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این زمان را چه بنامیم؟ عصررطااعاعان سی ررن چ ن فطوپاشرر جنبشهای آم زش
همگاس خعأی به وج د آورده که بازاریاب و سظطیههای ت ائه آن را پط کطده

اسن*.

عصط دیجیتال هماسند عصط حجط ،عصط آهن و عصطفضا در م رد مصن عان دسن بشط
خیع بیشتط صررتبن م کند تا در م رد جامعه .دورهی آستطوپ سررین ( )1که در آن
اس رران ترأ یط عمدهای روی متیط زی ررن کطهی زمین گذاشررته اسررن ،قادر به
تمایزبخشریدن به این قطن در مقای ه با قطن قبع سی ن .کدام تغییط اجتماع زمان ما
را ازدورهی قبل متمایز م سازد؟ بطای من روشن اسن .این دوره ،عصط تنهای اسن.
هنگام که ت ماس هابز مدع شررد که در ابیعن ،قبل ازاین که اقتدار به وج د
آیرد تا ما را کنتطل کند ،ما درگیطجنگ همه ععیه همه ب دیم ،چندان هم به خطا سطفته
ب د .ما ،مثل زسب رهای پ ررتاسدار ،ازابتدا م ج دان اجتماع ب دیم که کامعاً بههم اتکا
داشرتیم .اس رانهای اولیه یا اس انتباران شطق آفطیقا یک شب هم بهتنهای دوام سم
آوردسد .ما بیش از سررایطگ سهها درارتباط با هم شررکل گطفتیم .دورهای که بدان وارد
م ش یم که جدا از هم به سط م بطیم احتمالاً هیچ گاه در گذشته وج د سداشته اسن.
سره ماه پیش خ اسدیم که تنهای در میان ج اسان به اپیدم تبدیل شده اسن .حالا
مت جه م شرر یم که به همان میزان هم دامنگیطافطاد م ررن تط اسررن .یک پ وهش
«ایندیپندسن ایج»( )2سشران م دهد که تنهای حاد در اسگع تان زسدگ  077هزار مطد
و 1.1میعی ن زن بالای  07سرال را تباه کطده و با سرطعت شگفنآور در حال افزایش
اسن.
احتمرالراً بیماری اب لا ) (Ebolaتاکن ن بهاسدازهی بیماری تنهای مطدم را از پای
درسیاورده اسن .بطاساس این پ وهش اسزوای اجتماع درحد کشیدن  10سخ سیگار در
روز در بطوز مطگ زودرس مؤ طاسررنت تنهای  ،دو بطابط مطگبارتط از بیماری چاق
مفطط اسررن .وقت روابط قط م شرر د ،زوال عقل ،فشررار خ ن بالا ،اعتیاد به الکل و
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س ر اس  ،اف ررطدگ  ،پاراس یا ،ابررططاک ،خ دکشرر وهمهی پدیدههای مشررابه روا
بیشتطی م یابند .ما بهتنهای کاری سم ت اسیم بکنیم.
بعه کارخاسههای ت لیدی تعطیل شردهاسد ،مطدم به جای ات ب س با ات مبیل شررخص
م ررافطن م کنند ،ی تی ک جای سررینما را گطفته اسررن .اما این تغییطان بهتنهای
سم ت اسند سررطعن فطوپاشرر اجتماع ما را بیان کند .س ع جهانبین هیچاسگاریِ
زسدگ (واح رراس بیه دگ  ،اسزوای اجتماع ما را به همطاه این تغییطان سرراختاری
تق ین و سررتایش م کند .جنگ همه ععیه همه ،به عبارن دیگط رقابن وفطدگطای ،
مذهب زماسهی ماسررن که اسررط رهی مبارزین تنها ،شررطکنهای تکسفطه ،سررع
اسررتارتطها()3

و مطدان و زسان خ دسرراخته آن را ت جیه م کند .بطای اجتماع تطین

(گ سهی مخع قان که بدون عشرر سم ت اسند سررعادتمند شرر سد به جز فطدگطای
قهطماساسه دیگط چیزی به سام اجتماع وج د سدارد .آنچه مططح اسررن بطسده شدن اسن.
آنچه م ماسد خ ارنهای فطع اسن.
ک دکان بطیتاسیای  ،که بیش از بی رن درصد آنها م گ یند «فقط دوسن دارسد
پ لدار ش سد» دیگط اشتیاق سدارسد که راسندهی قطار و یا پطستار ش سدت طون و شهطن
تنها هدف  %07ک اس ب د که در این سظطسنج شطکن کطده ب دسد .پ وهش ت سط
دولن درماه ژوئن سشان داد که اسگع تان پایتخن تنهای اروپا اسن .ما بهمطاتب کمتط
ازسرایط اروپای ها دوسرتان سزدیک داریم و یا هم رایههای خ د را م شناسیم .جای
تعجب سی ن وقت همهجا مجب ریم مثل سگهای ولگطد بطسط ظطف زباله بجنگیم.
بطای سشرران دادن این دگطگ س مرا زبان خ درا تغییط دادهایم .اکثطاً بطای تتقیطِ
دیگطان آنها را بازسده خطاک م کنیم .ما دیگط در م رد آدمها صررتبن سم کنیم.
آنها را م ج دان م سامیم .مق لهی تنهای و ازخ دبیگاسگ آن قدرهمهگیط شررده که
حت سهرادهای که بطای مبارزه با تنهای تعاش م کنند( ،اس رران را م ج د دوپای
ت صی

م کنند که زماس س ع بشط سامیده م شد.
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کمتط م ت اسیم بردون زخم زبران حطفمران را بزسیم .وقت سظطمران را م گ ییم
(بطای این که سشران دهیم با ع امالناس فطق داریم – اشراره م کنیم که من دوستان
شرخص و وسایل شخص خ دم را به همهی چیزهای غیطشخص و وسایع که به من
تعع سدارد تطجی م دهم .یعن فقط خ اسرن شرخصر من اسن که اهمین دارد سه
چیزی دیگط.
یک از تبعان غماسگیز تنهای این اسرن که مطدم بطای ت عای خااط به تع یزی ن
پناه م بطسدت چهل درصرد افطاد م نتط م گ یند که خدای سابینا (تع یزی ن همنشین
اصرع آنهاسرن .این خ د -درماس بیماری را تشردید م کند .تتقیقان کارشناسان
اقتصررادی داسشررگاه میعان سشرران م دهد که تع یزی ن به پیشرربطد سگاه رقابت کمک
م کند .تناقض درآمد وسعادنت (یعن

این واقع ین که خ شبخت با بالا رفتن درآمد

افزایش سم یابد.
آرزوهای که به خااط درآمد فزوس م یابند ،به یقین سقطهی هدف را ،که رسیدن
به ربایتمندی پایدار اسن ،قبل ازدستیاب تغییط م دهد .متققان دریافتند که در سط
درآمد مشابه ،ک اس که زیاد تع یزی ن سگاه م کنند رباین کمتطی (از وب خ د
دارسد تا ک رراس که کمتطبه آن واب ررتهاسد .تع یزی ن سررطعن تطدمیل لذناعب ( )4را
افزایش م دهد وحت ما را مجب ر م کند تا بطای حفظ وب م ج دمان ،بیشتط تعاش
کنیم .فقط لرازم اسررن بره حطا کالاهای گ ساگ ن دربطسامهی تع یزی ن ،بطسامههای
دراگ سزدن ،اپطستیس )5(،شرکلهای ب شرمار رقابنهای ایجاد شرغل که دررساسهها به
سمایش گذاشته م ش د ودلمشغ ل فطاگیط رسیدن به طون وشهطن و این که زسدگ
شکل دیگطی ن سه آن که شما دارید و به شما القا م ش د ،ت جه کنید تا دریابید چطا
چنین شطایط پیش آمده اسن.
پس م رأله چی ن؟ از این جنگ همه ععیه همه چه چیز عایدمان م ش د؟ رقابن
عامل رشد اسن ول رشد دیگط ما را طوتمندتط سم کند .آماری این هفته منتشط شده
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که سشران م دهد در حال که درآمد مدیطان شرطکنها بیش ازبی ن درصد افزایش
یافته اسرن ،دستمزد واقع کارگطان س بن به سال قبل افن کطده اسن .مدیطان 127
بطابط مت سرط کارگط تماموقن به دسن م آورسد  -با عطض پ زش منظ رم آن اسن
که به چنگ م آورسد( .در سرال  2777این س بن  00بطابط ب د  .ول آنکه رقابن ما
را پ لدارتط کند ،ما را خ شرربخنتط سم کند .چ ن ربرراینِ ساشر از افزایش درآمد،
تتن تأ یط بعندپطوازیهای ساش از رقابن رسگ م بازد.
یک درصد بالای مالک  04درصد از طون جهاناسد ،اما حت آنها هم خ شتال
سی تتند .سظطسنج کالج ب ست ن در م رد افطاد با طون خالص مت سط  04میعی ن دلار
سشان داد که آنها هم گطفتار ابططاک ،عدمرباین و تنهای ب دسد .ب یاری از آنها
اح اس عدم تأمین مال م کطدسدت معتقد ب دسد بطای رسیدن به م قعین مطع ک ،بها ر
مت سرط به  %20پ ل بیش تط سیاز دارسد ( که اگطآن را هم به دسن بیاورسد بدون شک
 %20بیش تط خ اهند خ اسن  .یک از پاسخ دهندگان گفن که تا یک میعیارد دلاردر
باسک سداشته باشد اح اس امنین سخ اهد داشن.
چنین اسرن که ما جهان ابیع را ازهم پاشریدهایم ،شرطایط زی ن خ د را خ ار
کطدهایم ،آزادیها وچشررماسدازهای سررعادتمندی خ د را به یک لذناعب اجباری و
اسزوابخش و غمافزا ت عیم کطدهایم ،که در آن ،در حال که قدرن اسدیشیدن به چیزی
را سداریم خ د را فطیب م دهیم .هم از این روسررن که ما ج هط اس رراسین – یعن
ارتباط و با هم ب دن را از بین بطدهایم.
بعه خیطیهها بطای سرالخ ردگانِ تنها ،بطسامههای ت کیندهنده ،سطگطمکننده وشاد
سظیط «مطدان زیط سرایبان» و ف تبال بطای سالخ ردگان ایجاد شده اسن .اما اگطمصمم
ه رتیم تا ازاین دور باال بیطون آییم و بار دیگط باهم باشیم ،باید با این سظام ویطاسگط
و درسدهای که به ما تتمیل شده ،مقابعه کنیم.
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شرطایط پیشرااجتماع

هابز یک اسرط ره ب د .اما ما در حال گذار به یک شطایط

پ رااجتماع ه رتیم که اجداد ما امکان (وق ع آن را باورسداشتند .زسدگ ما ساگ ار،
سبعاسه و ک النبار ( )6م ش د.

پیوند با منبع اصلیت
The age of loneliness is killing us

پینوشتها
*مقالهی بالا تطجمهی بخش ر ازکتاک  How Did We Get into This Messتالی

جط م سبی ،

فعال متیط زی ن ،س ی نده و روزسامهسگار اسن در گاردین منتشط شده اسن.
anthropocene – 1
آستطوپ سِن آغاز یک عصط جدید اسن .دوراس که سطآغاز تأ یط عمده فعالینهای اس ان بط اک سی تم
و سراختار زمینشرناخت سریاره اسن .تا قبل از اسقعاک صنعت در قطن  14تغییطان متیط ارتباا به
رفتار اس رران سداشررتند و ستیجهی تغییطان دراز مدن و ابیع ب دسد ماسند تغییط دراسطژی خ رشرریدی یا
فعالینهای آتشرفشراس  .اما با شرطوع اسقعاک صرنعت رفتار اس ران باعخ تخطیب متیط زی رن شررده
اسن .آستطوپ سین دوراس اسن که در آن فعالینهای اس ان باعخ شده ت اسای سیارهی زمین بطای سظم
بخش به خ د در معطض خطط قطار گیطد.
 -2ایندیپندسن ایج ( Independent Ageیک سهاد غیط استفاع در اسگ تان
self-starters - 3
سع

استارتط به ک اس ااعاق م ش د که ک بوکار یا فعالیت را بهتنهای و بطاساس اسگیزه و اعتماد

به سفس و ت اسمندیهای شخص تأسیس و اداره م کنند.
0 – Hedonic Treadmill
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 – 0دراگ ئنزدن و اپطستیس )( Dragons' Den/ The Apprentice
دو بطسامهی تع یزی س با حضرر ر چهطههای واقع  ،در بطسامه دراگ سزدن ک رراس که ایدهای دارسد به
معطف ایدهی خ د در مقابل تعدادی سررطمایهگذار م پطدازسد به این امید که م ف به فطوش ایدهی خ د
و یا جعب حماین مال آسان ش سد .شکل ب م شدهی این بطسامه در بیش از 37کش ر جهان اجطا م ش د.
در بطسامهی اپطستیس مهارن در ک رربوکار گطوههای رقیب شررطکنکننده در بطسامه م رد ارزیاب و
قضراون (در شرکل م ابقه قطار م گیطد .این بطسامه در  10مجم عه از سال  2770تا کن ن در شبکه
تع یزی س  NBCآمطیکا سمایش داده م ش د.
 – 6اشاره به کتاک «ساگ ار ،سخن و ک الن بار» ا ط ایطا روس ف ک

