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 اشاره
ی کتابی در دست ترجمه با همین عنوان گفتار و خلاصههزیر پیشی مقاله

ای مسههتقل تیییراا اندکی در آن به شهه ل مقاله آن یاسههت که برای ارا ه

 ام. مترجمداده
 

، حهی پس هاها به زمان نیاز دارد، کنشرعد و برق به زمان نیاز دارند، نور ستتتهار 

این کنش تاکنون از آنها دورتر و شنید  شوند. ا دید  شان، به زمان نیاز دارند تاز انجام

 انجامش دادند! خود هاست، با این همه آنهااز دورترین سهار 

  1بخش، در کهاب دانش شادی«مرد دیوانه»فردریش نیچه،  

 

ها، فناوری اطلاعات و هر سیمای ملت -یافهه، شتهرها، حنومت کشتاورزی استنان

اند. آن آمد اقبایی اقلیمی پیشدر عصتتتری طویانی از خو  دیگر جهتان متدرن، همه

اند. ستتتدر دریاها در حاا بایا آمدن استتتتا پایداری اقلیا در حاا روزهتا پایان یافهه

شتتناسی اندا تمدن در عصتری از زمینهای دما در حاا افزایشکاهش استتا میانگین

اند. ا را آنهروپوسن خواند پدیدار شد که هویوسن نام دارد. کسانی عصر نوین اقلیمی م

ها زندگی هوشتمند آیند  خواهد دانست ما به این مرحله رسیدیا زیرا بضیی از انسان

، ایهای هستتهههایی چون پرتوافشتتانی از بم ی فستتیلی را با افزودن شتتگفهیستیاهه

 اند.ها پر کرد های مرغهای صنضت نفت و اسهخوانپلاسهیک

ناپذیر و در ستتد ی بینیهد داد در یک ستتدر پیشآنچه که پس از این روی خوا

ها برای کُنش خود چه پذیر استتت. جدای از آن که انستتانبینیدیگر ستتراستتر پیش

کننتتد  و گیرغتتافتت »ی تغییرات وینا زمتتانتتهی بیستتتتتصتتتمیمی بگیرنتتد، ستتتد 

دانشتتمندان نمام زمین برای چنین  ی زندگی خواهد بود.در شتتبنه« ناپذیربازگشتتت

                                                      

رود و به آنان ی نیچه در جستتتهجوی خدا به میان مردم میمرد دیوانه بخشدانش شتتتادی در کهاب1 

.« اماما من خیلی زود آمد »کند: و اضافه می« ایا، من و شماخدا مرد  استت. ما او را کشتهه»گوید: می

 )م.(
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اصتدلاحی دارند که کمی خشک به نمر  1بَ رچرخشتگاهی استاستی در نمام زیستت

سانه از شنابومی که این دگرگونی زمینرستد: دگرگونی وضضیت. شوربخهانه زیستمی

هایی آفرید  که برای دریافت خبرهای این دگرگونی آن پدیدار شتتتد  استتتت انستتتان

ای ی نیچه با شتتتیو رد دیوانهخوبی مجهز نیستتتهند. به اعلام مرد خدا از ستتتوی مبه

 اجباریهمسان برخورد شد: اگر چه اروپای صنضهی رهیافت آسمانی را به شرکت شبه

توانستتت ی نوزدها نمیی ستتد ها کاهش داد  بود، جامضهدر مراستتا بامداد ینشتتنبه

پذیر دارد: برای وینا یک تصتتور قیا ی بیستتتجهانی را بدون خدا تصتور کند. ستتد 

 داری است.تر از تصور پایان سرمایهم تصور پایان جهان آسانبیشهر مرد

 ما، برای همراهی با عصر نوین، نیازمند دگرگونی در خردورزی خود هسهیا. 

شتناستانه استت تا به مشنلی در نامیدن عصر نوین بینی زباننخستهین کار باریک

ی یونانی برای ا)واژ  2ی این واژ ، آنهروپو خود، آنهروپوستتتن، توجته کنیا. ریشتتته

ند و اگونه که کودکان کودکها، همانبودن انسان گوید که تنها انسانبه ما می انسان(

استتت.  ی زمین شتتد مارها مار، ستتب  تغییر اقلیا و شتتشتتمین نابودی جمضی در کُر 

ی زمین راستتهی از پایان واپستتین عصتتر یخ در حاا دگرگون کردن کر ها بهانستتان

ها، همرا  با دگرگونی اقلیا رِ کمی بیش از نرخ زادآوری در طوا سد نرخ شنا اند.بود 

تر های کلمبیا، خویشاوندان درشتها در دشتتها، به مضنای پایان کار ماموتو چراگا 

پینر، در شتتترق آستتتیا و گوزن شتتتمایی غوا 3،هتا، جایگانهوپیهنو اورانت  اوتتان

ها حهی ممنن است تا حدودی مسئوا انسان در اروپا بود. 4،مگایوسِترو  جایگانهو 

ای خانهداد گازهای گ هزار ساا پیش، از را  برون 12سترشهن دوران سرمای جهانی 

   در ارتباط با کشاورزی، بود  باشند.

                                                      

1 Biosphere 

2 Anthropos 

3 Gigantopithecus 

4 Megalocerus Giganteus 



 4 ی هفت چیز ارزانتاریخ جهان در آیینه

توان داران بزرد تا حد نابودی آنان یک واقضیت تاریخی است اما نمیشنار پسهان

های نیاکان نامهمدنمان دانست. در راسهای کنشگری امروز را ی ویرانشتهاب و انداز 

ها نیستتت. بضیتتی از ها در طوا ستتد ی انستتان مانند از بین بردن ماموتکنش امروز 

تا  1چیز هستتهند، از جانداران بزرد ها در زندگی جاری در حاا کشتتهن همهانستتان

اب این که، با شتهابی صتد برابر بیشتهر از نرخ کشتهارهای گذشهه. ما در 2ریزجانداران

داری است، نمامی که تاریخ مدرن انسان از کنیا که آنچه تغییر کرد سترمایهب ث می

را  3ی عصتتر ستترمایهی پانزدها به بضد گستتهرد  کرد و بههر استتت برای آن واژ ستتد 

تنها داری و درک آن نهکار گیریا. اسهفاد  از این نام به مضنای جدی گرفهن سرمایهبه

ها با دهی روابط انستتانای برای ستتازماندی بلنه چون شتتیو چون یک نمام اقهصتتا

 ی طبیضت است. ماند باقی

ی هفت چیز ارزان ستتتاخهه دهیا چگونه جهان بر پایهدر این کهاب ما نشتتتان می

ی ای در جملهشتد  است: طبیضت، پوا، کار، تیمارداری، غذا، انرژی و زندگی. هر واژ 

دن این چیزها از توافقی دوجانبه به دستتت نیامد  بو ارزان. پیش چایش برانگیز استتت

تری از زندگی ی بزردای از راهبردها برای کنهرا شتتبنهستتازی مجموعهاستتت. ارزان

را به « چیزها»داران و چاپ ها، روحانیون، حساباستت. راهبردهایی که با کمک ارتش

ضت ها و هسهی طبیترین ننهه این است که هسهی انسانکنند. م وریچیز تبدی  می

پش تشتتوند. ی هفدهمی به یندیگر کوبید  نمیپینر بیلیارد ستتد های غواچون توپ

ای کند. این کهاب، با مضرفی شیو برانگیز میجو و کنشزندگی آن را نابستامان، سهیز 

د تا کندگی، ما را یاری میی زنها و شبنهاز اندیشه در مورد روابط پیچید  بین انسان

ی انستتان با رابدهکنیا داشتتهه باشتتیا و درک بههری از جهانی که در آن زندگی می

 ای دیگر سامان دهیا. ی زندگی را به گونهشبنه

ی ی دور ها در ستتیاهههای مرغپرد  به آن استتهخواناجاز  دهید چون یک پیش

 ها وی بین انستتاندارانه از رابدهمایهشتتناستتانه بازگردیا، یضنی به ردپایی ستترزمین

                                                      

1 Megafauna 

2 Microbiota 

3Capitalocene  
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هتتایی کتته امروز  مرغ  1گتتایو  گتتایو  دومستتتهینو .ی جهتتان، ترین پرنتتد رایج

کردیا تفاوت بستتتیار دارند. ی پیش مصتتتری میهایی که یک ستتتد خوریا با مرغمی

ی پس از جن  جهانی دوم برای به های فشتتترد ی کوشتتتشپرندگان امروزی نهیجه

ها تصمیا انسان .های آسیا هسهندگان مواد ژنهیک از پرندگان جنگ دست آوردن رای

ی فزایند تا ستتودآورترین گوشتتت پرندگان اهلاین مواد ژنهینی را به یندیگر بیگرفهند 

رود، در چند هفهه به بلوغ دشتتتواری را  میای بهشتتتد  را توییتد کننتد. چنین پرند 

شمار چشمگیری در سدر زمین پرورد  ای بزرگهر از مضموا دارد و در رسد، سینهمی

شتود )بیش از شصت میلیارد مرغ در ساا(. به این ارتباط چون نشانی از و کشتهار می

ا تا ترین گوشت در آمرینبینی شد  است که مرغ، رایجطبیضت ارزان بیندیشتید. پیش

ای به ترین گوشتتت در ستتراستتر جهان باشتتد. چنین پروژ ، رایج2222کنون، تا ستتاا 

وی کار بسیار زیادی نیاز دارد. کارگران صنایع ماکیان دسهمزد بسیار کمی دریافت نیر

شتتتود ستتتنت از هر دیاری که برای خوراکی از مرغ پرداخهه می 2کنند: در آمرینا می

 22ازای ستتاعهی اندرکاران این صتتنضت، بهشتتود و برخی از دستتتنصتتی  کارگران می

. به این مورد چون کار ارزان بیندیشتتید. در کنندستتنت، از کار زندانیان استتهفاد  می

برند، به درصتتد از کارگرانی که در خط تویید باا مرغ را می 68صتتنضت ماکیان آمرینا 

بضیتتتی از کارفرمایان در  کشتتتند.علتت تنرار پیچتانتدن و قدع کردن بتاا، درد می

گیرند و نپذیرفهن ادعای دیتدگی کتارگران خود آنهتا را بته ریشتتتخنتد میآستتتیت 

 12دیدگی برای کارگران کاهش ی آستتتی دیدگی امری رایج استتتت. نهیجهی آستتت

دیدگی است. این کارگران در دوران درصتدی دستهمزد آنان در د  سااِ پس از آسی 

ی حمایهی خود وابستهه هسهند، یضنی عاملی بیرون از مدار بهبود به خانواد  و شتبنه

قشتتی م وری دارد. به این کار چون تویید که برای تداوم شتترکت آنان در نیروی کار ن

ی هاکند از را  قیمتتیمارداری ارزان بیاندیشتتید. خوراکی که این صتتنضت تویید می

کند و ی ت وی  به مشتتهری، شتتنا ها را ستتیر میهای پیاد  و ستتوار ارزان، در م  

ی ها خود به طور نسبکاهد. این راهبردِ غذای ارزان استت. این مرغنارضتایهی را فرومی

                                                      

1 Gallus gallus domesticus 
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آنان هر یک تنها یک شنا دارند و مانند گاوها گاز  -ستها کمی در تغییر اقلیا دارند 

شتتتوند که به مقدار های بزرگی پرورد  میستتتاین اما آنها در -دهند مهان بیرون نمی

ِی ی رد پای کربنزیادی سوخت برای گرم کردن نیاز دارند. این خود بزرگهرین فزایند 

توان بدون مصری مقدار زیادی گاز پروپان مرغ ارزان ت. نمیصتنایع ماکیان آمرینا اس

با های فرآوری شتد  خدرهایی دارد اما تویید کرد: انرژی ارزان. فرو  تجاری این مرغ

مایی آستتان و دسهرسی مادی به زمینی  تأمینبر همه چیز، از  واگذاری امهیاز و یارانه

طور عمد  در چین، برزی  و به –شتتود ها کشتتت میکه در آن خوراک ستتویای مرغ

ی عمومی برای وکارهای کوچک، از آن خدرها به هزینهتا وام برای کستتت  -آمرینتا 

شتود. این یک سیما از پوا ارزان است. سرانجام، کاربرد منافع خصتوصتی کاستهه می

متاننتد زنتتان،  -هتای حیوانی و انستتتانی درپیِ شتتتوونیستتتا علیته گرو متداوم و پی

هر یک از این شش چیز ارزان  -پوسهان و مهاجران ودسهان، رنگینها، فراستهضمارزد 

 -بوم نیاز به یک عنصر پایانی دارد پذیر کرد  استت. پابرجا کردن این زیستترا امنان

کنند. ها در هر گام از این فرایند مقاومت میهای ارزان. با این همه، انستتانجان قانونِ

حیوانات آنها منبع مواد ژنهینی برای پرور  هتای از مردمتان بومی گرفهته، کته گلته

کنند، تا کارگران صتتنایع ماکیان و تیمارداران که حیوانات صتتنایع غذایی را فراها می

رسمیت شناخهه شدن و پشهیبانی را دارند و تا آنان که علیه تغییر اقلیا درخواست به

بیضت، پوا، کار، هتای اجهماعی پیرامون طکننتد. مبتارز می استتتهریتت مبتارز و واا

های ماکیان عصر سرمایه را آماج گرفهه، ها، که اسهخوانتیمارداری، غذا، انرژی و جان

ی عصتتر نوین نه صتتنایع خودرو یا ترین نشتتانهی این استتت که نمادیندهند نشتتان

 مرغ است.  1ناگتهای هوشمند، که مکتلفن

ی پر از ُسِس باربینیو ستویا را در یک رری پلاستهین -آنگا  که م صتویی از مرغ 

ستتپریا. با این همه رد گفهه را به فراموشتتی میهای پیشی موضتتو بریا، همهفرومی

و چون  -هتتایی کتته آن را ایجتتاد کردنتتد مرغ پس از انستتتان فستتتیلی یتتک تریلیون

ماند. به همین دیی  استتت که ما داستتهان انستتان، باقی می -گذاری مستتیر آنان نشتانه

                                                      

1 McNugget 
 دونایدزای مکهای زنجیر ی مرغ سوخاری رسهورانیقمه
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ه این کُر  را تغییر داد چون تتاریخ کوتتا  جهان مدرن عرضتتته طبیضتت و نمتامی کت

ی دارویی در برابر فراموشتتتی. امتا، این کهتابِ کوچک تاریخ همهکنیا: چون نو می

دهند چرا جهان به جهان نیستتتت. این کهاب تاریخ فرآیندهایی استتتت که نشتتتان می

ه ی آن است کنند بینیا. داسهان این هفت چیز ترسیا کای استت که امروز  میگونه

ید، ی زیر انجامهایی چون نقشهداری چگونه گسهر  یافت و به پیدایش نقشهسرمایه

ی زمین بیرون از دهد چگونه تنها قستتتمت کوچنی از کُر ای که نشتتتان مینقشتتته

 ی قدرت اسهضماری اروپا قرار گرفهه است.گسهر 

 
  

چیستتت. نخستتت  ارزاندر این کهاب به دقت نشتتان خواهیا داد که منمورمان از 

کنشی ای از هاباید این موضو  را توضیر دهیا که، نه رفهار طبیضی انسان، بلنه گونه

  ها و جهان زیسهی و مادی آنها ما را به شرایط کنونی کشاند  است.بین انسان

 

 داریز سرمایهراهنمایی کوتاه بر انسان و طبیعت پیش ا
اند یک بازی ها رفهار بدی با طبیضت داشتتتههافستتتو  خوردن بر این که انستتتان

ساا  0222، را چنین کرد  و زمانیکریهیا  افلاطون در گفت و شنید باسهانی است. 

ی پیرامون آتن جنگلی بود، پیش از زمان خود، توصیف کرد  که در آن زمان م دود 
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شتد که ماینیت اشتهراکی داشهند و به طبیضت نگهداری می ارجمنداز ستوی مردمی 

همگنان او به طبیضت گوید، گونه که او میورزیدند. آنعصران او عشق میبیشهر از ها

ها را از درخت خایی کرد  بودند. روایت افلاطون روایت تاریخی احهرام نگذاشتتهه و تپه

اشهری است. ت لی  ما نه بر کمبود از آتن پیش -و کا و بیش نادرسهی  -گرایانه آرمان

احهرام به طبیضت بلنه بر آنچه تنیه دارد که، بر حستتت  اتفاق، هنگامی پیش آمد که 

ای تمدنی از غرب آستتیا ب رانی اقلیمی، اجهماعی و بیماری را گذار حاشتتیهیک خراج

 ا، ازکنیداری آغاز میتجربه کرد. ما داسهان خود را از چند سد  پیش از طلو  سرمایه

های آستتیای مرکزی و شرقی ها و تمدنجایی با آرزوهایی برای دستت یافهن به رروت

 اما فقیرتر از آنها تا آن زمان، زمانی که هوای مناس  شرایط آن را فراها کرد. 

 کنیا.ما از اروپای فئوداا آغاز می

 یتا دهه 022ی های میانی یک ناهنجاری اقلیمی بود که از دههگرمتای ستتتد  

های کاشت ها ملایا و فصتت در اقیانو  اطلس شتمایی ادامه داشتت. زمستهان 1222

وکار به ستتتوی شتتتماا و بایا گستتتهر  یافت: در جنوبِ نروژ طویانی بودند. کشتتتت

های بایا دست، از آیپ تا ها و سرزمینهای غلات به کو ها جوانه زدند و مزرعهتاکسهان

 02 -ا در اروپا بایا گرفت، نزدیک به سه برابر هاستناتلند، دامن کشتیدند. شمار انسان

به  1322ی جمضیت انگلسهان حدود دهه ی نها.ی پس از سد در پنج سد  -میلیون 

ی هفدها به آن ستدر نرستید. مازاد کشاورزی اوج خود رستید و دیگر تا پایان ستد 

رشد  سها 14ی حهی بیشتهر رشتد کرد. شهرها همه جا روییدند و تا رسیدن به سد 

کرد. چنین بیرون از بخش کشتاورزی کار می -پنجا شتاید یک -ای از جمضیت یابند 

ی های صلیبرسانِ اشههای قلمروافزایی شد. جن ی خود سوخترونقی نستبی به نوبه

، رروت 1202ند: عملیات بستیار سودگرایانه و نمامی شد  که، از ساا ای آنیک نمونه

ی شرقی را آماج خود گرفت. این عملیات با اقدامات دیگری برای کشورگشایی مدیهرانه

ی بضد، در شتتن  دادن به دنیای همرا  شتتدند که از آن میان دو عملیات، چهار ستتد 

ی جزیر گیری مستتتی ی شتتتبهمدرن نمودی بزرد یافهند. نخستتتهین کارزار بازپس
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با  3هاو آراگونی 2هاکاسهیلیشتود. بود که شتام  استپانیا و پرتقاا کنونی می 1ایبری

و  -راندن حاکمان مستتلمان را آغاز کردند های صتتلیبی پسنخستتهین موج از جن 

ین مأت خراجبا بسهن  پس از کشتورگشتایی های یشتگرکشتی خود راصتلیبیان هزینه

تر یرکانهعملیات دوم ز. داری اسهضماری شدگی سرمایهکه پس از آن ویژ کاری کردند،

ی گیرانهترین ویژگی فئوداییسا ررفیت گسهر  بسیار زیاد و پیتر بود. مهاو نیرومند

بدون برخورداری از قدرت مرکزی بود. فئوداییسا برای رسیدن به این آماج  هانونشین

هاردها، ی چترین نیرو. با رسیدن به سد رگشاوکار بود یضنی به کشتومهنی به کشتت

های اروپایی را دربر گرفت، تغییری بنیادی و افزایشی ی زمینسوم همهکشاورزی یک

ایی پیش زدشتش برابری نسبت به پنج سد  پیش از آن. بیشهر این گسهر  با جنگ 

  رفت.

، سوار بر 1222ی های میانه، پیرامون دههاروپای فئوداا تا اوج دوران گرمای سد 

ها شتتد. پس از ستتد  -تر و مرطوب -پیش تاخت، زمانی که اقلیا ستتردتر موج گرما به

ه تر برای درها کوبیدن تمدنی کامنیت نستتبی غذایی، ق دی، با نیرویی بستتیار بزرد

های باران 1312 می کلی مهفتاوت عتادت کرد  بود، بتازگشتتتت. در ما بته هوایی بته

فشتتان کو  کاهاروا در زیاندنو، ستتراستتر اروپا را شتتدیدی، شتتاید به علت فوران آتش

آسا با گزندگی آغازین سرما ها تا ما  اوت، هنگامی که بار  ستی فراگرفهند. این باران

های پیش از آن کمهر شتتد  پایان یافت، آرام نگرفهند. م صتتویات کشتتاورزی در ستتاا

چنان که م صتتوا ستتاا بضد. در ها -آمیز بود فاجضه 1312ا ستتاا بودند اما م صتتو

ی اروپا از ق دی درصتتتد کاهش یافت. قار  22های پس از آن جمضیت اروپا تا ستتتاا

 رهایی نیافت. 1322تا ساا  -خوانند گونه که مورخان آن رامیآن -بزرد 

                                                      

1 Iberia 
2 Castilians 

 .قوم چیر  در اسپانیای آن زمان

3Arogonese 
 ساکنان سرزمین آروگون در اسپانیا. 
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ک شد  بودند، اگر چه مضاصران آن دوران آگا  نبودند، آنها وارد یک عصر یخ کوچ

های پذیریپایان یافت. عصتتتر یخ کوچک آستتتی  10ی دورانی کته تنهتا در ستتتد 

فئوداییستتتا را عریتان کرد. برای نمونته، نمتام توییتد غذای آن تنها زمانی خوب کار 

پذیری فئوداییسا به طور عمد  به علت آن باز بود. آستی وداکرد که اقلیا دستتمی

هرا کرد که در آن اربابان کنای کار میی طبقاتیبات ویژ بود که نمام فئودایی با ترتی

کردند. اربابان شاهد رشد رستمی زمین را در اخهیار داشهند و دهقانان آن را ِکشت می

توانستتتهند مازادی فزایند  اما با بازدهی ی جمضیتت دهقتانتانی بودند که میفزاینتد 

آرام فرستتتایش یافهه بود اما  ها آرامکاهند  تویید کنند. باروری خاک در طوا ستتتد 

ی ماند ی باقیبخشتتتی از این فرستتتایش از را  افزایش جمضیت دهقانان، که شتتتیر 

وهوا تغییر شتتد. زمانی که آبکشتتیدند، پوشتتاند  میها را بیرون میهای م دود زمین

 ای که با تشدید از سویها را در پی آورد، زنجیر ای از کاسهییافت، این تغییر زنجیر 

 ها نفر شد. ی زمین سب  گرسنگی و مرد میلیوننمام طبقاتیِ فرسایند 

 اصوا جمضیتی خوبی با هشتدار مایهو  در رستتایهتوضتیر این ب ران تمدنی به

راستتتهتا استتتت: جمضیت زیاد بود و غذای کافی برای آنها وجود نداشتتتت. به زبان ها

گذاشتتتهه و شتتتمار مردمانی را که  تأریرتر، تغییر اقلیا بر ررفیت ت م  اروپا متدرن

م صتتوا شتتد  در نمام فئودایی باقی بمانند کاهش داد. اما  توانستتهند با زمین کامی

 یابند. راست آنی حنمرانی، افزایش یا کاهش میهای ت م ، با توجه به شیو ررفیت

 ی قدرت بود. در واقع مایهو  کمهرمسأیه -چنان که اکنون آن زمان ها - مستأیهکه 

دهد. اربابان فئوداا پوا نقد یا غلاتی را را توضتتتیر می مستتتأیهاز کتارا مارکس این 

آستانی انبار شتد  یا به بازار عرضتته شود. آنان ینسر  توانستت بهخواستهند که میمی

آمد مصری کرد  ی خاک به دست میمازادهای ناچیزی را که با بیرون کشتیدن شیر 

دهقانان، در  گذاشهند.وبار  در کشتاورزی باقی میگذاری دو مقدار کمی برای سترمایه

ای از م صتتتویات کشتتتاورزی که شتتتام  نبودن قدرت اربابان، ممنن بود به آمیخهه

شتد روی آورند و شاید به این ترتی  مشن  غذا را م صتویات باغی در کنار غلات می

را کردند. در مورد شتتمار جمضیت باید گفت تشتتنی  خانواد  و رشتتد جمضیت ح  می

 ایی مجموعهکند بلنه این موضتتو  بر پایهای برای زادآوری تضیین نمیعام  جاودانه

گونه یابد. هماناز عوام  تاریخی شتتام  فرهن ، طبقه و فراها بودن زمین شتتن  می
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نوشتتهه است، گذار به  1که گای بویا در ارر کلاستیک خود در مورد فئوداییستا نورمن

، همرا  با قدرت و خودمخهاری بیشتتتهر دهقانان برای های گوناگون کار بر زمینرو 

داد تا سه های میانه اجاز  میآن که چه چیزی بنارند و پرور  دهند، به اروپای سد 

بندی و صتتتورت برابر جمضیتت خود را غتذا بتدهتد. امتا چنان گذاری هرگز روی نداد

را  خود را  1340آسا در ساا ی مردفئوداا، افهان وخیزان، تا دریافت واپستین ضربه

 ادامه داد: مرد سیا .

های میانه با سیمایی تنید  سر برآورد. ساخهارهایی که سد  یاروپا از دوران گرما

کردند ی دهقانان و شتتتهرها فراها میی دوم غتذای کتافی برای تغتذیهاز آغتاز هزار 

ز جمضیت به ای ای رشد یابند تغییر اقلیا سازگاری یابند و در نهیجه یایه بانهوانسهند 

های ی یازدها از گورسهانی سد های نبشِ قبر شد بدنستوتتغذیه کشتاند  شتدند. 

ی ستتیزدها از تندرستتهی بههری برخوردار بودند. های ستتد انگلستتهان نستتبت به بدن

ها های اروپاییان را در برابر بیماریه بدنهای میانکمبود غذا در پایان دوران گرم سد 

پذیری را آخر زمانی کرد. این بیماری، با پذیر کرد و مرد ستتتیا  این آستتتی آستتتی 

سازی، بین یک سوم تا نیمی از جمضیت اروپا ی میانی جهانیی سد استهفاد  از نسخه

حاا  درسازی جا شتهرنشینی و تجاریوبیش همهی زندگی پاک کرد. کارا از صت نه

های کشتانیدن جمضیت بیشهری به شهرها و کشید  شدن شهرهای بیشهری به شبنه

های تجارت که کایا و پوا را از شتتتانگهای به ستتتیستتتی  حم  تجارت بود. شتتاهرد

ای مه د اَبَرقار « ی بیماریحوضتتچه»کردند، همرا  با آن آستتیا و اروپا را در یک می

 ساخت.

به سیسی  و سه ما  پس از  1340در اکهبر ساا  -با رستیدن مرد سیا  به اروپا 

ی دهند تواند نشانفئوداییستا از ها گستیخت. آن از ها گستیخهگی می -آن به ژنو 

 هاییدهند و چگونه پویاییهای بزرد چگونه روی میاین موضو  مها باشد که ب ران

                                                      

1 Norman Feudalism 
ای جدید از فئوداییستتا را در بریهانیا مضرفی پس از پیروزی گونه 1288ویلیام پادشتتا  انگلستتهان ستتاا 

ی نورمن ی خویش و یردهای خانواد های یردهای ساکسون را مصادر  و به اعیای خانواد کرد. او زمین

 کرد  بودند اخهصاص داد. که به پیروزی او کمک



 02 ی هفت چیز ارزانتاریخ جهان در آیینه

اری از مانند بسیکنند. فئوداییسا چون اقلیا و جمضیت را با اقهصاد و قدرت درگیر می

همرا  با خود داشتتت.  1بومیهای کشتتاورزی گرایش به فرستتودن روابط کشتتتتمدن

ا، کشاورزی از نیروی کار بیشهری اسهفاد  های فئودادهیافزایش جمضیت در ستامان

ی های هرز به وستتتیلهکرد و با نیروی کار بیشتتتهر در زمین، فرایند از بین رفهن علف

پرور  م صویات نیازمند مراقبت بیشهری شد. سرازیر هه و جانوران کوچک از بین رف

 -های کشتاورزی مشن  ساخهار طبقاتی فئوداییسا را ح  ننرد کردن مردم به مزرعه

های فرسودگی فئوداییسا از ساا و تنها ستب  فروپاشتی آن شتد. در انگلستهان نشانه

ر از تانان، که پیشرژیا غذایی دهقآشنار بود. نیا سد  ماند  به ق دی بزرد،  1202

رفت، رو به زواا گذاشتت. م صتوا غلات کاهش یافت و مصری مقدار عادی فراتر می

 درصد کاهش یافت. 14 -بخش اصلی رژیا غذایی دهقانان  -ی غلات سرانه

به بضد  1002ها تنها به دیی  گرسنه ماندن مردم نیست. )از ساا فروپاشتی تمدن

تر کسی میلیون نفر بود ، با این همه کا 622بیشهر از تغذیه سوت شتمار مردمان دچار

آیند می رو پیشآورد.( گذارهای بزرد تاریخی از آنستتخن از پایان تمدن به میان می

کند. قدرتمندان، حها هنگامی که دیگر کار نمی« وکتار بته رو  جاریکستتت »کته 

چستتبیدن به ی خود را برای واقضیت به شتتن  بنیادی در حاا تغییر استتت، شتتیو 

 یاروپای فئوداا نیز چنین بود. مرد ستتیا  تنها یک فاجضه راهبردهای ستتنهی دارند.

ی فئوداا را نیز دچار نوسان کرد. جمضیهی نبود. این رویداد ترازمندی نیروهای جامضه

چنین برای بازتویید قدرت اشرای، وابسهه به فئوداییسا، نه تنها برای تویید غذا، که ها

زنی خود خواستتهار جمضیت داری قدرت چانهاستتت. اشتترافیت برای نگهرشتتد جمضیت 

دهقانیِ به نستتبت بزرگی بودند. از نگا  آنان، رقابت دهقانانِ بستتیار برای زمین بههر از 

های تجارت وتاز مرد سیا ، شبنهرقابت اربابان در جستهجوی دهقان بود. اما با تاخت

ای های تود ری نبودند، آنان به حاملان شور ی بیمادیگر تنها انهقاا دهند  و مبادیه

های دهقانی، کا وبیش یک شبه، دیگر اموری م لی نبود  و به تبدی  شتدند. شور 

ها این خیز  1340خدراتی پُردامنه برای نما فئودایی تبدی  شتتدند. پس از ستتاا 

                                                      

1 Agroecologyical 
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انه: از کار بودند به یک ب ران زم1گستتهرهایی نمامآنها پاستخ -ای نو شتدند وارد زمانه

 افهادگی بنیادین مندق فئوداییسا برای قدرت، تویید و طبیضت.

ی تر در آسهانهناپذیر را به نمامی وارد کرد که خود پیشمرد ستیا  تنشی ت م 

 امانی بود که ازی جن  طبقاتیِ بیگستیخهگی بود. اروپای پس از طاعون صتت نهازها

های ا فلورانس جریان داشتتت. درخواستتتی ایبری و از یندن تجزیر بایهیک تا شتتبه

های بودند که دهقانان برای کاهش ماییات و بازگشتت به حقوق سنهی خود درخواست

ها و اشتتترافیت توانستتتهند ت م  کنند. گرچه شتتتاهان، بانکحتاکمتان فئوداا نمی

ها، ها را بپذیرند اما در همان حاا، با وجود بیشهرین تلا توانسهند این درخواستنمی

داری گهگرانه برای نگذاری سرکوبتوانستهند نما پیشتین را نیز بازگردانند. قانونمین

ستازی دوبار ، پاستخ آنها به مرد سیا  کار ارزان، از را  کنهرا دستهمزد ارزان یا برد 

بود. نخستتهین قانون، فرمان و قانون کارگران انگلستتهان بود که در پاستتخ به نخستتهین 

ستن  امروزی چنین پاسخی این (. ها1340-21درآمد ) کشتهار مرد ستیا  به اجرا

ی کارگری دشوارتر شود. اررات گیری بیماری ایبویا ایجاد ات ادیهخواهد بود که با همه

ار به وکتغییر اقلیا بر نیروی کار برای اشترای اروپا، که خود را برای نگهداری از کس 

آنان کا و بیش ینستتتر   رو  جاری فرستتتود  کردند، به مقدار زیادی روشتتتن بود.

داری دوبار  برقرار شتتنستتت خوردند. هیا کجا در اروپای غربی یا مرکزی نمام ستتری

نشتد. دستهمزدها و اسهانداردهای زندگی دهقانان و کارگران شهری به شنلی اساسی 

ی کلی بهبود یافت، بهبودی که برای جبران خستتارت ناشتتی از کوچک شتتدن انداز 

رچه این بهبود برای بیشتتهر مردم نضمت بود اما ستتها یک اقهصتتاد کفایت داشتتت. اگ

درصتد اروپا از مازاد اقهصتادی کاهش یافت. نما کهن شتنستهه شد  و قاب  بازسازی 

 نبود. 

ها پدیدار شد. طبقات حاکا کوشیدند نه تنها داری از میان این شتنسهگیسترمایه

ر فزایند. آسیای شرقی رروتمندتر بود بنابراین، اگنند بلنه آن را بیمازاد سابق را بازگردا

                                                      

1 System-wide 
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را تجربه کردند اما آنها  1بومیزیستتتت -هایی اجهماعی چه حاکمان آنجا نیز آشتتتوب

زدایی و کمبود منابع بر مبنای شتتترایط هتایی یتافهند تا با آشتتتفهگی، جنگ شتتتیو 

ی زندگی را ی انستتتان با شتتتبنهحلی که رابدهرا  گذاری خود ستتتازگاری یابند.خراج

اا بیش از همه در پرتغ -ی ایبری پیدا شد جزیر بازآفرینی کرد از سوی اشرافیت شبه

های چند ها و جوامع آنها، در تیادی پانزدها این پادشتاهیو کاستهی . با پایان ستد 

نه پرداخهه های کشتتورگشتتایاجزیر ، به جن های مستتلمان در شتتبهای با قدرتستتد 

ها به شتتتدت ی کارزارهای نمامی خود در این جن هزینه تتأمینبودنتد. آنتان برای 

وابسهه به پشهیبانان مایی ایهاییایی بود  و در نهیجه پرتغاا و کاسهی  با جن  و بدهی 

ی تغییر شن  یافهه بودند. ترکیبی از بدهی جنگی و نوید رروت با پیروزی برانگیزانند 

در جزایر قناری و مجموعه جزایر  -وتتازهتای اقیانو  اطلس بود نخستتتهین تتاختت

را  ح  بدهی جنگی جن  بیشتتتهر و بازپرداخت آن منافع استتتهضماری در  2متادیرا.

 هایی در مرزهای تاز  بود.سرزمین

 

 مرزهای آغازین
کلی مهفاوت در پیش گرفت. پیش از آن، هموار  ای بهاسهضمار مدرن آغازین شیو 

 های جدیدهای مرکزی به گسهر  نونشینشتدگی جمضیت در سترزمینانبو افزایشِ 

رو زیرو 1402ی پس از ایگو در دو ستتتد انجتامید  و در پی آن تجارت آمد  بود. این 

دهی رروت کلان شتتهری تبدی  شتتوند. مندق رفهند تا به بنیاد ستتامانشتتد. مرزها می

ار ای ایگوهای اسهقربه شن  ریشه آمد،جمضیهی و جغرافیایی تمدنی، که در پی آن می

ها را کردنتد. رروت متایی این کشتتتورگشتتتاییی پیش را دگرگون میی هزار یتافهته

ی پیشین پرتغاا بود ی دورافهاد پذیر کرد. در آغاز، در آزمونی در یک مسهضمر امنان

های دنیای مدرن گردآوری شتتتد، در تویید ینی از نخستتتهین که بستتتیاری از ویژگی

 داری: شنر. ات سرمایهم صوی

                                                      

1Socioecological 

2 Madeira 
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ی کوچنی در شماا آفریقا های آتش جهان مدرن در جزیر ینی از نخسهین زبانه

نمامی نوین برای تویید و توزیع غذا شتتن   1482ی روشتتن شتتد، جایی که در دهه

 422تر از ای کوچک، ملوانان پرتغایی برای نخستتهین بار جزیر 1410گرفت. در ستاا 

 یجزیر »ا در غرب کتازابلاننا دیدند که آن را ایلیا دا مادیرا، کیلومهر( ر 844متایت  )

ی ونیزی، استلی ویا کادامسهو، در ساا ، نام نهادند. جهانگرد و تاجر برد «جنگ  چوب

پوشتتتید  از  جتا حهی یتک فوت از زمین نبود کته تمتاماًدر آن»گزار  کرد،  1422

شتتد در جزیر  شتتواری میبه د 1232ی با رستتیدن به دهه «درخهان بزرد نباشتتد.

درخهان در مادیرا دو مرحله داشتتتت. نخستتتت بریدن  1بُریدرخهی پیتدا کرد. تمتام

ی بود. در دهه ستازی سودآورستاخت کشتهی و ستاخهماندرخهان برای استهفاد  در 

جنگ  یخت شد  به زمین کشاورزی تبدی  شد  و فرسهادن م صوا گندم آن  1432

زداییِ پرماجراتر برای استتتهفاد  از درخهان له، جنگ به پرتغاا آغاز شتتتد. دومین مرح

 چون سوخت تویید شنر بود. 

ی شتنر را دوست دارند. از زمان داران مز و بیشتهرِ پستهان2هاها، نَخُستهیانستان

شناخهی ساا پیش از میلاد، انسان به نیازهای زیست 8222ی نو، کشف شنر در گینه

ی اوجی دارد، هنگامی خود برای استهفاد  از شنر پی برد  است. برداشت نیشنر نقده

 شود واما آن زمان نیشنر سهبر می -ی شتیرین استت که نیشتنر آماستید  از شتیر 

ساعت فرصت هست تا بیشهرین  46بریدن آن مشن  است. پس از بریدن نیشنر، تنها 

 کند. پس گیا  آغاز به پوسیدن می از آن ی آن بیرون کشید  شود.شیر 

اری که کند، کهای گیا  نیشنر شهاب در تویید شنر را ضروری میبنابراین، ویژگی

کرد. به همین دیی  است هزار ستاا تویید آن را به مقدار زیاد دشتوار میبه مدت یک

، هنری سوم }پادشا  انگلسهان{ 1288در ساا »کند که، که سیدنی مینهز گزار  می

از شتهردار منچستهر خواستت تا برای او از بازار بزرد منچستهر سه پوند کیک کیلو و 

گرم[ شنر خریداری نماید، ایبهه اگر خرید شنر در چنین مقدار بزرگی از تاجران  422

                                                      

1 Clearcuting 

2 Primate 
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کار « شدپذیر باتویید آن به ینبار  امنان»افزایش شنر به مقداری که  «پذیر بود.امنان

رفت. شتتخی های تویید یک خانواد  فراتر میم دودیت آستتانی نبود. شتتخی باید از

ها و کرد. برای نمونه، ایرانیگذاری میهای نو ستتترمایهبتایتد در رو  فنی و فنتاوری

های بزرد مسلمان، کشف کردند که پها  )کربنات ها، در میان تمدنآفریقای شمایی

ی نندریهین شنر از اسبههر تری تویید کند:های شنر شفایتواند کریسهااپهاسیا( می

ایی هاما نیاز به تجربه ویژ  هو  آن را داشت.مصر بود و بیهود  نبود که هنری سوم به

 کارهایی برای تویید بسیار بیشهر ابدا  شود.را تاز  در کار، طبیضت و تجارت بود تا 

(، نیشنر را به 1280 -1320ی چهاردها شا  جیمز دوم، پادشا  آراگون )در ستد 

ی مسلمان خُبر  در هنر تویید شنر را ی ایبری برد  و همرا  با آن یک برد جزیر شبه

های آیمانی مانند مایی از ستتوی بانک تأمین، با 1422نیز به جزیر  برد  بود. به ستتاا 

ای نزدیک واینسیا به های اجار با کشت آن در زمین و 1شتافتریونزبرگر هندیزگست 

اما  د.شی ترکیبی از بردگان و کارگران آزاد، شتنر به صورت تجارتی کشت میوستیله

های ای برای آن وجود داشت. در دههاین م صتوا همچنان کمیاب ماند و بازار تشنه

به کشت ان صاری کشاورزان مادیرا دیگر گندم نناشهند و به جای آن  1402و  1482

ر آغاز شهاب گسهر  یافت، دنیشنر روی آوردند، نیشنرِ بسیار بیشهر. مرزهای شنر به

 نو.های بستتتیار بزرد به دنیای های دیگر اقیانو  اطلس، ستتتپس در انداز به جزیر 

ها را م صتتویی درخت خرما و ستتویای امروزی، جنگ نیشتتنر نیز، مانند کشتتت تک

ی جانداران کرد و ستتتبت  جل  شتتتهابند را فرستتتود  می کرد، ختاکبُری میتمتام

  شد.رسان میآسی 

تویید شتنر، برای شتهاب یافهن، باید بازسازماندهی شد  و کارها به شن  جداگانه 

شتتد. آشتتنار استتت که ی کارگران مخهلف انجام میتر به وستتیلههای کوچکدر انداز 

ش   اند بهوانندنر فرسود  شد ممنن نیستت کارگرانی که در طوا روز با بریدن نیشت

ها کمک ی خوبی داشهه باشند. مدیریت نو و فناوریبه کار تویید شنر بپردازند و بازد 

ی هاون( در های بزرد هاون و دسهه)دسهگا  2کردند تا تویید شنر از آسیاب غلدنی

                                                      

1 Ravensburger Handelsgesellschaft 

2 Edge Runner Mill 
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و تویید در حجا زیاد  1تر دو غلدنیهای بزرد پیشرفههواحدهای کوچک به آستیاب

ها پیش از آن که آدام اسمیت از سد  انهقاا یابد. 2با استهفاد  از بردگان در ساوو تومه

گرد شگفت زد  شود، روابط بین انسان، تقستیا کار در طوا یک خط تویید ستوزن ته

از کار  -های نیشتتتنر در مزرعه -های اصتتتلی تویید مدرن را گیاهان و ستتترمایه، اید 

ی اصلی بود. هر بار که کشت نیشنر مرزهای درآورد  بود. کشهزار نیشنر خود کارخانه

یافت، مانند برزی  پس از ستتاوو تومه و کارایی  پس از آن، آن کارخانه از نو نوینی می

ه ی شنر. ایبهبا دستهگاهای نوین و ترکی  نوینی از مزرعه و کارخانه -شتد اخهرا  می

هایی هستتهند که کار را به ستترانجام ار  تنها عام  غای  انستتانهمو در این داستتهان

آفریقای شتتتمایی و در مواردی،  بردگانرستتتاننتد: در مادیرا بومیان جزایر قناری، می

 کارگران دارای دسهمزد از سرزمین اصلی اروپا. 

های آبی ستتاخهه شتتد  از شتتدند، کانااآبیاری می 3ی یِوادازکشتتهزارها به وستتیله

کیلومهر( از یِواداز در  2122متتایتت  ) 1322ان، گِتت ، عرق تن و خون. امروز  درخهتت

کیلومهر( عرض دارد بته جای ماند   82متایت  ) 30ترین نقدته ای کته در پهنجزیر 

تا  بردنداستتت. مهندستتان آبیاری بردگان را، در مواردی بستتهه با طناب به یندیگر، می

به کانایی اصتتتلی که آب را به  های ستتتن کتانتاا هتای کوچک را با کندن صتتتخر 

 ها وبستتیاری از کارگران در افهادن از صتتخر  برد وصت  کنند.کشتهزارهای نیشتتنر می

شتنسهه شدن سدها کشهه شدند اما مهندسان جریان آب را چنان چشمگیر به مادیرا 

و فرماندار هند  4تغییر جهت دادند که آیفونستتتو دی آیبوکرکی، نخستتتهین دوک گوا

ا ب«. ی نی  فرسهاد  شوندتغییر جهت رودخانه»ت تا اهایی مادیرا برای خواس 2پرتغاا

                                                      

1 Two Ruller Mills 

 کشوری در آفریقای مرکزی.2 

 

3Levadas  

  ایایهی در جنوب غربی هندوسهان.4
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ها، استهادکارانی از پرتغاا بر ِکشت، آبیاری، و ایهاییایی 1هامایی از ستوی فلاندر تأمین

برداری نیشتنر و تبدی  آن به شتنر کریسهاییز  شد  نمارت داشهند. تبدی  م صتوا

 23پوند ) 22کا دی سوخت نیاز داشت. دستهای نیشتنر به شنر به مقدار زیاشتاخه

ی نیشنر مورد نیاز بود تا تنها یک پوند کیلوگرم( چوب برای جوشاندن و تقدیر شیر 

گرم( شتنر به دست آید. برای تبدی  نیشنر، که دارای آب زیادی بود، به ملا   422)

 و بردگان هایی پیرامون پایهخت مادیرا، فونچاا، ستتاخهه شتتدهای شتتنر کارخانهو تنه

دادند. صتنضت مادیرا در اوج کار خود هر سایه ها انهقاا مینیشتنرها را به این کارخانه

کرد که جریان خراج شتتنر به دربارهای می 2هاییهنهار جنگ  را خوراک گلخَن 222

کردند. با این همه، هر شتتتنوفایی فروشتتتدی را در پی دارد. در می تأمیناروپتایی را 

های ذوب با رسیدن به داد شنر اوج گرفت و کور شانزدها برونی ی نخست سد دهه

ستتتازی جزیر  از درخت، به پت پت افهادند. چرخ تویید از ، همرا  با پاک1232ی دهه

ی بههر را در کشتتهزارهای بزرد نیشتتنر با کار گذاران بازد کار بازایستتهاد و ستترمایه

ود. رروتمندان اروپا شتتتنر را های دنیای نو ببردگتان یتافهند که ستتتوخت آنها جنگ 

 خوردند و شنر جزیر  را خورد.

در نبود ستتتوخهی  خود را دوبار  ابدا  کرد. -داری مادیرا را ترک ننرد ستتترمتایه

تر، برای های بلندِ دوردستتتستترزمینی جزیر ، در ماند باصتترفه )تنها درخهان باقی

راهبرد نوینی برای سودزایی از ی کارآمد از آنها در دسهر  نبودند( بریدن و استهفاد 

زمین ویران شتد  پدیدار شد. پس از شنر نوبت به شراب رسید که بر خاکسهر صنضت 

عم  آمد. انگور در مقایسته با نیشتنر نیروی کار، آب و سوخت کمهری نیاز نیشتنر به

 ها چوب مورد نیاز برایی چوبی نیاز دارد، بنابراین برای سد دارد. اما شتراب به بشنه

های ارزان دنیای نو. شد: جنگ  تأمینترین منبع های مادیرا از اقهصادیستاخت بشنه

های ستتاخهه از آنجا که مادیرا گذرگاهی برای تجارت برد  در اقیانو  اطلس بود، کایا

تر برای ابداعی دوبار ، امروز  در کنشی تاز  شدند.شتد  در آنجا نیز راهی دنیای نو می

با این همه، پس    منبضی برای درآمدزایی از توریستا شد  است.خرا  جزیردا تاریخ

                                                      

 ای در هلند.اه  فلاندر، ناحیه1 

2 Boiler 
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هایی دیگر در جاهای دیگر گشود  شد و شنر در مادیرا، جبهه یاز بستهه شدن جبهه

رفهند تا به زودی تر از هو  شتتنر، جزیر  را شتتن  دادند و مینیروهایی نام ستتو 

   ی زمین را شن  دهند.کُر 

 

 مرزها و ارزانی 
نخستتهین از یک مرز استتهضماری نگاهی گذرا بر این موضتتو  استتت که این طرح 

ه . پیش از آن کداری بر آن بود تا کارکردی فراتر از مادیرا داشهه باشدچگونه سترمایه

تر ت لی  شود، ضرورت دارد توضیر دهیا ی مادیرا موشنافانهداستهان شتنر و جزیر 

غل  به هنگام تجستتتا گستتتهر  چرا به باور ما ت لی  مرزها دارای اهمیت استتتت. ا

ی یک ُخرد  سیار  یا دهد تصتویر ضربهداری، تصتویری که خود را نشتان میسترمایه

ی ضربه یا از نخسهین بیمار آغاز و در سراسر گستهر  یک بیماری استت که از نقده

ی نیازمند داستتهان علمی تخیلی دارستترمایهشتتود. مرزهای ی زمین گستتهرد  میکُر 

 ایداری یک بیماری است، در آن صورت بیماریاستت. اگر سترمایه تریکمی پیچید 

های شما برای پس از آن از فرو  اسهخوان -خورد استت که گوشتت تنِ شتما را می

کند تا م صوا نیشنر گذاری میبرد، ستپس آن سود را سرمایهکود تقویهی ستود می

که برای دیدار از فروشتتد هایی میبرداشتتت کند و در پی آن م صتتوا را به توریستتت

دهند. اما حهی این توصتیف ها کافی نیست. مرز تنها از را  ستن  گور شتما پوا می

های خود را با درکشتتیدن زندگی از ارتباط کار می کند، به این ترتی  که شتتنستتت

پوشتتاند. یک مرز جایگاهی استتتت که در آن ب ران راهبردهایی نو را جاهای دیگر می

های نبرد ستتترمایه با کند. مرزها مرزاند زیرا آنها مندقهبرای ستتتودآوری تشتتتویق می

 از جمله انستتان. بنابراین آماج آنها هموار  کاهش -های طبیضت هستتهند ی جلو همه

مرزها  از را ، که تنها داردی نه تنها مرزها را دارستترمایهاستتت.  وکارکستت های هزینه

ی بومزیست -، روابط اجهماعی یابدموجودیت دارد، از جایی به جای بضدی گسهر  می

کند که از را  یک رشهه کند و کایاها و خدمات هرچه بیشهری تویید میرا دگرگون می

هایی تر آن که مرزها جایگا کنند. اما مهادادوستتتهدهای گستتتهر  یابند  گرد  می

ها و تنهایی. حنومتو نه قدرت اقهصادی به -شود هسهند که در آنها قدرت اعماا می
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های طبیضت را به بهایی جلو  هتا، از را  مرزها، خشتتتونت، فرهن  و دانشمپراتوریا

ها هسهند که در تاریخ مدرن مرزها را اهمیت گیرند. این ارزان ستازیارزان به کار می

این د. کننپذیر میداری را امنانی سرمایهبخشند و بازارهای گسهر  یابند بایایی می

شود در مورد که فرآوری چگونه درک و اعماا میاین  موضتو  سترنخی ارزشتمند در

داری کار زیادی اگر چه در مورد تاریخ خونین و سترکوبگر سرمایهگذارد. اخهیار ما می

داری شنوفا شد  انجام شتد  استت اما یک واقضیت از دید  پنهان ماند  استت: سرمایه

بلنه از آنجا که این  گر است )که چنین است(،استت نه به دیی  آن که خشن و ویران

شود نه به دیی  آن داری شنوفا میسرمایه کند.ای فرآوری مییی ویژ نمام به شتیو 

ترین به ارزان -کند، بلنه با به کار گرفهن طبیضت هتای طبیضتت را نابود میکته جلو 

 بهای ممنن. 

کنهرا  برداری کرد  و آنها راداری از آنها بهر بخشتتتی که ستتترمایهروابط زنتدگی

دهند. زیان نشان می و داران در تراز سودند که حساباتر از آنکند بستیار گسهرد می

ای وجود ندارد در حایی که یک رشهه بخشی واژ در زبان انگلیسی برای فرآیند زندگی

شتتان در که ستترزمین بومی 1هایی دارند. مردمان انیشتتینابههای دیگر چنین واژ زبان

را دارند که به  2وینمینوبیماتیسیی ای شمایی گسهرد  بود، واژ شتماا شرقی آمرین

روابط دو ستتویه و ادواری بین  ی«نوزایی پیوستتهه»چنین ها« زندگی خوب»مضنای 

را  4اوبونهوآفریقای جنوبی  3های بانهویِزبان ها و اَشتتناا دیگر زندگی استتت.انستتان

 8یوکامای اید  2چنین زبان شونادارند، به مضنای دسهاورد انسان از را  با ها بودن، ها

 0فیزیک.از جمله جهان زیستتتت« در ارتباط بودن با تمامی کیهان»را دارد به مضنای 
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وجود  2ماوری، 1و زبان ماوری آی -وو شی، -تفسیرهای همسانی در زبان چینی شی 

استتهفاد   3کِیو اویی در نبودن اصتتدلاحی مناستت  در انگلیستتی، ما از واژ  .دارند

بخشتتتی اشتتتار  دارد که ی زندگیکیو  بته تپش آفرینند  و چند یایهکنیا. اویمی

های ی جلو های انستتان از را  آن جاری استتت و در هر نوبت به وستتیلهی کنشهمه

گریزند، شتتن  کنهرا آنها میهای انستتان برای طبیضت، که پیوستتهه از بند کوشتتش

، که شوندی زندگی پدیدار میهای ویژ کیو  است که شن ی اویگیرد. به وسیلهمی

ها را. به همین ستتازند و م یط زیستتت این گونههای جاندار م یط زیستتت را میگونه

کند بلنه آنها را های زیستتتت را اشتتتغاا نمیگونته، تپش تمدن انستتتان تنها م یط

   شود.ی آنها آفرید  میو در این فرآیند به وسیله -آفریند می

شود: غذا، ستازد با همناری دیگر اجزای طبیضت آفرید  میهر چیز که انستان می

ی هاها و اپلینیشنها، حهی تلفنها و فرودگا آهنها و را کار، جاد  و یبا  یبا ، خانه

ها را درها ها و خاکستتتانآنهتا. درک این کته چگونه کاری مانند کشتتتاورزی کار ان

کند های فیزینی را با دانش انسان ترکی  میهایی از فرآیندچنین گونهآمیزد و هامی

شتتوند، تری مدرح میی بزردنستبت آستان استت. هنگامی که فرآیندها در ستنجهبه

چنان « طبیضی»و « اجهماعی»های تر این استتتت که در مورد فرآیندگتا  آستتتانآن

 ی نزدیک خاک و کار در یکگویی آنها جداسر از یندیگرند. درک رابدهبیندیشیا که 

ای در بازار مایی جهانی تر از درک چنین رابدهای، آستتانبازار روز کشتتاورزان، به گونه

ه شود کی انسان و طبیضت آفرید  میاستت. اما واا استهریت به همان انداز  به وسیله

 ایماییِ جهانیِ واا اسهریت آن را وارد شبنهاتِ بازار روز کشاورزان. راست آن که عملی

ی کند، پیوندی که در همهی زمین میبومی در ستتدر کُر زیستتتهای پیوستتهگیاز 

ه ها از طبیضت، کهای پیش از آن تصور ناپذیر بود. تاریخ نه از روند جدایی انسانتمدن

روابط قدرت و  شتتود.های گوناگونِ در حاا فرگشتتت ستتاخهه میاز ایجاد پینربندی
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ا این ی طبیضت نیستتنها آفرینند « انستان»چنین آفرینش و بازآفرینیِ نابرابری، ها

( 1کیوینس پیپاینزهایی از پشتتته )اند. برای نمونه گونهروابط خود م صتتتوا طبیضت

انتد و چنان به دنیای تاریک وجود دارنتد کته در دنیتای زیرزمینی ینتدن ختانته کرد 

ای های بایگونهتوانند با هااند که دیگر نمیانگلیستتتی خو کرد وآمتد کننتدگان رفتت

کیویس پیپاینز ی ی تاز رو، آنان گونهازاین –زمین خود نژادآمیزی داشتتتهه باشتتتند 

ی حاصتت  کاروکوشتتش انستتان، بازخوردی های تاز این گونهنام دارند.  2مویستتهو 

های جانداری که به علت کارهای انجام شتتد  از ستتوی گونه 3اند چون پاد ترازِکوچک

)واا استتتهریت بریهانیا( از بین رفهند،  4وآمتد کننتدگتان در ستتتیهی یندناین رفتت

 ها است.وآمد کنندگانی که خون آنان خوراک این پشهرفت

ی است. دارسرمایه تر زندگی وی گسهرد بین شبنه پیوستهگیموضتو  این کهاب 

تری از ی بستتتیار گستتتهرد داری هموار  استتتهوار در درون شتتتبنهیهمرزهای ستتترما

داری اهمیت دارد این است که ارقامی گیرند. آنچه برای سرمایهبخشتی قرار میزندگی

غذای کافی به  یبرای پرداخت به کارگران، عرضه -شوند که وارد دفاتر حسابداری می

داری ترین حد ممنن باشتتتند. برای ستتترمایهدر پایین -آنان، خرید انرژی و مواد خام 

تواند دیار را شمار  کند. پذیر ارز  دارند و این نمام تنها میتنها چیزهای شتمار 

گذاری بیشهرین سود را داشهه باشد. این ترین سترمایهخواهد با کادار میهر سترمایه

ود شزمانی شنوفا می داری به مضنای آن است که تمامی سیسهاموضتو  برای سرمایه

ن نیرومند بهوانند طبیضت جهانی را دوبار  ستتتازماندهی ادارها و ستتترمایهکه حنومت

گذاری ممنن را بننند و غذا، کار، انرژی و مواد خامی هر چه ترین ستتترمایهکنند، کا

 ممنن دریافت کنند.  یترین وقفهکا بیشهر با
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و در شتتگفت « هاراهربین»نند: اینجا ممنن استتت اقهصتتاددانان زیر ی  نجوا ک

مانند آرتور ستتیستتی  پیگو یا  1«هاهِشتتتبرون»باشتتند چرا کارهای پژوهندگان نوآور 

ایا و به همین علت به نوشتتتهن کهاب آن کتارها را خواند  ایا.جیمز میتد را نخوانتد 

هزینه یا سودی، خصوصی یا عبارت از  هِشتتبرون ایا. در اقهصتاد یککنونی پرداخهه

کنیا که شتتود. ما ب ث میاجهماعی، استتت که در حستتاب و کهاب تویید هویدا نمی

ها در مرزها به وجود آمد، مند برای ح  ب رانهتای نمتامدنیتای متدرن از کوشتتتش

خود را در حستتاب و کهاب  2هایی که به آن انجامید تا زندگی انستتان و ناانستتانب ران

 پادتک زدند.  هاهِشترونب وارد کند. دنیای مدرن به وجود آمد زیرا

داری نمامی نیستت که در آن پوا همه جا باشد، بلنه نمامی است که در سترمایه

 -یا بایقو  ارزان  -های ارزان هایی از دادوستتهد پوا میان اقیانوستتی از جلو آن جزیر 

ی پوا گران استتت و با گذشتتت طبیضت وجود دارند. بازتویید زندگی در میان شتتبنه

تواند رابت نگهداشهه شود یا حهی کاهش شتود. دسهمزد کارگران میتر میزمان گران

ود، شتتتایا زاد  میای که به تازگی دید هایی از گونهیتابد اما در پایانِ نابرابری، ب ران

اهند و خواعهراضتتات پوپوییستتهی در آمرینا و انگلستتهان. کارگران جایگاهی بلندتر می

ای مهوید شدند و انرژی دیگر ای توییدی که در جزیر شتود. فرآیندهمی کار آنها گران

وانی توانند به فراکند و م صتتویات غذایی نمییک ارزان نیستتهند. اقلیا تغییر میهیا

گتذشتتتهه تویید شتتتوند. در این فرآیندها مرزها از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا آنها 

آنها با کاربرد زور به دست توان چیزهای ارزان را در کنند که میجاهایی را عرضته می

تواند با زور از آنها بیرون هتا و دیگر جلو  های طبیضت میو کتار ارزان انستتتان -آورد 

 کشید  شود. 

چیستتتت: ارزانی رشتتتهه  ارزانیبنتابراین، در اینجتا بتایتد بگوییا که منمور ما از 

درمانِ ی زندگی از را  داری و شتتتبنهراهبردهایی برای مدیریت روابط بین ستتترمایه

این بخشی گرچه  -هزینه نیست همان کا ارزانداری است. های سترمایهموقت ب ران
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ی یک راهبرد استتت، یک کردار استتت، خشتتونهی استتت که همه ارزاناز آن استتت. 

ترین پرداختِ ممنن را با کا -کار انستتانی و حیوانی، گیاهی و زمینی  -های کار گونه

 کنیا که در آنگفهگو در مورد فرآیندی استتهفاد  می برای ارزان کند. ما ازبستتیج می

هایی از بخشتتی را به چرخهی زندگیگذاری نشتتد ارز های پیوستتهگی داریستترمایه

ه ب هاپیوسهگیهایی که در آنها ارز  این دهد، چرخهتویید و مصری تغییر ماهیت می

خش بزندگیهای پیوسهگی رستد. ارزان کردن، نمادِ گذار ازترین بهای ممنن میپایین

پذیر است. ارزان کردن هموار  راهبردی ترین ارز  دیاری امنانشتمار  نشد  به کا

مدت استتت. ارزانی هموار  یک میدان کارزار بود  استتت. بررستتی این هفت چیز کوتا 

کند پذیر را ببینیا. این بررسی کمک میآید تا افق کارهای امنانارزان به یاری ما می

های مورد نیاز را برای ایجاد یک درهای تیتتتادهای اجهماعی امروز  و بازستتتازیتا خ

ها همبستتهگی مضنادار دریابیا. ما، در بازبینی پوا، کار، تیمارداری، انرژی، غذا، زندگی

داری بوم ستترمایهو فراتر از همه طبیضت، راهی نو را برای شتتناخت آنچه که زیستتت

ی داری آمیز بوم ستتترمتتایتتهور متتا از زیستتتتگتتذاریا. منمخوانیا بتته ب تتث میمی

کند. چرا هفت چیز؟ دهد دنیای مدرن چگونه کار میاست که شرح می هاییپیوسهگی

تر از این را بازبینی کنیا و اگر چه ممنن است چیزهای بیشهری توانستهیا کاما نمی

ود داری وجبوم ستترمایهدم زیستتتها باشتتد اما هر یک از این هفت چیز در ستتپید 

 -چنین، تغییر جهان هسهند ی تفسیر، هاها سرآغازمفیدی برای پروژ اند. اینداشتهه

و اکنون وقت آن استتت که دریابیا چگونه هر یک از آنها در مادیرا از اهمیت برخوردار 

 بودند.

 

 طبیعت
های جاندار مهاجمی را با هنگامی که نونشینان پای بر زمین مادیرا گذاشهند، گونه

تر، پورتوستتانهو )که نخستتهین ارباب آنجا پدر زن آوردند. در ینی از جزایر کوچکخود 

های نگهداری خود گریخهند و درنت  از م  هتا بیکریستتتهف کلمت  بود(، خرگو 

های دیگری نیز در پی آن آمدند. یک حلزون وتازمندقته را بلضیدند. تاخت 1گیتاگتان
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ت یک ستتد  استتهضمار نابود شتتد. اما در مد 1،کاستتیویو  بودیچیانو م لی مادیرا، 

ی گذشهه روی داد  ها در مادیرا در دو ستد دهند که بیشتهر نابودیاستناد نشتان می

درپی نته بتا تتاختت وتاز آغازین استتتهضماری بلنه دیرتر، همرا  با امواج پی -استتتت 

ها ساا فرگشت به داری کشتاورزی، میلیونهای بیگانه و با سترمایهستررستیدن گونه

 شی گرایید.خامو

و گیاگان در مادیرا و دریای پیرامون جزیر  چون   2درخهتان، آب، ختاک، زیتاگان

وارونه، سد را  برای تویید داد یا، بهدید  شتد  و به یک رشتهه درون« هدایای رایگان»

های دریایی از زمان صخر »ای استاستی، جرمی جنستون در رستایه شتدند.تبدی  می

ها از نویستتد که چگونه انستتانگیری بیش از حد میماهی، در مورد «کریستتهف کلم 

ها زمان رسیدن کلم  جوان به مادیرا چراغ زندگی را در جزیر  خامو  کردند. انسان

هایی که ما بخشی از آنها هسهیا رفهار بدی دارند سامانداری با زیستدر نمام سرمایه

داران با خشنودی نه، سرمایهها وابستهه هستهیا. برای نموستامانو ما به این زیستت -

اقیانو  را چون انبار غذای دریایی تاکنون صتتید نشتتد  و در همان حاا چون گودایی 

 ی مقداردانند. به این ترتی  به زودی کفهبرای پستتماند تویید شتتد  از ستتوی ما می

ی غذای دریایی موجودِ ترازو ها نستتتبت به کفهمتانتد ریخهته شتتتد  در اقیانو پس

، دو ستاا پس از آن که برآورد شد  است آخرین 2222شتود. تا ستاا میتر ستنگین

های موجود در دریا کند، پلاستتهیککشتتهی صتتیادی صتتید خود را در زمین خایی می

توضتتیر نه چندان زیرکانه این خواهد بود که  های آن خواهند بود.بیش از مقدار ماهی

دان از انبار منابع یا زبایه ضت بیشآورند. اما طبیها در پی خود خرابی به بار میانستتتان

یک دیی  م وری برای آغاز داستهان ما در سرزمین مرزی دوردست امپراتوری  استت.

وستتتاز دهد هنگامی که ستتوختپرتغاا این استتت که مادیرا به روشتتنی نشتتان می

                                                      

 پوشش گیاهی یک مندقه جغرافیایی

1 Caseolus bowdichianus 

Fauna 2 ی یک مندقه.موجودات زند 
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رد چه گیی زندگی در کنهرا تقاضا برای سود قرار میها در شبنه)مهابوییستا( انسان

 آید. پیش می

اگر قرار بود ستتتود بر زنتدگی حنومتت کنتد، در آن حایت باید تغییر وضتتتضیت 

آمتد: یتک جتدایی مفهومی بین طبیضتت و جتامضته. این یک گیری پیش میچشتتتا

ای که در کنار توید بازار جهانی، کشورگشایی دگردیستی بسیار مها بود اما دگردیسی

بازد. با این همه دگردیسی درک میی آمرینا و ستل  ماینیت از دهقانان رن  در قار 

ها از طبیضت چون یک ک  و کُنش آنان بر استتتا  درکِ نو از اهمیت برخی انستتتان

تری برخوردار نبود. اهمیت دارد روشتن گفهه شود که هموار  این دگردیسی درک کا

آنهایی که مسئوا تجاری کردن و چیرگی بر  -ها بود ی{ انستان}نه همه بضیتینزد 

آورد. ممنن است هنگامی که تغییر اقلیا هند که تنها دیار را به حساب میجهانی هست

های ارزان آید همه در یک کشتتهی نشتتستتهه باشتتیا اما بیشتتهر ما در کابینپیش می

ایا. در اینجا کیفیت زندگی ما به دو دیی  بزرد اهمیت دارد. نخستتت، این نشتتستتهه

ز ه طبقات و روابدی کنیا که اکند مستتئوییت و نگا  را مهوجکیفیت زندگی کمک می

همرا  با « جدا کردن انستتتان از طبیضت»تر، این جداستتتازی ستتتود بردند. دوم و مها

داری به ما این اید  را داد که ای شن  گرفت. خیز  سرمایهستازی واقضیِ تود م روم

یشهر چنین بی زندگی استت بلنه هاتنها جامضه به طور نستبی ناوابستهه به شتبنهنه

های کاملی نیسهند و ، مردمان بومی، بردگان و استهضمارزدگان، در همه جا، انسانزنان

های یا انسان -انسان نبودند  شوند. این مردمرو اعیتای کام  جامضه شمرد  نمیازاین

شتتتدگان نتاچیزی بودنتد. این مردم بخشتتتی از طبیضتت بودند که با آنان چون راند 

 بودند.  شد ارزان آنان  -شد اجهماعی رفهار می

دونیا کردن طبیضت و جامضه، وحشتی و مهمدن، ص نه را برای آفرینش چیزهای 

ی پس از ارزان دیگر آراستت. طبیضت بازستاخهه شد، دوبار  آفرید  شد و در پنج سد 

سازی طبیضت مشخی داری در ارزانهای سرمایهآن بسیار در آن بازاندیشی شد. رو 

اهمیت و زندگی و کار چه کستتانی بی -اهمیت دارد کرد زندگی و کار چه کستتانی می

ها را به علت قدرت )این اید  طبیعت و جامعهداری، ی ستترمایههای چیر استتت. اید 

کرد کار چه کسانی ارز  دارد و کار شان پررن  کردیا( تضیین میای و خونینافسانه

یتازهتای ویژ ، کار تیمتارداری از پیر و جوان، از بیمتار و افرادی بتا ن -چته کستتتانی 
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به  -ها( ها، سوختهای ناانسانی طبیضت )حیوانات، خاک، جنگ کشاورزی و کار جلو 

ه بهای داری این همه را از را  گرد  پوا، کشود. سرمایهطور عمد  ناپیدا عرضته می

گشایی و زیر یوغ درآوردن جهان وابسهه بود، به دست آورد. ی خود به کشورآن به نوبه

 داشهن کارگران وادی، ینی پس از دیگری، شتاهد کنهرا غذا برای زند  نگا مناطق زی

سهی راکنهرا انرژی برای مویدتر کردن آنان بودند. بنابراین چیزهای ارزان در اسا  به

داری هستتتهند برای بقا و ی ستتترمایهچیز نیستتتهند بلنه راهبردهای در پیش گرفهه

ی گنا  اصتتتلی، طبیضت ارزان، واستتتده ها، ترفندهایی هستتتهند تا بهمدیریت ب ران

 هایی راسهین و جداسر به نمر آیند.هسهی

 

 پول
کند، منبضی از قدرت ی آن کار میداری به وستتیلهپوا ابزاری استتت که ستترمایه

استتتت برای آنان که توانایی کنهرا آن را دارند. این کنهرا تنها کنهرا مردم و رروت 

 یشتتتود. بنگرید به رابدهکجا کنهرا مینیستتتت. موضتتتو  این استتتت که طبیضت تا 

های نفت عربستتهان ستتضودی یا، در دوران گذشتتهه، تنگاتن  دیارهای آمرینا و بشتتنه

بوم ی دنیای نو. اگر مدرنیهه زیستتتتهای نقر هلندی و شتتتمش 1ی رینس دیاررابده

سامان پوا سامان است و زیستی زیستقدرت باشتد، در آن صورت پوا پیوند دهند 

دهد. پوا برای تبدی  شتدن به سترمایه وابسهه به فرهن  و قدرت است. شتن  میرا 

 -دار، مناطق رروتمند و مناطق فقیر استتتت پوا جدا کنند  و رابط کارگر و ستتترمایه

ها ها و امپراتوریملت -شماا جهانی و جنوب جهانی به واژگان امروزی. پوا حنومت 

هد و به آنها وابستتتهه استتتت. در این نگا  تاریخی، دبردا آنها را نما میبه پیش میرا 

ها بلنه به مثابه یک نمام جهانی ای از حنومتجهتان متدرن نته بته شتتتن  مجموعه

دارد تا این فرآیندها را نه شتتود. این نگا  ما را وامیستترمایه، قدرت و طبیضت دید  می

 ا.ها بررسی کنیی زمانی سد ها بلنه در باز ی زمانی دههدر باز 

                                                      

1Rix-Dollar  
  در بسیاری از کشورهای اروپایی. 10ی ای آواخر سد پوا رایج نقر 
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نخستت از سوی امانوی  وایرشهاین  1002ی عناصتری از چنین روینردی در دهه

های سیاسی داری از را  یک رشهه دگرسانیمدرح شد. او نشان داد که چگونه سرمایه

ز ااقهصتادی پدیدار شتد که در آن تقستیا کار نو و بستیار نابرابری شتن  داد  شد.  -

ای با این کهاب دارند. نخستتتت، نابرابری ویژ هتای او دو ننهه ارتباط نگریژریمیتان 

جهانی یک فرآیند طبقاتی استت که با استهفاد  از اعماا قدرت سیاسی و نیروی بازار 

ای طبیضت بازسازی شتن  گرفهه استت. دوم، تویید و انباشتت از را  دگرساخت ریشه

ی چون یک دارگرانِ پس از وایرشتهاین پافشتاری او بر سرمایهاگرچه پژوهش اند.شتد 

دهیا چگونه کار و ی او نشتتتان میی اندیشتتتهاند، اما ما بر پایهبوم را رد کرد زیستتتت

ت دهند، بر طبیضبوم را تشنی  میهای فراگیری که یک زیستقدرت، از را  دگرگونی

گسهرند. با توجه به این که ما در پی نیروهایی هسهیا که از را  ی زمین سفر  میکر 

بومی هسهند، باید روشن باشد که در این زیست -ی روابط اجهماعی  دور تضیین کنند

رابده چرا پوا از چنین اهمیهی برخوردار استتتت. با نگاهی تاریخی به جهان، جزییات 

کنند. یک نمونه: پیوستتتهگی بین باننداری ای پیدا میاهمیتت تتاریخی جتان تاز کا

ی زمین استتت. ان امروزی کُر بوم مادیرا و ب ری پانزدهمی شتتهر جنوا، زیستتتستتد 

ی شنر را دوست دارد. شنر نیاز به آب دارد. آبیاری در مادیرا نیاز به نیروی انسان مز 

ی وانهقاا یا نگهدارشتتد. خریداری بردگان، نق اعهبار می تأمینکار داشتتت، یضنی باید 

شنر نی کشید تا آب به خورد نیشنر برود وآنان ارزان نبود و یک فصت  کام  طوا می

ی اروپا به فرو  برای برداشتت آماد  شتود، برای تبدی  به شنر فرآوری شود، در قار 

ی های آستتیا خریداری گردند. در همهرود و با نقر  دادوستتهد شتتود تا پس از آن ادویه

اعهبار و بدهناری و جریان یافهن پوا به ستتوی کایا نقش داشتتت و  تأمیناین مراح  

 یهاییایی جنوا دارای نقشی مرکزی بود. شهر ادر این کار دویت

، یا بدتر، نگارانه برای پوانویستتتی روزنامه کوتا  ستتترمایهپوا ستتترمایه نیستتتت. 

تواند به چیز دیگر تغییر شتتتن  یابد. اگر تاکنون ی چیزی استتتت که میانبتاشتتتهته

آن  اید، دری اجهماعی را شنید  یا به کار برد یا سرمایه ی طبیضیسرمایههای اصدلاح

اید. سرمایه موجودی صتورت شتما ها بخشتی از ستردرگمی بزرد در این مورد بود 

های به کار گرفهه نشد  نیست. از نمر مارکس و از نمر درخهان برید  نشتد  یا مهارت

ی دهد. پویی آن روی میی تبدی  پوا به کایا و باژگونهما، سرمایه تنها در جریان زند 
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جان استتت. داری چون خودِ تشتتک بینمر ستترمایهکه زیر تشتتک جاستتازی شتتد  از 

ی این پوا و در روابط پیرامون آن استتتت که داری تنها از را  چرخش زند ستتترمایه

 یابد. موجودیت می

کند. در قل  های دادوستهد و چرخش است که پوا را به سرمایه تبدی  میفرآیند

داران در تویید مارکس یک ایگوی ساد  و نیرومند وجود دارد: سرمایه یسترمایهکهاب 

کنند. پس از آن کایاهای به ها و مواد خام را ترکی  میو دادوسهد، نیروی کار، ماشین

شتتوند. اگر همه چیز خوب پیش رود، از این کار دستتت آمد  در برابر پوا فروخهه می

گذاری دوبار  در نیروی کار، ایهآید که ستتتپس نیازمند ستتترمستتتودی به دستتتت می

ی بیشهر است. کایاها و پوا هیا یک سرمایه نیسهند. این چرخه ها و مواد اوییهماشین

شتود که پوا، در چرخشی هموار  در حاا گسهر ، به به سترمایه میتبدی   هنگامی

مصتتری تویید کایا برستتد. ستترمایه فرآیندی استتت که در آن پوا در طبیضت جریان 

مند زندگی ی کرانجاستتت که ستترمایه بر آن استتت تا در شتتبنهد. مشتتن  اینیابمی

ها ی آنکران داشتتهه باشتتد. مارکس اقهصتتاددانانی را که باور دارند حرفهگستتهرشتتی بی

ها خود دهد، در حایی که این پدید ی عرضته و تقاضتا توضیر میبازارها را به وستیله

آن نیروها نیازمند آزمودن بازارها از را   کند. درکباید توضیر داد  شوند، سرزنش می

ی اُرگانیک زندگی کارگر را این مجموعه تویید و دادوسهد است.« ی اُرگانیکمجموعه»

 کند.دار خاک را فرسود  میگونه که کشاورزِ سرمایهرباید، درست همانمی

 ی سرمایه نیست.این چرخش پوا به کایا و ستپس پوا، تنها راهی برای مشتاهد 

تر برآمدن و آهن  طویانیتوان ضرباین چرخش ینزی استت که با استهفاد  از آن می

به یاد داشهه  ها را در فراخنایی بلندمدت مشاهد  کرد.ها و ابرقدرتفروشدن امپراتوری

داران، پس از ساخت کایا و فرو  آن، در شرایط مدلوب سودی به باشتیا که سترمایه

های سودآور کند که آن سودها خود بازد روری میآورند. تقاضتای رابت ضتدستت می

کند زیرا جمع ستترمایه گرایش به رشتتدی تویید کنند. این موضتتو  ایجاد مشتتن  می

ی هاگذاری سودآور دارد. به همین دیی  است که حبابهای سرمایهتر از فرصتشهابان

ی رویدادهایی که به علت سترازیر شدن مبای  بزرد سرمایه به یک بخش ویژ  -مایی 

در  - 2226های مستتنن پیش از ب ران مایی ستتاا آیند، مانند واماقهصتتاد پیش می
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ند. ابخش ح  این مشن ها یاریشوند. امپراتوریستراسر تاریخ دنیای مدرن تنرار می

مدت، هنگامی که از گشایند. اما در کوتا میای ها در بلند مدت مرزهای تاز امپراتوری

گیرند. و برای جن  خود وام می -آورند شود، به جن  روی میستودآوری کاسهه می

های دیگر ایجاد سود بسیار شوند زیرا فرصتها از دادن چنین وامی خوشتنود میبانک

. آنان ها به طور مضموا از ریستتک کمهری برخوردار استتتکا و وام دادن به حنومت

ی حنومتتت، چنین، برای دفتتا  از پوا جتتاری ایمن و دارای ارز ، بتته هزینتتهها

مدت به ها در کوتا هتایی آمتاد  بته جنت  دارنتد. روابط بین بتاننداران و دویتارتش

آن در بخش مایی  هایمدت به تمرکز رروت و بازد گذاری دوبار ، در میانستتترمتایته

هایی با مرکزیت شتتهری، های تجاری نمامرود قدرتمدت به فراز و فاقهصتتاد، در بلند

 انجامد.ایمللی میکشوری یا بین

برند، در حایی که دیگران های کلان میدر بایای من نی }رروت{ برخی استتتهفاد 

های توما  پینهی در مورد یتا حهی بتدتر از آن. اید  -کننتد زحمتت زنتدگی میبته

از رشتتد تویید ناخایی داخلی به تازگی گذاری چگونگی پیشتتی گرفهن بازد  ستترمایه

های بینیها به آن دستتتهه ژریی بستتتیاری قرار گرفهه استتتت اما این اید مورد علاقه

ر داری دبوم ستترمایهی زیستتتماند های ماییه با باقیگذشتتهه در مورد چگونگی پیوند

ت ایی نیسهی تراکُنشداری تنها مجموعهسرمایه های حنومهی پیاپی تضلق دارند.نمام

 تداری از حنومکنندا ستتترمایهکته پوا را تبدی  به کایا و بازگرداندن کایا به پوا می

های طبیضت، انستتتان و های آنها با جلو ها بر و تراکنشحنومت مدرن و از فرمانروایی

ی مایی، به هنگام گستتتهر  یا های ستترمایهناپذیر استتت. تنانهها جداییدیگر پدید 

داری اهمیهی مرکزی دارند. اکنون ی ستتترمایهدرک چگونگی توستتتضه فروریزی، برای

کنندگان مایی، که آماج آنها شن  دادن  تأمینداری، از را  پیشروی بوم سرمایهزیست

ها استتت، بر هر گیا  گذاریهای خود و ستتود بردن از این ستترمایهگذاریبه ستترمایه

ها تنها بر انسانحاکا شدن پوا نه داسهان گذارد.ی زمین ارر میبوم کُر پیچک زیست

وتتاز به رروت دنیای نو آغاز ی زمین بتا تتاختتکته بر بخش بزرگی از زنتدگی در کُر 

های ها، جلو های اروپایی، کشتتورگشتتایان و بانکشتتود. ات اد نامقد  امپراتوریمی

بوم تزیسکردند. در مرکز این اقدامات، طبیضی دنیای نو را به کایا و سرمایه تبدی  می

های آنان و منابع مورد ها، تنهایی نو برای مدیریت انسانداری نیازمند شتیو سترمایه
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کار  شتتود، پسنیاز آنان برای بقا بود. از آنجا که پوا به خودی خود به کایا تبدی  نمی

 مورد نیاز است. 

 

 کار

بومیان  1،هاگوانچهدر آغاز ماینان پرتغایی، فلاندری و جنواییِ کشتتهزارهای شتتنر، 

های نامههای خود به مادیرا آوردند. شماری از وصیتجزایر قناری، را برای کار در زمین

ی خود به ارث ها را برای وررهدهنتد که ماینان گوانچهی پتانزدها نشتتتان میستتتد 

گری آنها از پای درآمدند. های اروپاییان و وحشتتیکارگران بومی با بیماری گذاشتتهند.

کتارگران بتا ترکیبی از کارگران مزدبگیر و بردگانی از آفریقای شتتتمایی تنمی  و این 

هایی جایگزین شتتدند که نیاکان مضاصتتر آنان با کشتتاورزی جایگزین شتتدند، با انستتان

ی برد  شدن یا اخراج کردند اما خود آنها در نهیجهمی تأمینپایه زندگی خود را زیست

کردند، از مادیرا ستتتر درآوردند. مادیرا میدانی برای از زمینی کته زمانی در آن کار می

های نو برای نما، چنین برای آزمتایش فناوریت مت  و توانتایی انستتتان، ها آزمودن

 های صنضهی انگلسهان بهدر کارخانه -چند سد  بضد  -فرآیند کار و تخصتصی بود که 

ها بردگان  -در مادیرا  های کارگرانی کافی در مورد شیو کار گرفهه شد. ما به انداز 

دانیا. برای مقتاومتت در برابر اربتابتان و کتارفرمتایان خود نمی -و ها کتارگران آزاد 

ی آنان در برابر نمامی که ها آنان را از شدت های اندکی در مورد چگونگی مبارز داد 

 کرد ربت شد  است.کردند فرستود  میکُشتت و ها زمینی را که بر آن کارمیکار می

دانیا که مقاومت کردند و کوشتش آنان برای مبارز  با شتترایط اسهثمار ب رانی اما می

تنها زندگی کردن بردگان یا زندگی  1403ی آن مقامات در ستتاا آفرید که در نهیجه

  آنها با مردان آزاد را ممنو  کنند.

آید داستتتهان داستتتهتان چیزهتای ارزان و ب رانی کته در پی ارزان کردن آنها می

کنند. پس از آن کنند و چنین میتوانند مبارز  ها مییزنتاپذیری نیستتتت. انستتتانگر

کارهای ارزان پاسخ دهند. کوشتند تا به این مقاومت با یک رشتهه را داران میسترمایه

                                                      

1 Guanche 
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ی خود، ستتتازوکارهای هرچه های خود و، به نوبهکتارهتا نیز بته نتاچتار ب راناین را 

غییر ی حیاتی تی طبقاتی یک رانهاین مبارز  فریننتد.آترِ کنهرا و نما را میپیچیتد 

داری است. اگر چه ما در مورد شور  بردگان در مادیرا چندان بوم سترمایهدر زیستت

کار وداری و کشتهای برد ر، فناوریدانیا که با پایان شنوفایی نیشندانیا اما مینمی

نخست به ساوو توِمه،  شتدند،بهستازی شتد  و به آن ستوی اقیانو  اطلس صتادر می

های نیشتتنر جزیر  را شتتدند کارخانهها نامید  میجایی که بردگان فراری که آنگویایی

 جزیر  را به مدت دو هفهه به اشغاا خود درآوردند. 1208به آتش کشیدند و در ساا 

دانیا کتته در ایستتتهتتادگی آن کتتارگران در برابر استتتهثمتتار، برخی از چنین میها

 شوند. داری یافهه میهای سرمایهچایشترین نیرومند

ینا، در وی بیستتتدر ستتد  .چنان وجود دارندداری ومقاومت در برابر آن هابرد 

مقایستتته با شتتتمار بردگانی که در تجارت برد  از را  اقیانو  اطلس منهق  شتتتدند، 

 سازمان جهانی کار دریافهه است شوند.های بیشتهری به کار اجباری کشید  میانستان

میلیون نفر به کار اجباری کشتید  شتتدند. از این شمار  21حدود  2212که در ستاا 

میلیون نفر در کتار ت می  شتتتد  از ستتتوی حنومت )کار زندانی( یا از ستتتوی  2.2

میلیون نفر در  4.2ماند  میلیون باقی 16.0هتای نمتامی شتتتورشتتتی بودنتد. از گرو 

برای مقایسه،  اقهصادی. یهثمار اجبارمیلیون نفر در اس 14.2اسهثمار جنسیِ تجاری و 

اقیانو  اطلس  1هایی که به بردگی گرفهه شد  و از را  گذر میانیشمار ک  آفریقایی

 میلیون نفر بود.  12.2به آن سوی آب انهقاا یافهند 

مادیرا بود. تفاوت مدرن  مدرنداری داری از مادیرا آغاز نشتتتد اما آغازگر برد برد 

بودن در به کار گرفهن هستهی بردگان در تویید انبو  کشاورزی و در بیرون راندن آنان 

ی ترین رد ای اجهماعی نهفهه استتت. گرچه بردگان هموار  در پاییناز قلمرو استتدور 

ا های پس از فراز و فرود مادیرا، آنان از نمقرار داشتتتهند اما، در ستتتد  نما اجهماعی

گرداند از آنان گرفهه اجهماعی بیرون راند  شد  و هر چیز که حق شهروندی را باز می

نین چراستتهی تنها به مضنای مرد، هاشتتد. برای بردگان بومی و آفریقایی، مدرنیهه به

 طبیضت، چون بخشی ازهاگذاران رفهار با بردگان برای سترمایه بود.« مرد اجهماعی»

                                                      

1 Middle Passage 
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آمیز بود. برای آن که این موفقیت چند برابر اقدامی موفقیت به جای بخشی از اجهما ،

شد و ی آنان تیمار میشنسههشدند، باید تن درهاشود باید کارگران بیشهری پیدا می

 دارانشتتدند. به ستتخن دیگر، ستترمایهاجهماعات آنان با بیگاری همیشتتگی مراقبت می

های ممنن ترین بوی کار به ارزاننیروی کار بیشهری نیاز داشهند و بایسهی که این نیر

ی ارزانِ تیمارداری آموز  دید  و نگهداری شتتود. از این بایستتهگی یک نمام ینپارچه

تاریخ آن  داری که بایدبوم ستتترمایهپدیدار شتتتد، نمامی چنان حیاتی برای زیستتتت

 شد.وبیش زدود  میکا

 

 تیمارداری
ترین آگاهی وجود دارد و با آن بخش از تتاریخ آغتازین متادیرا که در مورد آن کا

ای از کار استتت که باشتتد، گونهاین همه فها این تاریخ بدون آگاهی از آن ناممنن می

کار تیمارداری برای پیر و جوان،  شود.در علوم اجهماعی زادآوری اجهماعی خواند  می

ذیر پداری را امنان، چیزی است که سرمایهآموز  و بازیابی تندرستهیناتوان و بیمار، 

از چه راهی جز از را  های دیگر؟ توانند بیایند جز از انسانها از کجا میانسانکند. می

های حمایهی توانند اجهماعی شتتوند؟ از چه را  دیگری جز شتتبنهاجهماعات خود می

توانند تیمارداری شتتوند و پرور  یابند؟ تقاضتتاها برای انجام ارزان این کار کمک می

ها در های مدرنی از تفاوتای کهن تغییر ستتتاخهار یابند و گونههکرد تا مردستتتایاری

 داری به وجود آیند. بوم سرمایهجنسیت و جایگا  اجهماعی زن و مرد در زیست

درصتتتد  22کرد زنان دانیا زمانی که صتتنضت شتتنر برزی  برد  خریداری میمی

بر  10و  18های د در اروپا، یک کاهش دسهمزد همگانی در س تر از مردان بودند.ارزان

 سومجز زنان ارر گذاشت زیرا پیش از آن دسهمزد زنان یکهی کارگران بشترایط همه

رفت که کار در خانه با این همه از آنان انهمار می بود.« ی مردانیافههدسهمزد کاهش»

ری داراستهی، سپهر خصوصی آفرینشی آگاهانه از سوی سرمایهرا نیز انجام دهند و، به

های کار، تیمارداری و پشتهیبانی از اجهما  به شنلی فزایند  به مستئوییت ین بود.آغاز

 گونه کهشتد، درست هماندو  زنان افهاد، زنانی که جایگا  اجهماعی آنان کنهرا می

ای سوزاندن زنان جادوگر گونه های نیشتنر زیر کنهرا قرار داشتت.کار آنان در مزرعه
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برابر زندانی شتتدن خود در ستتپهر خصتتوصتتی مقاومت مجازات برای زنانی بود که در 

داری نیست بلنه بوم سترمایهکردند. مردستایاری تنها یک م صتوا کناری زیستتمی

داری حیاتی بود که با چنان برای خیز  سرمایه« کار زنان»برای آن استاستی استت. 

ای بازتضریف شد  بود. کار زنان دیگر طور ریشهی هفدها کار آنان بهرستیدن به ستد 

تر ای که برای ارزانناپذیر شتتد، پدید این کار به گستتهردگی تشتتخیی -« کار نبود»

 کردن آن مناس  بود.

ی نشد گران دست به کار برآورد ارز  دیاری کار پرداخت، پژوهش1002در ساا 

  دیاری تمامیِ کار زادآوری، در زنان شدند. یک گرو  سازمان مل  برآورد کرد که ارز

تریلیون دیار سها کار  11صتورت بازپرداخت، شتانزد  تریلیون دیار است. از این مبل  

ی عملنرد اقهصاد جهانی ستوم همهاین مبل  در حدود یک ی زنان بود.نشتد پرداخت

، داین رقا، اگر باننداری سها هرچه بیشهری از اقهصاد جهان را کس  ننرد  بو -بود 

تر در بریهانیا حاکی از آن است که ارز  کار زادآوری هایی تاز شد. پژوهشبیشهر می

با این همه کسانی دیگر  های بخش نیرومند خدمات مایی یندن است.بیشتهر از ماییات

بازار  خانگی بیرون از فضاییت»اند که برآورد سازمان مل  بسیار پایین بود و ب ث کرد 

در صد تویید ناخایی جهان است: حدود شصت تریلیون دیار در ساا  62برابر با « کار

2212.  

های های روستتتهایی به بخشی زمین از بخشهمرا  بتا حرکتت کارگران کُ  کر 

تر بود: ی پویی از همه مهای تاز شتتتهری یک چیز، بایاتر از هر چیز دیگر، در شتتتبنه

ر در روز بضد. اینجا بود که نمام مواد غتذایی کافی در یک روز برای کا تتأمینتوانتایی 

 غذای ارزان پدیدار شد.

 

 غذا
ی پانزدها، شنر هنوز در داستهان مادیرا غذای ارزان شتنر نیست. در اروپای سد 

خوردند. شد غذایی بود که بردگان باید میکایایی تجملی بود. غذایی که باید ارزان می

ای از نیشنر رسید  رد  شاخهخُدر آن زمان کارگران کشهزارهای نیشنر، چون امروز ، 

ا ی آنها فراهآن چند کایری و اندکی غذا افزون بر تغذیه ی آبدار و شیرینرا، که شیر 
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داران برزیلی به بردگان بیمار گوشتتتت و تخا دزدیدند. برد کرد، برای جویتدن میمی

ی ، اگر چه غذای اضافدادند تا بردگان یضنی دارایی آنها بهوانند به کار بازگردندمرغ می

شتتد. از نمام هر ک  ربت میدقت حستتاب شتتد  و چون یک کستتری یا زیان در دفبه

ها در مادیرا چند سند باقی ماند  است، گرچه غذایی بردگان در زمان حنومت پرتغایی

شد با خود به را، که در آفریقا کشت می 1ایممنن است آنها برنج، ارزن و ذرت خوشه

در  بار خود به دنیای نو آنها رامتادیرا برد  و فرزنتدان آنها در جریان انهقاا خشتتتونت

ری دای غذایی، یک اص  پایدار در سرمایهجدا از برنامه جی  خود گذاشهه بود  باشند.

ها برای  -ارزانی در دستتهر  آنها باشد این استت که غذای مصترفی کارگران باید به

  داران و ها برای نما اجهماعی.منافع سرمایه

ها بههرین را دهند که ینی از حاکمان، بنا بر ستتنهی دیرین، چنین تشتتخیی می

دستتهان ستتیر کردن شتتنا آنها استتت. فیلستتوی و برای جل  رضتتایت کارگران و تهی

ا  تاخت زدند. دار روم باستهان ستیسرو، شاهد بود که جمضیهی گرسنه به خانهزمین

سوی امپراتور روم کلودیو   یک ستد  پس از آن، در شتورشتی دیگر از گرسنگان، به

به مدت یک هزار  در برقراری نما نقشی مرکزی نان خشتک پرتاب شد. غذای ارزان 

های داشتتهن هزینهداری این نما با پایین نگهبوم ستترمایهداشتتهه استتت. در زیستتت

هایشان برقرار شد  است. امروز  ممنن است کارگران برای ستیر کردن خود و خانواد 

ری از بیشه ی ترابری و مسنن سهای غذا، هزینهبدیهی به نمر آید که در برابر هزینه

اهمیهی نستتتبی غذا درآمتد خانوار را به خود اخهصتتتاص دهند. اما از نگا  تاریخی بی

 1013تا  1423از  ارزان استتت زیرا ارزان ستتاخهه شتتد  استتت. -ی نویی استتت پدید 

کردند از ی غذا میدرصتد دستهمزدی که کارگران ستاخهمانی در بریهانیا صری هزینه

درصتتتد از  6.8ی غذا به پایین آمدن هزینه آمد. درصتتتد پایین 22.2درصتتتد به  62

، این هزینه 2214تری است )از ساا ی بسیار تاز انگلسهان پدید  های خانوار درهزینه

 28.8درصد و در نیجریه  22.2درصد، در چین  14.2درصتد، در ایهاییا  8.8در آمرینا 

شوند که، برای داشتهه میها با استهفاد  از راهبردهایی پایین نگهاین رقا درصتد بود.(

                                                      

1sorghum 
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نمونته در آمرینتا، همبرگر یک دیاری و ستتتبد ارزانی از مرغ ستتتوخاری را، که با آن 

ی مادیرای ما در این است دهند. طنز تلخ نمونهی خود را آغاز کردیا، رواج مینوشتهه

که شتنر درست از را  همان روابدی که مادیرا در آن پیشگام بود اکنون به یک کایای 

ی ارزان تبدی  شد  است. مصری شنر انگلیس از یک خوراکی گا  به گا ، تا پایان غذای

ی هیجدها مقدار افزایش یافهه خود ی هفدها به چهار برابر افزایش یافت، سد ستد 

پوند به ازای هر نفر رسید. امروز  در آمرینا مصری  13دوبرابر شتد و در پایان سد  به 

پوند  41از این مقدار  -به ازای هر نفر استتتت  کیلو(34.2پوند ) 08ها کنند شتتتیرین

 ی ذرت است.کیلو( فروکهوزِ شیر  11.22پوند ) 22کیلو( شنر تصفیه شد  و  16.42)

ا هکنند ی دریافت شد  از شیرینمیانگین کایری روزانه 2212تا ساا  2222از ستاا 

استتتت، یضنی حدود  کایری برای زنان بود  230کایری برای مردان و  322در آمرینتا 

گوید که ی هر فرد )پژوهشتتتی تاز  میی دریافت شتتتد درصتتتد ک  کایری روزانه 13

درصد ارراتی منفی بر تندرسهی خواهد داشت(. اما شنر  2-3ی بیش از دریافت روزانه

تنها منبع انرژی برای انستان نیستت. کایای دیگری که بهای آن به منمور دوام آوردن 

ی بزرد برای کارگران داشتتتهه شتتتد  دومین هزینها پایین نگهی کارگر آمرینطبقته

 ساخهمانی انگلیس در مدت هفت سد  بود  است: انرژی.

 انرژی

ی جنگ  جزیر »ای مادیرا، حار های نیمهجنگت   1هتای کوتتا  برد بویدرختت

، منبع ستوخهی نبودند که بهوان با آنها آغاز کرد. در آغاز از آنها به شن  تخهه «چوب

شد، موادی که در ها از آنها ساخهه میهایی که ناوگان پرتغاییتخهه -شد استهفاد  می

ا کاربرد چوب چون سوختِ ام رفت.شهر ییسبون به کار میهای ستاخهمانی کلانپروژ 

های حرارتیِ ستاخت شتنر بستیار ارزشمندتر از مصری آن چون مانضی در آتش دی 

 ایآنها در شرایط ویژ  -این درخهان در حایت طبیضی ستوخت نبودند  برابر آب استت.

 سوخت شدند. 

داشهن آن موادی وبیش مهار کرد  و برای روشتن نگههر تمدن دیگری آتش را کا

ستت. اما در مادیرا تمامی من نی }اقهصتادی{، از شتنوفایی تا فروشد، که تنها یافهه ا

                                                      

1 Laurel 
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ستتاا روی داد، م دود به شتتمار درخهان جزیر  بود. به ستتخن دیگر، شتتهاب و  02در 

داری نامضموا استتت. ارزانی چوب علت خیز  ی مصتتری ستتوخت در ستترمایهانداز 

یرا بود. ب ران با پایان یافهن آمدِ فروشدِ این صنضت در مادچنین پیصتنضت شتنر، ها

گانه دارد. داری سوخت ورایفی سهی ستوخت جزیر  شتهابند  شتد. در سرمایهذخیر 

تنها صتتتنضت و نیرویی برای بایا بردن تویید در صتتتنایع دیگر استتتت بلنه ستتوخت نه

 -چنین جایگزینی برای نیروی کار و در خدمت آن استت که نیروی کار را باصرفه ها

دارد. ستتوخت ارزان ها هماوردی برای کارگرانی استتت که کار خود را به نگه - مویدو 

ستتن ، نفت و دیگر منابع انرژی کار هایی، که با نیروی چوب، ذغاای ماشتتینوستتیله

دادی ضروری برای کار تیمارداریِ ارزان است و دهند و ها درونکنند، از دست میمی

 در نگهداری از نما نقشی مرکزی دارد. 

کنیا که بر آمدهای تمدنی زندگی میبا پی -آیا ضتتروری استتت گفهه شتتود؟  - ما

صاد آن است. اقه تأییدی انرژی ارزان ستاخهه شتد  است، واقضیهی که تغییر اقلیا پایه

تنها در اسهخراج سب  آسی  انسانی زیادی شد  است سیاسی جهانیِ سوخت ارزان نه

های تأریری زمین را تغییر شتن  داد  است. با این همه بوم کُر چنین زیستتبلنه ها

ای وجود دارد که بر مبنای آن ینستتان توزیع نشتتد  استتت. م استتبهتغییر اقلیا به

ی جاهایی را که بیشهر مردگان ناشی از تغییر اقلیا در آنها دفن شد  و توان نقشتهمی

رستا کرد. برای دیدن آن نقشه ما  تواند در آنها روی دهدجاهایی که تلفات آیند  می

 های ارزان.داری را درک کنیا: جانبوم سرمایهنیاز داریا نخست راهبرد پایانی زیست

 

 های ارزانجان
در جنوا به دنیا آمد. زمانی او ساکن پورتو سانهو،  1421کریستهف کلم  در ساا 

 1406در ستتاا  به آنجا رستتید و 1408بیرون از ستترزمین اصتتلی مادیرا بود. او ستتاا 

 ای از خانواد  تجاری پایهخت، جنوا، شتتد.تجارت با یودووینو ستتنهورین، شتتاخه مأمور

هنگتامی کته کلمت  بته مادیرا رستتتید بردگان را دید و دریافت که قانون با آنان چه 

ها بودند. در دادگا  آنها برخوردی دارد. بردگان در برابر قانون مهفاوت از دیگر انستتتان

آنها تنها اجاز  داشهند در اتهام  -نستهند شتاهد یا قربانی به حساب آیند تواهرگز نمی
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توانستتهند شتتاهد جنایهی باشتتند یا جنایهی بر جنایت از خود دفا  کنند اما هرگز نمی

بخش کارآموزیِ استتهضماری این تفاوت در برخورداری از حقوق ایهام آنان رفهه باشتتد.

یت از مأموربرای انجام  1406در ستتاا کریستتهف کلم  شتتد. بین زمان ترک مادیرا 

به  1406ستتوی پادشتتاهی استتپانیا و بازگشتتت به فانچاا به مدت شتتش روز در ستتاا 

ای را در کاراوی  آغاز ُکشیکریستهف کلم  نس  1،ی هند غربیایستلدنهعنوان نای 

 .  انجامید -ها و تمدن -زیسهند هایی که در آنجا میکرد که به مرد بسیاری از انسان

ی ها، زیر پرچا خانواد ی نابودسازیسهف کلم ، سنجهییک سد  پس از توید کر

ه ک سلدنهی اسپانیا و صلی  کاتوییک، چنان برخی از مجریان آن را به دردسر انداخت

ی فنری برای به بردگی کشتتیدن و رفهار های پیچید آنان را به زحمتِ ستتاخهن بنیان

جایی بود که در آن مرز « 2ی وایادوییدمناقشه» های دیگر برکشید.وحشتیانه با انسان

هفهه در وایادویید اسپانیا  ندبین مهمدن و وحشتی زیر پیگرد قرار داشتت. به مدت چ

ها در آن ستتتوی اقیانو  اطلس در ای بین دو طری در مورد رفهار با انستتتانمنتارر 

ی فرقهجریتان بود. در یتک ستتتوی منارر  بارتویومه د یا  کاستتتا ، روحانی پیرو 

گری نویرا روایهی کوتا  ازاو،  1242ی کوتا  ساا دومینینن، نشتستهه بود که رستایه
داد که او در دنیای نو شتتاهد بود. در آن ستتوی ، خشتتونهی را شتتهادت میهند غربی

یتک متدافع اُرتودُکسِ برحق بودن استتتپانیا در  3،خوان خینس د ستتتپویودامنتارر  

ند کردکشتورگشایی نشسهه بود. دو سوی منارر ، در وایادویید، در این مورد ب ث می

ای بود، گونه 4انداند یا حیوان. موضتتو  مورد ب ث نمام اننومیاکه آیا بومیان انستتان

داران تقستتیا زمینهایی از بومیان را میان فناوری ماینیت استتهضماری زمین که گرو 

                                                      

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

  عایا ایهیات اسپانیایی. فیلسوی و3

4Encomienda System  
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کته باید به مدت دو طوا « کردای نگهتداری میآنتان را چون نیروی ذخیر »کرد  و 

کردند: ینی زمان زندگی خودِ بومیان ذخیر  شتتتد  برای داران کار میعمر برای زمین

ی کتار و دیگر، زمتان زندگی فرزندان آنها. ماینان زمین پذیرفهند تا آن نیروی ذخیر 

ی علوم های زبان استتپانیایی و فرستتهادن آنها به مدرستتهاها کردن کلا کار را با فر

کتاتویینی ستتترپرستتتهی کنند و به حنومت استتتپانیا برای برخورداری از این نیروی 

ی کتار متاییتات بپردازنتد. در پتایتان منتارر ، پس از آن کته یتا  کاستتتا  ذخیر 

ای از ارسدو را ودا گفههخواهی فراخواند و سپویشموا را به پژوهشدوسهی جهانانسان

 «در ذات خود برد ، نامهمدن، بربر و ناانسان،»ی خود بر این که بومیان در دفا  از اید 

ها ادامه پیدا کرد، هستتهند آورد هر دو طری ادعای پیروزی کردند. اما، کشتتورگشتتایی

 یشتتتدند و زندگمی تر ادار گیرانهانتداهتا پس از آن با قوانیننی کمی ستتتختاننومی

 شد. های سپویودا اعماا میارز  شد. شیو چنان بیبومیان ها

اما چرا منارر ؟ اخهلای نمر فلسفی در انسانیت مردمان بومی، ها در مورد جایگا  

ی ی طبیضت و جامضه پار  شتتد و ها در مورد شتتیو آنان در جهانی بود که به دو نیمه

، های ارزانزندگیبود در مورد  ایحنومت کردن بر آنان بود. به ستتتخن دیگر منارر 

ه ب -بریا تا اشتتار  کنیا چگونه نما چیزهای ارزان دیگر اصتتدلاحی که ما به کار می

پذیریا که شتتتود. میاعماا زور و ایدوویوژی کنهرا می از را  -ویژ  کار و تیمارداری 

 گیری درکمی با موارد دیگر مهفاوت استتت. بدون قدرت تصمیا ارزاناین استهفاد  از 

هایی مها نیسهند سرکوب مردم بومی هایی مها و چه زندگیمورد این که چه زندگی

ی دانش، منابع و نیروی کار آنها های رقی  و مصتتتادر و حنومت هایا پیروان مذه 

 پذیر نبود.امنان

های جاری پیرامون جسهارهایی ر ب ثگفهه دهای پیشترازهای مدرن موضتو ها

ها بر برقراری نما چون امنیتت، جتایگتا  مهتاجران و پناهندگان، پافشتتتاری حنومت

کنند که بستتتیاری از برداری از منابع در مناطقی را صتتتادر میهنگامی که مجوز بهر 

خدرات »های نفت و مردمان بومی پیرامون آن منابع زندگی نامناستتتبی دارند، جن 

ها باید به چنین، این موضتتو  ها که انستتانتوریستتا مدرن فراوانند. ها« بنیادِزندگی

ه جا کدنباا امنیت و سترپناهی در برابر خدرات باشتند موضوعی تاز  نیست. اما از آن
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های داخلی و یابد، آرایشداری از را  }گستتتهر { مرزهای خود رشتتتد میستتترمایه

ا پوا، کار، تیمارداری، غذا و سوخت ب تأمینرای ایمللی نیرو با اسهفاد  از طبیضت ببین

هایی که در زداییها و ارز ی مصادر های نژاد و حنومت و ملت، به اضتافهایدوویوژی

های ارزان با اسهفاد  از دسهگا  شتود. زندگیاین آرایش نیروها نهفهه استت، همرا  می

شدت داری بهبوم سرمایهتها برای زیسآیند. این جانمدرن نما اجهماعی به وجود می

در ها، سازیها از جوامع انستانی و م روممورد نیازند. امروز ، قدرت صتدای این روایت

های دوناید ترامپ در آمرینا، ویادیمیر پوتین در روستتتیه، ای که گرایششتتترایط ویژ 

دهند، رجت  طیت  اردوغتان در ترکیه و نارندرا مودی در هندوستتتهان از آن خبر می

 ای یافهه است. یت ویژ اهم

 

 بوم جهانیمعرفی زیست
هایی زندگی و هفت چیز ارزان، بخش تأمینداری، های ما در مورد ستترمایهدیدگا 

بوم جهانی در زیستتت خوانیا.بوم جهانی میاندازی هستتهند که آن را زیستتتاز چشتتا

ی زندگی های اخیر چون راهی برای اندیشتتیدن در مورد تاریخ بشتتر در شتتبنهستتاا

ی زندگی، ما ها از شتتتبنهپتدیدار شتتتد  استتتت. به جای آغازیدن با جدایی انستتتان

های خشونت، و آرایش -ها کنیا در مورد این که چگونه انستانهایی طرح میپرستش

 داری تنها بخشی ازشوند. سرمایهدرون طبیضت جایگزین می -ها کار و نابرابری انسان

ه ها کای از پیوسهگیمجموعه -بوم است بوم نیستت، که خود یک زیستتیک زیستت

 -بوم زیستنویسیا کند. بنابراین، وقهی میپارچه میقدرت، سترمایه و طبیضت را یک
« های جهانینمام»تر ینهای دیرما به سنت -کنیا این دو را راسهه میو ها - جهانی

آورد که، با رانش بومی را به وجود میداری زیستتتتآوریا تا بگوییا ستتترمایهروی می

. یابدی زمین گستتهر  میی کُر پایان انباشتتت، از را  مرزهایش به پهنهنیروهای بی

 «بوم جهانزیستتت»بوم جهانی برای پیش کشتتیدنِ بنابراین، ستتخن گفهن از زیستتت

قدرت،  هایدهد چگونه پیوسهگیدرح کردن ت لیلی است که نشان مینیستت بلنه م

م جهانی به بوی زیستکنند. اید ی زندگی کار میتویید و بازتویید با اسهفاد  از شبنه

ان ی جههای خشن و اسهثمارگرانهدهد تا مشاهد  کنیا چگونه پیوسهگیما امنان می
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 حهی -های نابرابر ین چگونه این آرایشچنداری ریشه دارند، هادر پنج ستد  سرمایه

رخدادپذیر و در داِ ب رانی  -رسند و مورد نیاز به نمر می هایی که امروز  ابدیآرایش

 اند. سابقهبی

داری، بوم جهانی، چیزی بیش از نگرشی مهفاوتی نسبت به سرمایهرو، زیستازاین

کند تا مشتتاهد  کنیا چگونه در میهای احهمایی استتت. راهی را اراوه طبیضت و آیند 

ستتازند. ها را میانستتان های زیستتتو م یط های زیستتتها م یططوا تاریخ انستتان

هایی که در مدرستته در گشتتاید تا از آن بازبنگریا چگونه شتتیو دیدگاهی را بر ما می

ی دیگر بومی، اقهصتتتادی و همهتغییر زیستتتت -مورد تغییر به ما آموز  داد  شتتتد  

ی بین های امروزی مشتتتارکت دارند. اگر قرار باشتتتد رابدهخود در ب ران -هتا حوز 

گتذاری و کنش را در جهتان درک کنیا، آن دیدگا  در رستتتیدن به چنین درکی نتام

« نام گذاری نمام»های عدایت اجهماعی زمان درازی بر نقشتتتی حیتاتی دارد. جنبش

برای قدرت روابدی ژری و اساسی  اییاند زیرا روابط بین اندیشه، زبان و رهپای فشرد 

 چونهایی که بیدهد مشاهد  کنیا چگونه مفهومبوم جهانی امنان میهسهند. زیست

ستتازند نه تنها به این دیی  مشتتن  –مانند طبیضت و جامضه  -کردیا و چرا فرض می

 کننتد بلنه از آنجا که اینهتا زنتدگی راستتتهین و تتاریخ را پنهتان میکته این مفهوم

های داری پدیدار شتتدند. مفهومها در پی خشتتونت استتهضماری و کردار ستترمایهمفهوم

های بزرد ی شانزدها در اروپا مهوید شدند. این مفهوممدرن طبیضت و جامضه در سد 

ن  ها و در اروپا شتنها در پیوسهگی نزدیک با سل  ماینیت از دهقانان در مسهضمر نه

اد  کشی مورد اسهفابزاری برای سل  ماینیت و نس  چنین خود چونگرفهند بلنه ها

ه ی مدرن بنیانی بود کشتتناستتی تاز ی طبیضت/جامضه برای کیهانقرار گرفهند. دوگانه

در آن فیا هموار، زمان خدی و طبیضت بیرونی بود. این واقضیت که ما به طور مضموا 

 هایی بیرون راندند تاریخی که در بر دارن -از چنین تتاریخ خونینی آگتاهی نتداریا 

ی بر شاهد -ی انسانیت است ها از دایر مدرن پیشتینِ بیشهر زنان، بومیان و آفریقایی

نی بوم جهاگیر مدرنیهه در ایجاد فراموشتی نزد ما است. بنابراین زیستررفیت چشتا

ه ما آید کتنها مهضهد به بازاندیشتتی بلنه مهضهد به یادآوری استتت. بستتیار پیش مینه

گری داری را تنها به چپاوااز ستتوی ستترمایه های زیستتتگری زندگی و م یطنویرا
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 تواند به اقهصادداری نمیی سرمایهدهیا، در حایی که بخش عمد اقهصادی نسبت می

وکارها و بازارها ی کف زدن نئوییبراییسا برای خود، کس کاهش داد  شتود. به وارونه

ها، ند. فرهن تأریرچرخاند بیداری را میهچه که چرخ ستتترمایدر ایجتاد بیشتتتهر آن

ها را به فرمانبرداری از های علمی باید در کار باشتتتند تا انستتتانها و مجموعهحنومت

 تأمینای برای ی جغرافیاهای تاز هنجارهای جنستیت، نژاد و طبقه وادارند. باید نقشه

ی رایج های انباشتت شتد  باز پرداخت شد  و سنهمنابع طراحی و ایمن شتد ، بدهی

و  -ای را برای این بازشناسی، برای یادآوری بوم جهانی شیو پشتهیبانی گردد. زیستت

ی های دیگر طبیضت در شبنهها و جلو ها و نیروی کار انسانزندگی -ی نوینِ مشاهد 

 کند.زندگی فراها می

 

 یِ دیگر چیزهای ارزانزندگان
سازی که های زندگیبوم جهانی در خود نوید امید دارد. شتناستایی شتبنهزیستت

چنین به مثابه یافهن ابزارهایی مفهومی است داری به آنان وابستهه استت، هاسترمایه

ی راهبردهایی از ستتتوی برای رویارویی با عصتتتر ستتترمایه. ما نیاز داریا تا با توستتتضه

 هایی برایو جایگزین -ی زمین جویانه برای رویارویی با ب ران کُر های عدایتجنبش

ی ی بازتویید خلاقانه و گستتهر  یافههدر بار  -ی کنونی ستتاماندهی طبیضت شتتیو 

ندیشتتیا. به همین علت استتت که این جستتهار را با های دموکراتیک زندگی بیشتتن 

اییِ تغییر وضتتتضیهی که در پیش گشتتتدر را توانند بریا که میهایی به پایان میایتد 

   داریا ما را یاری رسانند.

ی استتاسی آن کمرن ، اگر نمریه آید که یک م یط زیستت باوریدور به نمر می

ناپذیر جدایی انستتان از طبیضت باشتتد، و دگرگونی تاریخی ورشتتنستتهه یی اید پایهبر

ذار وچرا گچونامروز  بیهای ستفانه بستیاری از سیاستأبهواند تغییری ایجاد کند. مه

پذیرند. ب ران مایی گذشهه را به یاد آورید، این ب ران با جهان به چیزهای ارزان را می

و باننداری تجاری در آمرینا ایجاد  1از میان برداشهن مرز بین باننداری مضاملات خُرد

                                                      

1 Retail Banking 
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دوران کستتادی بزرد برای پیشتتگیری از مضاملاتی در  1شتتد. قانون گلا  استتهیگااِ

مسئوا فروبردن اقهصاد جهانی به سقوطی مارپیچی دانسهه 1032ی آیند ، که در دهه

سازی های آمرینا برای ملیها و کمونیستشتد، ستدی ایجاد کرد. ستوستیاییستتمی

ها کوشتید  بودند و مجریان نیودی  فراننلین روزویت این قانون را چون ستازشی بانک

شت وینا بازگی بیستضهرضتان ییبراا ستد بخش اراوه کردند. هنگامی که ماطمینان

استهیگاا را تقاضتا کردند آنان نیز به دنباا ستازشی بودند، نه به دنباا  -قانون گلا  

 ی ارزان شد  بود: مسنن. چیزی که تسلیا ماییه

دیار در  12ها درخواستتت دستتهمزد به همین گونه، هنگامی که در آمرینا ات ادیه

ر برای نگایا، نگرشی کلانرخواستهی که ما پشهیبانی کرد ستاعت را برای کار دارند، د

ی کارگران تیمارداری و خدمات غذایی ی کار حیتتور ندارد. چرا باید برای آیند آیند 

ی در حقوق دریافهی خواستهه شود، افزایشی که زیسهن با آن به سخهی شتافزای اندک

ارجمندی انسان در پیوند با  هایراسهی چرا باید مدرح کردن اید پذیر است؟ بهامنان

ی در رستتانبری از کار بلنه فرصتتهی برای یاریکار ستتخت باشتتد؟ آیا نباید نه تنها رنج

اگرچه دویت رفا  گسهر  یافهه، به پُر رشدترین  ستاخهن جهانی بههر خواستهه شود؟

درصتتد از درآمد خانوار در ستتاا  22ستتهاِ درآمد خانوار در آمرینا تبدی  شتتد  و به 

 تردید تقاضای سیاسی برایاما بار کار زنان کاهش نیافهه است. بی رسید  است، 2222

 آن که کار خانوار کاهش یافهه، پادا  داد  شد  و بازتوزیع شود آماج نهایی است؟

های تر از آنچه هستتهیا که ستتیاستتتایما نیازمند آرزوهایی برای تغییری ریشتته

ی دیگر، توجه داشهه باشید که سوخت فسیلی اکنند. برای آوردن نمونهمضاصر اراوه می

های جناح راستتت، از هندوستتهان گرفهه تا ارزان مدافضان خود را در میان اندیشتتند 

را   2ای فهوویهایی }نیروزایی نوری{ها در حایی که آیند ایتایتات مه تد ، دارد. ییبراا

                                                      

1Glass-Steagall Act  
 های مضاملات خرد را از یندیگر جدا کرد.گذاری و بانکهای سرمایهکه بانک 1033قانونی در ساا 

  

2 Photovoltaic  
 ای برای تویید نیروی برق با اسهفاد  از نور خورشید.شیو 
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ی آنان که گزینهای را کنند، اما به ستادگی مشنلات زیربنای مواد مضدنیپیشتنهاد می

چنان نستتبت به آنان که یا برند. جنبش مواد غذایی هابه آن وابستتهه استتت از یاد می

پوشتتتنتد یا دهنتد در حتایی کته بر فقر چشتتتا میبهتای مواد غتذایی را افزایش می

گذارد فقر، ایبهه با افزودن کننتد کته میهتایی را برای غتذا مهنتدستتتی میجتایگزین

رزان ا هایپذیرند  باقی ماند  استت. ایبهه تداوم ستیاست زندگیها، ادامه یابد میناهوی

از روسیه و آفریقای جنوبی تا آمرینا و چین  -برترانگاری توان در بازگشتت خودرا می

های نمرستتتنجی مرکز مشتتتاهد  کرد. با توجه به داد « پاستتتداری از ملت»به نام  -

احستتا   1زادآوری درصتتد نستت  انفجار 32پژوهش عقاید ملی دانشتتگا  شتتیناگو 

 31کو  نستبت به سفید پوسهان و تر ستختتر/ کاکنند که ستیا  پوستهان تنب می

  درصد نس  هزار  نیز چنین احساسی دارند.

هایی بین نیستتهیا اما در کار ستتازمانبا آن که نستتبت به خردورزی چندان خو 

اراد  را  بینیاندیشند خو به تغییرپذیری بستیار بیشتهری در روابط اجهماعی میکه 

ها یهکنند. ات ادها پیشاپیش با چیزهای ارزان برخورد مییابیا. بسیاری از این گرو می

 یگران تغییر اقلیا خواهان ارزیابی دوبار درخواستتتت دستتتهمزدی بایاتر دارند. کنش

ه یابند کاند درمیکلاین را خواند  ناوومیو کستتانی که کار  اندروابط ما با انرژی شتتد 

د کسانی که در کارزار مواد غذایی هسهن چیزهای بستیار بیشهری نیز باید تغییر کنند.

پرورانیا تغییر دهند به ای که آن را میخوریا و شتتتیو خواهان آنند تا آنچه را که می

ازمان دهندگان کارگران خانگی ی خوبی داشتتتهه باشتتتند. ستتتای که همه تغذیهگونه

ها و مراکز مراقبت بهداشتتتهی را به ند که جامضه کار انجام شتتتد  در خانهاخواهان آن

رسمیت بشناسد. جنبش اشغاا خواهان آن است که کسانی که در خدر ضبط ملک و 

هتای خود بتاقی بمانند. م روم شتتتدن از ختانته هستتتهنتد اجتاز  یتابنتد در ختانته

ی زندگی ی اندیشیدن ما در مورد همهخواهند شیو نگر میشهشتناسان ریبومزیستت

های بومیان و کنشگران روی زمین تغییر کند. جنبش جان ستیاهان مها استت، گرو 

 عدایهی تاریخی هسهند. حقوق مهاجران خواهان برابری و غرامت برای بی

                                                      

1 Baby Boomers 
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اشتتتند. ی ب رانی بی یک ی مهتواننتد برانگیزاننتد هتا میهر یتک از این جنبش

های های بردگان تا اعهصتتاباز شتتور  -گرفهه استتت  تأریرداری از مقاومت ستترمایه

های حقوق زنان های ضداسهضماری برای براندازی اسهضمار تا سازمانای، از انقلابتود 

های امروز  و هموار  توانستتهه استتت دوام بیاورد. با این همه، جنبش -و مردمان بومی 

 کنند.دیگرند و همرا  باها نوشتتتدارویی برای بدبینی اراوه میهمته در ارتبتاط بتا ینت

 ها یاری رسان باشد. تواند در ایجاد پیوندبوم جهانی میزیست

گردند. ما با آییس واکر همدییا کنیا که به گذشهه بازمیهایی اراوه نمیما را  ح 

رار و اگر ق« دهاای است که برای زیسهن در این کُر  میکنشگری کرایه»گوید: که می

داری ادامه یابد، آن زندگی از را  مبارزات مردمی به دست باشد زندگی پس از سرمایه

ها اگر قرار است دگرسان کنیا که سیاستجنگند. ما اننار نمیآید که برای آن میمی

توانیا به دام شود. اما نمیشتوند، این دگرستانی از شرایط جاری زندگی مردم آغاز می

داری از طبیضت، جامضه و اقهصاد تصویر کرد  است. ما باید اتی بیفهیا که سرمایهانهزاع

هایی برای زندگی را از میان هایی نوین بیابیا، را هایی را برای تمدنزبان و ستتیاستتت

داری ستتاخهه و پرداخهه بیابیا. به همین دیی  بوم ستترمایهتغییر وضتتضیهی که زیستتت

کند کنیا که کمک میها را مدرح میای از اید ههگیری خود رشتتاستتت که در نهیجه

هایی برای بازسازی شناسایی و با آن ی رو ها را در طبیضت به وستیلهجایگا  انستان

 های انسان درونتواند پیوندها اسهثمار میهای سد عدایهیستازگار کنیا. ستنجش بی

ای زمین و کار به گونه ی زندگی را بار دیگر تقد  بخشد. بازتوزیع تیمارداری،شتبنه

م بوهای زیستتتهای خود و زندگیرستتانی به بهبود زندگیکه همه فرصتتهی برای یاری

داری ما را به انجام تواند خشونت انهزاعی را که سرمایهمی پیرامون خود داشتهه باشند

 «بوم بازسازیزیستت»دارد خنثی کند. ما برای این نگر  اصتدلاح ی آن وامیروزمر 

کنیا، کردار و گزینیا و آن را چون راهی برای دیتدن تاریخ و طبیضت اراوه میمیرا بر

 ی. ی زندگها در شبنهتضهدی برای برابری و پیوندهایی بازاندیشی شد  برای انسان

 

 
 


