
اگر به بسیاری از فیلم ها ، کتاب ها، مقالت ومباحث کنونی در مورد تح��ولت و اکتش��افات علم��ی ام��روز

 مطمئن می شویم که ما در دوران بزرگترین تح�ولت علم�ی و ص�نعتی تاری�خ
 
نظری افکنیم، آنگاه تقریبا

بشریت به سر می بریم. درک عمومی ما این است که در دوره کوتاه سی-چه��ل س��ال گذش��ته، انس��ان

توانسته است به طور شگفت اوری بسیاری از مشکلت تاریخ بشریت را با سرعت حیران اوری حل و فصل

کند و قادر است  مشکلت  بزرگ باقیمانده را نیز  با کم�ک اکتش�افات و اختراع�ات علم�ی  در راه،  چ�اره

نماید. همچنین در سال های اخیر،  فیلم ها و نوشته های زیادی به بررسی دوران بع��د از ق��درت گرفت��ن

روبوت ها  و  حکومت سیاه، خشن و «غیر انسانی» انان اختصاص یافته است.

اما آیا همه به آینده ابتکارات علمی و صنعتی خوش بین هستند؟ عده کمی وجود دارند که طی سال ها،

نسبت به «خوش بینی تکنولوژیکی» و یا «تکنو-خوش بینی» هشدار داده اند. امروز، ب��ا ت��وجه ب��ه حج��م

عظیم مشکلت پیش رو که نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیش از پیش افزایش می یابند، صدای «بدبینان

نوآوری» نسبت به گذشته بیشتر به گوش می رسد. «بدبینان نوآوری»، طیف گسترده ای  از پیتر تیل،

بنیان گذار پی پال، یکی از سرمایه گذاران بزرگ در فیس ب�وک، گرفت�ه ت�ا اقتص�اددانان و نویس�ندگانی

چون روبرت جی گوردون، تیلور کوون و ... را در بر می گیرد. پی�تر تی�ل در یک�ی از گفته ه�ای مع�روف

 ح�رف گرف�تیم» (اش�اره ب�ه۱۴۰خود عنوان می کن�د، «م�ا ماش�ین های پرن�ده می خواس�تیم، ب�ه ج�ایش 

توییتر)؛  و یا « هر کدام از ما،  امروز همان  اندازه قدرت محاسباتی در آی فون خود داری�م ک�ه  در زم�ان

ماموریت های اپولو در اختیار داشتیم. اما از آن برای چه استفاده می شود؟ از آن برای پرتاب پرن��دگان

عصبانی به خوک ها (بازی انگری بی�ردز) اس�تفاده می گ�ردد؛ از آن ب�رای ارس�ال تص�ویر گرب�ه خ�ود ب�ه

مردمان آن سر دنیا استفاده می کنیم؛ و از آن،  در حالی که سوار بر یک مترو قرن نوزدهمی هس��تیم،

برای نام نویسی به عنوان شهردار مجازی یک جای غیر موجود مجازی استفاده می نماییم.»  

بدون آنکه ما اعتقادی به «پایان تکنولوژی» داشته باشیم، در طی چند مقاله،  به ارائه نظرات متفاوت در

این مورد می پردازیم. لزم به تذکر است، هدف این مقالت،  ارائه یک تجزی�ه و تحلی�ل سیاس��ی و ی�ک

راه حل سیاسی برای مشکل نیست. بلکه  هدف اصلی:

آشنایی با این نظرات، که هر کدام طرفداران خود را هم  درجناح چ�پ و ه�م راس��ت می یاب�د،•

می باشد.

آیا ما در دوران اوج شکوفایی علمی به سر می بریم و یا  ب�ه ق�ول نش�ریه اکونومیس�ت : «ای�ا•

دستگاه  ایده ها در هم شکسته شده است؟»

طبعا قسمت بزرگی از موفقیت های امروز ما ب�ر دوش گذش�تگان م�ا ق�رار دارد، ام�ا  ب�ا وج�ود•



زندگی در  عصر اینترنت و تلفن همراه - که به راحتی می توان ب�ه قس�مت زی�ادی از حق�ایق

تاریخی در عرض چند کلیک دست یافت - م�ا فرص�ت تأم�ل در م�ورد وق�ایع ح�ال و گذش�ته

بسیار نزدیک را نداریم، چه رسد به گذشته دور. آیا  می توان از ثمرات تلش ه�ا و اکتش�افات

گذشته استفاده نمود ، اما همه آن را به حساب خود گذاشت؟

 نیاز مبرمی به ماشین های پرن�ده (ب�ا ت�وجه ب�ه مش�کلت ب�زرگ محی�ط زیس�تی) و ی�ا•
 
ما قطعا

 معرفی شد، و مورد۱۹۵۸) که در سال The Ford Nucleon cocept carماشین اتمی فورد (

علقه پیتر تیل هستند، نداریم، اما  بشریت در عرصه های زیادی،  در ارائه نظریات بدیع در جا

 در دوران وف�ور کاله�ای مص�رفی، موفقیت ه�ای زی�ادی در عرص�ه کاله�ای
 
زده است. ما قطعا

مصرفی  کسب نموده ایم، اما آیا این می تواند جایگزین ایده های انقلبی جدید شود؟ 

اگر بپذیریم که انقلب صنعتی سه  (کامپیوتر، اینترنت، تلفن همراه) به پای�ان خ�ود رس��یده•

است، آیا ما در راه  بنیان گذاری انقلب صنعتی چهارم هستیم؟ طبعا ، هیچ کس زم��ان وق��وع

یک انقلب،  اعم از اجتماعی و یا صنعتی را نمی تواند تعیی��ن کن�د، ام�ا آی�ا نطفه ه�ای آن را

می توانیم ببینیم؟ آیا این انقلب فقط ش�امل روبوت ه�ای هوش�مند می گ�ردد ک�ه ب�زودی از

ان ها به عنوان پیشخدمت، اشپز، دک�تر و غی�ره اس�تفاده خ�واهیم ک�رد ؟ آی�ا ای�ن روبوت ه�ا

همان قدر که گفته می شود هوشمند خواهند بود؟ و در این صورت،  به مثابه خطری برای  کار

و جان ما محسوب  می شوند و یا برای ما آزادی بیشتر به ارمغان می اورند؟

 طبعا، نواوری های بزرگ ، سرمایه گذاری های بزرگی را می طلبد که امروز ب��ا خصوصی س��ازی و•

کوچک شدن نقش دولت، و نیز تأکید زیاد سهام داران و روسای شرکت های بزرگ ب��ر کس��ب

سود سریع و بزرگ، این سرمایه گذاری ها هر روز کمتر و کمتر می گردند. اما در اینجا این ام��ر

مورد بحث قرار نمی گیرد.

اولین مقاله، خلصه ای از نظرات روبرت جی گوردون است که وی  آن ها را در مقاله مفص�لی ب�ه ن�ام «ای�ا

دوران رشد اقتصادی ایالت متحده به پای�ان رس�یده اس�ت؟» مط�رح ک�رد- ای�ن خلص�ه توس�ط خ�ود وی

  آن را ب��ازبینی و
 
نوشته شده است . انتشار  مقاله  یاد شده، منجر به مباحث زیادی شد و گوردون بعدا

اصلح نمود، اما اصل  ایده های وی به شکل خلصه در زیر مطرح می ش�وند. لزم ب�ه ت�ذکر اس�ت ک�ه ای�ن

مقاله و مقالت آینده به طور عمده به وضعیت آمریکا می پردازن�د، ام�ا طبع�ا مس�ائل و  نتیجه گیری ه��ای

مطروحه شامل کشورهای دیگر نیز می گ��ردد.پروفسور روب�رت ج�ی گ�وردون، اس�تاد عل�وم اجتم�اعی و

اقتصادی در دانشگاه نورث وسترن می باشد. وی عضو مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی است.



آیا دوران رشد اقتصادی ایالت متحده پایان یافته است؟

روبرت جی گوردوننوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۲۴۳۲تعداد کلمات:

وقت آن رسیده است که سوالت اصلی  فرایند رشد اقتصادی، به ویژه فرضیه -تقریبا جهانش�مول، پ�س

Solow ( ۱۹۵۰از  آثار اولیه  سولو در دهه   )-  مبنی بر این که رشد اقتصادی رون��د پیوس��ته ای1956 

است که همیشه پابرجا باقی می ماند، مطرح شوند:

 وجود نداشته است؛۱۷۵۰عمل  هیچ رشدی قبل از •

هیچ تضمینی وجود ندارد که رشد به طور نامحدود ادامه خواهد یافت.•

  ، می پردازد  که  درGordon 2012 - CEPR Policy insightاین مقاله، به معرفی نوشته من، 

 س�ال گذش�ته۲۵۰آن به طور مفصل این موضوع مورد بحث قرارمی گیرد: پیشرفت س�ریعی ک�ه در ط�ی 

صورت گرفته است، می تواند تبدیل به یک قسمت ( اپیسود) منحصر به فرد در تاریخ بشر گردد. 

،  در ح�الی ک�ه۲۰۰۷داده هایی که من استفاده می کنم مربوط به ایالت متحده است و آین�ده را از س�ال 

وانمود به عدم وقوع بحران اقتصادی می کنم، مورد قضاوت قرار می ده�م. تمرک�ز ب�ر  ن�رخ رش�د  تولی�د

  و ایالت۱۹۰۶ ، انگلستان تا سال ۱۳۰۰ناخالص داخلی سرانه واقعی در کشورخط مقدم جبهه بعد از سال 

 ش�تاب گرفت�ه و در می�انه۱۷۵۰متحده پس از ان، قرار دارد. رشد در اقتصاد خط مقدم ب�ه تدری�ج بع�د از 

قرن بیستم به اوج خود رسید، و پس از آن کاهش یافته است.  مقاله،  به این  مورد می پردازد:  «چق��در

بیشتر نرخ  رشد جبهه مقدم می تواند کاش یابد؟»

رشد:چشم انداز طولنی

 هی��چ رش��دی۱۳۰۰شکل یک، تاریخ رشد اقتصادی را تا سال 
 
  به عقب می برد. کامل  واضح است که تقریبا



 به چشم نمی خورد، و سپس ما شاهد نرخ رشد به تدری�ج ش�تاب گیرنده ای هس�تیم. خ�ط آب�ی در۱۷۰۰تا 

  و انگلس��تان۱۹۰۶شکل یک، میزان  رشد در کشور جبهه مقدم  را نشان می دهد- ایالت متحده بع��د از 

 ، یک  توافق عم�ومی ب�رای  تغیی�ر کش�ور از نظ�ر۱۹۰۶قبل از ان،  زیرا به نظر می رسد که  در مورد سال 

داده های رشد مدرن  وجود داشته باشد. 

 

2100-1300. نرخ رشد  تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، 1شکل 

 اس�ت ، س�ال هایی ک�ه۱۹۵۰  و ۱۹۲۸نکته کلیدی، اوج زیاد رشد اقتصادی ایالت متح�ده بی�ن س�ال های 



رکود بزرگ اقتصادی و جنگ دوم جهانی را در بر می گیرد. با کنار گذاشتن بحث اینکه چه چی��زی ب��اعث

تمرکز رشد اقتصادی در دوره بین رکود و جنگ گشت،نتیجه باقی مانده از شکل ی��ک ای��ن می باش��د ک��ه

  در هر دوره رسم شده،  به طور پیوسته کاهش  می یابد. ۱۹۵۰رشد  بعد از 

۱۷۵۰–۲۰۵۰مقاله  بحث  برانگیز است و نشان می دهد  نه فقط رشد اقتصادی یک چیز یکباره متمرکز بی��ن 

 ممکن است هیچ رشدی وجود نداشته باش�د. فراین�د ن�وآوری ممک�ن۲۱۰۰ یا ۲۰۵۰می باشد، بلکه پس از 

است سر خود را بر دیوار بازده نزولی بکوبد. در واقع، هم اکنون این موضوع در قسمت بزرگی از  بخ��ش

نوآوری مشهود است.

. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، با راه واقعی و فرضی2شکل 



برای کفری کردن منتقدین، شکل دو بر پیشینه رشد واقعی، خط سبزی را قرار می دهد که از رش��د ص��فر

 درص�د۰٫۲ ب��ه ۲۱۰۰ شروع می شود، در اواسط قرن بیستم به اوج خود می رسد، و سپس ت��ا س��ال ۱۳۰۰در 

سقوط کند. شکل سه، نرخ های رشد را  به سطح برابر امروزی ترجمه می کند.

2100-1300. سطح واقعی و فرضی  تولید ناخالص داخلی سرانه، 3شکل 

، قرن ها طول کشید تا  در آمد سرانه دو برابر شد؛۱۸۰۰قبل از سال •

 س�ال دو براب�ر۲۸،  سطح درامدها در ایالت متحده در عرض فق�ط ۱۹۵۷ و ۱۹۲۹بین سال های •



گشت؛

 سال طول کشید؛۳۱، ۱۹۸۸ و ۱۹۵۷دو برابر شدن سطح درآمدها ، بین  سال •

 یک قرن ط�ول•
 
دیدگاه بدبینانه ای اتخاذ شده در این جا، نشان می دهد که ممکن است تقریبا

 دو برابر گردد.۲۱۰۰ و ۲۰۰۷بکشد تا در آمد سرانه بین سال های 

مراحل رشد
تجزیه و تحلیل مقاله من دوره های رشد اهسته و سریع را به زمان وقوع سه انقلب صنعتی پیوند

می دهد:

؛۱۸۳۰ تا ۱۷۵۰انقلب صنعتی یک (ماشین بخار، راه اهن) از •

انقلب صنعتی دو (برق، موتور احتراق داخلی، لوله کشی اب، توالت داخل خانه، ارتباطات،•

 و۱۹۰۰ تا ۱۸۷۰وسایل تفریحی، مواد شیمیایی، نفت) از 

 تا به امروز.۱۹۶۰انقلب صنعتی سه (کامپیوتر، وب، تلفن همراه) از •

بر اساس این تحلیل، شواهد دال بر این است که انقلب صنعتی دو از دیگر انقلب�ات مهم�تر ب�ود و ت�ا

 سریع بهره وری بین سال های ۸۰حد زیادی،  بار 
 
  را بر عهده داشت.۱۹۸۲ و ۱۸۹۰ سال رشد نسبتا

وقتی که اختراعات جانبی انقلب صنعتی دو (هواپیما، تهویه مطبوع، بزرگ راه ه��ای بی��ن ش��هری) دوره

 بسیار اهسته تر از قبل گش��ت.۱۹۷۲–۱۹۹۶معمولی خود را سپری کردند، رشد بهره وری در طی سال های 

  ش�د.۲۰۰۴  و ۱۹۹۶برعکس، انقلب صنعتی سه فقط  منجر به تجدید حی�ات ی�ک دوره کوت�اه رش�د بی�ن 

بسیاری از اختراع�ات اص�لی و ج�انبی انقلب ص�نعتی دو می توانس�تند فق�ط ی�ک ب�ار اتف�اق بیافتن�د-

شهرنشینی، سرعت حم�ل و نق�ل، آزادی زن�ان از خرحم�الی حم�ل و نق�ل تن ه�ا آب در س�ال، و نق�ش

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع برای دستیابی به یک درجه حرارت ثابت در طول سال.

شکل چه�ار بط�ور چکی�ده، س�ه انقلب ص�نعتی را ب�ه داده رش�د ای�الت متح�ده از نظ�ر به�ره وری ک�ار در

دوره های منتخب پس از جنگ، ترجمه می کند.



. میانگین نرخ رشد بهره وری نیروی کار ایالت متحده  در فواصل انتخاب شده،4شکل 
1891-2012

  حفظ نمود.۱۹۷۲تداوم مزایای  انقلب صنعتی دو، رشد سریع بهره وری را تا سال •

پس از آن، کاهش بازدهی به جریان می افتد -تهویه مطبوع وج�ود داش��ت و بزرگراه ه��ای بی��ن ش�هری

 و۱۹۷۲عمدتا تکمیل شده بودند. آمریکا وارد« عصر  ملل انگیز» رشد اهس�ته به�ره وری بی�ن س�ال های 

» رش�د محس�وب می ش�دند، رش�د۱۹۹۶  گش�ت. ک��امپیوتر و ب�رادران ان، ک�ه م��ولفه مرم��وز «مفق��ودالثر 



–۲۰۰۴بهره وری را در شکل چهار به سمت بال هل می دهند، ام�ا فق�ط ب�رای هش�ت س�ال بی�ن س�ال های 

۱۹۹۶.

به نظر می رسد که انقلب صنعتی سه تنها هشت سال، در مقایسه ب�ا ص�د س�ال ت�داوم انقلب•

صنعتی دو ، دوام یافت.

 به همان اندازه دوره ملل انگیز قبلی سال های ۲۰۰۴رشد بهره وری، بعد از سال •
 
–۱۹۹۶ تقریبا

 اهسته بوده است.۱۹۷۲

اختراعات همگی بطور متوازن خلق نمی شوند

مقاله من این تاریخ را با یک گزاره س�اده توض�یح می ده�د. اختراع�ات ب�زرگ انقلب ص�نعتی دو، بط�ور

منصفانه مهمتر از هر چیز دیگری که تاکنون اتفاق افتاده است، می باشند. سرعت حمل و نقل از «سم و

 افزایش یافت. هوای اتاق که در قرن نوزدهم به شدت متغیر ب��ود، هم اکن��ون۷۰۷بادبان» به بوئینگ 

 درجه یکنواخت در سرتاسر سال بدل گشته است. گذار از روستانش�ینی ب�ه شهرنش�ینی در ای�الت۲۱به 

متحده فقط یک بار اتف�اق افت�اد. فق�ط ی�ک ب�ار الکتریس�یته می توانس�ت اخ�تراع ش�ود و تراب�ری س�ریع،

ماشین الت، لوازم مصرفی، و کل مجم�وعه دس�تگاه های س�رگرمی وابس�ته ب�ه ان  از رادی�و و تلویزی�ون

گرفته تا اینترنت و وسایل جانبی آن چون آی پود، آی فون و آی پاد، را ایجاد کند.

 ادام��ه می ی��افت، س��طح۱۹۴۸–۱۹۷۲ در آینده خواهد شد. شکل پنج نشان می دهد که اگر روند بهره وری 

 اتف�اق افت�اد. ش�کل پن�ج ه�م چن�ان۱۹۷۲–۱۹۹۶ درصد بالتر از آن می بود که در س�ال های ۶۹بهره وری 

نشان می دهد که ک�ه مزای�ای به�ره وری واقع�ی مرب�وط ب�ه انقلب ص�نعتی س�ه ، انقلب اینترن�تی، فق�ط

 درصدی که در انتهای اختراعات انقلب صنعتی دو ایجاد شد، را بپوشاند. ۶۹ درصد از شکاف ۹توانست 

  دو دهه قبل از 
 

 بود، ایالت متحده ب��ا۲۰۰۷حتی اگر نوآوری با همان نرخی  در آینده ادامه یابد که نرخ

 درص�د رش�د س�النه ک�ه۱٫۹شش باد مخالف روبروست که جریان رشد  بلندمدت را، به نصف ی�ا کم�تر از 

 تجربه شد، کاهش می دهد.  ای�ن باده�ای مخ�الف ش�امل جمعیت شناس�ی،۲۰۰۷ تا ۱۸۶۰بین سال های 

آموزش و پرورش، نابرابری، جهانی شدن، انرژی/محیط زیست، و تهدید ب��دهی مص��رف کننده و دول��ت

 درص�د۹۹می گردد. یک «تمرین تفریقی» مطرح می کند که رشد آینده در رابطه ب�ا مص�رف س��رانه ب�رای 

 درصد سقوط نماید.۰٫۵بخش پایین توزیع درامد، می تواند برای دهه های طولنی بطور سالنه به زیر 



، با نرخ رشد روند بیش از فواصل2012-1948. بهره وری نیروی کار آمریکا 5شکل 
انتخاب شده

از دست دادن نیروی حرکتی اختراعات انقلب صنعتی دو  منجر به تفاوت بزرگی در خوشبختی انسان

این تمرین تفریقی در شکل شش نشان داده می شود، اما این فقط یک پیش�نهاد اس��ت. تم�ام اع�داد را

 ی��ا۰٫۵می توان تغییر داد، ولی نکته مهم این است،  هر کدام از این تفریق ها فقط یک عدد است- خواه 

 درص�د بخ�ش پ�ایین خانواره�ای آمریک�ایی را ک�اهش۹۹ - که رشد آینده مصرف سرانه ب�رای ۰٫۲یا ۰٫۱

می دهد.



2007-1987. تمرین تفریقی: حوزه های رشد، 6شکل 

نتیجه گیری
این مقاله تعمدا تحریک انگیز است. اعداد «تمرین تفریقی» برای کاهش رشد ب��ه س��طح انگلس��تان بی��ن

  انتخاب شده اند. نتیجه (واقعی) ممکن اس�ت بس�یار به�تر از آن باش�د. ام�ا ه�دف۱۳۰۰–۱۷۰۰سال های  



مقاله این است که نشان دهد،  آن رشد به احتمال زیاد بدتر از هر دوره رش�د اقتص�ادی ای�الت متح�ده،

بعد از جنگ داخلی خواهد بود.
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