت صحیح میپیش از این دنیا را به شکل وارونه می

 خواندهکافی  اندازهنیم. اگر این کتاب به بیمیمسیرهای جدیدی را پیش روی خودمان 

، یکی از نویسندگان کتاب 3ریچارد ویلکینسون –« .شود، دنیا به مکان بهتری تبدیل خواهد شد

 «همواره عملکرد بهتری دارند ،ترهمگن سطح روحیه: چرا جوامعِ»

ی متقاعدکننده را برای درآمد همگانی در سطح جهان ساخته روتگر برگمن یک پرونده»

ی سیاسی ره گرفته که از درک عمیق او نسبت به تاریخچههای فراوانی بهو در آن از داده

د. او رویکردهای فراوانی را نشان گیرداری )کاپیتالیسم( سرچشمه میو ذهنی سرمایه

                                                                        
1 Zygmunt Bauman 
2 Steven Pinker 
3 Richard Wilkinson 
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شهر را به یک واقعیت قابل حصول تبدیل کرده ها، پیشرفت انسان آرماندهد که در آنمی

آلبرت  –« .یافتنی است، دستصحیحهای که با استفاده از سیاست یای مثبتآینده –است 

ی توئیتر، تامبلر، فوراسکوئر، اولیه گذارانسرمایه، از 2، کارآفرین و همکار یونین اسکوئر ونچرز1ونگر
 3استارتراتسی و کیک

کننده را از بین ببرد. تواند توهمات فلجروز میبه یادگیری از تاریخ و علوم اجتماعیِ»

گرایانه را به یک شهود منطقی و رایج تبدیل کند. ظاهر آرمانبههای تواند طرحاین کار می

با آینده مواجه شویم. برای یاد  ،بینی نشدهپیش تواند کاری کند که با نوعی اشتیاقِ می

« .مند را مطالعه کنیددهنده و بینشقلم، تکانبسیار خوش گرفتن این رویکردها، این کتابِ

ی درآمد همگانی در شبکه» گذارانبنیان اه هاروارد و یکی از، استاد دانشگ4فیلیپ ون پاریس –

 «ی زمینکره

العاده برای تفکر آرمانی پیرامون درآمدها و ساعات کاری هفته و یک فراخوان خارق»

چارلز  –« .هاهای مربوط به جایگزینی نیروی کار انسانی با رباتپادزهری خوب برای بدبینی

ها: چرا جنبش سایرین خیزش پایینی»ی و نویسنده« ی جهانیتوسعهمرکز »، همکار ارشد در 5کنی

 «ارزش فراوانی را برای غرب به همراه دارد

چیزی که در  –یک فراخوان جسورانه برای تفکر آرمانی و دنیایی بدون نیاز به کار »

« .شودتوصیه می شدتبهاست.  الزمطلبی، بیش از پیش عصر یأس و بدبینی و فقدان جاه

 «داری و دنیایی بدون کاراختراع آینده: پساسرمایه»، یکی از نویسندگان 6نیک سرنیچک –

ی بسیار تنها روتگر برگمن یک مباحثهاین کتاب در هلند، تاثیری شگرف داشت. نه»

بخش جنبشی در سرتاسر به وجود آورده، بلکه الهامها آمیز و طوالنی را در رسانهموفقیت

اکنون وقت حرکت سایر های او را عملی کنند. همهند اندیشهخواکشور بوده که می

                                                                        
1 Albert Wenger 
2 Union Square Ventures 
3 Twitter, Tumblr, Foursquare, Etsy and Kickstarter 
4 Philippe van Parijs 
5 Charles Kenny 
6 Nick Srnicek 
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ها: سفر من شنا با کوسه»ی کتاب پرفروش ، نویسنده1یوریس لویندیک –« .های دنیا استبخش

 «به دنیای بانکدارها

ی تاریخ و نویسد. او دانش عمیقی را دربارهروتگر برگمن با یک ندای بخصوص می»

معنادار و اغواکننده حرف  ایگونهبهتواند دهد و مینشان می یدرآمد همگانهای فنی جنبه

، 2کارل ویدرکوئیست – «یلی با این موضوع آشنایی ندارند.بزند، حتی برای افرادی که خ

 «ی زمینی درآمد همگانی در کرهشبکه»های نشینتاون در قطر و از کرسیاستادیار دانشگاه جورج

ای گشوده شده شدت خواندنی و پنجرهیک کتاب مهم، به گراهابرای واقع یشهرآرمان»

و اقتصاددانان به دنبال افزایش  مدارانسیاستطور که ی بهتر است. همانبه سمت یک آینده

ی دولت هستند، برگمن نیز این سوال وقت و کاهش اندازهاستخدام تماموری، تضمین بهره

توانیم به آنجا رزش پیدا کند و چگونه میشود زندگی اکند: چه چیزی باعث میرا مطرح می

های این سوال موجود هستند و برگمن تحقیقات عمیق شود که پاسخبرسیم؟ مشخص می

ی زندگی و ی نحوهکشد تا دربارهکند و ما را به چالش میی تعقل خود ترکیب میرا با قوه

، مورخ و 3فیلیپ بالم – «.خواهیم به آن برسیم، فکر کنیم. باید آن را بخوانیدآنچه می

یک کمپانی نابکار: »و « 1914–1900های سرگیجه: تغییر و فرهنگ در غرب، سال»ی نویسنده
 «ی مربوط به عصر روشنگری اروپاشدهگرایی فراموشافراط

اگر انرژی، اشتیاق و پند و موعظه بتواند دنیا را بهتر کند، پس کتاب روتگر برگمن نیز »

ی این کتاب از آلمانی نیز با یک نثر قدرتمند، روان ... و رد. حتی در ترجمهاین توانایی را دا

 4ایندیپندنت – «انگیزی خوب طرف هستیم.شکل شگفت به

                                                                        
1 Joris Luyendijk 
2 Karl Widerquist 
3 Philipp Blom 
4 The Independent 





 

 شهربازگشت آرمان: 1فصل 

1 

 شهرآرمانبازگشت 

 کنیم: شروعبیایید با یک درس کوچک تاریخی 

 چیز بدتر بود.همه ،در گذشته

زده، درصد از بشریت فقیر، گرسنه، کثیف، وحشت 99خ دنیا، درصد از تاری 99در حدود 

، فیلسوف فرانسوی 1نادان، مریض و زشت بودند. در قرن هفدهم میالدی، بلیز پاسکال

نویسد: ی عظیمی از اشک توصیف کرد. او میعنوان دره(، زندگی را به1662–1623)

در بریتانیا «. ت قرار داردداند که در رنج و حسربشریت خیلی خوب است، چون خودش می»

بود که زندگی انسان اساساً  معتقد( 1679–1588) 2نیز فیلسوف دیگری به نام توماس هابز

 است.« زشت، خشن و کوتاه»

ی ما بر چیز عوض شده است. در کسری از زمان، گونهسال اخیر، همه 200اما در این 

یافته، پاک، ایمن، ثروتمند، پرورشاین سیاره تسلط یافته و میلیاردها نفر از ما ناگهان 

د از درص 94، 1820که در سال اند. درحالیهوشمند، سالم و حتی گاهی اوقات زیبا شده

فته کاهش یا 44این درصد به  1981کردند، در سال مردم دنیا هنوز در فقر زندگی می

 یم.ادرصد رسیده 10اکنون که تنها چند دهه دیگر گذشته، به کمتر از است و هم

                                                                        
1 Blaise Pascal 
2 Thomas Hobbes 
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کن ی ریشهزودبهالینفک زندگی بود،  جزءِ  ییابد، فقر شدید که زماناگر این رویه ادامه 

عمت که در از نوعی وفور ن شوند،که هنوز فقیر قلمداد می برخی از افرادیخواهد شد. حتی 

کنم یعنی زندگی می مند هستند. در کشوری که منشد، بهرهبینی نمیتاریخ دنیا پیش

کند، بیش از کل خانمان دریافت مین کمک دولتی که امروز یک شخص بیهلند، میزا

که ت اسافرادی  برابرِ 4داد و انجام می 50ی مخارجی است که یک هلندی متوسط در دهه

حاکم  هنوز هلند،؛ منظورم زمانی است که کردندشکوه هلند زندگی میدر عصر طالیی و با

 بر هفت دریا بود.

های تابکرفت. مشخصاً مطالب زیادی برای نگارش در رو به جلو نمی زمانه ،هابرای قرن

 الیاییِ کرد. اگر یک کشاورز ایتتاریخی وجود داشتند، اما زندگی بهبود خاصی پیدا نمی

آوردید، میالدی می 1870ی دهه به انداختید واشین زمان میرا در م 1300متعلق به سال 

 در وضعیت معیشت خود مشاهده کند. توانست تغییر چندانی راباز هم نمی

دودًا ، ح1300ی ایتالیا حوالی سال کنند که متوسط درآمد ساالنهبرآورد می مورخان

لمی، عپس از ظهور کلمب، نیوتون، انقالب  –سال بعد  600دالر بوده است. حدود  1600

مان رقم ه کماکان ... روی –عصر اصالحات و روشنگری، اختراع باروت، چاپ و موتور بخار 

 گاههای متوسط در همان جایدالر بود. ششصد سال تمدن، اما کماکان ایتالیایی 1600

 ند.بود شانقدیم

ایم، دقیقاً حوالی همان دورانی که الکساندر گراهام بل تلفن نرسیده 1880هنوز به سال 

ز در حال بنرا اختراع کرد، توماس ادیسون حق اختراع المپ را به نام خود ثبت کرد، کارل 

احتمااًل  بهدر حال اندیشیدن  1ش بود و جوزفین کاکرینابندی اولین اتومبیلسرهم

ایتالیایی توانستند در  شویی( بود، دهقانانماشین ظرف)ی تمام دوران ترین ایدهعادهالخارق

ی اخیر مسیر پیشرفت قرار بگیرند. و عجب کورس پرماجرایی هم شروع شد. این دو دهه

تجربه کند. درآمد  توأمانصورت رشد انفجاری جمعیت و رفاه در سرتاسر دنیا را بهتوانسته 

برابر  15، ده برابر شده است. یک ایتالیایی متوسط 1850ی کنونی نسبت به سال سرانه

                                                                        
1 Josephine Cochrane 
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نسبت به دوران پیش از  ،اکنوندارد. و اقتصاد جهانی؟ هم 1880نسبت به  یثروت بیشتر

زمانی که تقریباً تمامی افراد در  بیشتری دارد؛ یعنیدرت ق برابر 250، انقالب صنعتی

 زده، نادان، مریض و زشت بودند.جای دنیا کماکان فقیر، گرسنه، کثیف، وحشتهمه

 آوردو قرن پیشرفت شگفت. 1شکل

 
دهد. هرقدر باید اندکی زمان بگذارید. هر دایره یک کشور را نشان می فهم و درک این شکل،برای 

 1800تر باشد، یعنی جمعیت آن کشور بیشتر است. بخش پایین، کشورها را در سال گدایره بزر

، امید به زندگی در 1800هستند. در سال  2012ها در سال دهد؛ بخش باال هماننشان می
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ترین ترین کشورها )مثل هلند و آمریکا(، نسبت به امید به زندگی کشورهای دارای ضعیفغنی

، تمامی 1800دیگر: در عبارت)سیرالئون( هم کمتر بود. به 2012 سیستم بهداشتی در سال

که امروز، حتی کشورهای کشورها هم از منظر ثروت و هم از نظر بهداشتی فقیر بودند، درحالی

نظر دارند )صرف 1800آفریقای سیاه نیز عملکرد بهتری را نسبت به ثروتمندترین کشورهای سال 

سال اخیر تغییر کرده است(. همچنین  200ندرت در این کنگو بهاز این حقیقت که درآمد کشور 

رسند، می شکلی سمت راست و باالی در گوشه« سرزمین فراوانی»بیش از پیش کشورها به 

 سال است. 75رود و امید به زندگی باالی هزار دالر فراتر می 20جایی که متوسط درآمد کنونی از 

 Gapminder.orgمنبع: 

 ون وسطاییشهر قرآرمان

بهتر را  گذشته قطعاً دوران سختی بوده، بنابراین منطقی است که افراد رویای یک روز

 در سر پرورانده باشند.

نامیده « 1عشرتگاه»ترین رویاها، سرزمین شیر و عسل بود که ترین و واضحیکی از زنده

دید تا راهتان باز خورشد. برای رسیدن به آنجا، باید ابتدا سه مایل پودینگ برنج را میمی

دیدید که شد. اما ارزشش را داشت، زیرا با رسیدن به عشرتگاه، خود را در سرزمینی میمی

 کرد، درختانباالی سرتان پرواز می، غاز بریان هایش شراب قرمز روان بودرودخانهدر 

ین دنیا . در اباریدمیهای داغ از آسمان ای و شیرینیی باران، پجابهدادند و می کیکنپَ

 کشاورز و کارگر و کشیش، همگی برابر بودند.

کردند. در عوض گاه با هم بحث نمیدر عشرتگاه یا همان سرزمین فراوانی، افراد هیچ

 خوابیدند.نوشیدند و با هم میرقصیدند، میگرفتند، میمهمانی می

غربی در ذهن مردمان قرون وسطی، اروپای »نویسد: ، مورخ هلندی، می2هرمان پالی

فود کنیم، چیزی نزدیک به عشرتگاه موعود بود. شما فستکه در دوران مدرن مشاهده می

در تمامی ساعات روز، کنترل اقلیمی، عشق آزاد، درآمد بدون کار و جراحی پالستیک برای 

                                                                        
1 Cockaigne 
2 Herman Pleij 
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این روزها افراد بیش از اینکه از گرسنگی رنج بکشند، «. تداوم جوانی را در اختیار دارید

طور اند. در اروپای غربی، نرخ کشتار نسبت به قرون وسطی، بهت چاقی شدهدچار مشکال

توانید از تور ی مناسبی داشته باشید، میبرابر کمتر شده است و اگر گذرنامه 40متوسط 

 مند شوید.ایمنی اجتماعی بهره

قرون وسطایی و  رویای قدیمیِ  ترین مشکل ما همین است: اکنون،بزرگشاید 

بیشتر  ایی و امنیتگرتوانیم از اندکی مصرفدوران پوچ شده است. قطعًا می نشهر آآرمان

تر از پیش هستند. ، ترسناکمند شویم، اما عوارضی مانند آلودگی، چاقی و دخالت دولتیبهره

ان پالی، به قول هرمو برای یک رویابین قرون وسطایی، سرزمین فراوانی، یک بهشت رویایی 

واهید که بخ 1300لیایی سال بود. اما اگر از آن کشاورز ایتا« زمینیهای گریزی از رنج»

 د.شک اول از همه عشرتگاه به ذهنش خطور خواهد کردنیای مدرن ما را شرح دهد، بی

های کتاب مقدس به حقیقت کنیم که پیشگوییدر واقع، در عصری زندگی می

اکنون عادی شده است: سید، راند. آنچه در قرون وسطی همچون معجزه به نظر میپیوسته

ای که زنده و مرده تواند راه برودگردد، فلجی که میبینایی که به چشمان نابینا بازمی

را در نظر بگیرید، یک ایمپلنت مغزی که بینایی را به افراد دارای مشکل  21د. آرگوس شومی

تواند یک است و میای از پاهای رباتکه مجموعه 2گرداند. یا ریواکبینایی ژنتیکی بازمی

 1983که عمالً در سال  3ی رئوباتراکوسپاها دوباره راه بروند. یا قورباغهکاری کند فلج

ای قدیمی این گونه، انگیری از دیمنقرض شد، اما توسط دانشمندان استرالیایی و با بهره

روه قرار ی بعدی است که در دستورکار این گبه حیات بازگشته است. پلنگ تاسمانی، پروژه

نام آن از روی یک داستان که است ) 4تر الزاروسی بزرگها بخشی از پروژهدارد و کار آن

 ی به تعویق انداختن مرگ انتخاب شده(.عصر جدید در زمینه

اند. اولین تخیلی به یک حقیقت علمی بدل شده–های علمیدر این میان، داستان

بعدی اکنون، پرینترهای سهاند. حتی همها شدههای بدون راننده )خودران( وارد جادهماشین

                                                                        
1 Argus  II 
2 Rewalk 
3 Rheobatrachus 
4 Lazarus 
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های کاشته شده در حال گستراندن کل ساختارهای سلولی جنین هستند و افراد با چیپ

در مغز، در حال کنترل بازوهای رباتیک از طریق ذهنشان هستند. یک خبر دیگر: نسبت به 

؛ تعجب نکنید و درصد کاهش یافته است 99وات انرژی خورشیدی  1، قیمت 1980سال 

بعدی و صفحات خورشیدی شانس باشیم، پرینترهای سهاشتباه تایپی هم نیست. اگر خوش

ها( را به یک واقعیت توانند آرمان کارل مارکس )کنترل تمامی ابزارهای تولید توسط تودهمی

 هم بدون اینکه به یک انقالب خونبار نیاز باشد.تبدیل کنند، آن

ی ثروتمندان غربی رزرو ن فراوانی برای گروه کوچکی از جامعهبه مدت طوالنی، سرزمی

داری باز اند. از زمانی که چین راه خودش را به سمت سرمایهشده بود. آن روزها تمام شده

القاب پیشینش در  سرعتبهمیلیون چینی از فقر شدید بیرون آمدند. آفریقا نیز  700کرد، 

 10اکنون شش مورد از کند؛ این قاره همر میی مشکالت اقتصادی را از خود دوزمینه

، شش میلیارد 2013رشد دنیا را در خود جای داده است. در سال اقتصاد پرتکاپو و رو به 

 4.5ی دنیا، صاحب گوشی موبایل هستند )در مقام مقایسه، تنها اردیلیمهفتاز ساکنان 

تعداد افراد دارای دسترسی  ،2014و  1994های میلیارد نفرشان توالت دارند(. و بین سال

 درصد رسید. 40.4به  0.4اینترنت در سطح دنیا از 

 –ی سرزمین فراوانی بودترین وعدهکه شاید بزرگ–همچنین از منظر بهداشتی 

که است. درحالی ترین تصورات اجداد ما نیز فراتر رفتهبهای مدرن از عجیپیشرفت

دیگر به متوسط طول عمرشان خوشحال ی کشورهای ثروتمند با افزودن یک آخر هفته

افزایند. در سرتاسر دنیا، امید شان میروز در هفته بر امید به زندگی 4ها شوند، آفریقاییمی

این رقم نسبت به  –است  رسیده 2012سال در  70به  1990سال در  64به زندگی از 

 ، بیش از دو برابر افزایش یافته است.1900سال 

مانند. در سرزمین فراوانی ما، شاید نتوانیم غاز بریان گرسنه می همچنین افراد کمتری

برند، از سال را از هوا برباییم و به دندان بکشیم، اما تعداد افرادی که از سوءتغذیه رنج می

سوم کاهش یافته است. سهم جمعیت دنیا که با کمتر از طرف، بیش از یکنیابه  1990

کاهش  2005درصد در  3به  1965درصد در  51د، از ماننکالری در روز زنده می 2000

باالخره  2012تا  1990های میلیارد از مردم، توانستند بین سال 2.1یافته است. بیش از 
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یابند. در همین دوره، تعداد کودکانی که رشد ناقص داشتند سالم دست به آب آشامیدنی 

درصد کمتر شد و  41وجه ومیر کودکان به میزان قابل تسوم کاهش یافت، مرگبه یک

 های حین زایمان نیز نصف شدند.مرگ

طور ی مخوف، بهیعنی آبله ،ی یک تاریخو بیماری چطور؟ عامل کشتار جمعی شماره

د قربانیان طور کامل ناپدید شده و تعداکن شده است. فلج اطفال نیز تقریباً بهکامل ریشه

ن افته است. در این میان، کودکاکاهش ی 1988درصد نسبت به  99، 2013آن در سال 

سیناسیون شوند. مثالً نرخ واکتر رایج مصون میهای پیشبیشتر و بیشتری در برابر بیماری

که یدرصد در حال حاضر رسیده، درحال 85به  1980درصد در  16جهانی برای سرخک، از 

ته کاهش یافچهارم ، بیش از سه2014تا  2000های های ناشی از آن بین سالتعداد مرگ

، 2000ومیر بیماری سل تقریبًا نصف شده است. از سال ، نرخ مرگ1990است. از سال 

به همین  چهارم کمتر شده ومیرند و تعدادشان یکافراد کمتری در اثر بیماری ماالریا می

 کاهش یافته است. 2005ترتیب مرگ بر اثر ایدز نیز از 

 5سال پیش، از هر  50ن باورشان کرد. مثاًل تواند که نمیقدر خوبآن برخی از آمارها

نفر،  20داد. امروز؟ از هر سالگی جانش را از دست می 5از رسیدن به  قبلکودک، یک نفر 

نام  1، ثروتمندترین مرد دنیا که ناتان مایر روتچیلد1836ومیر داریم. در سال مورد مرگ 1

های بسیار در سالیان اخیر، واکسنجان باخت. ساده بیوتیک آنتی یک خاطر نبودِ داشت، به

های باعث شده زندگی هرسالهسرفه، دیفتری و فلج اطفال، ارزان علیه سرخک، کزاز، سیاه

 بیشتری نسبت به قرن بیستم نجات پیدا کنند.

اما حتی در  –سرطانمثالً –های زیادی هستند که باید از بین بروند البته هنوز بیماری

خبر از کشف  2، ژورنال معتبر ساینس2013ت هستیم. در سال آن جبهه نیز رو به پیشرف

ترین روشی برای مهار سیستم ایمنی داد تا بتواند با تومورها مقابله کند و آن را بزرگ

های برای کپی کردن سلول دستاورد علمی آن سال نامیدند. همان سال، اولین تالش موفق

                                                                        
1 Nathan Meyer Rothschild 
2 Science 
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های امیدوارکننده برای بیماریی بنیادی انسان را مشاهده کردیم که یک توسعه

 میتوکندریایی، ازجمله یک مدل از دیابت است.

اش سالگی 1000تواند تولد اند، اولین فردی که میحتی برخی از دانشمندان ادعا کرده

 را جشن بگیرد، متولد شده است.

 هاپیروزی واکسن :2شکل

 
 منبع: سازمان بهداشت جهانی

درصد از کودکان  41، 1962ز رو به افزایش است. در سال در این میان میزان هوش ما نی

گونه هستند. در اکثر کشورها، درصد این 10که امروز زیر رفتند، درحالیبه مدرسه نمی

رود که این موضوع شماره باالتر می 5تا  3سال، بین  10متوسط ضریب هوشی در هر 

موضوع بتواند دلیلی برای افزایش  ی بهتر است. شاید اینعمدتاً به خاطر تحصیالت و تغذیه

ی گذشته بیشترین میزان صلح و آرامش را در تاریخ دنیا تمدنمان باشد، زیرا در طول دهه

 90 لح در اسلو، تعداد قربانیان جنگیهای انستیتوی تحقیقات صبر اساس گفته داشتیم.

جرم و  هایافت کرده است. نرخ وقوع قتل، دزدی و سایر فرم 1946 سال درصد نسبت به

 ند.اجنایت نیز در حال کاهش
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دنیای ثروتمند، جرم و جنایت کمتر و کمتری را »چندی پیش گزارش داد:  1اکونومیست

 «ند و سنشان هم افزایش یافته است.اکند. هنوز هم مجرم داریم، اما کمتر شدهمشاهده می

 جنگ هم روند کاهشی داشته است. 3شکل

 
 ح اسلومنبع: انستیتوی تحقیقات صل

 روحیک بهشت بی

 آمد بگوییم.دیگر، باید ورود به سرزمین فراوانی را خوشعبارتبه

به زندگی خوب. به عشرتگاهی که تقریبًا همه ثروتمند، امن و سالم هستند. جایی که 

شود: دلیلی برای برخاستن صبحگاهی از رختخواب. چون تنها فقدان یک چیز احساس می

، 1989چنانی نیست. در سال هستید، دیگر جای پیشرفت آن هرحال وقتی در بهشتبه

ایم که در آن، زندگی ، فیلسوف آمریکایی، اشاره کرد: به عصری رسیده2فرانسیس فوکویاما

محیطی و های زیست، حل مداوم مشکالت فنی، نگرانی«محاسبات اقتصادی»به 

 ست.کنندگان تنزل یافته ای مصرفسازی تقاضاهای پیچیدهبرآورده
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نتشار کربن اکه بتوانیم قدرت خریدمان را یک درصد باالتر ببریم یا مقداری از درصد ینا

ر عصری انداز ما تبدیل شده است. دبسازیم، به دورنما و چشم یرا بکاهیم یا گجت جدید

گوید ما میروح شده است. فوکویاکنیم که ثروت و فروانی وجود دارد، اما چقدر بیزندگی می

ی ز موزهامراقبت دائمی »تنها چیزی که برایمان باقی مانده، «. ایری و نه فلسفهنه هن»

 است.« تاریخ بشریت

ی ایرلندی، پس از رسیدن به سرزمین فراوانی، ، نویسنده1های اسکار وایلدبنا به گفته

زیم. او ها را مجددًا برافرابادبانتر بدوزیم و های دوردستباید بار دیگر نگاهمان را به افق

ماند. اما افق دوردست خالی باقی می«. شهرهاستآرمانپیشرفت در تشخیص »نویسد می

ی تاریخی شود. دقیقاً همان زمانی که باید وظیفهسرزمین فراوانی در مه پوشانده می

گذاری بر روی این وجود غنی، ایمن و سالم را به شکلی معنادار انجام دهیم، سرمایه

کنیم. هیچ رویای جدیدی برای جایگزینی آن نداریم، زیرا وقتی دفون میرا م شهرمانآرمان

توانیم بهتر از آن را تصور کنیم. در واقع، اکثر رسیم، دیگر نمیبه دنیای بهتر مدنظرمان می

 شوند.افراد در کشورهای ثروتمند اعتقاد دارند که کودکان بدتر از والدینشان می

م یا حتی در ها را در اختیار نداریما، این نیست که خوبیو نسل  اما بحران واقعی زمانه

توانیم به مان آنجایی است که نمیخیر، بحران واقعی آینده وضعیتمان بدتر خواهد شد.

 چیزی بهتر از حال حاضر فکر کنیم.

 نابودی روایت برتر

 بینی آینده نیست.این کتاب تالشی برای پیش

های ذهنمان گشوده شود. البته اینکه پنجره تالشی برای گشودن آینده است. برای

ای از شرایط زندگی ی واقعی را توصیف کنند، نشانههمواره بیش از اینکه آینده شهرهاآرمان

شهری که تحت عنوان سرزمین فناوری شکل در زمان شکل گرفتنشان هستند. آرمان

. ترسناک بود. یا دهد که شرایط زندگی مردم در قرون وسطی چگونه بودگرفت، نشان می
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توان گفت زندگی اکثر افراد در اکثر نقاط دنیا تقریباً همیشه ترسناک بوده است. میحداقل 

 پروراند.ی خودش از سرزمین فراوانی را میدرهرحال هر فرهنگی نسخه

سازند. اگر گرسنه باشید، رویای یک ضیافت ای را میساده شهرهایآرمانامیال ساده، 

کنید. اگر با رورانید. اگر سردتان باشد، یک آتش گرم را رویاپردازی میپباشکوه را می

سازید. تمامی این ، جوانی جاویدان را در ذهنتان میهای ناشی از پیری مواجه شویدضعف

شوند، چون در آن زمان زندگی زشت، شهرهای قدیمی مشاهده میامیال در قالب آرمان

 زیچچیهزمینی که »قرن قبل از میالد،  5یونانیِ ، شاعر 1سیدیسخشن و کوتاه بود. تله

را رویاپردازی کرده بود. شرایطی که هرچه بدان نیاز « ترسناک و هیچ بیماری تولید نکند

یابد .... ای جریان شرابی که در هر بستر رودخانه»داریم، در دسترسمان قرار داشته باشد. 

 «و جلوی شما روی میز دراز بکشند. ندکه به خانه بیایند، خودشان را بریان کنهیانی ما

کنیم. کلیشه یزیر پا لگدمال م ،پیش از ریشه دواندن ،اما امروز رویای یک دنیای بهتر را

شهرها یک تواند به طریقی به یک کابوس تبدیل شود. آرمانمی ییهر رویاگوید که می

در نهایت به شهرها کشی هستند. آرمانبستر رشد برای اختالف، خشونت و حتی نسل

ی دیگر شهر است. یک کلیشهشهر یک ویرانشوند؛ در واقع، آرمانشهر تبدیل میویران

رون حال، خودمان توانستیم بهشت قبااین«. پیشرفت انسانی یک افسانه است»گوید: می

 ها را بسازیم.وسطایی

 !زیسم، نافاشیسم، کمونیسم گرایی است؛سناکی از آرمانهای تربله، تاریخ پر از فرم

رادیکال  های متعصب خاصی را به وجود آورده است. اما اگر یکفرقه ی،طور که هر دینهمان

بنابراین  صورت خودکار کل آن دین را خط بزنیم؟توانیم بهمذهبی خشونت بروز دهد، آیا می

 کلهبهتر را بگرایی را خط بزنیم؟ آیا باید به همین سادگی رویای یک دنیای چرا باید آرمان

 کنار بگذاریم؟

ی و بدبینی معادل با نیبخوشافتد. خیر، البته که نه. اما دقیقًا همین اتفاق دارد می

های افراطی اند. اندیشهکننده پنداشته شدهنفس در مصرفداشتن یا فقدان اعتمادبه

ه عنوان یک جامعی یک دنیای بهتر تقریبًا غیرقابل تصورند. انتظاراتی که ما بهدرباره

                                                                        
1 Telecides 
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اند و ما را با یک حقیقت سرد و فرسوده شده شدتبهتوانیم به آن دست پیدا کنیم، می

اند. تنها چیزی که باقی مانده شهر در آن جایی ندارد، تنها گذاشتهسخت که آرمان

در حد مدیریت مشکل تنزل یافته است.  ،( است. سیاست1ساالریتکنوکراسی )فن

هم نه به این خاطر که خیلی با شوند، آنب و جلو میمدام میان احزاب عق دهندگانیرأ

اکنون جناح راست و ندرت بینشان تفاوتی وجود دارد. آنچه همکنند، چون بههم فرق می

 کند، یکی دو درصد تفاوت در نرخ مالیات بر درآمد است.چپ را با یکدیگر متمایز می

 دهد. در این بازینشان می بینیم که سیاست را مثل یک بازیآن را در ژورنالیسم می

ه همه کبینیم، جایی ها است. آن را در دانشگاه میها بلکه روی حرفهجنگ نه روی آرمان

رن قعلمی هستند. در واقع، دانشگاه  مقاالتشدت مشغول نگارش مطلب و سرگرم چاپ به

های بکهش ها، مدارس وویکم هیچ شباهتی با یک کارخانه ندارد، کمااینکه بیمارستانبیست

است. چه  نیز چنین شرایطی را دارند. آنچه اهمیت دارد، دستیابی به اهداف ونمانیزیتلو

ی آرام رصد مخاطب و میزان مقاالت منتشره؛ در روندباشد و چه د یاین هدف رشد اقتصاد

 کمیت است.با ، کیفیت در حال جایگزین شدن اما حتمی

شود. نامیده می« لیبرالیسم»اهی اوقات و هدایت تمامی این اهداف، نیرویی است که گ

خودتان »اکنون آنچه اهمیت دارد این است که یک ایدئولوژی که توخالی شده است. هم

شاید آزادی باالترین آرمان ما باشد، اما برای ما یک «. کار خودتان را انجام دهید»و « باشید

اخالق رایی، باعث شده که گی ما از هرگونه اخالقآزادی توخالی شکل گرفته است. واهمه

 –باشد « خنثی»ی عمومی باید به یک تابو در مباحثات عمومی بدل شود. درهرحال عرصه

هایی ها طعمهی خیابانگاه تا این حد آقاباالسری و پدرمآب نبوده است. در هر گوشههیچ اما

هرقدر به  ی قرار دارند.بردارکالهمشروب، عیاشی، قرض، خرید، مشقت، استرس و همچون 

های های ما به ارزشی آزادی بیان بگوییم، باز هم بعید است ارزشخودمان درباره

هایی که تبلیغات ساعات اوج در اختیارشان است، نزدیک شود. اگر یک جناح سیاسی شرکت

توانست کسری از تاثیر صنعت تبلیغات را بر ما و کودکانمان داشته ی مذهبی مییا یک فرقه

                                                                        
1 Thechnocracy 
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تبلیغات دست بازار است،  کهییازآنجااما ی ما دست به سالح بودیم. کنون همهاباشد، هم

 مانیم.می« خنثی»

گر اپینه کردن زندگی حال حاضر است. تنها چیزی که برای دولت باقی مانده، وصله

ی نواختن ها با رضایت آمادهراضی نباشید، قدرت مسیر اطاعت را پی نگیرید و یک شهروندِ 

 ب.ها؟ کنترل، نظارت و سرکوراه شوید. ابزارهای منتخب آنتند تا سربهتازیانه هس

علل  در این میان دولتی که خواهان رفاه مردم است، بیش از پیش تمرکز خود را از

حتیم شویم پیش دکتر، وقتی نارابرد. وقتی مریض میهای آن مینارضایتی به سمت نشانه

و  ش متخصص تغذیه، وقتی متهمیم به زندانوزن داریم پیپیش روانشناس، وقتی اضافه

رای ما به ی زیادی را برویم. تمامی این خدمات هزینهوقتی بیکاریم نزد مربی کاریابی می

ی خدمات درمانی باالترین . در آمریکا و جایی که هزینهند، اما بازده چندانی ندارندهمراه دار

 فته است.ی از افراد روند نزولی یاکل سیاره را دارد، امید به زندگی برای بسیارقیمت 

برند. صنعت غذا، ی آزادانه لذت میرانحکمدر تمام مدت، بازار و عالئق تجاری از 

دهد و ما را در اند را به ما میقیمتی که با نمک، شکر و چربی پر شدههای ارزانآشغال

شود. دهد که خیلی سریع به پزشک و متخصص تغذیه ختم میمسیری قرار می

ربی کاریابی ما را مجدداً نزد مبرند و های پیشرفته، مشاغل بیشتری را از بین میتکنولوژی

هایی که کند تا پولی که نداریم را صرف آشغالفرستند. و صنعت تبلیغات تشویقمان میمی

ثیر قرار دهیم. توانیم تحملشان کنیم را تحت تانیاز نداریم بکنیم تا بتوانیم افرادی که نمی

 نیم.ی روانشناسمان برویم تا بر روی آن گریه کتوانیم سراغ شانهاز این کار میپس 

 کنیم.شهری است که در آن زندگی میاین همان ویران

 نسل نازپرورده

هرقدر روی این موضوع تاکید کنم،  –این امر بدین معنا نیست که شرایط خوبی نداریم 

امروز زیر فشار نازپروردگی و تنعم زیاد قرار کم است. کامالً بالعکس؛ باید گفت که کودکان 
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دقیقی را  گو که تحقیقاتدیه، روانشناس دانشگاه ایالت سن1ی ژان توئنجدارند. بنا به گفته

افزایش قابل  طرفنیابه  80ی امروز و گذشته انجام داده، از دهه بر روی رفتار نوجوانانِ

تر خودش را کنیم. نسل جوانمشاهده می نفس این گروه سنیتوجهی را در میزان اعتمادبه

 داند.تر از همیشه میپذیرتر و جذابتر، مسئولیتباهوش

توانی به هر چه میاین نسلی است که به هر کودک گفته شده »دهد: توئنج توضیح می

ایم، اما ما تحت رژیم دائم خودشیفتگی پرورش یافته« !خواهی برسی. تو خاص هستیمی

یشتری از کنند، تعداد بهای نامحدود رها میما را در دنیای بزرگی از فرصتمحض اینکه به

یکاری رحم و سرشار از رقابت و بشود که دنیا بیسوزند. معلوم میشوند و میما خرد می

دار آرزو کنید و تمامی ی دنبالهلند نیست که بتوانید با دیدن ستارهاست. این دنیا دیزنی

سب کنید، ، بلکه یک مسابقه است و اگر نتوانید حدنصاب الزم را کرویاهایتان محقق شوند

 توانید خودتان را مورد شماتت قرار دهید.صرفاً می

نج متوجه جای تعجب ندارد که خودشیفتگی، دریایی از ابهام را پنهان کند. همچنین توئ

ی ا مقایسهایم. او بتر از قبل شدهزدههای گذشته وحشتی ما در طول دههشده که همه

دک ند، نتیجه گرفت که یک کواانجام شده 1993تا  1952های سال مطالعه که بین 269

ی دهه از بیماران روانی اوایل تر، مضطرب1990ی معمولی آمریکای شمالی در اوایل دهه

ترین ی سازمان جهانی بهداشت، حتی افسردگی به بزرگبوده است. بنا به گفته 1950

ی یک دلیل شماره عنوانبه، 2030تبدیل شده و تا سال  میان نوجوانان مشکل سالمتی در

 بیماری در سرتاسر جهان شناخته خواهد شد.

روانشناس  پیشی امروز، اندازهبهگاه هیچنوجوانان ی معیوب است. این یک چرخه

ده ی افراد مشاهی امروز، فرسودگی شغلی در ابتدای حرفهاندازهبهگاه رفتند. هیچنمی

 مشکالت . مکرراًگاه تا این حد نبوده استداروهای ضدافسردگی هیچ تولیدشد. و میزان نمی

ک یکنیم. اگر موفقیت جمعی همچون بیکاری، نارضایتی و افسردگی فردی را سرزنش می

تر تالش اید؟ باید سختگونه است. شغلتان را از دست دادهانتخاب باشد، شکست نیز همین

 .احتماالً سبک زندگی سالمی ندارید. ناراضی هستید؟ قرص بخوریدکنید. مریضید؟ 

                                                                        
1 Jean Twenge 
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« من یک شخص خاص هستم»ی با جمله درصد از نوجوانان 12، تنها 50ی در دهه

که در اصل بیش از پیش به گونه هستند، درحالیدرصد افراد این 80موافق بودند. امروز 

های فیلمخوانیم، همان روش را میهای پرفی ما همان کتابشویم. همهیکدیگر شبیه می

کنیم. جایی که اجداد ما هنوز همان ها ورزش میبینیم و با همان کتانیپرفروش را می

ها، بازاریابی گرفتند، ما توسط رسانهخطوط القاشده توسط خانواده، کلیسا و کشور را پی می

افزایش روزافزون حال حتی با توجه به ایم. بااینو یک دولت آقاباالسر احاطه شده

ایم. اعضای کلیسا، های بزرگ را کاماًل پشت سر گذاشتهیهایمان، عصر گردهمایمشاهبت

اند و افتراق مرسوم میان های کارگری با سر به زمین خوردههای سیاسی و اتحادیهجناح

حل »دهیم، ان معنایی ندارد. تنها چیزی که به آن اهمیت میراست و چپ دیگر چند

 ی مدیریت سپرد.توان به مشاوران حوزهاست، کمااینکه سیاست را می «مشکالت

شان نسبت به پیشرفت را احیا کنند. یقیناً افرادی هستند که دوست دارد اعتقاد قدیمی

ها و ها هستند که اپ«خوره»کنید که نمادهای فرهنگِی نسل من، آیا تعجب نمی

های پیشین ریاضی است؟ یکی از نخبههایشان نمادی از امید برای رشد اقتصادی گجت

های نسل من در فکرند تا چگونه بهترین ذهن»بوک اشاره کرد که اخیراً با تاسف در فیس

 «کلیک بر روی تبلیغات ترغیب کنند.مردم بیشتری را برای 

های داری( است که دروازهبرای اینکه سوءتفاهمی پیش نیاید: این کاپیتالیسم )سرمایه 

ی نوعبهتواند آن را حفظ کند. پیشرفت یی نمیتنهابهوانی را گشوده است، اما سرزمین فرا

های بیشتری را کشد تا راهویک ما را به چالش میمعادل با رفاه مالی شده، اما قرن بیست

های غربی عمدتاً به عصر که جوانمان بیابیم. و درحالیبرای ارتقای کیفیت زندگی

اند، اما باید دوباره به سیاست برگردیم تا رسیاسی رسیدهساالری )تکنوکراسی( غیفن

 را بیابیم. یشهر جدیدآرمان

تفاوتی است، زیرا نارضایتی متضاد با بی مناز این منظر، این نارضایتی موجب دلگرمی 

ای که هرگز حقیقت نداشته، نشان است. نوستالژی گسترده و افسوس خوردن برای گذشته

 گور کرده باشیم.بهها را زندههایی داریم، حتی اگر آندهد که هنوز آرمانمی
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بنیانی قادر به تولید آن شود که هیچ اقتصاد دانشپیشرفت حقیقی با چیزی آغاز می

باید کارهایی را انجام دهیم که متفکران بزرگی . «درک معنای یک زندگی خوب»نیست: 

سال پیش به حمایت  100 ،1ینزهمچون جان استوارت میل، برتراند راسل و جان مینارد کِ

گیرد و خوب بودن را به مفید بودن ترجیح فراتر از ابزارها قرار می ،ارزش»ها پرداختند: از آن

ها از باید ذهنمان را به سمت آینده هدایت کنیم. به سمت توقف این نارضایتی«. دهدمی

سمت در نظر گرفتن کنند. به هایی که دائمًا خبر بد منتشر میها و رسانهنظرسنجی

دهی به آرزوهای جدید. به سمت حرکتی فراتر از این طرز فکر های جایگزین و شکلگزینه

 انگاری مشترکمان.محدودکننده و تشخیص آرمان

و به دنیای  شاید بتوانیم پس از حصول این موارد، بار دیگر فراتر از خودمان را بنگریم

ماکان در کهای قدیمی و خوب را ببینم که پیشرفت توانیمبیرون نظر بیندازیم. در آنجا می

کنیم، می العاده زندگیروند. خواهیم دید که در یک عصر خارقمسیر ما با خوشحالی رژه می

مچنین زمانی که گرسنگی و جنگ کم شده و امید به زندگی و رفاه افزایش یافته است. ه

ها را انجام اند که هنوز باید آنندهتوانیم ببینیم چند درصد از کارها مادر این شرایط می

 درصد. 1درصد یا  5درصد،  10 –بدهیم 

 شهرآرمانبازگشت 

 شهری بازگردیم.وقت آن رسیده که به تفکر آرمان

ای ناشناخته ی جدیدی از دنیا که بار دیگر قارهنمای جدید نیاز داریم، نقشهبه یک قطب

های ها، آن نقشهظورم از این گفتهرا در خود دارد. من («شهرآرمان»)و دوردست 

یا  2و از طریق تئوکراسی زوربهخواهند گرا میوسختی نیست که متعصبین آرمانسفت

ها صرفاً افراد واقعی را در حد رویاهای پرشور آن –شان به ما بخورانند سالههای پنجبرنامه

)مترجم: در فارسی به « وپیاات»ی دهند. این نکته را در نظر بگیرید: واژهو شعف تنزل می

                                                                        
1 John Stuart Mill, Bertrand Russell and John Maynard Keynes 

 ساالریدین 2
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را « فاقد مکان»و هم « مکان خوب»شود(، در آنِ واحد هم معنی شهر گفته میآن آرمان

ی هستند که تخیل ما را روشن کنند. و واژه یهای جایگزیندهد. آنچه نیاز داریم، افقمی

 ی حیاتشهرهای متناقض و متضاد، مایههرحال آرمانافق را جمع بستم؛ چون به

 دموکراسی هستند.

شود. مبنای آنچه امروز تمدن شهر ما کوچک شروع میهمچون همیشه آرمان

هایی گذاشته شده که بر طبل خودشان کوبیدند. ها پیش توسط رویابینخوانیم، سالمی

(، از موضع برابر میان 1566–1484، راهب اسپانیایی )1بارتولومه دالس کاساس

ای را پیدا آمریکای التین حمایت کرده و تالش کرد مستعمرهاستعمارگران و ساکنان بومی 

، صاحب کارخانه 2کند که در آن تمامی افراد زندگی راحتی داشته باشند. رابرت اوون

ریسی موفق ی نخی یک کارخانه(، از آزاد گذاشتن کارگران انگلیسی و اداره1858–1771)

کردند و تنبیه بدنی نصفانه دریافت میپشتیبانی کرد که در آن تمامی کارکنان یک حقوق م

(، باور داشت که زنان و 1873–1806ممنوع بود. و حتی جان استوارت میلِ فیلسوف )

توان این موضوع را به این حقیقت نسبت داد که نیمی از مردان با یکدیگر برابرند )البته می

 اثر او را همسرش نگاشته است(.

ها، هنوز در طول این سال هامامی این رویابینور تاما یک چیز حتمی است: بدون حض

ماندیم. بدون زده، نادان، مریض و زشت میهم همان مردم فقیر، گرسنه، کثیف، وحشت

شدیم. نه اینکه شرایط حال حاضر بد است؛ کامالً برعکس. اما اگر امیدی شهر، گم میآرمان

، فیلسوف انگلیسی، 3رتراند راسلشود. بچیز دلسردکننده میبرای بهبود نداشته باشیم، همه

تنها به لذت بردن از این و آن چیز، بلکه به امید و انسان برای کسب رضایت، نه»نوشته 

ما نباید به دنبال یک »دهد: او در جای دیگری ادامه می«. مشارکت و تغییر نیاز دارد

تخیل و امید در آن  هیافته باشیم، بلکه باید دنیایی را بخواهیم کشهر کامل و پایانآرمان

 «زنده بماند.

                                                                        
1 Bartolomé de las Casas 
2 Robert Owen 
3 Bertrand Russell 
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 پول مفت بدهیمبه همه افراد : چرا باید 2 فصل

2 

 پول مفت بدهیم به همه افراد چرا باید

 «است، البته صرفاً به دالیل مالیپول داشتن بهتر از فقر »

 (1935)متولد  1وودی آلن

 

خانمان هستند. بی مرد 13های آن یک آزمایش در راه است. سوژه .2009 مِی هالندن، م

سال است که روی سنگفرش سرد  40ها های خیابان هستند. برخی از آنها از قدیمیآن

های دادگاه های پلیس، هزینهخوابند. با توجه به هزینهدر مرکز مالی اروپا می 2اسکوئر مایل

 650هزار پوند ) 400ساز در مجموع ساالنه حداقل فرد مشکل 13و خدمات اجتماعی، این 

 گذاشتند.ها میهزار دالر( هزینه روی دست آن

توانند بدین قدر باال است که نمیهای محلی آنفشار وارده بر خدمات شهری یا خیریه

ی واقع در لندن است، یک که یک سازمان خیریه 3طریق ادامه دهند. بنابراین برادوی

پی آیزبردست، خدمات ویگرد خیابان 13گیرد: از االن به بعد، این تصمیم افراطی می

ی دریافت غذا، نوانخانه و سرپناه های روزمرهدریافت خواهند کرد. دیگر خبری از کوپن

 خواهند کرد. ها کمک مالی قابل توجه و فوری را دریافتنیست. آن

                                                                        
1 Woody Allen 
2 Square Mile 
3 Broadway 
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 گیرند!میها پول مفت خانماناز این بعد، این بی

گیرند و قرار نیست کاری ول میهزار پوند پ 3ها اگر بخواهم دقیق صحبت کنم، آن

ی خودشان است. برای بازپرداخت آن انجام دهند. اینکه چگونه آن را خرج کنند بر عهده

یا نگیرند. هیچ تعهدی در میان  –توانند در صورت تمایل از یک مشاور بهره بگیرند ها میآن

 پیچ شوند.نیست و قرار نیست سوال

 شود این است: به نظرتان به چه چیزی نیاز دارید؟یها پرسیده متنها چیزی که از آن

 های باغبانیکالس

 آورد که گفته بودخواب را به خاطر میک کارتنی ییکی از مددکاران اجتماعی جمله

مقیاس ها خیلی معمولی و میانمشخص شد که تمایالت آن« .انتظارات خیلی باالیی ندارم»

داشتند. خودشان را  نیازهای خاصِهر کدام  –است. یک تلفن، یک دیکشنری، یک سمعک 

پوند  800طور متوسط تنها جو بودند. پس از یک سال، بهها بسیار صرفهدر واقع اکثر آن

 خرج کرده بودند.

سال دچار عواقب اعتیاد به هروئین بود. این پول  20سیمون را در نظر بگیرید که 

های باغبانی کرد. ه شرکت در کالسزندگی او را دگرگون کرد. سیمون پاک شد و شروع ب

چیز در جای خودشان قرار ام، همهبنا به دالیلی برای اولین بار در زندگی» :او بعدها گفت

داشتند. شروع به مراقبت از خودم، شستشو و اصالح کردم. االن هوای بازگشت به خانه به 

 «.سرم زده است. دو بچه دارم

خانمان سقفی را برای خودشان بی 13فت نفر از یک سال و نیم پس از شروع آزمایش، ه

تهیه کرده بودند. دو نفر دیگر هم در شُرف جابجا شدن به آپارتمان خودشان بودند. تمامی 

ها در های حیاتی را به سمت پرداخت بدهی و رشد شخصی برداشته بودند. آننفر گام 13

ترک اعتیاد رفتند، کردند، آشپزی یاد گرفتند، سراغ  نامثبتهای مختلف کالس

 هایشان را دیدند و برای آینده برنامه ریختند.خانواده
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به افراد قدرت »گفت: ی شخصی ی این بودجهیکی از مددکاران اجتماعی درباره

ها پس از دهه «تواند تفاوت ایجاد کند.نظرم می دهد. بهها حق انتخاب میدهد. به آنمی

سرگردان بدنام باالخره دل  9ثمر، و پشتیبانی بیناز کشیدن، جریمه، تعقیب وقوس، کش

ی حقوقی که به مددکاران عالوههزار پوند در سال، به 5از خیابان برکندند. هزینه؟ حدود 

ها نفر کمک کرد، بلکه هزینه 13تنها این پروژه به دیگر، نهعبارتشد. به اجتماعی پرداخت

موثرترین راه »میست هم نتیجه گرفت که را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. حتی اکونو

 «ت که آن پول را به خودشان بدهیم.ها این اسخانمانگذاری روی بیبرای سرمایه

 

 

 ادامه دارد...
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