نقد اقتصاد سیاسی

تاریخ جهان
در آیینهی هفت چیز ارزان
راج پاتل ،جیسون دبلیو مور
ترجمهی محسن صفاری
راهنمایی بر سرمایهداری ،طبیعت و آیندهی کُرهی زمین

تاریخ جهان در آیینهی هفت چیز ارزان

اشاره
مقالهی زیر پیشگفتار و خلاصههی کتابی در دست ترجمه با همین عنوان
اسههت که برای ارا هی آن به شهه ل مقالهای مسههتقل تیییراا اندکی در آن
دادهام .مترجم
رعد و برق به زمان نیاز دارند ،نور ستتتهار ها به زمان نیاز دارد ،کنشها ،حهی پس
از انجامشان ،به زمان نیاز دارند تا دید و شنید شوند .این کنش تاکنون از آنها دورتر
از دورترین سهار هاست ،با این همه آنها خود انجامش دادند!
فردریش نیچه« ،مرد دیوانه» ،در کهاب دانش شادیبخش1
کشتاورزی استنانیافهه ،شتهرها ،حنومت  -ملتها ،فناوری اطلاعات و هر سیمای
دیگر جهتان متدرن ،همه در عصتتتری طویانی از خو اقبایی اقلیمی پیشآمد اند .آن
روزهتا پایان یافههاند .ستتتدر دریاها در حاا بایا آمدن استتتتا پایداری اقلیا در حاا
کاهش استتا میانگینهای دما در حاا افزایشاندا تمدن در عصتری از زمینشتتناسی
پدیدار شد که هویوسن نام دارد .کسانی عصر نوین اقلیمی ما را آنهروپوسن خواند اند.
زندگی هوشتمند آیند خواهد دانست ما به این مرحله رسیدیا زیرا بضیی از انسانها
ستیاههی فستتیلی را با افزودن شتتگفهیهایی چون پرتوافشتتانی از بم های هستتههای،
پلاسهیکهای صنضت نفت و اسهخوانهای مرغها پر کرد اند.
آنچه که پس از این روی خواهد داد در یک ستتدر پیشبینیناپذیر و در ستتد ی
دیگر ستتراستتر پیشبینیپذیر استتت .جدای از آن که انستتانها برای کُنش خود چه
تصتتتمیمی بگیرنتتد ،ستتتد ی بیستتتتوینا زمتتانتتهی تغییرات «غتتافت گیرکننتتد و
بازگشتتتناپذیر» در شتتبنهی زندگی خواهد بود .دانشتتمندان نمام زمین برای چنین

1در کهاب دانش شتتتادیبخش مرد دیوانهی نیچه در جستتتهجوی خدا به میان مردم میرود و به آنان
میگوید« :خدا مرد استت .ما او را کشتههایا ،من و شما» و اضافه میکند« :اما من خیلی زود آمد ام».
(م).
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چرخشتگاهی استاستی در نمام زیستتبَ ر 1اصتدلاحی دارند که کمی خشک به نمر
میرستد :دگرگونی وضضیت .شوربخهانه زیستبومی که این دگرگونی زمینشناسانه از
آن پدیدار شتتتد استتتت انستتتانهایی آفرید که برای دریافت خبرهای این دگرگونی
بهخوبی مجهز نیستتتهند .به اعلام مرد خدا از ستتتوی مرد دیوانهی نیچه با شتتتیو ای
همسان برخورد شد :اگر چه اروپای صنضهی رهیافت آسمانی را به شرکت شبهاجباری
در مراستتا بامداد ینشتتنبهها کاهش داد بود ،جامضهی ستتد ی نوزدها نمیتوانستتت
جهانی را بدون خدا تصتور کند .ستتد ی بیستتتوینا یک تصتتور قیا پذیر دارد :برای
بیشهر مردم تصور پایان جهان آسانتر از تصور پایان سرمایهداری است.
ما ،برای همراهی با عصر نوین ،نیازمند دگرگونی در خردورزی خود هسهیا.
نخستهین کار باریکبینی زبانشتناستانه استت تا به مشنلی در نامیدن عصر نوین
خود ،آنهروپوستتتن ،توجته کنیا .ریشتتتهی این واژ  ،آنهروپو ( 2واژ ای یونانی برای
انسان) به ما میگوید که تنها انسان بودن انسانها ،همانگونه که کودکان کودکاند و
مارها مار ،ستتب تغییر اقلیا و شتتشتتمین نابودی جمضی در کُر ی زمین شتتد استتت.
انستتانها بهراستتهی از پایان واپستتین عصتتر یخ در حاا دگرگون کردن کر ی زمین
بود اند .نرخ شنارِ کمی بیش از نرخ زادآوری در طوا سد ها ،همرا با دگرگونی اقلیا
و چراگا ها ،به مضنای پایان کار ماموتها در دشتتهای کلمبیا ،خویشاوندان درشتتر
اورانت اوتتانهتا ،جایگانهوپیهنو  3،در شتتترق آستتتیا و گوزن شتتتمایی غواپینر،
مگایوسترو جایگانهو  4،در اروپا بود .انسانها حهی ممنن است تا حدودی مسئوا
ِ
سترشهن دوران سرمای جهانی  12هزار ساا پیش ،از را برونداد گازهای گ خانهای
در ارتباط با کشاورزی ،بود باشند.

1 Biosphere
2 Anthropos
3 Gigantopithecus
4 Megalocerus Giganteus
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شنار پسهان داران بزرد تا حد نابودی آنان یک واقضیت تاریخی است اما نمیتوان
شتهاب و انداز ی ویرانگری امروز را در راسهای کنشهای نیاکان نامهمدنمان دانست.
کنش امروز ی انستتان مانند از بین بردن ماموتها در طوا ستتد ها نیستتت .بضیتتی از
انستتانها در زندگی جاری در حاا کشتتهن همه چیز هستتهند ،از جانداران بزرد 1تا
ریزجانداران ،2با شتهابی صتد برابر بیشتهر از نرخ کشتهارهای گذشهه .ما در این کهاب
ب ث میکنیا که آنچه تغییر کرد سترمایهداری است ،نمامی که تاریخ مدرن انسان از
ستتد ی پانزدها به بضد گستتهرد کرد و بههر استتت برای آن واژ ی عصتتر ستترمایه 3را
بهکار گیریا .اسهفاد از این نام به مضنای جدی گرفهن سرمایهداری و درک آن نهتنها
چون یک نمام اقهصتتادی بلنه چون شتتیو ای برای ستتازماندهی روابط انستتانها با
باقیماند ی طبیضت است.
در این کهاب ما نشتتتان میدهیا چگونه جهان بر پایهی هفت چیز ارزان ستتتاخهه
شتد است :طبیضت ،پوا ،کار ،تیمارداری ،غذا ،انرژی و زندگی .هر واژ ای در جملهی
پیش چایش برانگیز استتت .ارزان بودن این چیزها از توافقی دوجانبه به دستتت نیامد
استتت .ارزانستتازی مجموعهای از راهبردها برای کنهرا شتتبنهی بزردتری از زندگی
استت .راهبردهایی که با کمک ارتشها ،روحانیون ،حسابداران و چاپ «چیزها» را به
چیز تبدی میکنند .م وریترین ننهه این است که هسهی انسانها و هسهی طبیضت
چون توپهای غواپینر بیلیارد ستتد ی هفدهمی به یندیگر کوبید نمیشتتوند .تپش
زندگی آن را نابستامان ،سهیز جو و کنشبرانگیز میکند .این کهاب ،با مضرفی شیو ای
از اندیشه در مورد روابط پیچید بین انسانها و شبنهی زندگی ،ما را یاری میکند تا
درک بههری از جهانی که در آن زندگی میکنیا داشتتهه باشتتیا و رابدهی انستتان با
شبنهی زندگی را به گونهای دیگر سامان دهیا.
اجاز دهید چون یک پیشپرد به آن استتهخوانهای مرغها در ستتیاههی دور ی
زمینشتتناستتانه بازگردیا ،یضنی به ردپایی ستترمایهدارانه از رابدهی بین انستتانها و
1 Megafauna
2 Microbiota
3Capitalocene
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رایجترین پرنتتد ی جهتتان ،گتتایو گتتایو دومستتتهینو  1.مرغهتتایی کتته امروز
میخوریا با مرغهایی که یک ستتتد ی پیش مصتتتری میکردیا تفاوت بستتتیار دارند.
پرندگان امروزی نهیجهی کوشتتتشهای فشتتترد ی پس از جن جهانی دوم برای به
دست آوردن رایگان مواد ژنهیک از پرندگان جنگ های آسیا هسهند .انسانها تصمیا
گرفهند این مواد ژنهینی را به یندیگر بیفزایند تا ستتودآورترین گوشتتت پرندگان اهلی
شتتتد را توییتد کننتد .چنین پرند ای بهدشتتتواری را میرود ،در چند هفهه به بلوغ
میرسد ،سینهای بزرگهر از مضموا دارد و در شمار چشمگیری در سدر زمین پرورد
و کشتهار میشتود (بیش از شصت میلیارد مرغ در ساا) .به این ارتباط چون نشانی از
طبیضت ارزان بیندیشتید .پیشبینی شد است که مرغ ،رایجترین گوشت در آمرینا تا
کنون ،تا ستتاا  ،2222رایجترین گوشتتت در ستتراستتر جهان باشتتد .چنین پروژ ای به
نیر وی کار بسیار زیادی نیاز دارد .کارگران صنایع ماکیان دسهمزد بسیار کمی دریافت
میکنند :در آمرینا  2ستتتنت از هر دیاری که برای خوراکی از مرغ پرداخهه میشتتتود
نصتتی کارگران میشتتود و برخی از دستتتاندرکاران این صتتنضت ،بهازای ستتاعهی 22
ستتنت ،از کار زندانیان استتهفاد میکنند .به این مورد چون کار ارزان بیندیشتتید .در
صتتنضت ماکیان آمرینا  68درصتتد از کارگرانی که در خط تویید باا مرغ را میبرند ،به
علتت تنرار پیچتانتدن و قدع کردن بتاا ،درد میکشتتتند .بضیتتتی از کارفرمایان در
آستتتیت دیتدگی کتارگران خود آنهتا را بته ریشتتتخنتد میگیرند و نپذیرفهن ادعای
آستتتی دیدگی امری رایج استتتت .نهیجهی آستتتی دیدگی برای کارگران کاهش 12
درصتدی دستهمزد آنان در د سااِ پس از آسی دیدگی است .این کارگران در دوران
بهبود به خانواد و شتبنه ی حمایهی خود وابستهه هسهند ،یضنی عاملی بیرون از مدار
تویید که برای تداوم شتترکت آنان در نیروی کار نقشتتی م وری دارد .به این کار چون
تیمارداری ارزان بیاندیشتتید .خوراکی که این صتتنضت تویید میکند از را قیمتهای
ارزان ،در م های پیاد و ستتوار ی ت وی به مشتتهری ،شتتنا ها را ستتیر میکند و
نارضتایهی را فرومیکاهد .این راهبردِ غذای ارزان استت .این مرغها خود به طور نسبی

1 Gallus gallus domesticus
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ستها کمی در تغییر اقلیا دارند  -آنان هر یک تنها یک شنا دارند و مانند گاوها گاز
مهان بیرون نمیدهند  -اما آنها در ستتتاینهای بزرگی پرورد میشتتتوند که به مقدار
ی
زیادی سوخت برای گرم کردن نیاز دارند .این خود بزرگهرین فزایند ی رد پای کربن ِ
صتنایع ماکیان آمرینا است .نمیتوان بدون مصری مقدار زیادی گاز پروپان مرغ ارزان
تویید کرد :انرژی ارزان .فرو تجاری این مرغهای فرآوری شتد خدرهایی دارد اما با
واگذاری امهیاز و یارانه بر همه چیز ،از تأمین مایی آستتان و دسهرسی مادی به زمینی
که در آن خوراک ستتویای مرغها کشتتت میشتتود – بهطور عمد در چین ،برزی و
آمرینتا  -تا وام برای کستتت وکارهای کوچک ،از آن خدرها به هزینهی عمومی برای
منافع خصتوصتی کاستهه می شتود .این یک سیما از پوا ارزان است .سرانجام ،کاربرد
متداوم و پیدرپیِ شتتتوونیستتتا علیته گرو هتای حیوانی و انستتتانی  -متاننتد زنتتان،
استهضمارزد ها ،فرودسهان ،رنگینپوسهان و مهاجران  -هر یک از این شش چیز ارزان
را امنانپذیر کرد استت .پابرجا کردن این زیستتبوم نیاز به یک عنصر پایانی دارد -
قانونِ جانهای ارزان .با این همه ،انستتانها در هر گام از این فرایند مقاومت میکنند.
از مردمتان بومی گرفهته ،کته گلتههتای حیوانات آنها منبع مواد ژنهینی برای پرور
حیوانات صتتنایع غذایی را فراها میکنند ،تا کارگران صتتنایع ماکیان و تیمارداران که
درخواست به رسمیت شناخهه شدن و پشهیبانی را دارند و تا آنان که علیه تغییر اقلیا
و واااستتتهریتت مبتارز میکننتد .مبتارز هتای اجهماعی پیرامون طبیضت ،پوا ،کار،
تیمارداری ،غذا ،انرژی و جانها ،که اسهخوانهای ماکیان عصر سرمایه را آماج گرفهه،
نشتتاندهند ی این استتت که نمادینترین نشتتانهی عصتتر نوین نه صتتنایع خودرو یا
تلفنهای هوشمند ،که مکناگت 1مرغ است.
س باربینیو
آنگا که م صتویی از مرغ  -ستویا را در یک رری پلاستهینی پر از ُس ِ
فرومیبریا ،همهی موضتتو های پیشگفهه را به فراموشتتی میستتپریا .با این همه رد
فستتتیلی یتتک تریلیون مرغ پس از انستتتانهتتایی کتته آن را ایجتتاد کردنتتد  -و چون
نشتانهگذاری مستتیر آنان  -باقی میماند .به همین دیی استتت که ما داستتهان انستتان،
1 McNugget
یقمهی مرغ سوخاری رسهورانهای زنجیر ای مکدونایدز
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طبیضتت و نمتامی کت ه این کُر را تغییر داد چون تتاریخ کوتتا جهان مدرن عرضتتته
میکنیا :چون نو دارویی در برابر فراموشتتتی .امتا ،این کهتابِ کوچک تاریخ همهی
جهان نیستتتت .این کهاب تاریخ فرآیندهایی استتتت که نشتتتان میدهند چرا جهان به
گونهای استت که امروز میبینیا .داسهان این هفت چیز ترسیا کنند ی آن است که
سرمایهداری چگونه گسهر یافت و به پیدایش نقشههایی چون نقشهی زیر انجامید،
نقشتتتهای که نشتتتان میدهد چگونه تنها قستتتمت کوچنی از کُر ی زمین بیرون از
گسهر ی قدرت اسهضماری اروپا قرار گرفهه است.

در این کهاب به دقت نشتتان خواهیا داد که منمورمان از ارزان چیستتت .نخستتت
باید این موضو را توضیر دهیا که ،نه رفهار طبیضی انسان ،بلنه گونهای از هاکنشی
بین انسانها و جهان زیسهی و مادی آنها ما را به شرایط کنونی کشاند است.

راهنمایی کوتاه بر انسان و طبیعت پیش از سرمایهداری
افستتتو خوردن بر این که انستتتانها رفهار بدی با طبیضت داشتتتههاند یک بازی
باسهانی است .افلاطون در گفت و شنید کریهیا چنین کرد و زمانی را 0222 ،ساا
پیش از زمان خود ،توصیف کرد که در آن زمان م دود ی پیرامون آتن جنگلی بود،
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از ستوی مردمی ارجمند نگهداری میشتد که ماینیت اشتهراکی داشهند و به طبیضت
بیشهر از هاعصران او عشق میورزیدند .آنگونه که او میگوید ،همگنان او به طبیضت
احهرام نگذاشتتهه و تپهها را از درخت خایی کرد بودند .روایت افلاطون روایت تاریخی
آرمانگرایانه  -و کا و بیش نادرسهی  -از آتن پیشاشهری است .ت لی ما نه بر کمبود
احهرام به طبیضت بلنه بر آنچه تنیه دارد که ،بر حستتت اتفاق ،هنگامی پیش آمد که
یک خراجگذار حاشتتیهای تمدنی از غرب آستتیا ب رانی اقلیمی ،اجهماعی و بیماری را
تجربه کرد .ما داسهان خود را از چند سد پیش از طلو سرمایهداری آغاز میکنیا ،از
جایی با آرزوهایی برای دستت یافهن به رروتها و تمدنهای آستتیای مرکزی و شرقی
اما فقیرتر از آنها تا آن زمان ،زمانی که هوای مناس شرایط آن را فراها کرد.
ما از اروپای فئوداا آغاز میکنیا.
گرمتای ستتتد های میانی یک ناهنجاری اقلیمی بود که از دههی  022تا دههی
 1222در اقیانو اطلس شتمایی ادامه داشتت .زمستهانها ملایا و فصت های کاشت
طویانی بودند .کشتتتتوکار به ستتتوی شتتتماا و بایا گستتتهر یافت :در جنوبِ نروژ
تاکسهانها جوانه زدند و مزرعههای غلات به کو ها و سرزمینهای بایا دست ،از آیپ تا
استناتلند ،دامن کشتیدند .شمار انسانها در اروپا بایا گرفت ،نزدیک به سه برابر 02 -
میلیون  -در پنج سد ی پس از سد ی نها .جمضیت انگلسهان حدود دههی  1322به
اوج خود رستید و دیگر تا پایان ستد ی هفدها به آن ستدر نرستید .مازاد کشاورزی
حهی بیشتهر رشتد کرد .شهرها همه جا روییدند و تا رسیدن به سد ی  14سها رشد
یابند ای از جمضیت  -شتاید یکپنجا  -بیرون از بخش کشتاورزی کار میکرد .چنین
رونقی نستبی به نوبهی خود سوخترسانِ اشههای قلمروافزایی شد .جن های صلیبی
یک نمونهی آناند :عملیات بستیار سودگرایانه و نمامی شد که ،از ساا  ،1202رروت
مدیهرانهی شرقی را آماج خود گرفت .این عملیات با اقدامات دیگری برای کشورگشایی
همرا شتتدند که از آن میان دو عملیات ،چهار ستتد ی بضد ،در شتتن دادن به دنیای
مدرن نمودی بزرد یافهند .نخستتتهین کارزار بازپسگیری مستتتی ی شتتتبهجزیر ی
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ایبری 1بود که شتام استپانیا و پرتقاا کنونی میشتود .کاسهیلیها 2و آراگونیها 3با
نخستتهین موج از جن های صتتلیبی پسراندن حاکمان مستتلمان را آغاز کردند  -و
صتلیبیان هزینههای یشتگرکشتی خود را پس از کشتورگشتایی با بسهن خراج تأمین
کردند ،کاری که پس از آن ویژگی سرمایهداری اسهضماری شد .عملیات دوم زیرکانهتر
و نیرومندتر بود .مهاترین ویژگی فئوداییسا ررفیت گسهر بسیار زیاد و پیگیرانهی
نونشینها بدون برخورداری از قدرت مرکزی بود .فئوداییسا برای رسیدن به این آماج
مهنی به کشتتوکار بود یضنی به کشتورگشاترین نیرو .با رسیدن به سد ی چهاردها،
کشاورزی یکسوم همهی زمینهای اروپایی را دربر گرفت ،تغییری بنیادی و افزایشی
شتش برابری نسبت به پنج سد پیش از آن .بیشهر این گسهر با جنگ زدایی پیش
رفت.
اروپای فئوداا تا اوج دوران گرمای سد های میانه ،پیرامون دههی  ،1222سوار بر
موج گرما بهپیش تاخت ،زمانی که اقلیا ستتردتر  -و مرطوبتر  -شتتد .پس از ستتد ها
امنیت نستتبی غذایی ،ق دی ،با نیرویی بستتیار بزردتر برای درها کوبیدن تمدنی که
بته هوایی بتهکلی مهفتاوت عتادت کرد بود ،بتازگشتتتت .در ما می  1312بارانهای
شتتدیدی ،شتتاید به علت فوران آتشفشتتان کو کاهاروا در زیاندنو ،ستتراستتر اروپا را
فراگرفهند .این بارانها تا ما اوت ،هنگامی که بار ستی آسا با گزندگی آغازین سرما
پایان یافت ،آرام نگرفهند .م صتتویات کشتتاورزی در ستتااهای پیش از آن کمهر شتتد
بودند اما م صتتوا ستتاا  1312فاجضهآمیز بود  -هاچنان که م صتتوا ستتاا بضد .در
ستتتااهای پس از آن جمضیت اروپا تا  22درصتتتد کاهش یافت .قار ی اروپا از ق دی
بزرد  -آنگونه که مورخان آن رامیخوانند  -تا ساا  1322رهایی نیافت.

1 Iberia
2 Castilians
قوم چیر در اسپانیای آن زمان.
3Arogonese
ساکنان سرزمین آروگون در اسپانیا.
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اگر چه مضاصران آن دوران آگا نبودند ،آنها وارد یک عصر یخ کوچک شد بودند،
دورانی کته تنهتا در ستتتد ی  10پایان یافت .عصتتتر یخ کوچک آستتتی پذیریهای
فئوداییستتتا را عریتان کرد .برای نمونته ،نمتام توییتد غذای آن تنها زمانی خوب کار
میکرد که اقلیا دستتوداباز بود .آستی پذیری فئوداییسا به طور عمد به علت آن
بود که نمام فئودایی با ترتیبات ویژ ی طبقاتیای کار میکرد که در آن اربابان کنهرا
رستمی زمین را در اخهیار داشهند و دهقانان آن را ِکشت میکردند .اربابان شاهد رشد
فزاینتد ی جمضیتت دهقتانتانی بودند که میتوانستتتهند مازادی فزایند اما با بازدهی
کاهند تویید کنند .باروری خاک در طوا ستتتد ها آرام آرام فرستتتایش یافهه بود اما
بخشتتتی از این فرستتتایش از را افزایش جمضیت دهقانان ،که شتتتیر ی باقیماند ی
زمینهای م دود ها را بیرون میکشتتیدند ،پوشتتاند میشتتد .زمانی که آبوهوا تغییر
یافت ،این تغییر زنجیر ای از کاسهیها را در پی آورد ،زنجیر ای که با تشدید از سوی
نمام طبقاتیِ فرسایند ی زمین سب گرسنگی و مرد میلیونها نفر شد.
توضتیر این ب ران تمدنی بهخوبی با هشتدار مایهو در رستتایهی اصوا جمضیت
هاراستتتهتا استتتت :جمضیت زیاد بود و غذای کافی برای آنها وجود نداشتتتت .به زبان
متدرنتر ،تغییر اقلیا بر ررفیت ت م اروپا تأریر گذاشتتتهه و شتتتمار مردمانی را که
میتوانستتهند با زمین کا م صتتوا شتتد در نمام فئودایی باقی بمانند کاهش داد .اما
ررفیتهای ت م  ،با توجه به شیو ی حنمرانی ،افزایش یا کاهش مییابند .راست آن
که مستأیه  -آن زمان هاچنان که اکنون  -مسأیهی قدرت بود .در واقع مایهو کمهر
از کتارا مارکس این مستتتأیه را توضتتتیر میدهد .اربابان فئوداا پوا نقد یا غلاتی را
میخواستهند که میتوانستت به آستانی انبار شتد یا به بازار عرضتته شود .آنان ینسر
مازادهای ناچیزی را که با بیرون کشتیدن شیر ی خاک به دست میآمد مصری کرد
و مقدار کمی برای سترمایهگذاری دوبار در کشتاورزی باقی میگذاشهند .دهقانان ،در
نبودن قدرت اربابان ،ممنن بود به آمیخههای از م صتتتویات کشتتتاورزی که شتتتام
م صتویات باغی در کنار غلات می شتد روی آورند و شاید به این ترتی مشن غذا را
ح میکردند .در مورد شتتمار جمضیت باید گفت تشتتنی خانواد و رشتتد جمضیت را
عام جاودانهای برای زادآوری تضیین نمیکند بلنه این موضتتو بر پایهی مجموعهای
از عوام تاریخی شتتام فرهن  ،طبقه و فراها بودن زمین شتتن مییابد .همانگونه
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که گای بویا در ارر کلاستیک خود در مورد فئوداییستا نورمن 1نوشتتهه است ،گذار به
رو های گوناگون کار بر زمین ،همرا با قدرت و خودمخهاری بیشتتتهر دهقانان برای
آن که چه چیزی بنارند و پرور دهند ،به اروپای سد های میانه اجاز میداد تا سه
برابر جمضیتت خود را غتذا بتدهتد .امتا چنان گذاری هرگز روی نداد و صتتتورتبندی
فئوداا ،افهان وخیزان ،تا دریافت واپستین ضربهی مردآسا در ساا  1340را خود را
ادامه داد :مرد سیا .
اروپا از دوران گرمای سد های میانه با سیمایی تنید سر برآورد .ساخهارهایی که
از آغتاز هزار ی دوم غتذای کتافی برای تغتذیهی دهقانان و شتتتهرها فراها میکردند
نهوانسهند با تغییر اقلیا سازگاری یابند و در نهیجه یایهی رشد یابند ای از جمضیت به
ستوتتغذیه کشتاند شتدند .بدنهای نبشِ قبر شد ی سد ی یازدها از گورسهانهای
انگلستتهان نستتبت به بدنهای ستتد ی ستتیزدها از تندرستتهی بههری برخوردار بودند.
کمبود غذا در پایان دوران گرم سد های میانه بدنهای اروپاییان را در برابر بیماریها
آستتتی پذیر کرد و مرد ستتتیا این آستتتی پذیری را آخر زمانی کرد .این بیماری ،با
استهفاد از نسخهی سد ی میانی جهانیسازی ،بین یک سوم تا نیمی از جمضیت اروپا
را از صت نهی زندگی پاک کرد .کاوبیش همهجا شتهرنشینی و تجاریسازی در حاا
کشتانیدن جمضیت بیشهری به شهرها و کشید شدن شهرهای بیشهری به شبنههای
تجارت بود .شتتاهردهای تجارت که کایا و پوا را از شتتتانگهای به ستتتیستتتی حم
میکردند ،همرا با آن آستتیا و اروپا را در یک «حوضتتچهی بیماری» اَبَرقار ای مه د
ساخت.
با رستیدن مرد سیا به اروپا  -در اکهبر ساا  1340به سیسی و سه ما پس از
آن به ژنو  -فئوداییستا از ها گستیخت .آن از ها گستیخهگی میتواند نشاندهند ی
این موضو مها باشد که ب رانهای بزرد چگونه روی میدهند و چگونه پویاییهایی
1 Norman Feudalism
ویلیام پادشتتا انگلستتهان ستتاا  1288پس از پیروزی گونهای جدید از فئوداییستتا را در بریهانیا مضرفی
کرد .او زمینهای یردهای ساکسون را مصادر و به اعیای خانواد ی خویش و یردهای خانواد ی نورمن
که به پیروزی او کمک کرد بودند اخهصاص داد.
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چون اقلیا و جمضیت را با اقهصاد و قدرت درگیر میکنند .فئوداییسا مانند بسیاری از
تمدنهای کشتتاورزی گرایش به فرستتودن روابط کشتتتبومی 1خود داشتتت .همرا با
افزایش جمضیت در ستاماندهیهای فئودا ا ،کشاورزی از نیروی کار بیشهری اسهفاد
کرد و با نیروی کار بیشتتتهر در زمین ،فرایند از بین رفهن علفهای هرز به وستتتیلهی
جانوران کوچک از بین رفهه و پرور م صویات نیازمند مراقبت بیشهری شد .سرازیر
کردن مردم به مزرعههای کشتاورزی مشن ساخهار طبقاتی فئوداییسا را ح ننرد -
و تنها ستب فروپاشتی آن شتد .در انگلستهان نشانههای فرسودگی فئوداییسا از ساا
 1202آشنار بود .نیا سد ماند به ق دی بزرد ،رژیا غذایی دهقانان ،که پیشتر از
مقدار عادی فراتر میرفت ،رو به زواا گذاشتت .م صتوا غلات کاهش یافت و مصری
سرانهی غلات  -بخش اصلی رژیا غذایی دهقانان  14 -درصد کاهش یافت.
فروپاشتی تمدنها تنها به دیی گرسنه ماندن مردم نیست( .از ساا  1002به بضد
شتمار مردمان دچار سوتتغذیه بیشهر از  622میلیون نفر بود  ،با این همه کاتر کسی
ستتخن از پایان تمدن به میان میآورد ).گذارهای بزرد تاریخی از آنرو پیش میآیند
کته «کستتت وکتار بته رو جاری» دیگر کار نمیکند .قدرتمندان ،حها هنگامی که
واقضیت به شتتن بنیادی در حاا تغییر استتت ،شتتیو ی خود را برای چستتبیدن به
راهبردهای ستتنهی دارند .اروپای فئوداا نیز چنین بود .مرد ستتیا تنها یک فاجضهی
جمضیهی نبود .این رویداد ترازمندی نیروهای جامضهی فئوداا را نیز دچار نوسان کرد.
فئوداییسا ،نه تنها برای تویید غذا ،که هاچنین برای بازتویید قدرت اشرای ،وابسهه به
رشتتد جمضیت استتت .اشتترافیت برای نگهداری قدرت چانهزنی خود خواستتهار جمضیت
دهقانیِ به نستتبت بزرگی بودند .از نگا آنان ،رقابت دهقانانِ بستتیار برای زمین بههر از
رقابت اربابان در جستهجوی دهقان بود .اما با تاختوتاز مرد سیا  ،شبنههای تجارت
و مبادیه دیگر تنها انهقاا دهند ی بیماری نبودند ،آنان به حاملان شور های تود ای
تبدی شتدند .شور های دهقانی ،کا وبیش یک شبه ،دیگر اموری م لی نبود و به
خدراتی پُردامنه برای نما فئودایی تبدی شتتدند .پس از ستتاا  1340این خیز ها

1 Agroecologyical
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وارد زمانهای نو شتدند  -آنها پاستخهایی نمامگستتهر1بودند به یک ب ران زمانه :از کار
افهادگی بنیادین مندق فئوداییسا برای قدرت ،تویید و طبیضت.
مرد ستیا تنشی ت م ناپذیر را به نمامی وارد کرد که خود پیشتر در آسهانهی
ازهاگستیخهگی بود .اروپای پس از طاعون صت نهی جن طبقاتیِ بیامانی بود که از
بایهیک تا شتتبهجزیر ی ایبری و از یندن تا فلورانس جریان داشتتت .درخواستتتهای
دهقانان برای کاهش ماییات و بازگشتت به حقوق سنهی خود درخواستهای بودند که
حتاکمتان فئوداا نمیتوانستتتهند ت م کنند .گرچه شتتتاهان ،بانکها و اشتتترافیت
نمیتوانسهند این درخواستها را بپذیرند اما در همان حاا ،با وجود بیشهرین تلا ها،
نمیتوانستهند نما پیشتین را نیز بازگردانند .قانونگذاری سرکوبگرانه برای نگهداری
کار ارزان ،از را کنهرا دستهمزد ارزان یا برد ستازی دوبار  ،پاستخ آنها به مرد سیا
بود .نخستتهین قانون ،فرمان و قانون کارگران انگلستتهان بود که در پاستتخ به نخستتهین
کشتهار مرد ستیا به اجرا درآمد ( .)1340-21هاستن امروزی چنین پاسخی این
خواهد بود که با همهگیری بیماری ایبویا ایجاد ات ادیهی کارگری دشوارتر شود .اررات
تغییر اقلیا بر نیروی کار برای اشترای اروپا ،که خود را برای نگهداری از کس وکار به
رو جاری فرستتتود کردند ،به مقدار زیادی روشتتتن بود .آنان کا و بیش ینستتتر
شتتنستتت خوردند .هیا کجا در اروپای غربی یا مرکزی نمام ستتریداری دوبار برقرار
نشتد .دستهمزدها و اسهانداردهای زندگی دهقانان و کارگران شهری به شنلی اساسی
بهبود یافت ،بهبودی که برای جبران خستتارت ناشتتی از کوچک شتتدن انداز ی کلی
اقهصتتاد کفایت داشتتت .اگرچه این بهبود برای بیشتتهر مردم نضمت بود اما ستتها یک
درصتد اروپا از مازاد اقهصتادی کاهش یافت .نما کهن شتنستهه شد و قاب بازسازی
نبود.
سترمایهداری از میان این شتنسهگیها پدیدار شد .طبقات حاکا کوشیدند نه تنها
مازاد سابق را بازگردانند بلنه آن را بیفزایند .آسیای شرقی رروتمندتر بود بنابراین ،اگر

1 System-wide

تاریخ جهان در آیینهی هفت چیز ارزان

04

چه حاکمان آنجا نیز آشتتتوبهایی اجهماعی  -زیستتتتبومی 1را تجربه کردند اما آنها
شتتتیو هتایی یتافهند تا با آشتتتفهگی ،جنگ زدایی و کمبود منابع بر مبنای شتتترایط
خراجگذاری خود ستتتازگاری یابند .را حلی که رابدهی انستتتان با شتتتبنهی زندگی را
بازآفرینی کرد از سوی اشرافیت شبهجزیر ی ایبری پیدا شد  -بیش از همه در پرتغاا
و کاستهی  .با پایان ستد ی پانزدها این پادشتاهیها و جوامع آنها ،در تیادهای چند
ستتد ای با قدرتهای مستتلمان در شتتبهجزیر  ،به جن های کشتتورگشتتایانه پرداخهه
بودنتد .آنتان برای تتأمین هزینهی کارزارهای نمامی خود در این جن ها به شتتتدت
وابسهه به پشهیبانان مایی ایهاییایی بود و در نهیجه پرتغاا و کاسهی با جن و بدهی
تغییر شن یافهه بودند .ترکیبی از بدهی جنگی و نوید رروت با پیروزی برانگیزانند ی
نخستتتهین تتاختتوتتازهتای اقیانو اطلس بود  -در جزایر قناری و مجموعه جزایر
متادیرا 2.را ح بدهی جنگی جن بیشتتتهر و بازپرداخت آن منافع استتتهضماری در
سرزمینهایی در مرزهای تاز بود.

مرزهای آغازین
اسهضمار مدرن آغازین شیو ای بهکلی مهفاوت در پیش گرفت .پیش از آن ،هموار
افزایشِ انبو شتدگی جمضیت در سترزمینهای مرکزی به گسهر نونشینهای جدید
انجتامید و در پی آن تجارت آمد بود .این ایگو در دو ستتتد ی پس از  1402زیرورو
شتتد .مرزها میرفهند تا به بنیاد ستتاماندهی رروت کلان شتتهری تبدی شتتوند .مندق
جمضیهی و جغرافیایی تمدنی ،که در پی آن میآمد ،به شن ریشهای ایگوهای اسهقرار
یتافهتهی هزار ی پیش را دگرگون میکردنتد .رروت متایی این کشتتتورگشتتتاییها را
امنانپذیر کرد .در آغاز ،در آزمونی در یک مسهضمر ی دورافهاد ی پیشین پرتغاا بود
که بستتتیاری از ویژگیهای دنیای مدرن گردآوری شتتتد ،در تویید ینی از نخستتتهین
م صویات سرمایهداری :شنر.

1Socioecological
2 Madeira
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ینی از نخسهین زبانههای آتش جهان مدرن در جزیر ی کوچنی در شماا آفریقا
روشتتن شتتد ،جایی که در دههی  1482نمامی نوین برای تویید و توزیع غذا شتتن
گرفت .در ستاا  ،1410ملوانان پرتغایی برای نخستتهین بار جزیر ای کوچکتر از 422
متایت ( 844کیلومهر) ر ا در غرب کتازابلاننا دیدند که آن را ایلیا دا مادیرا« ،جزیر ی
جنگ چوب» ،نام نهادند .جهانگرد و تاجر برد ی ونیزی ،استلی ویا کادامسهو ،در ساا
 1422گزار کرد« ،در آنجتا حهی یتک فوت از زمین نبود کته تمتاماً پوشتتتید از
درخهان بزرد نباشتتد ».با رستتیدن به دههی  1232به دشتتواری میشتتد در جزیر
درخهی پیتدا کرد .تمتامبُری 1درخهان در مادیرا دو مرحله داشتتتت .نخستتتت بریدن
درخهان برای استهفاد در ستاخت کشتهی و ستاخهمانستازی سودآور بود .در دههی
 1432جنگ یخت شد به زمین کشاورزی تبدی شد و فرسهادن م صوا گندم آن
به پرتغاا آغاز شتتتد .دومین مرحله ،جنگ زداییِ پرماجراتر برای استتتهفاد از درخهان
چون سوخت تویید شنر بود.
انستانها ،نَخُستهیها2و بیشتهرِ پستهانداران مز ی شتنر را دوست دارند .از زمان
کشف شنر در گینهی نو 8222 ،ساا پیش از میلاد ،انسان به نیازهای زیستشناخهی
خود برای استهفاد از شنر پی برد است .برداشت نیشنر نقدهی اوجی دارد ،هنگامی
که نیشتنر آماستید از شتیر ی شتیرین استت  -اما آن زمان نیشنر سهبر میشود و
بریدن آن مشن است .پس از بریدن نیشنر ،تنها  46ساعت فرصت هست تا بیشهرین
شیر ی آن بیرون کشید شود .از آن پس گیا آغاز به پوسیدن میکند.
بنابراین ،ویژگیهای گیا نیشنر شهاب در تویید شنر را ضروری میکند ،کاری که
به مدت یکهزار ستاا تویید آن را به مقدار زیاد دشتوار میکرد .به همین دیی است
که سیدنی مینهز گزار میکند که« ،در ساا  ،1288هنری سوم {پادشا انگلسهان}
از شتهردار منچستهر خواستت تا برای او از بازار بزرد منچستهر سه پوند کیک کیلو و
 422گرم] شنر خریداری نماید ،ایبهه اگر خرید شنر در چنین مقدار بزرگی از تاجران

1 Clearcuting
2 Primate
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امنانپذیر بود ».افزایش شنر به مقداری که «تویید آن به ینبار امنانپذیر باشد» کار
آستتانی نبود .شتتخی باید از م دودیتهای تویید یک خانواد فراتر میرفت .شتتخی
بتایتد در رو فنی و فنتاوریهای نو ستتترمایهگذاری میکرد .برای نمونه ،ایرانیها و
آفریقای شماییها ،در میان تمدنهای بزرد مسلمان ،کشف کردند که پها (کربنات
پهاسیا) میتواند کریسهااهای شنر شفایتری تویید کند :بههرین شنر از اسنندریهی
مصر بود و بیهود نبود که هنری سوم بهویژ هو آن را داشت .اما نیاز به تجربههایی
تاز در کار ،طبیضت و تجارت بود تا را کارهایی برای تویید بسیار بیشهر ابدا شود.
در ستد ی چهاردها شا جیمز دوم ،پادشا آراگون ( ،)1280 -1320نیشنر را به
شبهجزیر ی ایبری برد و همرا با آن یک برد ی مسلمان خُبر در هنر تویید شنر را
نیز به جزیر برد بود .به ستتاا  ،1422با تأمین مایی از ستتوی بانکهای آیمانی مانند
ریونزبرگر هندیزگست شتافت 1و با کشت آن در زمینهای اجار ای نزدیک واینسیا به
وستیلهی ترکیبی از بردگان و کارگران آزاد ،شتنر به صورت تجارتی کشت میشد .اما
این م صتوا همچنان کمیاب ماند و بازار تشنه ای برای آن وجود داشت .در دهههای
 1482و  1402کشاورزان مادیرا دیگر گندم نناشهند و به جای آن به کشت ان صاری
نیشنر روی آوردند ،نیشنرِ بسیار بیشهر .مرزهای شنر بهشهاب گسهر یافت ،در آغاز
به جزیر های دیگر اقیانو اطلس ،ستتتپس در انداز های بستتتیار بزرد به دنیای نو.
نیشتتنر نیز ،مانند کشتتت تکم صتتویی درخت خرما و ستتویای امروزی ،جنگ ها را
تمتامبُری میکرد ،ختاک را فرستتتود میکرد و ستتتبت جل شتتتهابند ی جانداران
آسی رسان میشد.
تویید شتنر ،برای شتهاب یافهن ،باید بازسازماندهی شد و کارها به شن جداگانه
در انداز های کوچکتر به وستتیلهی کارگران مخهلف انجام میشتتد .آشتتنار استتت که
ممنن نیستت کارگرانی که در طوا روز با بریدن نیشتنر فرسود شد اند بهوانند ش
به کار تویید شنر بپردازند و بازد ی خوبی داشهه باشند .مدیریت نو و فناوریها کمک
کردند تا تویید شنر از آسیاب غلدنی( 2دسهگا های بزرد هاون و دسههی هاون) در
1 Ravensburger Handelsgesellschaft
2 Edge Runner Mill
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واحدهای کوچک به آستیابهای بزرد پیشرفههتر دو غلدنی 1و تویید در حجا زیاد
با استهفاد از بردگان در ساوو تومه 2انهقاا یابد .سد ها پیش از آن که آدام اسمیت از
تقستیا کار در طوا یک خط تویید ستوزن تهگرد شگفت زد شود ،روابط بین انسان،
گیاهان و ستتترمایه ،اید های اصتتتلی تویید مدرن را  -در مزرعههای نیشتتتنر  -از کار
درآورد بود .کشهزار نیشنر خود کارخانهی اصلی بود .هر بار که کشت نیشنر مرزهای
نوینی مییافت ،مانند برزی پس از ستتاوو تومه و کارایی پس از آن ،آن کارخانه از نو
اخهرا میشتد  -با دستهگاهای نوین و ترکی نوینی از مزرعه و کارخانهی شنر .ایبهه
در این داستتهان هموار تنها عام غای انستتانهایی هستتهند که کار را به ستترانجام
میرستتتاننتد :در مادیرا بومیان جزایر قناری ،بردگان آفریقای شتتتمایی و در مواردی،
کارگران دارای دسهمزد از سرزمین اصلی اروپا.
کشتتهزارها به وستتیلهی یِواداز 3آبیاری میشتتدند ،کانااهای آبی ستتاخهه شتتد از
درخه تان ،گِ ت  ،عرق تن و خون .امروز  1322متتای ت ( 2122کیلومهر) از یِواداز در
جزیر ای کته در پهنترین نقدته  30متایت ( 82کیلومهر) عرض دارد بته جای ماند
استتت .مهندستتان آبیاری بردگان را ،در مواردی بستتهه با طناب به یندیگر ،میبردند تا
کتانتاا هتای کوچک را با کندن صتتتخر های ستتتن به کانایی اصتتتلی که آب را به
کشتهزارهای نیشتتنر میبرد وصت کنند .بستتیاری از کارگران در افهادن از صتتخر ها و
شتنسهه شدن سدها کشهه شدند اما مهندسان جریان آب را چنان چشمگیر به مادیرا
تغییر جهت دادند که آیفونستتتو دی آیبوکرکی ،نخستتتهین دوک گوا 4و فرماندار هند
پرتغاا 2خواست تا اهایی مادیرا برای «تغییر جهت رودخانهی نی فرسهاد شوند» .با
1 Two Ruller Mills
2کشوری در آفریقای مرکزی.
3Levadas
4ایایهی در جنوب غربی هندوسهان.
2همان ایایت.
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تأمین مایی از ستوی فلاندرها 1و ایهاییاییها ،استهادکارانی از پرتغاا بر کِشت ،آبیاری،
م صتوا برداری نیشتنر و تبدی آن به شتنر کریسهاییز شد نمارت داشهند .تبدی
شتاخههای نیشتنر به شنر به مقدار زیادی سوخت نیاز داشت .دستکا  22پوند (23
کیلوگرم) چوب برای جوشاندن و تقدیر شیر ی نیشنر مورد نیاز بود تا تنها یک پوند
( 422گرم) شتنر به دست آید .برای تبدی نیشنر ،که دارای آب زیادی بود ،به ملا
و تنههای شتتنر کارخانههایی پیرامون پایهخت مادیرا ،فونچاا ،ستتاخهه شتتد و بردگان
نیشتنرها را به این کارخانهها انهقاا میدادند .صتنضت مادیرا در اوج کار خود هر سایه
 222هنهار جنگ را خوراک گلخَنهایی 2میکرد که جریان خراج شتتنر به دربارهای
اروپتایی را تأمین میکردند .با این همه ،هر شتتتنوفایی فروشتتتدی را در پی دارد .در
دههی نخست سد ی شانزدها برونداد شنر اوج گرفت و کور های ذوب با رسیدن به
دههی  ،1232همرا با پاکستتتازی جزیر از درخت ،به پت پت افهادند .چرخ تویید از
کار بازایستتهاد و ستترمایهگذاران بازد ی بههر را در کشتتهزارهای بزرد نیشتتنر با کار
بردگتان یتافهند که ستتتوخت آنها جنگ های دنیای نو بود .رروتمندان اروپا شتتتنر را
خوردند و شنر جزیر را خورد.
ستتترمتایهداری مادیرا را ترک ننرد  -خود را دوبار ابدا کرد .در نبود ستتتوخهی
باصتترفه (تنها درخهان باقیماند ی جزیر  ،در ستترزمینهای بلندِ دوردستتتتر ،برای
بریدن و استهفاد ی کارآمد از آنها در دسهر نبودند) راهبرد نوینی برای سودزایی از
زمین ویران شتد پدیدار شد .پس از شنر نوبت به شراب رسید که بر خاکسهر صنضت
نیشتنر بهعم آمد .انگور در مقایسته با نیشتنر نیروی کار ،آب و سوخت کمهری نیاز
دارد .اما شتراب به بشنهی چوبی نیاز دارد ،بنابراین برای سد ها چوب مورد نیاز برای
ستاخت بشنههای مادیرا از اقهصادیترین منبع تأمین شد :جنگ های ارزان دنیای نو.
از آنجا که مادیرا گذرگاهی برای تجارت برد در اقیانو اطلس بود ،کایاهای ستتاخهه
شتد در آنجا نیز راهی دنیای نو میشدند .امروز در کنشی تاز تر برای ابداعی دوبار ،
تاریخ داخرا جزیر منبضی برای درآمدزایی از توریستا شد است .با این همه ،پس
1اه فلاندر ،ناحیهای در هلند.
2 Boiler
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از بستهه شدن جبههی شنر در مادیرا ،جبهههایی دیگر در جاهای دیگر گشود شد و
نیروهایی نام ستتو تر از هو شتتنر ،جزیر را شتتن دادند و میرفهند تا به زودی
کُر ی زمین را شن دهند.

مرزها و ارزانی
این طرح نخستتهین از یک مرز استتهضماری نگاهی گذرا بر این موضتتو استتت که
چگونه سترمایه داری بر آن بود تا کارکردی فراتر از مادیرا داشهه باشد .پیش از آن که
داستهان شتنر و جزیر ی مادیرا موشنافانه تر ت لی شود ،ضرورت دارد توضیر دهیا
چرا به باور ما ت لی مرزها دارای اهمیت استتتت .اغل به هنگام تجستتتا گستتتهر
سترمایهداری ،تصتویری که خود را نشتان میدهد تصتویر ضربهی یک خُرد سیار یا
گستهر یک بیماری استت که از نقده ی ضربه یا از نخسهین بیمار آغاز و در سراسر
کُر ی زمین گستتهرد میشتتود .مرزهای ستترمایهداری نیازمند داستتهان علمی تخیلی
کمی پیچید تری استت .اگر سترمایهداری یک بیماری است ،در آن صورت بیماریای
استت که گوشتت تنِ شتما را میخورد  -پس از آن از فرو اسهخوانهای شما برای
کود تقویهی ستود میبرد ،ستپس آن سود را سرمایهگذاری میکند تا م صوا نیشنر
برداشتتت کند و در پی آن م صتتوا را به توریستتتهایی میفروشتتد که برای دیدار از
ستن گور شتما پوا میدهند .اما حهی این توصتیف ها کافی نیست .مرز تنها از را
ارتباط کار می کند ،به این ترتی که شتتنستتتهای خود را با درکشتتیدن زندگی از
جاهای دیگر میپوشتتاند .یک مرز جایگاهی استتتت که در آن ب ران راهبردهایی نو را
برای ستتتودآوری تشتتتویق میکند .مرزها مرزاند زیرا آنها مندقههای نبرد ستتترمایه با
همهی جلو های طبیضت هستتهند  -از جمله انستتان .بنابراین آماج آنها هموار کاهش
هزینههای کس ت وکار استتت .ستترمایهداری نه تنها مرزها را دارد ،که تنها از را مرزها
موجودیت دارد ،از جایی به جای بضدی گسهر مییابد ،روابط اجهماعی  -زیستبومی
را دگرگون میکند و کایاها و خدمات هرچه بیشهری تویید میکند که از را یک رشهه
دادوستتتهدهای گستتتهر یابند گرد میکنند .اما مهاتر آن که مرزها جایگا هایی
هسهند که در آنها قدرت اعماا میشود  -و نه قدرت اقهصادی بهتنهایی .حنومتها و

تاریخ جهان در آیینهی هفت چیز ارزان

21

امپراتوریهتا ،از را مرزها ،خشتتتونت ،فرهن و دانش جلو های طبیضت را به بهایی
ارزان به کار میگیرند .این ارزان ستازیها هسهند که در تاریخ مدرن مرزها را اهمیت
بایایی میبخشند و بازارهای گسهر یابند ی سرمایهداری را امنانپذیر میکنند .این
موضتو سترنخی ارزشتمند در این مورد که فرآوری چگونه درک و اعماا میشود در
اخهیار ما میگذارد .اگر چه در مورد تاریخ خونین و سترکوبگر سرمایهداری کار زیادی
انجام شتد استت اما یک واقضیت از دید پنهان ماند استت :سرمایهداری شنوفا شد
استت نه به دیی آن که خشن و ویرانگر است (که چنین است) ،بلنه از آنجا که این
نمام به شتیو ی ویژ یای فرآوری میکند .سرمایهداری شنوفا میشود نه به دیی آن
کته جلو هتای طبیضتت را نابود میکند ،بلنه با به کار گرفهن طبیضت  -به ارزانترین
بهای ممنن.
روابط زنتدگیبخشتتتی که ستتترمایهداری از آنها بهر برداری کرد و آنها را کنهرا
میکند بستیار گسهرد تر از آناند که حسابداران در تراز سود و زیان نشان میدهند.
در زبان انگلیسی برای فرآیند زندگیبخشی واژ ای وجود ندارد در حایی که یک رشهه
زبانهای دیگر چنین واژ هایی دارند .مردمان انیشتتینابه 1که ستترزمین بومیشتتان در
شتماا شرقی آمرینای شمایی گسهرد بود ،واژ ی مینوبیماتیسیوین 2را دارند که به
مضنای «زندگی خوب» هاچنین «نوزایی پیوستتهه»ی روابط دو ستتویه و ادواری بین
انستتانها و اَشتتناا دیگر زندگی استتت .زبانهای بانهویِ 3آفریقای جنوبی اوبونهو 4را

دارند ،به مضنای دسهاورد انسان از را با ها بودن ،هاچنین زبان شونا 2اید ی یوکاما8
را دارد به مضنای «در ارتباط بودن با تمامی کیهان» از جمله جهان زیستتتتفیزیک0.
1 Anishinaabeg
2 Minobimaatisiiwwin
3Bantu
4 Ubuntu
2 Shona
8 Ukama
0 Biophysics
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تفسیرهای همسانی در زبان چینی شی -شی ،وو  -آی و زبان ماوری ،1ماوری 2وجود
دارند .در نبودن اصتتدلاحی مناستت در انگلیستتی ،ما از واژ ی اویکِیو  3استتهفاد
میکنیا .اویکیو بته تپش آفرینند و چند یایهی زندگیبخشتتتی اشتتتار دارد که
همهی کنشهای انستتان از را آن جاری استتت و در هر نوبت به وستتیلهی جلو های
طبیضت ،که پیوستتهه از بند کوشتتشهای انستتان برای کنهرا آنها میگریزند ،شتتن
میگیرد .به وسیلهی اویکیو است که شن های ویژ ی زندگی پدیدار میشوند ،که
گونههای جاندار م یط زیستتت را میستتازند و م یط زیستتت این گونهها را .به همین
گونته ،تپش تمدن انستتتان تنها م یطهای زیستتتت را اشتتتغاا نمیکند بلنه آنها را
میآفریند  -و در این فرآیند به وسیلهی آنها آفرید میشود.
هر چیز که انستان میستازد با همناری دیگر اجزای طبیضت آفرید میشود :غذا،
یبا  ،خانه و یبا کار ،جاد ها و را آهنها و فرودگا ها ،حهی تلفنها و اپلینیشنهای
آنهتا .درک این کته چگونه کاری مانند کشتتتاورزی کار انستتتانها و خاکها را درها
میآمیزد و هاچنین گونههایی از فرآیندهای فیزینی را با دانش انسان ترکی میکند
بهنستبت آستان استت .هنگامی که فرآیندها در ستنجهی بزردتری مدرح میشتتوند،
آنگتا آستتتانتر این استتتت که در مورد فرآیندهای «اجهماعی» و «طبیضی» چنان
بیندیشیا که گویی آنها جداسر از یندیگرند .درک رابدهی نزدیک خاک و کار در یک
بازار روز کشتتاورزان ،به گونهای ،آستتانتر از درک چنین رابدهای در بازار مایی جهانی
استت .اما واا استهریت به همان انداز به وسیلهی انسان و طبیضت آفرید میشود که
بازار روز کشاورزان .راست آن که عملیاتِ ماییِ جهانیِ واا اسهریت آن را وارد شبنهای
از پیوستتهگیهای زیستتتبومی در ستتدر کُر ی زمین میکند ،پیوندی که در همهی
تمدنهای پیش از آن تصور ناپذیر بود .تاریخ نه از روند جدایی انسانها از طبیضت ،که
از ایجاد پینربندیهای گوناگونِ در حاا فرگشتتت ستتاخهه میشتتود .روابط قدرت و

1بومیان اسهراییا.
2 Mauri
3 Oikeios

تاریخ جهان در آیینهی هفت چیز ارزان

22

نابرابری ،هاچنین آفرینش و بازآفرینیِ «انستان» تنها آفرینند ی طبیضت نیستا این
روابط خود م صتتتوا طبیضتاند .برای نمونه گونههایی از پشتتته (کیوینس پیپاینز)1
وجود دارنتد کته در دنیتای زیرزمینی ینتدن ختانته کرد انتد و چنان به دنیای تاریک
رفتتوآمتد کننتدگان انگلیستتتی خو کرد اند که دیگر نمیتوانند با هاگونههای بایای
زمین خود نژادآمیزی داشتتتهه باشتتتند – ازاینرو ،آنان گونهی تاز ی کیویس پیپاینز
مویستتهو  2نام دارند .این گونههای تاز ی حاصتت کاروکوشتتش انستتان ،بازخوردی
کوچکاند چون پاد ترازِ 3گونههای جانداری که به علت کارهای انجام شتتد از ستتوی
این رفتتوآمتد کننتدگتان در ستتتیهی یندن( 4واا استتتهریت بریهانیا) از بین رفهند،
رفتوآمد کنندگانی که خون آنان خوراک این پشهها است.
موضتو این کهاب پیوستهگی بین شبنهی گسهرد تر زندگی و سرمایهداری است.
مرزهای ستتترمایهداری هموار استتتهوار در درون شتتتبنهی بستتتیار گستتتهرد تری از
زندگیبخشتی قرار میگیرند .آنچه برای سرمایهداری اهمیت دارد این است که ارقامی
که وارد دفاتر حسابداری میشوند  -برای پرداخت به کارگران ،عرضهی غذای کافی به
آنان ،خرید انرژی و مواد خام  -در پایینترین حد ممنن باشتتتند .برای ستتترمایهداری
تنها چیزهای شتمار پذیر ارز دارند و این نمام تنها میتواند دیار را شمار کند.
هر سترمایهدار میخواهد با کاترین سترمایهگذاری بیشهرین سود را داشهه باشد .این
موضتو برای سرمایهداری به مضنای آن است که تمامی سیسها زمانی شنوفا میشود
که حنومتها و ستتترمایهداران نیرومند بهوانند طبیضت جهانی را دوبار ستتتازماندهی
کنند ،کاترین ستتترمایهگذاری ممنن را بننند و غذا ،کار ،انرژی و مواد خامی هر چه
بیشهر با کاترین وقفهی ممنن دریافت کنند.

1 Culex peipins
2 Culex peipins molestus
3 Counterbalance
4شهر کوچک یا م لهای در یندن.
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اینجا ممنن استتت اقهصتتاددانان زیر ی نجوا کنند« :راهربینها» و در شتتگفت
باشتتند چرا کارهای پژوهندگان نوآور «برونهِشتتتها» 1مانند آرتور ستتیستتی پیگو یا
جیمز میتد را نخوانتد ایا .آن کتارها را خواند ایا و به همین علت به نوشتتتهن کهاب
کنونی پرداخههایا .در اقهصتاد یک برونهِشتت عبارت از هزینه یا سودی ،خصوصی یا
اجهماعی ،استتت که در حستتاب و کهاب تویید هویدا نمیشتتود .ما ب ث میکنیا که
دنیتای متدرن از کوشتتتشهتای نمتاممند برای ح ب رانها در مرزها به وجود آمد،
ب رانهایی که به آن انجامید تا زندگی انستتان و ناانستتان 2خود را در حستتاب و کهاب
وارد کند .دنیای مدرن به وجود آمد زیرا برونهِشتها پادتک زدند.
سترمایهداری نمامی نیستت که در آن پوا همه جا باشد ،بلنه نمامی است که در
آن جزیر هایی از دادوستتهد پوا میان اقیانوستتی از جلو های ارزان  -یا بایقو ارزان -
طبیضت وجود دارند .بازتویید زندگی در میان شتتبنهی پوا گران استتت و با گذشتتت
زمان گرانتر میشتود .دسهمزد کارگران می تواند رابت نگهداشهه شود یا حهی کاهش
یتابد اما در پایانِ نابرابری ،ب رانهایی از گونهای که به تازگی دید ایا زاد میشتتتود،
اعهراضتتات پوپوییستتهی در آمرینا و انگلستتهان .کارگران جایگاهی بلندتر میخواهند و
کار آنها گران میشتود .فرآیندهای توییدی که در جزیر ای مهوید شدند و انرژی دیگر
هیایک ارزان نیستتهند .اقلیا تغییر میکند و م صتتویات غذایی نمیتوانند به فراوانی
گتذشتتتهه تویید شتتتوند .در این فرآیندها مرزها از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا آنها
جاهایی را عرضته میکنند که میتوان چیزهای ارزان را در آنها با کاربرد زور به دست
آورد  -و کتار ارزان انستتتانهتا و دیگر جلو های طبیضت میتواند با زور از آنها بیرون
کشید شود.
بنتابراین ،در اینجتا بتایتد بگوییا که منمور ما از ارزانی چیستتتت :ارزانی رشتتتهه
راهبردهایی برای مدیریت روابط بین ستتترمایهداری و شتتتبنهی زندگی از را درمانِ
موقت ب رانهای سترمایهداری است .ارزان همان کاهزینه نیست  -گرچه این بخشی

1 Externalities
2 Extrahuman
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از آن استتت .ارزان یک راهبرد استتت ،یک کردار استتت ،خشتتونهی استتت که همهی
گونههای کار  -کار انستتانی و حیوانی ،گیاهی و زمینی  -را با کاترین پرداختِ ممنن
بستتیج میکند .ما از ارزان برای گفهگو در مورد فرآیندی استتهفاد میکنیا که در آن
ستترمایهداری پیوستتهگیهای ارز گذاری نشتتد ی زندگیبخشتتی را به چرخههایی از
تویید و مصری تغییر ماهیت میدهد ،چرخههایی که در آنها ارز این پیوسهگیها به
پایینترین بهای ممنن میرستد .ارزان کردن ،نمادِ گذار از پیوسهگیهای زندگیبخش
شتمار نشد به کاترین ارز دیاری امنانپذیر است .ارزان کردن هموار راهبردی
کوتا مدت استتت .ارزانی هموار یک میدان کارزار بود استتت .بررستتی این هفت چیز
ارزان به یاری ما میآید تا افق کارهای امنانپذیر را ببینیا .این بررسی کمک میکند
تا خدرهای تیتتتادهای اجهماعی امروز و بازستتتازیهای مورد نیاز را برای ایجاد یک
همبستتهگی مضنادار دریابیا .ما ،در بازبینی پوا ،کار ،تیمارداری ،انرژی ،غذا ،زندگیها
و فراتر از همه طبیضت ،راهی نو را برای شتتناخت آنچه که زیستتتبوم ستترمایهداری
میخوانیا بتته ب تتث میگتتذاریا .منمور متتا از زیستتتتبوم ستتترمتتایتتهداری آمیز ی
پیوسهگیهایی است که شرح میدهد دنیای مدرن چگونه کار میکند .چرا هفت چیز؟
ما نمیتوانستهیا کاتر از این را بازبینی کنیا و اگر چه ممنن است چیزهای بیشهری
ها باشتتد اما هر یک از این هفت چیز در ستتپید دم زیستتتبوم ستترمایهداری وجود
داشتههاند .اینها سرآغازمفیدی برای پروژ ی تفسیر ،هاچنین ،تغییر جهان هسهند -
و اکنون وقت آن استتت که دریابیا چگونه هر یک از آنها در مادیرا از اهمیت برخوردار
بودند.

طبیعت
هنگامی که نونشینان پای بر زمین مادیرا گذاشهند ،گونههای جاندار مهاجمی را با
خود آوردند .در ینی از جزایر کوچکتر ،پورتوستتانهو (که نخستتهین ارباب آنجا پدر زن
کریستتتهف کلمت بود) ،خرگو هتا بیدرنت از م های نگهداری خود گریخهند و
گیتاگتان 1مندقته را بلضیدند .تاختوتازهای دیگری نیز در پی آن آمدند .یک حلزون
1 Flora
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م لی مادیرا ،کاستتیویو بودیچیانو  1،در مدت یک ستتد استتهضمار نابود شتتد .اما
استناد نشتان میدهند که بیشتهر نابودیها در مادیرا در دو ستد ی گذشهه روی داد
استتتت  -نته بتا تتاختت وتاز آغازین استتتهضماری بلنه دیرتر ،همرا با امواج پیدرپی
ستررستیدن گونههای بیگانه و با سترمایهداری کشتاورزی ،میلیونها ساا فرگشت به
خاموشی گرایید.
درخهتان ،آب ،ختاک ،زیتاگان 2و گیاگان در مادیرا و دریای پیرامون جزیر چون
«هدایای رایگان» دید شتد و به یک رشتهه درونداد یا ،بهوارونه ،سد را برای تویید
تبدی میشتدند .جرمی جنستون در رستایهای استاستی« ،صخر های دریایی از زمان
کریستتهف کلم » ،در مورد ماهیگیری بیش از حد مینویستتد که چگونه انستتانها از
زمان رسیدن کلم جوان به مادیرا چراغ زندگی را در جزیر خامو کردند .انسانها
در نمام سرمایهداری با زیستسامانهایی که ما بخشی از آنها هسهیا رفهار بدی دارند
 و ما به این زیستتستامانها وابستهه هستهیا .برای نمونه ،سرمایهداران با خشنودیاقیانو را چون انبار غذای دریایی تاکنون صتتید نشتتد و در همان حاا چون گودایی
برای پستتماند تویید شتتد از ستتوی ما میدانند .به این ترتی به زودی کفهی مقدار
پسمتانتد ریخهته شتتتد در اقیانو ها نستتتبت به کفهی غذای دریایی موجودِ ترازو
ستنگینتر میشتود .تا ستاا  ،2222دو ستاا پس از آن که برآورد شد است آخرین
کشتتهی صتتیادی صتتید خود را در زمین خایی میکند ،پلاستتهیکهای موجود در دریا
بیش از مقدار ماهیهای آن خواهند بود .توضتتیر نه چندان زیرکانه این خواهد بود که
انستتتانها در پی خود خرابی به بار میآورند .اما طبیضت بیش از انبار منابع یا زبایهدان
استت .یک دیی م وری برای آغاز داستهان ما در سرزمین مرزی دوردست امپراتوری
پرتغاا این استتت که مادیرا به روشتتنی نشتتان میدهد هنگامی که ستتوختوستتتاز

پوشش گیاهی یک مندقه جغرافیایی
1 Caseolus bowdichianus
2 Faunaموجودات زند ی یک مندقه.
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(مهابوییستا) انسانها در شبنهی زندگی در کنهرا تقاضا برای سود قرار میگیرد چه
پیش میآید.
اگر قرار بود ستتتود بر زنتدگی حنومتت کنتد ،در آن حایت باید تغییر وضتتتضیت
چشتتتاگیری پیش میآمتد :یتک جتدایی مفهومی بین طبیضتت و جتامضته .این یک
دگردیستی بسیار مها بود اما دگردیسی ای که در کنار توید بازار جهانی ،کشورگشایی
در قار ی آمرینا و ستل ماینیت از دهقانان رن میبازد .با این همه دگردیسی درک
برخی انستتتانها از طبیضت چون یک ک و کُنش آنان بر استتتا درکِ نو از اهمیت
کا تری برخوردار نبود .اهمیت دارد روشتن گفهه شود که هموار این دگردیسی درک
نزد بضیتی {نه همهی} انستانها بود  -آنهایی که مسئوا تجاری کردن و چیرگی بر
جهانی هستهند که تنها دیار را به حساب میآورد .ممنن است هنگامی که تغییر اقلیا
پیش میآید همه در یک کشتتهی نشتتستتهه باشتتیا اما بیشتتهر ما در کابینهای ارزان
نشتتستتههایا .در اینجا کیفیت زندگی ما به دو دیی بزرد اهمیت دارد .نخستتت ،این
کیفیت زندگی کمک میکند مستتئوییت و نگا را مهوجه طبقات و روابدی کنیا که از
این جداستتتازی ستتتود بردند .دوم و مهاتر« ،جدا کردن انستتتان از طبیضت» همرا با
م رومستازی واقضیِ تود ای شن گرفت .خیز سرمایهداری به ما این اید را داد که
نهتنها جامضه به طور نستبی ناوابستهه به شتبنهی زندگی استت بلنه هاچنین بیشهر
زنان ،مردمان بومی ،بردگان و استهضمارزدگان ،در همه جا ،انسانهای کاملی نیسهند و
ازاینرو اعیتای کام جامضه شمرد نمیشوند .این مردم انسان نبودند  -یا انسانهای
نتاچیزی بودنتد .این مردم بخشتتتی از طبیضتت بودند که با آنان چون راند شتتتدگان
اجهماعی رفهار میشد  -آنان ارزان شد بودند.
دونیا کردن طبیضت و جامضه ،وحشتی و مهمدن ،ص نه را برای آفرینش چیزهای
ارزان دیگر آراستت .طبیضت بازستاخهه شد ،دوبار آفرید شد و در پنج سد ی پس از
آن بسیار در آن بازاندیشی شد .رو های سرمایهداری در ارزانسازی طبیضت مشخی
میکرد زندگی و کار چه کستتانی اهمیت دارد  -و زندگی و کار چه کستتانی بیاهمیت
استتت .اید های چیر ی ستترمایهداری ،طبیعت و جامعه (این اید ها را به علت قدرت
افسانهای و خونینشان پررن کردیا) تضیین میکرد کار چه کسانی ارز دارد و کار
چته کستتتانی  -تیمتارداری از پیر و جوان ،از بیمتار و افرادی بتا نیتازهتای ویژ  ،کار
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کشاورزی و کار جلو های ناانسانی طبیضت (حیوانات ،خاک ،جنگ ها ،سوختها)  -به
طور عمد ناپیدا عرضته میشود .سرمایهداری این همه را از را گرد پوا ،که بهای
آن به نوبهی خود به کشورگشایی و زیر یوغ درآوردن جهان وابسهه بود ،به دست آورد.
مناطق زیادی ،ینی پس از دیگری ،شتاهد کنهرا غذا برای زند نگا داشهن کارگران و
کنهرا انرژی برای مویدتر کردن آنان بودند .بنابراین چیزهای ارزان در اسا بهراسهی
چیز نیستتتهند بلنه راهبردهای در پیش گرفههی ستتترمایهداری هستتتهند برای بقا و
مدیریت ب رانها ،ترفندهایی هستتتهند تا به واستتتدهی گنا اصتتتلی ،طبیضت ارزان،
هسهیهایی راسهین و جداسر به نمر آیند.

پول
پوا ابزاری استتت که ستترمایهداری به وستتیلهی آن کار میکند ،منبضی از قدرت
استتتت برای آنان که توانایی کنهرا آن را دارند .این کنهرا تنها کنهرا مردم و رروت
نیستتتت .موضتتتو این استتتت که طبیضت تا کجا کنهرا میشتتتود .بنگرید به رابدهی
تنگاتن دیارهای آمرینا و بشتتنههای نفت عربستتهان ستتضودی یا ،در دوران گذشتتهه،
رابدهی رینس دیار 1هلندی و شتتتمشهای نقر ی دنیای نو .اگر مدرنیهه زیستتتتبوم
قدرت باشتد ،در آن صورت پوا پیوند دهند ی زیستسامان است و زیستسامان پوا
را شتن میدهد .پوا برای تبدی شتدن به سترمایه وابسهه به فرهن و قدرت است.
پوا جدا کنند و رابط کارگر و ستتترمایهدار ،مناطق رروتمند و مناطق فقیر استتتت -
شماا جهانی و جنوب جهانی به واژگان امروزی .پوا حنومت  -ملتها و امپراتوریها
را به پیش میبردا آنها را نما میدهد و به آنها وابستتتهه استتتت .در این نگا تاریخی،
جهتان متدرن نته بته شتتتن مجموعهای از حنومتها بلنه به مثابه یک نمام جهانی
ستترمایه ،قدرت و طبیضت دید میشتتود .این نگا ما را وامیدارد تا این فرآیندها را نه
در باز ی زمانی دههها بلنه در باز ی زمانی سد ها بررسی کنیا.
1Rix-Dollar
پوا رایج نقر ای آواخر سد ی  10در بسیاری از کشورهای اروپایی.
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عناصتری از چنین روینردی در دههی  1002نخستت از سوی امانوی وایرشهاین
مدرح شد .او نشان داد که چگونه سرمایهداری از را یک رشهه دگرسانیهای سیاسی
 اقهصتادی پدیدار شتد که در آن تقستیا کار نو و بستیار نابرابری شتن داد شد .ازمیتان ژرینگریهتای او دو ننهه ارتباط ویژ ای با این کهاب دارند .نخستتتت ،نابرابری
جهانی یک فرآیند طبقاتی استت که با استهفاد از اعماا قدرت سیاسی و نیروی بازار
شتن گرفهه استت .دوم ،تویید و انباشتت از را دگرساخت ریشه ای طبیضت بازسازی
شتد اند .اگرچه پژوهشگرانِ پس از وایرشتهاین پافشتاری او بر سرمایهداری چون یک
زیستتتتبوم را رد کرد اند ،اما ما بر پایهی اندیشتتتهی او نشتتتان میدهیا چگونه کار و
قدرت ،از را دگرگونیهای فراگیری که یک زیستبوم را تشنی میدهند ،بر طبیضت
کر ی زمین سفر می گسهرند .با توجه به این که ما در پی نیروهایی هسهیا که از را
دور تضیین کنند ی روابط اجهماعی  -زیستبومی هسهند ،باید روشن باشد که در این
رابده چرا پوا از چنین اهمیهی برخوردار استتتت .با نگاهی تاریخی به جهان ،جزییات
کااهمیتت تتاریخی جتان تاز ای پیدا میکنند .یک نمونه :پیوستتتهگی بین باننداری
ستتد ی پانزدهمی شتتهر جنوا ،زیستتتبوم مادیرا و ب ران امروزی کُر ی زمین استتت.
انسان مز ی شنر را دوست دارد .شنر نیاز به آب دارد .آبیاری در مادیرا نیاز به نیروی
کار داشتتت ،یضنی باید تأمین اعهبار میشتتد .خریداری بردگان ،نق وانهقاا یا نگهداری
آنان ارزان نبود و یک فصت کام طوا میکشید تا آب به خورد نیشنر برود و نیشنر
برای برداشتت آماد شتود ،برای تبدی به شنر فرآوری شود ،در قار ی اروپا به فرو
رود و با نقر دادوستتهد شتتود تا پس از آن ادویههای آستتیا خریداری گردند .در همهی
این مراح تأمین اعهبار و بدهناری و جریان یافهن پوا به ستتوی کایا نقش داشتتت و
در این کار دویتشهر ایهاییایی جنوا دارای نقشی مرکزی بود.
پوا ستتترمایه نیستتتت .ستتترمایه کوتا نویستتتی روزنامهنگارانه برای پوا ،یا بدتر،
انبتاشتتتهتهی چیزی استتتت که میتواند به چیز دیگر تغییر شتتتن یابد .اگر تاکنون
اصدلاحهای سرمایهی طبیضی یا سرمایهی اجهماعی را شنید یا به کار برد اید ،در آن
صتورت شتما ها بخشتی از ستردرگمی بزرد در این مورد بود اید .سرمایه موجودی
درخهان برید نشتد یا مهارتهای به کار گرفهه نشد نیست .از نمر مارکس و از نمر
ما ،سرمایه تنها در جریان زند ی تبدی پوا به کایا و باژگونهی آن روی میدهد .پویی
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که زیر تشتتک جاستتازی شتتد از نمر ستترمایهداری چون خودِ تشتتک بیجان استتت.
ستتترمایهداری تنها از را چرخش زند ی این پوا و در روابط پیرامون آن استتتت که
موجودیت مییابد.
فرآیندهای دادوستهد و چرخش است که پوا را به سرمایه تبدی میکند .در قل
کهاب سترمایهی مارکس یک ایگوی ساد و نیرومند وجود دارد :سرمایهداران در تویید
و دادوسهد ،نیروی کار ،ماشینها و مواد خام را ترکی میکنند .پس از آن کایاهای به
دستتت آمد در برابر پوا فروخهه میشتتوند .اگر همه چیز خوب پیش رود ،از این کار
ستتتودی به دستتتت میآید که ستتتپس نیازمند ستتترمایهگذاری دوبار در نیروی کار،
ماشینها و مواد اوییهی بیشهر است .کایاها و پوا هیا یک سرمایه نیسهند .این چرخه
هنگامی تبدی به سترمایه میشتود که پوا ،در چرخشی هموار در حاا گسهر  ،به
مصتتری تویید کایا برستتد .ستترمایه فرآیندی استتت که در آن پوا در طبیضت جریان
مییابد .مشتتن اینجاستتت که ستترمایه بر آن استتت تا در شتتبنهی کرانمند زندگی
گستتهرشتتی بیکران داشتتهه باشتتد .مارکس اقهصتتاددانانی را که باور دارند حرفهی آنها
بازارها را به وستیلهی عرضته و تقاضتا توضیر میدهد ،در حایی که این پدید ها خود
باید توضیر داد شوند ،سرزنش میکند .درک آن نیروها نیازمند آزمودن بازارها از را
«مجموعهی اُرگانیک» تویید و دادوسهد است .این مجموعهی اُرگانیک زندگی کارگر را
میرباید ،درست همانگونه که کشاورزِ سرمایهدار خاک را فرسود میکند.
این چرخش پوا به کایا و ستپس پوا ،تنها راهی برای مشتاهد ی سرمایه نیست.
این چرخش ینزی استت که با استهفاد از آن میتوان ضربآهن طویانیتر برآمدن و
فروشدن امپراتوریها و ابرقدرتها را در فراخنایی بلندمدت مشاهد کرد .به یاد داشهه
باشتیا که سترمایهداران ،پس از ساخت کایا و فرو آن ،در شرایط مدلوب سودی به
دستت میآورند .تقاضتای رابت ضتروری میکند که آن سودها خود بازد های سودآور
تویید کنند .این موضتتو ایجاد مشتتن میکند زیرا جمع ستترمایه گرایش به رشتتدی
شهابانتر از فرصتهای سرمایهگذاری سودآور دارد .به همین دیی است که حبابهای
مایی  -رویدادهایی که به علت سترازیر شدن مبای بزرد سرمایه به یک بخش ویژ ی
اقهصتتاد پیش میآیند ،مانند وامهای مستتنن پیش از ب ران مایی ستتاا  - 2226در
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ستراسر تاریخ دنیای مدرن تنرار میشوند .امپراتوریها یاریبخش ح این مشن اند.
امپراتوریها در بلند مدت مرزهای تاز ای میگشایند .اما در کوتا مدت ،هنگامی که از
ستودآوری کاسهه میشود ،به جن روی میآورند  -و برای جن خود وام میگیرند.
بانکها از دادن چنین وامی خوشتنود میشوند زیرا فرصتهای دیگر ایجاد سود بسیار
کا و وام دادن به حنومتها به طور مضموا از ریستتک کمهری برخوردار استتت .آنان
ها چنین ،برای دفتتا از پوا جتتاری ایمن و دارای ارز  ،بتته هزینتتهی حنومتتت،
ارتشهتایی آمتاد بته جنت دارنتد .روابط بین بتاننداران و دویتها در کوتا مدت به
ستتترمتایتهگذاری دوبار  ،در میانمدت به تمرکز رروت و بازد های آن در بخش مایی
اقهصتتاد ،در بلندمدت به فراز و فرود قدرتهای تجاری نمامهایی با مرکزیت شتتهری،
کشوری یا بینایمللی میانجامد.
در بایای من نی {رروت} برخی استتتهفاد های کلان میبرند ،در حایی که دیگران
بتهزحمتت زنتدگی میکننتد  -یتا حهی بتدتر از آن .اید های توما پینهی در مورد
چگونگی پیشتتی گرفهن بازد ستترمایهگذاری از رشتتد تویید ناخایی داخلی به تازگی
مورد علاقهی بستتتیاری قرار گرفهه استتتت اما این اید ها به آن دستتتهه ژریبینیهای
گذشتتهه در مورد چگونگی پیوندهای ماییه با باقیماند ی زیستتتبوم ستترمایهداری در
نمامهای حنومهی پیاپی تضلق دارند .سرمایهداری تنها مجموعهی تراکُنشهایی نیست
کته پوا را تبدی به کایا و بازگرداندن کایا به پوا میکنندا ستتترمایهداری از حنومت
مدرن و از فرمانروایی حنومتها بر و تراکنشهای آنها با جلو های طبیضت ،انستتتان و
دیگر پدید ها جداییناپذیر استتت .تنانههای ستترمایهی مایی ،به هنگام گستتتهر یا
فروریزی ،برای درک چگونگی توستتتضهی ستتترمایهداری اهمیهی مرکزی دارند .اکنون
زیستبوم سرمایهداری ،از را پیشروی تأمین کنندگان مایی ،که آماج آنها شن دادن
به ستترمایهگذاریهای خود و ستتود بردن از این ستترمایهگذاریها استتت ،بر هر گیا
پیچک زیستبوم کُر ی زمین ارر میگذارد .داسهان حاکا شدن پوا نهتنها بر انسانها
کته بر بخش بزرگی از زنتدگی در کُر ی زمین بتا تتاختتوتتاز به رروت دنیای نو آغاز
میشتتود .ات اد نامقد امپراتوریهای اروپایی ،کشتتورگشتتایان و بانکها ،جلو های
طبیضی دنیای نو را به کایا و سرمایه تبدی میکردند .در مرکز این اقدامات ،زیستبوم
سترمایهداری نیازمند شتیو هایی نو برای مدیریت انسانها ،تنهای آنان و منابع مورد
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نیاز آنان برای بقا بود .از آنجا که پوا به خودی خود به کایا تبدی نمیشتتود ،پس کار
مورد نیاز است.

کار
در آغاز ماینان پرتغایی ،فلاندری و جنواییِ کشتتهزارهای شتتنر ،گوانچهها 1،بومیان
جزایر قناری ،را برای کار در زمینهای خود به مادیرا آوردند .شماری از وصیتنامههای
ستتتد ی پتانزدها نشتتتان میدهنتد که ماینان گوانچهها را برای وررهی خود به ارث
گذاشتتهند .کارگران بومی با بیماریهای اروپاییان و وحشتتیگری آنها از پای درآمدند.
این کتارگران بتا ترکیبی از کارگران مزدبگیر و بردگانی از آفریقای شتتتمایی تنمی و
جایگزین شتتدند ،با انستتانهایی جایگزین شتتدند که نیاکان مضاصتتر آنان با کشتتاورزی
زیستپایه زندگی خود را تأمین میکردند اما خود آنها در نهیجهی برد شدن یا اخراج
از زمینی کته زمانی در آن کار میکردند ،از مادیرا ستتتر درآوردند .مادیرا میدانی برای
آزمودن ت مت و توانتایی انستتتان ،هاچنین برای آزمتایش فناوریهای نو برای نما،
فرآیند کار و تخصتصی بود که  -چند سد بضد  -در کارخانههای صنضهی انگلسهان به
کار گرفهه شد .ما به انداز ی کافی در مورد شیو های کارگران در مادیرا  -ها بردگان
و ها کتارگران آزاد  -برای مقتاومتت در برابر اربتابتان و کتارفرمتایان خود نمیدانیا.
داد های اندکی در مورد چگونگی مبارز ی آنان در برابر نمامی که ها آنان را از شدت
کار میکُشتت و ها زمینی را که بر آن کارمیکردند فرستود میکرد ربت شد است.
اما می دانیا که مقاومت کردند و کوشتش آنان برای مبارز با شتترایط اسهثمار ب رانی
آفرید که در نهیجهی آن مقامات در ستتاا  1403تنها زندگی کردن بردگان یا زندگی
آنها با مردان آزاد را ممنو کنند.
داستتتهتان چیزهتای ارزان و ب رانی کته در پی ارزان کردن آنها میآید داستتتهان
گریزنتاپذیری نیستتتت .انستتتانها میتوانند مبارز کنند و چنین میکنند .پس از آن
سترمایهداران میکوشتند تا به این مقاومت با یک رشتهه را کارهای ارزان پاسخ دهند.
1 Guanche
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این را کتارهتا نیز بته نتاچتار ب رانهای خود و ،به نوبهی خود ،ستتتازوکارهای هرچه
پیچیتد ترِ کنهرا و نما را میآفریننتد .این مبارز ی طبقاتی یک رانهی حیاتی تغییر
در زیستتبوم سترمایهداری است .اگر چه ما در مورد شور بردگان در مادیرا چندان
نمیدانیا اما میدانیا که با پایان شنوفایی نیشنر ،فناوریهای برد داری و کشتوکار
بهستازی شتد و به آن ستوی اقیانو اطلس صتادر میشتدند ،نخست به ساوو تومِه،
جایی که بردگان فراری که آنگویاییها نامید میشتتدند کارخانههای نیشتتنر جزیر را
به آتش کشیدند و در ساا  1208جزیر را به مدت دو هفهه به اشغاا خود درآوردند.
هاچنین می دانیا کتته در ایستتتهتتادگی آن کتتارگران در برابر استتتهثمتتار ،برخی از
نیرومندترین چایشهای سرمایهداری یافهه میشوند.
برد داری ومقاومت در برابر آن هاچنان وجود دارند .در ستتد ی بیستتتوینا ،در
مقایستتته با شتتتمار بردگانی که در تجارت برد از را اقیانو اطلس منهق شتتتدند،
انستانهای بیشتهری به کار اجباری کشید میشوند .سازمان جهانی کار دریافهه است
که در ستاا  2212حدود  21میلیون نفر به کار اجباری کشتید شتتدند .از این شمار
 2.2میلیون نفر در کتار ت می شتتتد از ستتتوی حنومت (کار زندانی) یا از ستتتوی
گرو هتای نمتامی شتتتورشتتتی بودنتد .از  16.0میلیون باقیماند  4.2میلیون نفر در
اسهثمار جنسیِ تجاری و  14.2میلیون نفر در اسهثمار اجباری اقهصادی .برای مقایسه،
شمار ک آفریقاییهایی که به بردگی گرفهه شد و از را گذر میانی 1اقیانو اطلس
به آن سوی آب انهقاا یافهند  12.2میلیون نفر بود.
برد داری از مادیرا آغاز نشتتتد اما آغازگر برد داری مدرن مادیرا بود .تفاوت مدرن
بودن در به کار گرفهن هستهی بردگان در تویید انبو کشاورزی و در بیرون راندن آنان
از قلمرو استتدور ای اجهماعی نهفهه استتت .گرچه بردگان هموار در پایینترین رد ی
نما اجهماعی قرار داشتتتهند اما ،در ستتتد های پس از فراز و فرود مادیرا ،آنان از نما
اجهماعی بیرون راند شد و هر چیز که حق شهروندی را باز میگرداند از آنان گرفهه
شتتد .برای بردگان بومی و آفریقایی ،مدرنیهه بهراستتهی تنها به مضنای مرد ،هاچنین
«مرد اجهماعی» بود .برای سترمایهگذاران رفهار با بردگان هاچون بخشی از طبیضت،
1 Middle Passage
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به جای بخشی از اجهما  ،اقدامی موفقیتآمیز بود .برای آن که این موفقیت چند برابر
شود باید کارگران بیشهری پیدا میشدند ،باید تن درهاشنسههی آنان تیمار میشد و
اجهماعات آنان با بیگاری همیشتتگی مراقبت میشتتدند .به ستتخن دیگر ،ستترمایهداران
نیروی کار بیشهری نیاز داشهند و بایسهی که این نیروی کار به ارزانترین بهای ممنن
آموز دید و نگهداری شتتود .از این بایستتهگی یک نمام ینپارچهی ارزانِ تیمارداری
پدیدار شتتتد ،نمامی چنان حیاتی برای زیستتتتبوم ستتترمایهداری که باید تاریخ آن
کاوبیش زدود میشد.

تیمارداری
آن بخش از تتاریخ آغتازین متادیرا که در مورد آن کاترین آگاهی وجود دارد و با
این همه فها این تاریخ بدون آگاهی از آن ناممنن میباشتتد ،گونهای از کار استتت که
در علوم اجهماعی زادآوری اجهماعی خواند میشود .کار تیمارداری برای پیر و جوان،
ناتوان و بیمار ،آموز و بازیابی تندرستهی ،چیزی است که سرمایهداری را امنانپذیر
میکند .انسانها از کجا میتوانند بیایند جز از انسانهای دیگر؟ از چه راهی جز از را
اجهماعات خود میتوانند اجهماعی شتتوند؟ از چه را دیگری جز شتتبنههای حمایهی
میتوانند تیمارداری شتتوند و پرور یابند؟ تقاضتتاها برای انجام ارزان این کار کمک
کرد تا مردستتتایاریهای کهن تغییر ستتتاخهار یابند و گونههای مدرنی از تفاوتها در
جنسیت و جایگا اجهماعی زن و مرد در زیستبوم سرمایهداری به وجود آیند.
میدانیا زمانی که صتتنضت شتتنر برزی برد خریداری میکرد زنان  22درصتتتد
ارزانتر از مردان بودند .در اروپا ،یک کاهش دسهمزد همگانی در سد های  18و  10بر
شترایط همهی کارگران به جز زنان ارر گذاشت زیرا پیش از آن دسهمزد زنان یکسوم
«دسهمزد کاهشیافههی مردان» بود .با این همه از آنان انهمار میرفت که کار در خانه
را نیز انجام دهند و ،بهراستهی ،سپهر خصوصی آفرینشی آگاهانه از سوی سرمایهداری
آغازین بود .مستئوییتهای کار ،تیمارداری و پشتهیبانی از اجهما به شنلی فزایند به
دو زنان افهاد ،زنانی که جایگا اجهماعی آنان کنهرا میشتد ،درست همانگونه که
کار آنان در مزرعههای نیشتنر زیر کنهرا قرار داشتت .سوزاندن زنان جادوگر گونهای
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مجازات برای زنانی بود که در برابر زندانی شتتدن خود در ستتپهر خصتتوصتتی مقاومت
میکردند .مردستایاری تنها یک م صتوا کناری زیستتبوم سترمایهداری نیست بلنه
برای آن استاستی استت« .کار زنان» چنان برای خیز سرمایهداری حیاتی بود که با
رستیدن به ستد ی هفدها کار آنان بهطور ریشهای بازتضریف شد بود .کار زنان دیگر
«کار نبود»  -این کار به گستتهردگی تشتتخییناپذیر شتتد ،پدید ای که برای ارزانتر
کردن آن مناس بود.
در ساا  ،1002پژوهشگران دست به کار برآورد ارز دیاری کار پرداختنشد ی
زنان شدند .یک گرو سازمان مل برآورد کرد که ارز دیاری تمامیِ کار زادآوری ،در
صتورت بازپرداخت ،شتانزد تریلیون دیار است .از این مبل  11تریلیون دیار سها کار
پرداختنشتد ی زنان بود .این مبل در حدود یکستوم همهی عملنرد اقهصاد جهانی
بود  -این رقا ،اگر باننداری سها هرچه بیشهری از اقهصاد جهان را کس ننرد بود،
بیشهر میشد .پژوهشهایی تاز تر در بریهانیا حاکی از آن است که ارز کار زادآوری
بیشتهر از ماییاتهای بخش نیرومند خدمات مایی یندن است .با این همه کسانی دیگر
ب ث کرد اند که برآورد سازمان مل بسیار پایین بود و «فضاییت خانگی بیرون از بازار
کار» برابر با  62در صد تویید ناخایی جهان است :حدود شصت تریلیون دیار در ساا
.2212
همرا بتا حرکتت کارگران کُ کر ی زمین از بخشهای روستتتهایی به بخشهای
شتتتهری یک چیز ،بایاتر از هر چیز دیگر ،در شتتتبنهی تاز ی پویی از همه مهاتر بود:
توانتایی تتأمین مواد غتذایی کافی در یک روز برای کار در روز بضد .اینجا بود که نمام
غذای ارزان پدیدار شد.

غذا
در داستهان مادیرا غذای ارزان شتنر نیست .در اروپای سد ی پانزدها ،شنر هنوز
کایایی تجملی بود .غذایی که باید ارزان میشد غذایی بود که بردگان باید میخوردند.
در آن زمان کارگران کشهزارهای نیشنر ،چون امروز  ،خُرد شاخهای از نیشنر رسید
را ،که شیر ی آبدار و شیرین آن چند کایری و اندکی غذا افزون بر تغذیهی آنها فراها
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میکرد ،برای جویتدن میدزدیدند .برد داران برزیلی به بردگان بیمار گوشتتتت و تخا
مرغ میدادند تا بردگان یضنی دارایی آنها بهوانند به کار بازگردند ،اگر چه غذای اضافی
بهدقت حستتاب شتتد و چون یک کستتری یا زیان در دفهر ک ربت میشتتد .از نمام
غذایی بردگان در زمان حنومت پرتغاییها در مادیرا چند سند باقی ماند است ،گرچه
ممنن است آنها برنج ،ارزن و ذرت خوشهای 1را ،که در آفریقا کشت میشد با خود به
متادیرا برد و فرزنتدان آنها در جریان انهقاا خشتتتونتبار خود به دنیای نو آنها را در
جی خود گذاشهه بود باشند .جدا از برنامهی غذایی ،یک اص پایدار در سرمایهداری
این استت که غذای مصترفی کارگران باید بهارزانی در دستتهر آنها باشد  -ها برای
منافع سرمایهداران و ها برای نما اجهماعی.
حاکمان ،بنا بر ستتنهی دیرین ،چنین تشتتخیی میدهند که ینی از بههرین را ها
برای جل رضتتایت کارگران و تهیدستتهان ستتیر کردن شتتنا آنها استتت .فیلستتوی و
زمیندار روم باستهان ستیسرو ،شاهد بود که جمضیهی گرسنه به خانها تاخت زدند.
یک ستد پس از آن ،در شتورشتی دیگر از گرسنگان ،به سوی امپراتور روم کلودیو
نان خشتک پرتاب شد .غذای ارزان به مدت یک هزار در برقراری نما نقشی مرکزی
داشتتهه استتت .در زیستتتبوم ستترمایهداری این نما با پایین نگهداشتتهن هزینههای
کارگران برای ستیر کردن خود و خانواد هایشان برقرار شد است .امروز ممنن است
بدیهی به نمر آید که در برابر هزینهی غذا ،هزینهی ترابری و مسنن سها بیشهری از
درآمتد خانوار را به خود اخهصتتتاص دهند .اما از نگا تاریخی بیاهمیهی نستتتبی غذا
پدید ی نویی استتت  -ارزان استتت زیرا ارزان ستتاخهه شتتد استتت .از  1423تا 1013
درصتد دستهمزدی که کارگران ستاخهمانی در بریهانیا صری هزینهی غذا میکردند از
 62درصتتتد به  22.2درصتتتد پایین آمد .پایین آمدن هزینهی غذا به  6.8درصتتتد از
هزینههای خانوار در انگلسهان پدید ی بسیار تاز تری است (از ساا  ،2214این هزینه
در آمرینا  8.8درصتد ،در ایهاییا  14.2درصد ،در چین  22.2درصد و در نیجریه 28.8
درصتد بود ).این رقاها با استهفاد از راهبردهایی پایین نگهداشتهه میشوند که ،برای

1sorghum
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نمونته در آمرینتا ،همبرگر یک دیاری و ستتتبد ارزانی از مرغ ستتتوخاری را ،که با آن
نوشتههی خود را آغاز کردیا ،رواج میدهند .طنز تلخ نمونهی مادیرای ما در این است
که شتنر درست از را همان روابدی که مادیرا در آن پیشگام بود اکنون به یک کایای
غذایی ارزان تبدی شد است .مصری شنر انگلیس از یک خوراکی گا به گا  ،تا پایان
ستد ی هفدها به چهار برابر افزایش یافت ،سد ی هیجدها مقدار افزایش یافهه خود
دوبرابر شتد و در پایان سد به  13پوند به ازای هر نفر رسید .امروز در آمرینا مصری
شتتتیرینکنند ها  08پوند (34.2کیلو) به ازای هر نفر استتتت  -از این مقدار  41پوند
( 16.42کیلو) شنر تصفیه شد و  22پوند ( 11.22کیلو) فروکهوزِ شیر ی ذرت است.
از ستاا  2222تا ساا  2212میانگین کایری روزانهی دریافت شد از شیرینکنند ها
در آمرینتا  322کایری برای مردان و  230کایری برای زنان بود استتتت ،یضنی حدود
 13درصتتتد ک کایری روزانهی دریافت شتتتد ی هر فرد (پژوهشتتتی تاز میگوید که
دریافت روزانهی بیش از  2-3درصد ارراتی منفی بر تندرسهی خواهد داشت) .اما شنر
تنها منبع انرژی برای انستان نیستت .کایای دیگری که بهای آن به منمور دوام آوردن
طبقتهی کارگر آمرینا پایین نگهداشتتتهه شتتتد دومین هزینهی بزرد برای کارگران
ساخهمانی انگلیس در مدت هفت سد بود است :انرژی.

انرژی
درختتهتای کوتتا برد بوی 1جنگت های نیمهحار ای مادیرا« ،جزیر ی جنگ
چوب»  ،منبع ستوخهی نبودند که بهوان با آنها آغاز کرد .در آغاز از آنها به شن تخهه
استهفاد میشد  -تخهههایی که ناوگان پرتغاییها از آنها ساخهه میشد ،موادی که در
پروژ های ستاخهمانی کلانشهر ییسبون به کار میرفت .اما کاربرد چوب چون سوختِ
آتش دی های حرارتیِ ستاخت شتنر بستیار ارزشمندتر از مصری آن چون مانضی در
برابر آب استت .این درخهان در حایت طبیضی ستوخت نبودند  -آنها در شرایط ویژ ای
سوخت شدند.
هر تمدن دیگری آتش را کاوبیش مهار کرد و برای روشتن نگهداشهن آن موادی
یافهه استت .اما در مادیرا تمامی من نی {اقهصتادی} ،از شتنوفایی تا فروشد ،که تنها
1 Laurel
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در  02ستتاا روی داد ،م دود به شتتمار درخهان جزیر بود .به ستتخن دیگر ،شتتهاب و
انداز ی مصتتری ستتوخت در ستترمایهداری نامضموا استتت .ارزانی چوب علت خیز
صتنضت شتنر ،هاچنین پیآمدِ فروشدِ این صنضت در مادیرا بود .ب ران با پایان یافهن
ذخیر ی ستوخت جزیر شتهابند شتد .در سرمایهداری سوخت ورایفی سهگانه دارد.
ستتوخت نهتنها صتتتنضت و نیرویی برای بایا بردن تویید در صتتتنایع دیگر استتتت بلنه
ها چنین جایگزینی برای نیروی کار و در خدمت آن استت که نیروی کار را باصرفه -
و موید  -نگهدارد .ستتوخت ارزان ها هماوردی برای کارگرانی استتت که کار خود را به
وستتیلهی ماشتتینهایی ،که با نیروی چوب ،ذغااستتن  ،نفت و دیگر منابع انرژی کار
میکنند ،از دست میدهند و ها دروندادی ضروری برای کار تیمارداریِ ارزان است و
در نگهداری از نما نقشی مرکزی دارد.
ما  -آیا ضتتروری استتت گفهه شتتود؟  -با پیآمدهای تمدنی زندگی میکنیا که بر
پایهی انرژی ارزان ستاخهه شتد است ،واقضیهی که تغییر اقلیا تأیید آن است .اقهصاد
سیاسی جهانیِ سوخت ارزان نهتنها در اسهخراج سب آسی انسانی زیادی شد است
بلنه هاچنین زیستتبوم کُر ی زمین را تغییر شتن داد است .با این همه تأریرهای
تغییر اقلیا بهینستتان توزیع نشتتد استتت .م استتبهای وجود دارد که بر مبنای آن
میتوان نقشته ی جاهایی را که بیشهر مردگان ناشی از تغییر اقلیا در آنها دفن شد و
جاهایی که تلفات آیند میتواند در آنها روی دهد رستا کرد .برای دیدن آن نقشه ما
نیاز داریا نخست راهبرد پایانی زیستبوم سرمایهداری را درک کنیا :جانهای ارزان.

جانهای ارزان
کریستهف کلم در ساا  1421در جنوا به دنیا آمد .زمانی او ساکن پورتو سانهو،
بیرون از ستترزمین اصتتلی مادیرا بود .او ستتاا  1408به آنجا رستتید و در ستتاا 1406
مأمور تجارت با یودووینو ستتنهورین ،شتتاخهای از خانواد تجاری پایهخت ،جنوا ،شتتد.
هنگتامی کته کلمت بته مادیرا رستتتید بردگان را دید و دریافت که قانون با آنان چه
برخوردی دارد .بردگان در برابر قانون مهفاوت از دیگر انستتتانها بودند .در دادگا آنها
هرگز نمیتوانستهند شتاهد یا قربانی به حساب آیند  -آنها تنها اجاز داشهند در اتهام
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جنایت از خود دفا کنند اما هرگز نمیتوانستتهند شتتاهد جنایهی باشتتند یا جنایهی بر
آنان رفهه باشتتد .این تفاوت در برخورداری از حقوق ایهامبخش کارآموزیِ استتهضماری
کریستتهف کلم شتتد .بین زمان ترک مادیرا در ستتاا  1406برای انجام مأموریت از
ستتوی پادشتتاهی استتپانیا و بازگشتتت به فانچاا به مدت شتتش روز در ستتاا  1406به
عنوان نای ایستلدنهی هند غربی 1،کریستهف کلم نس کُشی ای را در کاراوی آغاز
کرد که به مرد بسیاری از انسانهایی که در آنجا میزیسهند  -و تمدنها  -انجامید.
یک سد پس از توید کریسهف کلم  ،سنجهی نابودسازیها ،زیر پرچا خانواد ی
سلدنهی اسپانیا و صلی کاتوییک ،چنان برخی از مجریان آن را به دردسر انداخت که
آنان را به زحمتِ ستتاخهن بنیانهای پیچید ی فنری برای به بردگی کشتتیدن و رفهار
وحشتیانه با انسانهای دیگر برکشید« .مناقشهی وایادویید »2جایی بود که در آن مرز
بین مهمدن و وحشتی زیر پیگرد قرار داشتت .به مدت چند هفهه در وایادویید اسپانیا
منتارر ای بین دو طری در مورد رفهار با انستتتانها در آن ستتتوی اقیانو اطلس در
جریتان بود .در یتک ستتتوی منارر بارتویومه د یا کاستتتا  ،روحانی پیرو فرقهی
دومینینن ،نشتستهه بود که رستایهی کوتا ساا  1242او ،روایهی کوتا از ویرانگری
هند غربی ،خشتتونهی را شتتهادت میداد که او در دنیای نو شتتاهد بود .در آن ستتوی
منتارر خوان خینس د ستتتپویودا 3،یتک متدافع اُرتودُکسِ برحق بودن استتتپانیا در
کشتورگشایی نشسهه بود .دو سوی منارر  ،در وایادویید ،در این مورد ب ث میکردند
که آیا بومیان انستتاناند یا حیوان .موضتتو مورد ب ث نمام اننومیاندا 4بود ،گونهای
فناوری ماینیت استتهضماری زمین که گرو هایی از بومیان را میان زمینداران تقستتیا
1 Indies
کشورهای کنونی کاراوی که کریسهف کلم به اشهبا هندوسهان نامید و اسپانیا پس از آشنار شدن
اشهبا آنجا را به هند غربی تغییر نام داد.
2Valladolid
شهری در شماا اسپانیا
3فیلسوی و عایا ایهیات اسپانیایی.
4Encomienda System
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کرد و «آنتان را چون نیروی ذخیر ای نگهتداری میکرد» کته باید به مدت دو طوا
عمر برای زمینداران کار میکردند :ینی زمان زندگی خودِ بومیان ذخیر شتتتد برای
کتار و دیگر ،زمتان زندگی فرزندان آنها .ماینان زمین پذیرفهند تا آن نیروی ذخیر ی
کار را با فراها کردن کلا های زبان استتپانیایی و فرستتهادن آنها به مدرستتهی علوم
کتاتویینی ستتترپرستتتهی کنند و به حنومت استتتپانیا برای برخورداری از این نیروی
ذخیر ی کتار متاییتات بپردازنتد .در پتایتان منتارر  ،پس از آن کته یتا کاستتتا
انساندوسهی جهانشموا را به پژوهشخواهی فراخواند و سپویودا گفههای از ارسدو را
در دفا از اید ی خود بر این که بومیان «در ذات خود برد  ،نامهمدن ،بربر و ناانسان»،
هستتهند آورد هر دو طری ادعای پیروزی کردند .اما ،کشتتورگشتتاییها ادامه پیدا کرد،
اننومیانتداهتا پس از آن با قوانیننی کمی ستتتختگیرانهتر ادار میشتتتدند و زندگی
بومیان هاچنان بیارز شد .شیو های سپویودا اعماا میشد.
اما چرا منارر ؟ اخهلای نمر فلسفی در انسانیت مردمان بومی ،ها در مورد جایگا
آنان در جهانی بود که به دو نیمهی طبیضت و جامضه پار شتتد و ها در مورد شتتیو ی
حنومت کردن بر آنان بود .به ستتتخن دیگر منارر ای بود در مورد زندگیهای ارزان،
اصتتدلاحی که ما به کار میبریا تا اشتتار کنیا چگونه نما چیزهای ارزان دیگر  -به
ویژ کار و تیمارداری  -از را اعماا زور و ایدوویوژی کنهرا میشتتتود .میپذیریا که
این استهفاد از ارزان کمی با موارد دیگر مهفاوت استتت .بدون قدرت تصمیاگیری در
مورد این که چه زندگیهایی مها و چه زندگیهایی مها نیسهند سرکوب مردم بومی
یا پیروان مذه ها و حنومتهای رقی و مصتتتادر ی دانش ،منابع و نیروی کار آنها
امنانپذیر نبود.
هاترازهای مدرن موضتو های پیشگفهه در ب ثهای جاری پیرامون جسهارهایی
چون امنیتت ،جتایگتا مهتاجران و پناهندگان ،پافشتتتاری حنومتها بر برقراری نما
هنگامی که مجوز بهر برداری از منابع در مناطقی را صتتتادر میکنند که بستتتیاری از
مردمان بومی پیرامون آن منابع زندگی نامناستتتبی دارند ،جن های نفت و «خدرات
زندگیبنیادِ» توریستتا مدرن فراوانند .هاچنین ،این موضتتو ها که انستتانها باید به
دنباا امنیت و سترپناهی در برابر خدرات باشتند موضوعی تاز نیست .اما از آنجا که
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ستتترمایهداری از را {گستتتهر } مرزهای خود رشتتتد مییابد ،آرایشهای داخلی و
بینایمللی نیرو با اسهفاد از طبیضت برای تأمین پوا ،کار ،تیمارداری ،غذا و سوخت با
ایدوویوژیهای نژاد و حنومت و ملت ،به اضتافهی مصادر ها و ارز زداییهایی که در
این آرایش نیروها نهفهه استت ،همرا میشتود .زندگیهای ارزان با اسهفاد از دسهگا
مدرن نما اجهماعی به وجود میآیند .این جانها برای زیستبوم سرمایهداری بهشدت
مورد نیازند .امروز  ،قدرت صتدای این روایتها از جوامع انستانی و م رومسازیها ،در
شتتترایط ویژ ای که گرایشهای دوناید ترامپ در آمرینا ،ویادیمیر پوتین در روستتتیه،
رجت طیت اردوغتان در ترکیه و نارندرا مودی در هندوستتتهان از آن خبر میدهند،
اهمیت ویژ ای یافهه است.

معرفی زیستبوم جهانی
دیدگا های ما در مورد ستترمایهداری ،تأمین زندگی و هفت چیز ارزان ،بخشهایی
از چشتتااندازی هستتهند که آن را زیستتتبوم جهانی میخوانیا .زیستتتبوم جهانی در
ستتااهای اخیر چون راهی برای اندیشتتیدن در مورد تاریخ بشتتر در شتتبنهی زندگی
پتدیدار شتتتد استتتت .به جای آغازیدن با جدایی انستتتانها از شتتتبنهی زندگی ،ما
پرستشهایی طرح میکنیا در مورد این که چگونه انستانها  -و آرایشهای خشونت،
کار و نابرابری انسانها  -درون طبیضت جایگزین میشوند .سرمایهداری تنها بخشی از
یک زیستتبوم نیستت ،که خود یک زیستتبوم است  -مجموعهای از پیوسهگیها که
قدرت ،سترمایه و طبیضت را یکپارچه میکند .بنابراین ،وقهی مینویسیا زیستبوم -
جهانی  -و هاراسهه میکنیا این دو را  -ما به سنتهای دیرینتر «نمامهای جهانی»
روی میآوریا تا بگوییا ستتترمایهداری زیستتتتبومی را به وجود میآورد که ،با رانش
نیروهای بیپایان انباشتتت ،از را مرزهایش به پهنهی کُر ی زمین گستتهر مییابد.
بنابراین ،ستتخن گفهن از زیستتتبوم جهانی برای پیش کشتتیدنِ «زیستتتبوم جهان»
نیستت بلنه مدرح کردن ت لیلی است که نشان میدهد چگونه پیوسهگیهای قدرت،
تویید و بازتویید با اسهفاد از شبنهی زندگی کار میکنند .اید ی زیستبوم جهانی به
ما امنان میدهد تا مشاهد کنیا چگونه پیوسهگیهای خشن و اسهثمارگرانهی جهان
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در پنج ستد سرمایهداری ریشه دارند ،هاچنین چگونه این آرایشهای نابرابر  -حهی
آرایشهایی که امروز ابدی و مورد نیاز به نمر میرسند  -رخدادپذیر و در داِ ب رانی
بیسابقهاند.
ازاینرو ،زیست بوم جهانی ،چیزی بیش از نگرشی مهفاوتی نسبت به سرمایهداری،
طبیضت و آیند های احهمایی استتت .راهی را اراوه میکند تا مشتتاهد کنیا چگونه در
طوا تاریخ انستتانها م یطهای زیستتت و م یطهای زیستتت انستتانها را میستتازند.
دیدگاهی را بر ما میگشتتاید تا از آن بازبنگریا چگونه شتتیو هایی که در مدرستته در
مورد تغییر به ما آموز داد شتتتد  -تغییر زیستتتتبومی ،اقهصتتتادی و همهی دیگر
حوز هتا  -خود در ب رانهای امروزی مشتتتارکت دارند .اگر قرار باشتتتد رابدهی بین
نتامگتذاری و کنش را در جهتان درک کنیا ،آن دیدگا در رستتتیدن به چنین درکی
نقشتتتی حیتاتی دارد .جنبشهای عدایت اجهماعی زمان درازی بر «نام گذاری نمام»
پای فشرد اند زیرا روابط بین اندیشه ،زبان و رهایی برای قدرت روابدی ژری و اساسی
هسهند .زیستبوم جهانی امنان میدهد مشاهد کنیا چگونه مفهومهایی که بیچون
و چرا فرض میکردیا  -مانند طبیضت و جامضه – مشتتن ستتازند نه تنها به این دیی
کته این مفهومهتا زنتدگی راستتتهین و تتاریخ را پنهتان میکننتد بلنه از آنجا که این
مفهومها در پی خشتتونت استتهضماری و کردار ستترمایهداری پدیدار شتتدند .مفهومهای
مدرن طبیضت و جامضه در سد ی شانزدها در اروپا مهوید شدند .این مفهومهای بزرد
نهتنها در پیوسهگی نزدیک با سل ماینیت از دهقانان در مسهضمر ها و در اروپا شن
گرفهند بلنه هاچنین خود چون ابزاری برای سل ماینیت و نس کشی مورد اسهفاد
قرار گرفهند .دوگانهی طبیضت/جامضه برای کیهانشتتناستتی تاز ی مدرن بنیانی بود که
در آن فیا هموار ،زمان خدی و طبیضت بیرونی بود .این واقضیت که ما به طور مضموا
از چنین تتاریخ خونینی آگتاهی نتداریا  -تاریخی که در بر دارند ی بیرون راندنهای
مدرن پیشتینِ بیشهر زنان ،بومیان و آفریقاییها از دایر ی انسانیت است  -شاهدی بر
ررفیت چشتاگیر مدرنیهه در ایجاد فراموشتی نزد ما است .بنابراین زیستبوم جهانی
نهتنها مهضهد به بازاندیشتتی بلنه مهضهد به یادآوری استتت .بستتیار پیش میآید که ما
ویرانگری زندگی و م یطهای زیستتت از ستتوی ستترمایهداری را تنها به چپاواگری
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اقهصادی نسبت میدهیا ،در حایی که بخش عمد ی سرمایهداری نمیتواند به اقهصاد
کاهش داد شتود .به وارونهی کف زدن نئوییبراییسا برای خود ،کس وکارها و بازارها
در ایجتاد بیشتتتهر آنچه که چرخ ستتترمایهداری را میچرخاند بیتأریرند .فرهن ها،
حنومتها و مجموعههای علمی باید در کار باشتتتند تا انستتتانها را به فرمانبرداری از
هنجارهای جنستیت ،نژاد و طبقه وادارند .باید نقشهی جغرافیاهای تاز ای برای تأمین
منابع طراحی و ایمن شتد  ،بدهیهای انباشتت شتد باز پرداخت شد و سنهی رایج
پشتهیبانی گردد .زیستتبوم جهانی شیو ای را برای این بازشناسی ،برای یادآوری  -و
مشاهد ی نوینِ  -زندگیها و نیروی کار انسانها و جلو های دیگر طبیضت در شبنهی
زندگی فراها میکند.

زندگانیِ دیگر چیزهای ارزان
زیستتبوم جهانی در خود نوید امید دارد .شتناستایی شتبنههای زندگیسازی که
سترمایهداری به آنان وابستهه استت ،ها چنین به مثابه یافهن ابزارهایی مفهومی است
برای رویارویی با عصتتتر ستتترمایه .ما نیاز داریا تا با توستتتضهی راهبردهایی از ستتتوی
جنبشهای عدایتجویانه برای رویارویی با ب ران کُر ی زمین  -و جایگزینهایی برای
شتتیو ی کنونی ستتاماندهی طبیضت  -در بار ی بازتویید خلاقانه و گستتهر یافههی
شتتن های دموکراتیک زندگی بیندیشتتیا .به همین علت استتت که این جستتهار را با
ایتد هایی به پایان میبریا که میتوانند در را گشتتتاییِ تغییر وضتتتضیهی که در پیش
داریا ما را یاری رسانند.
دور به نمر میآید که یک م یط زیستت باوری کمرن  ،اگر نمریهی استتاسی آن
برپایهی اید ی تاریخی ورشتتنستتهه و دگرگونیناپذیر جدایی انستتان از طبیضت باشتتد،
بهواند تغییری ایجاد کند .مهأستفانه بستیاری از سیاستهای امروز بیچونوچرا گذار
جهان به چیزهای ارزان را میپذیرند .ب ران مایی گذشهه را به یاد آورید ،این ب ران با
از میان برداشهن مرز بین باننداری مضاملات خُرد 1و باننداری تجاری در آمرینا ایجاد
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شتتد .قانون گلا استتهیگااِ 1دوران کستتادی بزرد برای پیشتتگیری از مضاملاتی در
آیند  ،که در دههی 1032مسئوا فروبردن اقهصاد جهانی به سقوطی مارپیچی دانسهه
میشتد ،ستدی ایجاد کرد .ستوستیاییستتها و کمونیستهای آمرینا برای ملیسازی
بانکها کوشتید بودند و مجریان نیودی فراننلین روزویت این قانون را چون ستازشی
اطمینانبخش اراوه کردند .هنگامی که مضهرضتان ییبراا ستد ی بیستوینا بازگشت
قانون گلا  -استهیگاا را تقاضتا کردند آنان نیز به دنباا ستازشی بودند ،نه به دنباا
چیزی که تسلیا ماییهی ارزان شد بود :مسنن.
به همین گونه ،هنگامی که در آمرینا ات ادیهها درخواستتت دستتهمزد  12دیار در
ستاعت را برای کار دارند ،درخواستهی که ما پشهیبانی کرد ایا ،نگرشی کلاننگر برای
آیند ی کار حیتتور ندارد .چرا باید برای آیند ی کارگران تیمارداری و خدمات غذایی
اندک افزایشتی در حقوق دریافهی خواستهه شود ،افزایشی که زیسهن با آن به سخهی
امنانپذیر است؟ بهراسهی چرا باید مدرح کردن اید های ارجمندی انسان در پیوند با
کار ستتخت باشتتد؟ آیا نباید نه تنها رنجبری از کار بلنه فرصتتهی برای یاریرستتانی در
ستاخهن جهانی بههر خواستهه شود؟ اگرچه دویت رفا گسهر یافهه ،به پُر رشدترین
ستتهاِ درآمد خانوار در آمرینا تبدی شتتد و به  22درصتتد از درآمد خانوار در ستتاا
 2222رسید است ،اما بار کار زنان کاهش نیافهه است .بیتردید تقاضای سیاسی برای
آن که کار خانوار کاهش یافهه ،پادا داد شد و بازتوزیع شود آماج نهایی است؟
ما نیازمند آرزوهایی برای تغییری ریشتتهایتر از آنچه هستتهیا که ستتیاستتتهای
مضاصر اراوه میکنند .برای آوردن نمونهای دیگر ،توجه داشهه باشید که سوخت فسیلی
ارزان مدافضان خود را در میان اندیشتتند های جناح راستتت ،از هندوستتهان گرفهه تا
ایتایتات مه تد  ،دارد .ییبرااها در حایی که آیند ای فهوویهایی {نیروزایی نوری} 2را
1Glass-Steagall Act
قانونی در ساا  1033که بانکهای سرمایهگذاری و بانکهای مضاملات خرد را از یندیگر جدا کرد.
2 Photovoltaic
شیو ای برای تویید نیروی برق با اسهفاد از نور خورشید.
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پیشتنهاد میکنند ،اما به ستادگی مشنلات زیربنای مواد مضدنیای را که گزینهی آنان
به آن وابستتهه استتت از یاد میبرند .جنبش مواد غذایی هاچنان نستتبت به آنان که یا
بهتای مواد غتذایی را افزایش میدهنتد در حتایی کته بر فقر چشتتتا میپوشتتتنتد یا
جتایگزینهتایی را برای غتذا مهنتدستتتی میکننتد کته میگذارد فقر ،ایبهه با افزودن
ویهامینها ،ادامه یابد پذیرند باقی ماند استت .ایبهه تداوم ستیاست زندگیهای ارزان
را میتوان در بازگشتت خودبرترانگاری  -از روسیه و آفریقای جنوبی تا آمرینا و چین
 به نام «پاستتتداری از ملت» مشتتتاهد کرد .با توجه به داد های نمرستتتنجی مرکزپژوهش عقاید ملی دانشتتگا شتتیناگو  32درصتتد نستت انفجار زادآوری 1احستتا
نستبت به سفید پوسهان و 31

میکنند که ستیا پوستهان تنب تر /کاتر ستختکو
درصد نس هزار نیز چنین احساسی دارند.
با آن که نستتبت به خردورزی چندان خو بین نیستتهیا اما در کار ستتازمانهایی
که به تغییرپذیری بستیار بیشتهری در روابط اجهماعی میاندیشند خو بینی اراد را
مییابیا .بسیاری از این گرو ها پیشاپیش با چیزهای ارزان برخورد میکنند .ات ادیهها
درخواستتتت دستتتهمزدی بایاتر دارند .کنشگران تغییر اقلیا خواهان ارزیابی دوبار ی
روابط ما با انرژی شتتد اند و کستتانی که کار ناوومی کلاین را خواند اند درمییابند که
چیزهای بستیار بیشهری نیز باید تغییر کنند .کسانی که در کارزار مواد غذایی هسهند
خواهان آنند تا آنچه را که میخوریا و شتتتیو ای که آن را میپرورانیا تغییر دهند به
گونهای که همه تغذیهی خوبی داشتتتهه باشتتتند .ستتتازمان دهندگان کارگران خانگی
خواهان آناند که جامضه کار انجام شتتتد در خانهها و مراکز مراقبت بهداشتتتهی را به
رسمیت بشناسد .جنبش اشغاا خواهان آن است که کسانی که در خدر ضبط ملک و
م روم شتتتدن از ختانته هستتتهنتد اجتاز یتابنتد در ختانتههتای خود بتاقی بمانند.
زیستتبومشتناسان ریشهنگر میخواهند شیو ی اندیشیدن ما در مورد همهی زندگی
روی زمین تغییر کند .جنبش جان ستیاهان مها استت ،گرو های بومیان و کنشگران
حقوق مهاجران خواهان برابری و غرامت برای بیعدایهی تاریخی هسهند.
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هر یتک از این جنبشهتا میتواننتد برانگیزاننتد ی یک ی مهی ب رانی باشتتتند.
ستترمایهداری از مقاومت تأریر گرفهه استتت  -از شتتور های بردگان تا اعهصتتابهای
تود ای ،از انقلابهای ضداسهضماری برای براندازی اسهضمار تا سازمانهای حقوق زنان
و مردمان بومی  -و هموار توانستتهه استتت دوام بیاورد .با این همه ،جنبشهای امروز
همته در ارتبتاط بتا ینتدیگرند و همرا باها نوشتتتدارویی برای بدبینی اراوه میکنند.
زیستبوم جهانی میتواند در ایجاد پیوندها یاری رسان باشد.
ما را ح هایی اراوه نمیکنیا که به گذشهه بازمیگردند .ما با آییس واکر همدییا
که میگوید« :کنشگری کرایهای است که برای زیسهن در این کُر میدها» و اگر قرار
باشد زندگی پس از سرمایه داری ادامه یابد ،آن زندگی از را مبارزات مردمی به دست
میآید که برای آن میجنگند .ما اننار نمیکنیا که سیاستها اگر قرار است دگرسان
شتوند ،این دگرستانی از شرایط جاری زندگی مردم آغاز میشود .اما نمیتوانیا به دام
انهزاعاتی بیفهیا که سرمایهداری از طبیضت ،جامضه و اقهصاد تصویر کرد است .ما باید
زبان و ستتیاستتتهایی را برای تمدنهایی نوین بیابیا ،را هایی برای زندگی را از میان
تغییر وضتتضیهی که زیستتتبوم ستترمایهداری ستتاخهه و پرداخهه بیابیا .به همین دیی
استتت که در نهیجهگیری خود رشتتههای از اید ها را مدرح میکنیا که کمک میکند
جایگا انستانها را در طبیضت به وستیلهی رو هایی برای بازسازی شناسایی و با آن
ستازگار کنیا .ستنجش بیعدایهیهای سد ها اسهثمار میتواند پیوندهای انسان درون
شتبنهی زندگی را بار دیگر تقد بخشد .بازتوزیع تیمارداری ،زمین و کار به گونهای
که همه فرصتتهی برای یاریرستتانی به بهبود زندگیهای خود و زندگیهای زیستتتبوم
پیرامون خود داشتهه باشند میتواند خشونت انهزاعی را که سرمایهداری ما را به انجام
روزمر ی آن وامیدارد خنثی کند .ما برای این نگر اصتدلاح «زیستتبوم بازسازی»
را برمی گزینیا و آن را چون راهی برای دیتدن تاریخ و طبیضت اراوه میکنیا ،کردار و
تضهدی برای برابری و پیوندهایی بازاندیشی شد برای انسانها در شبنهی زندگی.

