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برای پدرم

وقتـی اوضـاع و شـرایط ناشـناخته اسـت ... و اطمینانـی بـه نیروهـای فعـال نیسـت، 
کـه در  کـدام نظریـه یـا علـم جوابگوسـت؟ چطـور می شـود بـه موضوعـی علـم داشـت 
آن، ماننـد هـر موضـوع واقعـی دیگـر، هیچ چیـزی قطعـی نیسـت و همه چیـز بـه شـرایط 
کـه اهمیـت آن هـا در لحظـه ای خـاص آشـکار می شـود و  بی شـماری وابسـته اسـت 

کـی فرامی رسـد؟ کسـی نمی دانـد آن لحظـه 
لئو تولستوی، جنگ و صلح

حاال دیگر مشخص است که سازمان های عریض و طویلی که بشر در جهان مدرن 
کنارآمدن با  کار تولید و حکومت را سامان دهد فقط تشکیالتی برای  ایجاد کرده تا 
محدودیت های توان درک و سنجش آدمی در مواجهه با پیچیدگی و عدم  قطعیت 

هستند.
هربرت سایمون۱

1. Herbert Simon
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تقدیر و تشکر
با توجه به گسترۀ موضوع، زمان زیادی صرف شد تا این کتاب به شایستگی به پایان برسد. من ابتدا 

حدود َده سال پیش یادداشت برداری دربارۀ تصمیم گیری پیچیده را شروع کردم و پنج سال تمام 

طول کشید تا آن را از مرحلۀ پیشنهاد اولیه به اولین پیش نویس تبدیل کنم.

کورتنی یانگ و  کلوسکه،  درنتیجه، از ناشر، ویراستار و مدیربرنامه ام - به ترتیب جفری 

کردند و  که در تمام این دورۀ طوالنی به این پروژه اعتماد  لیدیا ویل- به شکل ویژه متشکرم 

وقتی تردید داشتم، من را قانع کردند که این کتاب آن قدر اهمیت دارد که برای آن دست به قلم 

شوم. به ویژه از کورتنی به خاطر راهنمایی های ویراستارانۀ درخشانش  ممنونم: او استدالل هایم 

را به تناسِب قوتشان به چالش می کشید، مسیرهای جدیدی را برای کاوش پیشنهاد می داد و 

کتابی دربارۀ تصمیم گیری می نویسم و نه یک تک نگاری   گاه به گاه ماهرانه یادآور می شد دارم 

که عضوی از خانوادۀ  دربارۀ آثار متأخر ُجرج الیوت. مثل همیشه، من بی نهایت خوشبختم 

کیت  کیتی فریمن، لیدیا هرت، جسیکا وایت و  کوین مورفی،  ریورهد هستم: با سپاس از 

استارک که تالششان سبب شد این کتاب به ثمر برسد.

همچنین این کتاب به لطف گفت وگوهای بسیار با این دوستان و کارشناسان در دهۀ 

کاروزو، دوگ واکچ،  گریسکم، مارک بیلی، دنیز  گذشته ارتقا یافت: اریک لیفتین، روفوس 

کلمر، پیتر  کاترین دنینگ، بتسی اشمیت، دیوید برین، فرانک دریک، پل هاوکن، اسکات 

کوین کلی،  گولدبرگ. رفقای قدیمی من در بنیاد النگ نو - به ویژه استورات برند،  لیدن، کن 

الکساندر رز، پیتر شوارتز و براین اینو- در ابتدای این پروژه الهام بخش من بودند. از زندر 

کرد و همچنین  تشکر ویژه می کنم که من را به پروژۀ هوش فرازمینی پیام رسان )ِمتی( معرفی 

که اجازه دادند دربارۀ  از سردبیران مجلۀ نیویورک تایمز، بیل وسیک و جیک سیلورستاین، 
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گروهش در  تصمیم دلیرانۀ متی، با تفصیلی بسیار، در مجله بنویسم. سپاس از وس نف و 

که رد پای  کردند  که طی این سال ها من را با صنایع و افرادی بسیار جذاب آشنا  دفتر لی 

کتاب هم مشاهده می شود. همسرم الکسا رابینسون - شریکم در بسیاری  برخی از آن ها در 

پرداخت.  کتاب  ویرایش  به  موشکافانه  آخر  مراحل  در  زندگی -  بلندمدت  تصمیمات  از 

که خیلی مهم است به دوردست ها  پسرانمان - کلی، روان و دین - مدام به یادمان می آورند 

چشم داشته باشیم.

که در تمام تصمیمات مهم زندگی ام با مهارت و  کتاب را به پدرم تقدیم می کنم،  این 

استادی ای که در طرح های پیشامرگ دارد همچون مشاوری خردمند بوده است.

بروکلین        

مارس 2۰۱۸        



جبر اخالقی
حدود ده هزار سال پیش، در اواخر عصر یخبندان پایانی، سرریز یخچالی بر اثر ذوب یخ سبب 

شکسته شدن سد زمینی باریکی شد و درنتیجه بروکلین امروزی و جزیرۀ استاتن به هم متصل 

شدند و تنگه ای جزرومدی را پدید آوردند که نروز نام دارد، ورودی جایی که بعدها به یکی از 

زمین شناختی،  رویداد  این  نیویورک.  خلیج  یعنی  شد،  تبدیل  جهان  شهری  بنادر  مهم ترین 

برای افرادی که بعدها در سواحل اطراف زندگی می کردند، هم مایۀ خیر بود هم مایۀ شر. اتصال 

خلیج  وارد  شور  آب  مد  هر  با  می شد  سبب  اما  بود،  کشتی رانی  برای  بزرگی  موهبت  یا  در به 

شود. می گویند جزیرۀ منهتن بهره مند از دو رودخانه است، اما این فقط ظاهر ماجراست، زیرا 

آب  میزان  که  هستند  جزرومدی   مصب هایی  هادسن  پایینی  بخش  هم  و  شرقی  رودخانۀ  هم 

برای  ویژه  و  امن  بندری  به  را  منهتن  جزیرۀ  نروز  پدیدارشدن  است.  پایین  به شدت  آن ها  تازۀ 

می شد  سبب  بود  شور  آب های  حصار  در  جزیره  اینکه  اما  کرد،  تبدیل  کشتی ها  لنگرانداختن 

افراد نتوانند آب بدن خود را در سطح مورد نیاز نگه دارند. 

 قرن ها پیش از آنکه پروژه های عظیم انتقال آب در دهۀ ۱۸۰۰ تکمیل و آب شیرین قابل شرب

کنان جزیرۀ منهتن -در اصل قبیله های  از رودخانه ها و آبگیرهای شمالی به شهر آورده شود، سا

لنپه و بعد مهاجران هلندی- با نوشیدن از دریاچه ای کوچک نزدیک نوک جنوبی جزیره، که 

این  بود، روزگار می گذراندند.  امروزی در میان مصب های شور  کانال«  زیر »خیابان  درست 

کالک می گفتند، بعدها به برکۀ فرش واتر  دریاچه نام های مختلفی داشت. هلندی ها به آن 

معروف شد، و امروزه بیشتر به آن برکۀ کالکت می گویند. این برکه که با چشمه های زیرزمینی 

شرقی  رودخانۀ  به  و  می خورد  پیچ وتاب  یکی  که  می یافت  جریان  نهر  دو  در  می شد  تغذیه 

پیشگفتار
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می رسید و دیگری در مسیر غرب، به سمت هادسن، در زمین فرومی رفت.گفته می شد در اوج 

مد لنپه ها می توانستند با بلم از این سر جزیره تا آن سر آن بروند. 

کالکت منطقه ای چشم نواز و روح افزا  که  نقاشی های اوایل قرن هجده نشان می دهند 

کنان منهتن که بعدازظهرها برای فرار از آن مرکز تجاری نوپا  بوده است، آبادی ای برای اولین سا

به سمت جنوب روانه می شدند. پرتگاهی مهیب در لبۀ شمال شرقی برکه پدید آمده بود که گاه 

به آن کوه بایارد می گویند و گاه تپۀ بانکر. پنجاه متر که باال می رفتید به قله می رسیدید و آنجا 

منظره ای تماشایی از نواحی باتالقی اطراف و، دورتر، سرمناره ها و دودکش های شهر پرهیاهو 

در مقابل دیدگانتان ظاهر می شد. ویلیام دوئر۱ در خاطرات خود از نیویورک نوپا در قرن نوزده 

که جوان بودیم، این منطقه محلی فوق العاده برای اسکیت بازی  این طور یاد می کرد: »آن وقت 

بود و هیچ چیز به پای درخشش و سرزندگی منظره ای در یک روز زمستانی خوش آب وهوا در 

زندگی  برف  از  پوشیده  سطح  آن  به  اسکیت بازان  حضور  که  زمانی  نمی رسید،  ناحیه  این 

می بخشید، اسکیت بازانی که به نرمی نسیم از این سو و آن سو حرکت می کردند«۱.

کالکت را از بین  البته تا نیمۀ دوم قرن هجده، توسعۀ بازرگانی آرام آرام فضای روستایی 

برد. دباغی ها در حاشیۀ برکه مغازه هایی را باز کردند و پوست حیوانات را در تانن )شامل مواد 

سمی درخت صنوبر( می خیساندند و آنگاه زباله های خود را مستقیم در ذخیرۀ اصلی آب 

انباشت اجساد  به محل  برکه  باتالقی حاشیۀ  روبه رشد می ریختند. مناطق  آشامیدنی شهر 

از  گروهی  گاه وبی گاه قتل های عمد تبدیل شد. در سال ۱7۸۹،  قربانیان  حیوانات و حتی 

ک پیشنهاد دادند  شهرونداِن گرفتار این وضعیت و عده ای انگشت شمار از سرمایه گذاران امال

کالکت و تپه های اطراف آن به یک پارک عمومی تبدیل شوند. آن ها  دباغی ها جمع و برکۀ 

معمار فرانسوی و مهندس شهری، پی یر چارلز لنفانت2، را به کار گرفتند، کسی که چند سال 

بعد »واشینگتن دی سی« را هم طراحی کرد. وی از اولین پیشتازان مشارکت دولتی - شخصی 

که درنهایت به تجدید حیات بسیاری از پارک های منهتن در اواخر قرن بیستم انجامید.  بود 

که  کالکت از سوی سرمایه گذارانی تأمین شود  که سرمایۀ پارک برکۀ  پیشنهاد لنفانت این بود 

کشان در حاشیۀ این فضای عمومی است. اما این برنامه درنهایت با شکست مواجه شد،  امال

1. William Duer
2. Pierre Charles L’Enfant
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به ویژه از آن رو که حامیان پروژه نتوانستند سرمایه گذاران را قانع کنند که روزی این شهر آن قدر 

توسعه می یابد که به آن نقطۀ دوردست شمالی هم می رسد. 

که  گندابی« می خواندند  کالکت را »چالۀ  تا سال ۱7۹۸، روزنامه ها و مقاله نویس ها برکۀ 

تمام نشتی ها، براده ها، زباله ها، فاضالب ها و پسماندهای فضای وسیعی از اطراف را در خود 

جمع می کرد. وقتی آب برکه آن قدر آلوده شد که قابل شرب نبود، مسئوالن شهری به این نتیجه 

که بهتر است برکه و باتالق های اطرافش را پر و روی آن یک محلۀ جدید و »مجلل«  رسیدند 

بنا کنند و خانواده های مرفهی را که دوست داشتند خارج از همهمۀ شهر زندگی کنند به آنجا 

بکشانند، چیزی شبیه اجتماعات حومۀ شهری که صدوپنجاه سال بعد مثل قارچ در النگ آیلند 

و نیوجرسی سبز شدند. در سال ۱۸۰2، شورای نمایندگان دستور داد تپۀ بانکر صاف شود و 

کالکت از نقشۀ نیویورک استفاده شود. تا سال  »خاک خوب و سالم« آن برای پاک کردن برکۀ 

۱۸۱2، چشمه های آب گوارایی که قرن ها عطش ساکنان منهتن را می نشاندند زیر زمین مدفون 

که روی زمین قدم برمی دارد آن ها  کنون، هیچ شهروند نیویورکی معمولی  شدند. از آن زمان تا 

را ندیده است. طی دوره ای در اوایل دهۀ ۱۸2۰، محله ای خوش نام در محل قبلی برکه شکل 

کالکت ناکام ماند؛ زیر  گرفت، اما طولی نکشید که تالش شهر برای حذف چشم انداز طبیعی 

آن خانه های نو و به روز، در »خاک خوب و سالمی« که از شخم زدن تپۀ بانکر به دست آمده بود، 

کالکت ریزاندامگان۱ به حیات خود ادامه می دادند.  در مواد آلی باقی مانده از زندگی اولیۀ برکۀ 

آنجا پر بود از جسد حیوانات در حال فساد و دیگر توده های زیستی حاصل از مناطق باتالقی.

کرد. با متالشی شدن  کار آن میکروب های زیرزمینی در سطح زمین دو مشکل ایجاد 

ک  کردند و با نشست آن ها کم کم بوی تعفن خا تودۀ زیستی، خانه ها کم کم در زمین نشست 

گرفتگی مسیرهای فاضالبی و باالزدن آب  به مشام رسید. حتی یک باران مالیم هم باعث 

را  کنان مرفه منطقه  تیفوس در منطقه همه گیر شد. طی چند سال، سا منجالب می شد. 

فقیرترین  به قطب  زود محله  کرد. خیلی  پیدا  افت شدیدی  قیمت خانه ها  و  کردند  ترک 

و  می گریختند  جنوب  در  برده داری  از  که  آفریقایی آمریکایی هایی  یعنی  شهر،  کنان  سا

کت بار  تازه مهاجرانی که از ایرلند و ایتالیا می آمدند، تبدیل شد. محله، عالوه بر وضعیت فال

یـان،  قارچ ها  کتری ها، آغاز microorganisms .۱ یـا جاندارانـی کـه بـا چشـم غیرمسـلح دیـده نمی شـوند، ازجملـه با
و ویروس هـا.
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نیز شهره شد. فسق وفجور  و  انواع جرائم  وقوع  به محِل  درحال پوسیدنش،   زیرساخت های 

ایاالت متحده  زاغۀ  معروف ترین  به  منطقه  این  دید،  را  آن  دیکنز  چارلز  که   ،۱۸۴۰ دهۀ  تا 

تبدیل شده بود: محلۀ فایو پوینتز.

اشتباهی پانصدساله
داستان برکۀ کالکت از جهتی داستانی است دربارۀ تصمیم گیری؛ یا دقیق تر، داستانی است 

اختصار  برای  اما  نفر،  یک  سوی  از  نه  و  بودند  هم زمان  نه  تصمیمات  این  تصمیم.  دو  دربارۀ 

آن ها را به یک دوگانی ساده تبدیل می کنیم: آیا باید برکۀ کالکت را به یک پارک عمومی تبدیل 

و این گونه آن را حفظ کنیم یا باید آن را حذف کنیم؟ عواقب آن تصمیم هنوز هم، با گذشت 

کن این منطقه تأثیرگذار  است. این منطقه،  بیش از دو قرن، در زندگی روزمرۀ نیویورکی های سا

که زمانی محلۀ شلوغ و هول انگیز فایو پوینتز بود، حاال مجموعه ای از ساختمان های دولتی و 

برج های اداری روزکار را در خود دارد که متراکم تر از پیش است، اما دیگر از آن سرزندگی در آن  

بزرگی  به  شاید  سرسبز  آبادی ای  کنار  در  که  کنید  تصور  را  جنوبی ای  منهتن  اما  نیست.  خبری 

ساختمان های  به  که  سنگی  پرتگاهی  دل  در  خوش منظره  برکه ای  دارد،  قرار  بوستون کامن 

کنون دلمان می خواهد با ماجرای فایو پوینتز  بلندمرتبۀ ساخت بشر در آن حوالی پهلو می زند. ا

باالخره  نمی کردند،  پر  که  هم  را  برکه  شهر  مسئوالن  درواقع  اما  کنیم،  برخورد  احساسی  خیلی 

گهانی قیمت  گانگسترهای نیویورک جایی را پیدا می کردند و دور هم جمع می شدند. افت نا

ک که پیامد حضور آن میکروب های زیرزمینی بود بی شک نقش مهمی در جذب مهاجران  امال

داشت، افرادی که با حضورشان شهر را به واقع به یک مرکز جهان وطنی تبدیل کردند. اما به جز 

قیمت پایین مسکن در فایو پوینتز عوامل دیگری هم بودند که آن جمعیت را جذب می کردند. 

محله های شهر هنوز مستعد تغییرات معماری و جمعیتی هستند و با گذشت چند نسل از نو 

شکل می گیرند، اما وقتی برکه را پر کنید، دیگر به روز اول بازنمی گردد. 

گر برنامۀ لنفانت اجرایی می شد، احتمااًل پارک برکۀ کالکت امروز از دلکش ترین مناظر  ا

که آن هم طراحی لنفانت است، ساالنه  شهری جهان بود. نشنال مال در واشینگتن دی سی، 

که شاید  گردشگر را جذب می کند. پارک های رسمی شهری عمری طوالنی دارند  میلیون ها 

از عمر قلعه ها، آرامگاه ها یا بازارها بیشتر باشد. با گذشت صدوپنجاه سال از اولین بحث ها 


