یک نگرش فکری قدیمی میگوید افراد فقیر به این خاطر
فقیر هستند که تصمیمات بدی میگیرند .اما «سندهیل
موالینیتن» ،استاد اقتصاد دانشگاههاروارد و «الدار شفیر»،
استاد روانشناسی دانشگاه تاد ،کتابی با عنوان «کمیابی»
نوشتند که این مساله را رد میکند
مارشال است.
بخش چهارم که به «نظام پولی جهانی» میپردازد.عالوه بر دو
مقاله «بانکهای مرکزی در اقتصاد سیاسی جهانی» و «نظم نوین
جهانی مالی :به سوی پول واحد جهانی» از اندرو گاوین مارشال ،دو
فصل «نقشه سری برای ایجاد بانک مرکزی جهانی» اثر الن براون
و «دموکراتیز ه کردن نظام پولی» نوشت ه «ریچارد سی .کوک» را
شامل میشود .بخش پنجم و پایانی کتاب با عنوان «سایه نظام
بانکی» شــامل دو مقاله «طرح پونزی وال استریت» نوشته الن
براون و «ساختن اوراق بهادار :بزرگترین تقلب تاریخ» از مایک
ویتنی است.
«يووال نوح هراری» مورخ اسراییلی و استاد تاریخ دانشگاه عبری
اورشلیم است که دو کتاب پرفروش بینالمللی «انسان خردمند:
تاریخ مختصر بشر» و «انسان خداگونه :تاریخ مختصر فردا» را به
رشته تحریر درآورده است که از هر کدام چند ترجمه به فارسی
نیز منتشر شده اســت .هراری مدرک دکترای تاریخ خود را از
دانشگاه آکسفورد گرفته است .او به اوضاع و شرایط کنونی و آینده
انسان عالقهمند است و اغلب پژوهشهای او پاسخ به پرسشهای
تاریخی در مقیاس کالن است .اما در آخرین اثر خود به سراغ تاریخ
«پول» رفته و به پرسشهای زیادی پاسخ میدهد :پول چگونه
اختراع شد؟ چرا چنین نقش مهمی در زندگیمان ایفا میکند؟ آیا
اسباب شادیمان را فراهم میکند یا اینکه حاصلی جز تلخکامی
ندارد؟ آینده بشر چه برنامهای برای پول دارد؟ فناوریهای آینده
در زمینه هوش مصنوعی چه تاثیری بر زندگی انســان خواهند
گذاشــت؟ الگوریتمها چگونه زندگی آدمی را متحول خواهند
تویکم چگونه لیبرالیسم را شکست
کرد؟ ابرانسانهای قرن بیس 
خواهند داد؟ ســرویسهای جدیدی مانند ویز ،کورتانا و گوگل
چگونه بر جهان مسلط خواهند شد؟
در تاریخ انواع زیادی از پول وجود داشته؛ آشناترین آنها سکه
است که تکهای فلز منقش و اســتاندارد است .با این وجود ،پول
بسیار قبل از ابداع مسکوکات وجود داشته و فرهنگهای گوناگون
به واسطه استفاده از اشیای دیگر به عنوان واحد پول رونق و اعتبار
یافتهاند ،اشیایی مانند صدف ،چارپایان ،چرم ،نمک ،غالت ،مهره،
پارچه و سفته .صدف حدود  ۴هزار سال در سرتاسر آفریقا ،جنوب
و شرق آسیا و اقیانوسیه استفاده میشد .در اوایل قرن بیستم ،در
اوگاندای تحتالحمای ه بریتانیا مالیاتها هنوز با صدف پرداخت
میشــد .همچنین در زندانهای مدرن و اردوگاه اسرای جنگی
اغلب از سیگار به عنوان پول استفاده شده است .حتی زندانیان
غیرسیگاری در مبادالتشان سیگار را قبول میکردند و محاسبه
ارزش اشیا و خدمات دیگر ســیگار را به رسمیت میشناختند.
هراری توضیح میدهد که پول در ادوار و سرزمینهای بسیاری به

وجود آمد .ایجاد و توسعه پول نیازی به دستاورد یا کشف مهمی
نداشت ،بلکه یک انقالب ذهنی مطلق بود و به واسطه ایجاد یک
حقیقت بیناالذهانی جدید شکل گرفت که تنها در تصور مشترک
افراد وجود داشت .پول صرفا سکه و اســکناس نیست .پول هر
چیزی است که افراد برای نشــان دادن قاعدهمند ارزش اشیا به
منظور تبادل کاال و خدمات به آن روی میآورند .پول افراد را قادر
میسازد ارزش کاالها را به سرعت و به آسانی بسنجند ،به آسانی
دست به مبادله اشیا بزنند و به راحتی مالاندوزی کنند .یووال نوح
هراری با وضوح و بینشی مثالزدنی خواننده را به سفری جذاب ،از
تویک میبرد و به
زمان ضرب نخستین سکهها تا اقتصاد قرن بیس 
ما نشان میدهد چگونه در شرف یک انقالب قریبالوقوع هستیم،
چه دوستش داشته باشیم و چه از آن بدمان بیاید.
یک نگرش فکری قدیمی میگوید افراد فقیر به این خاطر فقیر
هستند که تصمیمات بدی میگیرند .اما «سندهیل موالینیتن»،
استاد اقتصاد دانشگاههاروارد و «الدار شفیر» ،استاد روانشناسی
دانشگاه تاد ،کتابی با عنوان «کمیابی» نوشتند که این مساله را رد
میکند .این کتاب با عنوان ،فقر احمق میکند به فارسی ترجمه
شده است .از نظر آنها ماجرا کامال برعکس این طرز فکر قدیمی
است و در واقع افراد به این خاطر تصمیمات بدی میگیرند که فقیر
ن حساب ،افراد چطور میتوانند از دام فقر بگریزند؟
هستند .باای 
آنها بر اساس تحلیل دادههایشان بهدنبال این بودند که نشان
دهند همانطور که غذا ذهن داوطلبان گرسنه در مینیسوتا را در
کنترل گرفت ،کمیابی به هر شکلی و برای هر کس اتفاق بیفتد،
ظرفیت ذهنی فرد را میرباید .این داســتان ،همه چیز را شامل
میشود؛ از گرسنگیکشــیدن و تنهایی گرفته تا کمبود زمان و
فقر .روانشناسان ب ه خوبی این مفهوم را توضیح دادهاند :اگر ذهن
روی یک چیز متمرکز باشد ،تواناییها و مهارتهای دیگر مانند
توجه ،کنترل فرد روی خــودش و برنامهریزی بلندمدت مختل
میشود .ب ه گفته موالینیتن و شفیر در این وضعیت ،پردازشگر
ذهن ما مانند پردازشگر رایانهای که در حال اجرای چندین برنامه
است ،کند میشود .در واقع ما ظرفیتهای ذهنیمان را از دست
نمیدهیم بلکه توانایی دسترسی به تمام داشتههای معمولمان
را نخواهیم داشت.
اما مهمترین و بحث برانگیزترین بخش کار آنها مشخصساختن
آثار کمیابی نیســت بلکه این ادعا است که کمیابی میتواند هر
کســی را تحت کنترل خود درآورد .از نظر آنها ویژگیهایی که
بخشی از شخصیت افراد تلقی میشوند ،مانند رفتارهای فکرنشده،
عملکرد نامناسب در مدرسه و تصمیمات نادرست مالی ،شاید در
حقیقت محصول احساس تاثیرگذار کمیابی باشند و زمانی که
این احساس مداوم باشد ،ذهن را در اختیار گرفته و این شرایط را
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پول؛ تاريخچه مختصر
يووال نوح هراری

ترجمه :مهدی نمازيان
نشر :نون
چاپ اول :سال ۱۳۹۸
تعداد صفحات۱۶۰ :
صفحه
قيمت ۲۹ :هزار تومان

فقراحمقمیكند

نويسنده :سندهيل
مالينيتن
ترجمه :سيداميرحسين
ميرابوطالبی
ناشر :ترجمان
چاپ اول :سال ۱۳۹۸
تعداد صفحات ۳۸۴ :صفحه
قیمت ۴۴ :هزار و  500تومان
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