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در  «دانشگاه انقلابی»ی من در کنفرانس ی زیر، متن ارائهنوشته: یادداشت نویسنده
 .است8132اکتبر  31برکلی کالیفرنیا در روز شنبه 

*** 

 

تشکر کنم که از من دعوت به عمل آوردند « دانشگاه انقلابی»مایلم از برگزارکنندگان 

توان برای حل ی وضعیت بحرانی جهان، و کاری که میخود را دربارهآرای تا برخی 

از آنجا که کانون توجه این کنفرانس . این بحران انجام داد، با شما در میان بگذارم

خواهد ذارید به خودمان یادآوری کنیم که انقلاب اگر میانقلاب اجتماعی است، بگ

سیار های بنمونه. ای مشکلات موجود برودآمیز باشد باید به سراغ علل ریشهموفقیت

 .کنند، همین نکته را به ما یادآوری می«ناتمام»های ناکام و زیادی از انقلاب

 که ما با بحرانبر این در ادامه، خطوط کلی استدلال خود را بیان خواهم کرد مبنی

داری، آن گونه که از سوی جنبش بحران سرمایهصرفاً تمدن روبرو هستیم؛ نه 

شود، یا بحران جوامع صنعتی که اندیشمندان و فعالان معمولًا اعلام می یسوسیالیست

ی زندگی ما است که بحرانی که با آن مواجهیم، بحران در شیوه. اندسبز اعلام کرده

خواهم  به ویژه استدلال. شودبندی میداری صنعتی صورتد جهانی سرمایهتوسط اقتصا

روبرو هستیم؛ و برای  3محورداری صنعتی انسانکرد که ما با بحران در تمدن سرمایه

 .از آن فراتر برویم 2محوربومغلبه بر آن، باید در جهت سوسیالیسم زیست

 

 چیست؟تمدن 
نگی تعریف و سنجش تمدن بیش از پیش به خواهیم دید، چگودرنگ بیطور که همان

ریتانیکا بی دانشنامهی آنلاین کنونی در نسخه. برانگیز تبدیل شده استکاری مجادله
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باره اینشک و تردید فعلی محققان در احتمالاً هیچ مدخلی برای تمدن وجود ندارد، که 

 داد کهنشان می نیکابریتای دانشنامهاز  3133ی اما مجلد چهارم نسخه. دهدرا نشان می

به معنای  civilisبه معنای شهروند و  civisی لاتین برگرفته از واژه« تمدن»ی کلمه

 یتمام دوره»شناختی، آن را به عنوان امور مربوط به شهروند است، و از منظر ریشه

ای از شعور و وحدت اجتماعی پیشرفت بشری از زمان رسیدن بشریت به حد بسنده

مفهوم  این دیدگاه به تمدن مبتنی بر. کندتعریف می« نوعی نظام حکومتی برای گسترش

، 3191ی از دهه(. 3121 3نیسبت،)پیشرفت است که خود ریشه در تمدن غربی دارد 

ر د. های جهان را نیز در برگیرداند تا دیگر تمدنمورخان این دیدگاه را گسترش داده

 1«انداز وسیعتاریخ از چشم»میدان جدید ( 8112) 8ی گذشته، دیوید کریستیندو دهه

را معرفی کرده که هدف از آن، قرار دادن تاریخ بشر در بستر زندگی بر روی زمین و 

 .تاریخ گیتی است

هنوز هم هست که تمدن، احتمالاً ، دیدگاه غالباً مسلط چنین بود و این با وجود

. است پیشرفت بشر بوده ای ازخواه غربی، چینی یا آفریقایی، تحولی مثبت و نشانه

ی اوج پیچیدگی ، تمدن را نقطه«انداز وسیعتاریخ از چشم»ی حتی مورخان در حوزه

شناسان، با این حال، باستان. دانندگیرند که منطق انکشاف جهان میدر نظر می

شناسان، برخی مورخان و سایرین، به طور انسانشناسان، دیرینهشناسان، دیرینهانسان

« قبل تاریخما»ی به اصطلاح اند، زیرا بیشتر دربارهبردهسؤال ای این فرض را زیر فزاینده

ایم که به روزگاری اشاره دارد که نیاکان گردآور ما در طول تقریباً کسب اطلاع کرده

شناس و انساندیرینه 2ژاک اوبلن-همین پارسال، ژان. زیستندمیلیون سال می 8.2
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ی بقایای فسیلی در مراکش منتشر کردند را بر اساس مطالعه های خودهمکاران او، یافته

 311هزار سال پیش، یعنی  111لااقل ( انسان هوشمند) 3دهد هوموساپینسکه نشان می

طلاح بنابراین، به اص. است ی ظهور رسیدهتر از برآورد قبلی، به منصههزار سال پیش

 در حالی که تاریخ تمدن حداکثر سال است؛ هزار 811ی ما حداقل گونه« ماقبل تاریخ»

ی ما و تاریخ تمدن از مدت زمان هستی گونه %3.1سال یعنی فقط  پنج هزار 

طور که به زودی خواهیم گیرد؛ هماناز این بازه را دربر می %1.12داری فقط سرمایه

 .سازی از سفر ماای بسیار ناچیز و در عین حال بخش سرنوشتی زمانیدید، بازه

که در این ارائه توضیح خواهم داد، هر کسی که به مشکلات تمدن امروزی همچنان 

ای برسد، باید آن را خواهد به نتیجهها است، اگر میدهد و در پی حل آناهمیت می

 .تر قرار دهدی بسیار بزرگدر این زمینه

 8،«گرنتاریخِ ژرف»اما بگذارید نخست به این پرسش توجه کنیم که چرا محققان 

 .گاه غالب را که نگاهی تأییدآمیز به تمدن دارد، زیر سوال می برنددید

محقق دانشگاه ییل که خودش دیدگاهی مترقی به تمدن  1اسکات،. جیمز سی

کرد، در های تحصیلات تکمیلی به مدت دو دهه تدریس میداشت و آن را در دوره

بر اساس بررسی ( 8131) های اولیهتاریخ ژرف دولت: خلاف جریانکتاب خود به نام 

به ( 2جویانخوراک)گردآوران -ی گذار از شکارچیای اخیر دربارهادبیات چندرشته

های اولیه، تجدیدنظر ای و دولتهای زراعتی منطقهگاهنخستین زارعان، سکونت

های ی مترقی بودن تمدناین ادبیات، ایده. دهدارائه می[ در باب مفهوم تمدن]مستندی 

 :نویسداسکات می. طلبدبه منازعه می زراعی اولیه را
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ی حتی امروزه در حاشیه -برخلاف مفروضات پیشین، شکارچیان و گردآوران 

زده وجه شباهتی به یاغیان قحطیهیچبه – هایی که در آن ساکن هستندپناهگاه

در واقع، شکارچیان و . و رو به موت از گرسنگی در ادبیات عامه ندارند

رژیم غذایی، سلامتی و فراغت خود هرگز به این خوبی گردآوران از لحاظ 

برعکس، کشاورزان هرگز از نظر رژیم غذایی، سلامتی و . شدندتصور نمی

 (.31-1. همان، ص)اند به این بدی به نظر نرسیده خوداوقات فراغت 

 :افزایداو می

شدند که مردم را به های اولیه اغلب نهادهای جذابی تلقی میدولت و تمدن

در واقع، . کردندیمن تجملات، فرهنگ و امکانات زندگی به خویش جذب می

های اولیه مجبور بودند بخش اعظم جمعیت خود را به اسارت بگیرند و دولت

از  های ناشی از تجمع بیشگیریبه طرق گوناگون به بندگی بکشند، و به همه

وجود دارد که شواهد نیرومندی برای این ادعا ... شدند حد مردم مبتلا می

ممکن است اغلب از نظر  -«بربر»زندگی به عنوان  –زندگی خارج از دولت 

برای غیرنخبگان درون تمدن  تر از زندگی لااقلتر، آزادتر و سالممادی آسان

 (xii. همان، ص. )بوده باشد

از طریق [ از تمدن]هایی که روایت استاندارد جراحت: »گیرداسکات نتیجه می

 (31. همان، ص«. )خیر برداشته است، به باور من مهلک و مرگبار هستندهای اپژوهش

های های باستان بر اساس بندگی بنا شده بودند و به دلیل بحرانزمانی که تمدن

های نهم و پانزدهم، محیطی سقوط کردند، در اروپا بین سدهاجتماعی و زیست

از هم [ نظام]و هنگامی که [ 3]با نهاد سرواژ فرارسیدند؛ « اعصار ظلمات»اصطلاح به

داری هموار کرد، نظام مسلط بردگی دستمزدی، فروپاشید و راه را برای گذار به سرمایه

 .اند، مستقر گشتای بر آن گذاشتهنام بامسمایی که عده
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 ی تمدنآمدهای ناخواستهپی
ی چیزهایی اکنون شاید اعتراض کنید که همه چیز در تمدن بد نبوده و به توسعه

 .همچون نیروهای مولد، علم، پزشکی و فرهنگ اشاره کنید

ی اجتماعی، حرکتی دیالکتیکی با عواقب ناخواسته است بدون شک تمام توسعه

اما اگر به خاطر آوریم که تمام . ها برای رشد انسان سودمند هستندکه برخی از آن

پیش  سلوب ازبدون هیچ ا)ی جوامع طبقاتی مختلف تمدن عبارت بوده است از توسعه

، سرشت غالب این فرایند تاریخی، پیشبرد منافع چنین طبقات حاکمی بوده (معینی

هایی اجتماعی به منظور استخراج ثروت ها ذاتاً ساخترفته، تمام تمدنهمروی. است

بگذارید به  .از طبیعت با استفاده از افراد تحت انقیاد، ستمدیده و استثمارشده هستند

 های معاش مختلفیها، طبق شیوهما، مانند سایر گونه یجواجداد خوراکیاد بیاوریم که 

زیستند؛ یعنی آنچه را برای زیست و تولیدمثل خود لازم داشتند، از طبیعت تصاحب می

به [ های معاششیوه]کند، این طور که اسکات خاطرنشان میهمان. کردندمی

 3«پایینهردتولید »گاهی شامل بومی که بخشی از آن بودند، بستگی داشتند و زیست

ا نخستین زارعان ب. شدندهای خوراکی گیاهان مطلوب نیز میمانند کاشت بذر و ریشه

 .را به فعالیت اصلی خود ارتقا دادند« پایینردهتولید »اهلی کردن گیاهان و جانوران، 

تر طی کمکردند و در شرایها برای  هزاران سال به عنوان زارعان معاش کار میاما آن

هنگامی که زارعان . زیستندگردآور خود می-های شکارچیمطلوب نسبت به عموزاده

 پذیر شد و به وقوعشروع به کسب مازاد اقتصادی کردند، قشربندی اجتماعی امکان

ها مدنهای اولیه و تمالکیت خصوصی، پدرسالاری و دولت[ به این ترتیب]پیوست؛ و 

ی این باید کاملاً واضح و روشن باشد که هدف کلیهبنابر. تدریج پدیدار شدندبه

یا در  ی تولیدکنندگان معاشهای تولید، استخراج ثروت از طبیعت خواه به وسیلهشیوه

در عین  .کشی از افراد غیرنخبه بوده استی انقیاد، ستم و بهرهجوامع طبقاتی به واسطه

                                                      

 3Low-level production 
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راعی است و تمدن کردن گیاهان و حیوانات، اساس تمام جوامع زاهلیحال، 

 .داری امروز نیز وابستگی اساسی به آن داردسرمایه

ی نیروهای تولید، علم، پزشکی و فرهنگ همگی مشروط به بنابراین، توسعه

. کرداند که به منافع طبقات حاکم موجود خدمت میی تولید غالب بودهاستلزامات شیوه

ر ی زیکتاب خود را با سرلوحهاسکات . ای در این باره ممکن است مفید باشدنمونه

شناس شناس و مردمانسان 3استروس-ی کارکرد نوشتار در تمدن، به نقل از لویدرباره

 :کندفرانسوی، آغاز می

ده، شرسد که نوشتار برای بازتولید دولت متمرکز و قشربندیبه نظر می

آن  ای که همواره ملازمپدیده... نوشتار چیز عجیبی است ... ضروری باشد 

به بیان دیگر، ادغام تعداد : ها استگیری شهرها و امپراتوریبوده، شکل

ا و همراتبی از کاستدر سلسله... توجهی از افراد در یک نظام سیاسی قابل

اشد بیشتر برای استثمار بشریت مساعد ب[ نوشتار]رسد که به نظر می... طبقات 

 .تا روشنگری آن

ی تولید استدلال کرد که تحت شیوه( 112-111. ، صص22/3111-3221)مارکس 

به همین ترتیب، امروزه نیز «. شودوکار تبدیل میکسباختراع به »داری، سرمایه

شمار  کهولو آنداری هستند، مؤسسات آموزش عالی در خدمت منافع نظام سرمایه

زیادی از محققان دانشگاهی مانند پروفسور اسکات در جستجوی حقیقت و پیشبرد 

 توانم اضافه کنم که اختراع نوشتار، دنیایو می. ی تحقیقاتی خود باشندش در زمینهدان

 .را نیز برای ما به ارمغان آورده است مانیفست کمونیستادبیات و متونی همچون 

، ی مواردی دیگری از تمدن اشاره کرد، اما در همهتوان به چنین پیامدهای ناخواستهمی

 تند و در بسیاری موارد، اگر تمدنی وجود نداشت، اصلاًها هدف اصلی تمدن نیساین

 .بودندضروری نمی

                                                      

 3Lévi Strauss 
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 داریتمدن سرمایهبحران 
پا کرد و عنان از بهانقلابی در نیروهای تولید  ( 3281-3191)انقلاب صنعتی انگلستان 

، 3211در سال . داری صنعتی را جهانی ساختندهایی برداشت که تمدن سرمایهقدرت

درصد از آن در مناطق  1میلیارد نفر بود، فقط  1.1عیت جهان در حدود زمانی که جم

میلیارد نفر افزایش  3.92، جمعیت جهان به 3111تا سال . کردندشهری زندگی می

شهر، جمعیتی بالغ  38ها شهرنشین بودند؛ اگرچه فقط درصد آن 32یافته بود که تقریباً 

میلیارد  8.91، جمعیت جهان به 3121 در سال. میلیون نفر یا بیشتر داشتندیک بر 

تعداد شهرهایی با بیش . ها در مراکز شهری اقامت داشتنددرصد از آن 11رسیده بود و 

های اخیر، رشد جهان طی دهه. مورد افزایش یافته بود 21میلیون نفر جمعیت به  3از 

یارد نفر میل 9.1، جمعیت جهان 8112در سال . ای را تجربه کرده استسابقهشهری بی

بود که به طور یکسان بین مناطق شهری و روستایی تقسیم شده و تعداد شهرهایی با 

در زمان نوشتن این متن در سال . رسیده بود 211میلیون نفر یا بیشتر به  3جمعیت 

نزدیک  8121رود که تا سال میلیارد نفر رسیده و انتظار می 1.1جمعیت بشر به  8132

سال پیش در ده هزار شود که جمعیت جهان تخمین زده می. دمیلیارد نفر برس 31به 

چهارصد نسل بعد، اکنون . میلیون نفر بوده است 31تا یک دمان کشاورزی بین سپیده

 [8. ]میلیون نفر وجود دارد 12و  31ی جمعیت بین شهر با اندازهمگاشهر و کلان 29

ردپای »نجش عنوان محکی برای سبهاگر از رشد جمعیت و درآمد سرانه 

استفاده کنیم، محاسبات آنگوس ( ای مبهم اما مهمسنجه) 3«شناختیبومزیست

 3111های سازد که این ردپا بین سالتا حدی روشن می( 31. ، ص8119) 8مدیسون

برابر، و تولید  31برابر، درآمد سرانه  88جمعیت . چقدر افزایش داشته است 8111و 
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، درآمد سرانه بیش از 3281از سال . برابر شده است 111ناخالص داخلی جهان تقریبا 

 .هشت برابر و جمعیت بیش از پنج برابر افزایش یافته است

ی دهد، بشریت کاملاً به بقیهنشان می( 8131) 3طور که هایدن واشنگتنهمان

ها بومی که امروزه با آنهای زیستطبیعت وابسته است و در عین حال تمام بحران

یا  طور مستقیمبهاند، م، چنان که دانشمندان با جزئیات مستند ساختهروبرو هستی

المللی بینی برنامه»ی پژوهشی به عنوان مثال، مقاله. غیرمستقیم، علل اجتماعی دارند

 :گیردچنین نتیجه می ،شتاب بزرگبا عنوان  1«کرهزیست-8کرهزمین

ی زمین نظام سیارهاثرات شتاب بخشیدن به تغییرات انسانی اکنون در سطح 

های کلیدی از کارکرد نظام بسیاری از شاخص. وضوح قابل تمیز هستندبه

دهند که لااقل تا حدودی به هایی را نشان میی زمین اکنون واکنشسیاره

های رد انسان بر تمام مؤلفه. ی زمین استموجب تغییر رد انسان بر روی کره

ی ساحلی، اتمسفر و ها، منطقهنوساقیا: گذاردزیست جهانی تأثیر میمحیط

 .خشکی

ی رشد نماییِ جمعیت بشر، کند که نشان دهندههایی یاد میاین مقاله از داده

 گذاری مستقیم خارجی، مصرفشهرنشینی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، سرمایه

انرژی اولیه، سدهای بزرگ، مسافرت هوایی و گردشگری، مصرف آب، تولید کاغذ، 

ونقل، ارتباط از راه دور، انتشار دی اکسید کربن، متان، دی اکسید حملکود،  مصرف

، اسیدی شدن های دریاییصید ماهی 2نیتروژن، دمای سطح، اوزون استراتوسفر،

ی های گرمسیری، اراضاقیانوس، نیتروژن ساحلی، پرورش میگو، از بین رفتن جنگل
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یا از زمان نخستین  3121ارض از سال  یها در سراسر کرهبومشده، تخریب زیستاهلی

واضح است که اگر جلوی این روندها گرفته نشود، زمانی . ها هستندآوری دادهجمع

 .انجامندها میبومدر آینده به فروپاشی زیست

در واقع، از پیش با سه تهدید وجودی برای بشریت و بخش اعظم زندگی بر روی 

 :زمین روبرو هستیم

متحده نخستین بمب اتمی ، ایالات3122ی ژوئیه 39در  :ایهنابودی عمومی هست

مدیر پروژه، با نقل بخشی از  3رابرت اوپنهایمر،. خود را در نیو مکزیکو منفجر کرد

دل ی دنیاها بی مرگ و نابودکنندهاکنون به فرشته: »یک متن باستانی هندو گفت

بر فراز هیروشیما و ناگازاکی متحده دو بمب اتمی را اوت، ایالات 1و  9در «. شوممی

، اتحاد جماهیر شوروی بمب اتمی خودش را منفجر 3121اوت  81در . منفجر کرد

کشور  1امروز . ای از آن زمان در جریان بوده استی تسلیحات هستهمسابقه. کرد

( ی شمالی، هند، پاکستان و اسرائیلمتحده، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین، کرهایالات)

ای در بحران موشکی کوبا در اکتبر بست هستهما از بن. ای هستندسلاح هستهدارای 

 3192ای پیشنهادی در سال از برنامه تایمزنیویورکاکتبر،  9اما در . خبر داریم 3198

اکتبر، در بخش  1در . ای در جنگ ویتنام پرده برداشتهای هستهبرای استفاده از سلاح

با بررسی اسنادی که به تازگی از  8سرگئی رادچنکو ،تایمزنیویورکها در دیدگاه

، واشنگتن و مسکو 3111اند، گزارش داد که در اکتبر بندی محرمانه خارج شدهطبقه

ک ای نزدیبین اسرائیل و مصر و سوریه به آغاز جنگ هسته 1در جریان جنگ یوم کیپور

ی جنگ علیه ینهجمهور ترامپ گزگزارش شد که رئیس 8132مه  2سرانجام در . شدند

که  مادامی. ای استهای هستهدانیم مسلح به سلاحشمالی را در نظر گرفته که میکره
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ار ای بسیای در جهان وجود داشته باشند، تهدید نابودی عمومی هستههای هستهسلاح

 .واقعی است

دبیرکل سازمان ملل  3سپتامبر، آنتونیو گوترش 31در  :بارتغییرات اقلیمی فاجعه

س در ی پارینامهی عدم اجرای توافقتحد در کنفرانسی مطبوعاتی در نیویورک دربارهم

تغییر مسیر ندهیم، در معرض خطر  8181اگر تا سال : »باب تغییرات اقلیمی هشدار داد

توانیم از تغییرات اقلیمی از دست دادن فرصتی هستیم که پس از آن دیگر نمی

های فرصتی دو ساله باقی مانده است تا حکومتفقط «. گسیخته جلوگیری کنیملگام

 ی نیویورکمجلهدر جستاری پرخواننده در  8ولز-دیوید والاس! جهان تغییر مسیر دهند

که برای نوشتن آن با چند ( 8131ی ژوئیه 1« )ی زمین غیر قابل سکونتکره»با عنوان 

کن است گسیخته ممصد دانشمند مصاحبه کرده بود، تباهی را که تغییرات اقلیمی لگام

ز نویسد که مرگ ناشی ای روز قیامتی میولز درباره-والاس. کندبه بار آورد، بازگو می

های ها، هوای غیرقابل تنفس، جنگ دائمی، اقیانوسگیریگرما، کمبود غذا، شیوع همه

 .ی آن هستندمسموم و فروپاشی اقتصادی دائمی از وجوه مشخصه

شناسان و دیگر دانشمندان حیات هشدار بومزیستشناسان، زیست :ششم انقراض

مدافع  1ویلسون. او. ای. دهند که ما در بطن انقراض ششم بشرزاد قرار داریممی

ی دانشگاه هاروارد، این بحران را در شناس برجستهحفاظت از محیط زیست و حشره

یمی از اقل نسازد و تعیین حدمستند میی ما برای حیات نبرد سیاره: زمین-نیمکتاب 

. ، نک8139)کند سطح خشکی و دریای این سیاره را برای حیات وحش پیشنهاد می

هایی از سیاره که او برای این هدف مشخص کرده است؛ برای برای بخش 32فصل 

او و دیگران هشدار (. 8131نیری، . ی پیشنهاد کلی ویلسون، نکبحث انتقادی درباره
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ی زمین به عنوان موطن سطح خشکی و اقیانوس کرهدهند که اگر حداقل نیمی از می

های روی زمین منقرض حیات وحش کنار گذاشته نشود، تا پایان قرن نیمی از گونه

 .خواهند شد؛ از جمله شاید بشریت

 

 ز طبیعتابیگانگی 
ی اهل: دانیم که بحران تمدن ریشه در بنیان آن داردجا رسیدیم؟ ما میچگونه به این

طه مند برای سلگیاهان و جانوران برای نیل به اهداف انسانی، تلاش نظاممند کردن نظام

و کنترل بر طبیعت، و قشربندی جامعه در قالب اکثریتی تحت انقیاد، ستمدید و 

ه عنوان نیرویی بیگانه مافوق جامعبهی حاکمی که ریاست دولت را استثمارشده و نخبه

 .اعیبر عهده دارد؛ به طور خلاصه، بیگانگی اجتم

جوی ما در از مدت زمان وجودمان، اجداد خوراک %12.1دانیم که در همچنین می

. ردندکی طبیعت زندگی میخواه در هماهنگی نسبی با بقیههای کوچک برابریگروه

 .را کمی توضیح دهم« هماهنگی نسبی»بگذارید مرادم از 

ران و د سایر پستانداما مانن. انسان ها از جهات بسیاری شبیه حیوانات دیگر هستند

بوم را به شویم و زیستمی 3«سازیزیستگاه»های دیگر، مشغول بسیاری از گونه

وس که هومو ارکتبعد از این. دهیم که برای اهداف ما مفیدتر باشدهایی تغییر میشیوه

سال پیش موفق به ایجاد و حفظ آتش  چهار صد هزار حدود 8(قامتانسان راست)

های گیاهی و بوم به نفع گونهدورنما برای تغییر زیست 1«وزاندنِ بریدن و س»شد، 

ی نیاکان شدند، تکنیکی مورد استفادهها محسوب میجانوری که خوراک انسان

. گیردی برخی از معاصران ما قرار میجو ما بوده و همچنان مورد استفادهخوراک

                                                      

 3Niche construction 

 8Homo Erectus 

 1Slash-and-burn 



 

 
 

 هومن کاسبیی / ترجمه نیریکامران  03

 و جانوران به عنوان غذاتری از گیاهان استفاده از آتش همچنین مصرف طیف گسترده

عین ای مها ممکن ساخت که کالری بیشتر و امکان رشد جمعیت در دامنهرا با پختن آن

ی خود به امکان مهاجرت از ها به نوبهاین. گذاشتجویان میرا در اختیار خوراک

 .ها کمک کردندبشر در سراسر قاره یآفریقا و پراکندگی ابنا

ی جهان، تأثیرات نامطلوب ها در چهار گوشهانساناما رشد و پراکندگی جمعیت 

 سال صد هزار در طی های دیگرانقراض گونه: شناختی نیز داشته استبومزیست

دهم در استرالیا کاهش در اوراسیا و تا یک %21گذشته، میانگین وزن بدن پستانداران تا 

ا رخ ی آمریکن در قارهپستاندارای متوسط کمی بعد، افتی ده برابری در اندازه. یافت

ای شناس در دانشگاه نیومکزیکو و همکارانش، مطالعهدیرینه 3فلیسا اسمیت. داد

ها اند که انقراض این گونهمنتشر کرده( 8132) طبیعتپیشگامانه را در ژورنال علمی 

 .داندها میرا در همبستگی با الگوهای مهاجرت انسان

ها وجود دارد ازی زودهنگام برخی از گرگساهلی-همچنین شواهدی مبنی بر نیمه

برخی از دانشمندان این )گردآوران برقرار کردند -ی همزیستی با شکارچیکه رابطه

و ما شواهد محکمی از اهلی ( دانندها میامر را ناشی از جهش یک ژن در برخی گرگ

 .سال پیش در آسیا در دست داریم هزار32ها در حدود کردن سگ

ی چیزهایی از زراعی و بقیه« سازیزیستگاه»مند، عیار و نظامتمام سازیاما اهلی

 حیواناتی که اهلی شدند عبارتند از گوسفند. آن پس فرارسیدند که ما را متمدن ساختند

سال پیش در خاورمیانه هشت هزار ) ، خوک(ی کنونیسال پیش در خاورمیانهده هزار)

، گاو (ی کنونیال پیش در خاورمیانهس )هشت هزار، گاو (چین کنونیاحتمالاً و 

یای سال پیش در آسشش هزار)، اسب (سال پیش در پاکستان کنونیششصد )دار کوهان

 .، و غیره(سال پیش در پرو کنونی )چهار هزار و پانصد، لاما (مرکزی کنونی
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موز، جو، ذرت، مانیوک، )بر یک دوجین محصول  داری عمدتاًامروزه تمدن سرمایه

و تنها ( مزمینی شیرین و گند، برنج، سورگم، سویا، چغندرقند، نیشکر، سیبزمینیسیب

اتکا ( گاو، گوسفند، بز، خوک و اسب( )پوند 311بیش از )پنج حیوان اهلی بزرگ 

 (.3. ص: 8119 3بارکر،)دارد 

های اهلی و برای ما چه دربر دارد؟ اهلی کردن سازی چیست و برای گونهاما اهلی

ها، چه عامدانه چه غیرعامدانه، به موجب آن آرایش ی است که انسانفرایندی فرگشت»

دهند که افراد درون آن ژنتیکی جمعیتی از گیاهان و جانوران را به حدی تغییر می

« دهندجمعیت توانایی خود را برای بقا و تولید اولاد در حیات وحش از دست می

ی اسکات درباره(. 8. ص: 8119ر، ؛ به نقل از بارک82. ص: 3113 1و بایرین، 8بلوملر)

ه نویسد که باثرات سبک زندگی یکجانشینی، محصورسازی و ازدحام جمعیتی می

شناسی و های حیوانات اهلی و حتی تغییرات اساسی در ریختانتشار بیماری

 .شودها منجر میفیزیولوژی آن

ار خ ده هزشان در طی تاریی مغز گوسفندان در مقایسه با نیاکان وحشیاندازه

که )خرماها درصد کاهش یافته است؛ موش 82ها سازی آنی فرایند اهلیساله

تر از درصد کوچک 11دارای مغزی ( اندتازگی اهلی شدههمین به

مغزی بیش از یک ( sus scrofa)ها خرماهای وحشی هستند؛ و خوکموش

 (23-21. صص: 8131اسکات، . )تر از اجداد خود دارندسوم کوچک

ها، سازی بر روی انسانی تأثیرات نامطلوب اهلیی همچنین به طور مفصل دربارهو

ثرات جو ما، اای نسبت به اجداد خوراکها به حیوانی رمهاز جمله بیشتر تبدیل شدن آن

های های واگیردار، از جمله بیماریازدحام بیش از حد جمعیت و گسترش بیماری
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شناختی و فیزیولوژیک، بحث حتی عواقب ریختها، و مشترک بین جانوران و انسان

 (18-21. صص: 8131اسکات، )کند می

اند؛ تری بر حیات وحش داشتهسازی و پیشرویِ تمدن تأثیر حتی دهشتناکاما اهلی

میلیون یوکاریوت  1.1لااقل . پیدا است 3که از روند مداوم انقراض ششم بشرزادچنان

 هایها و بسیاری از انواع میکروارگانیسم، قارچهاوجود دارد که شامل گیاهان، جلبک

، به (81-88. ، صص8139 8ویلسون،)شوند یوکاریوتی، یک میلیون بیشتر یا کمتر، می

 (8139و همکارانش،  1لوکی)ها ی دیگر از باکتریی شاید یک تریلیون گونهعلاوه

ر از نرخ تبرابر بیش هزار فعلیگیرند که نرخ انقراض تحقیقات اخیر نتیجه می

 ابر افزایشده هزار بربه احتمالاً انقراض در حالت طبیعی است و این نرخ در آینده 

 (8132د ووس و همکارانش، . )خواهد یافت

های دیگر را به معنای واقعی کلمه از گونه« سوخت حیات»ها بخش اعظم انسان

رابر بیشتر از ب هزار38ها ی انرژی انسانامروزه میزان مصرف سرانه. اندقبضه کرده

در قرن بیستم، سهم جهانی (. 3129ویتوسک و همکاران، )دمان کشاورزی است سپیده

از  %82حداقل دو برابر شد و به  2(پی.پی.ان)وری خالص اولیه ها از بهرهانسان

ای متکی یی حیات خود به انرژها برای ادامهت، تمام گونهیدر نها. پی رسید.پی.ان

( ان اولیهتولید کنندگ)گیاهان سبز . رسدین مید به زمیی نور خورشههستند که به واسط

رسد، از طریق فتوسنتز به قند دو یا سه درصد از انرژی خورشیدی را که به زمین می

. نندکنیمی از آن را برای امرار معاش خودشان مصرف می ها تقریباًآن. کنندتبدیل می

نای پی مب.پی.ان. شودنامیده می( پی.پی.ان)یه وری خالص اولماند، بهرهآنچه باقی می
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گیاهان را به منظور ( کنندگان اولیهمصرف)گیاهخواران . زندگی تمام حیوانات است

ان کنندگمصرف)خواران برخی  گوشت. خورندکسب انرژی برای معیشت خودشان می

چیزخواران برخی از همه. کننداز گیاهخواران گذران زندگی می( ثانویه

د ی پیونحلقه. خورندکنندگان ثانویه را میگیاهان و مصرف( کنندگان سومصرفم)

کنندگانی هستند که از مواد آلی گیاهان، گیاهخواران، ی غذایی، تجزیهنهایی در زنجیره

ی غذایی، حدود در هر مرحله از زنجیره. کنندچیزخواران تغذیه میگوشتخواران، و همه

 .ودراز انرژی از دست می 11%

 فقط یک مثال برای. اندی خدا نامیدهجای تعجب نیست که برخی افراد، ما را گونه

دادگاه عالی ایالات متحده اکنون سرنوشت : ی حقیقت این گفته کافی استملاحظه

های در ی داسکی گوفر و بر همین اساس، وضعیت قانون حمایت از گونهقورباغه

داسکی گوفر که در طی تاریخ در جنوب  یقورباغه. کندمعرض خطر را بررسی می

شود و کیلومتر مربع دیده می 311متحده سکونت داشته، امروزه در کمتر از ایالات

شهرستان هریسون در )کیلومتر مربع  31ی آن کمتر از شدهمساحت اشغال

ی افراد در مکانی واحد حضور دارند؛ و وسعت و کیفیت همه. است( پیسیسیمی

یت ی جمعاز آنجا که اندازه. یابدها و تعداد افراد بالغ، پیوسته کاهش میزیستگاه آن

شود و تمام افراد در زیرجمعیتی واحد فرد بالغ تخمین زده می 821این گونه کمتر از 

 .کندقرار دارند، روند کاهشی مداومی را در شمار جمعیت خود تجربه می

گ ما تبدیل شده است که چه دمان تمدن به بخشی از فرهناین سؤال از سپیده

میرند زیرا برای ما ها میهایی برای خدمت به ما زنده خواهند ماند، و کدام گونهگونه

این مسئله آنقدر به بخشی از حیات عادی ما تبدیل شده . رسندسودمند به نظر نمی

 گزارش تأیید نشده از 22: مثالی دیگر. کنیم وجود نداردسادگی تظاهر میبهاست که 

میلیون  311اما در همین سال . وجود داشت 8131ی کوسه و پنج کشته در سال حمله

ذیذی ی کوسه، غذای لشدند؛ زیرا سوپ بالههایشان کشته میکوسه عمدتاً به دلیل باله
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 111ی متوسطی بالغ بر آید که طبقهویژه چین به شمار میبهدر جنوب شرقی آسیا و 

ها گزارش ی حملات و تلفات ادعایی کوسه در رسانهالبته همه. میلیون نفر دارد

ها باخبر میلیون کوسه توسط انسان 311اما چند نفر از ما از مرگ وحشتناک . شدندمی

ها نی آها، زنده زنده قطع کردن بالهگیری کوسه شامل صید کوسهعمل باله)هستیم؟ 

 (.است ها به دریا برای مردن به مرگی دردناکو سپس پرتاب کردن آن

 

 محورانسانانحراف 
شناس برجسته و محقق باستان 3ی خدا تبدیل شدیم؟ گرمی بیکر،اما چگونه ما به گونه

 12.، صص8119بارکر، )نامد می« سازی ذهناهلی»انقلاب کشاورزی، ظهور زراعت را 

 .ای بررسی کنیمبگذارید این ایده را برای لحظه(. 11-

ن ما ای. دیدندمیقاً بخشی از دنیای اطرافشان میجوی ما خویش را عنیاکان خوراک

جوی معاصر های خوراکی جمعیتشناختی دربارهموضوع را از مطالعات انسان

اوری با بهای باور آنیمیستی، یا توتمجویان روزگار مدرن با نظاماکثر خوراک. دانیممی

ها ننه فقط شبیه انسادر مورد اول، جانوران غیرانسانی . شوندتر، شناخته میرواج کم

ای از پرسوناژها ها خزانهمحیط زیست آن. شوندهستند، بلکه اشخاص محسوب می

است؛ هر کدام دارای زبان، عقل، شعور، وجدان اخلاقی و دانش، فارغ از این که  شکل 

 بنابراین، مردم جیوارو در اکوادور شرقی. انسان باشد یا حیوان، خزنده یا گیاه بیرونی آن

دانند که با پیوندهای می( aents)ها، جانوران و گیاهان را اشخاصی پرو، انسان و

های باور نظام(. 3119 8دسکولا،)خونی و اجداد مشترک با هم خویشاوند هستند 

قولات عنوان مآنیمیستی معمولاً کلماتی برای تمایز بین افراد، حیوانات و گیاهان به

بندی بر اساس برابری به جای های طبقهجداگانه ندارند و در عوض از نظام
                                                      

 3Graeme Baker 

 8Descola 
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های نظام(. 3119 3هاول،)کنند ای خودمان استفاده میبندی لینههای دستهمراتبسلسله

ی هایی هستند که بر استمرار خطی انتزاعتوتمی بومیان استرالیا، تشریفات و مناسک

ها هستند رین توتمتجانوران مرسوم. کنندبین اجتماعات انسانی و غیرانسانی تأکید می

ها کنند؛ اما گرچه ممکن است خوردن آنکه بر هویت یا تمایز فرد یا گروه دلالت می

اعی ها شرکای اجتمهای باور آنیمیستی، آنمقوی یا خوراک اندیشه باشد، برخلاف نظام

 .شوندما قلمداد نمی

ود شای مفهوم میجویان با معانی اخلاقی، عرفانی و اسطورهجهان خوراک

ها ساخته شده و این جهان از طریق نقل اسطوره(. 3112و همکاران،  8کارمایکل)

که معمولًا انواع حیوانات همچون انسان ظاهر [ هاییاسطوره]شود؛ بازسازی می

ها و علاوه بر دنیای حاضر که انسان. گیردها انجام میشوند و تغییر شکل بین آنمی

ی در بسیار. دارند، دنیایی ماوراطبیعی وجود داردموجودات غیرانسانی در آن سکونت 

. کنندطبیعه وساطت می یهای زیسته و ماوراها میان جهانجو، شمناز جوامع خوراک

پردازی آمیز به جهان دوم وارد و آن را مفهومها معمولا از طریق تجارب خلسهآن

: اندتاب گرفته شدهها از این کنقل قول( )32. ، ص3111مارتین، . ال. سی)کنند می

 (.21. ، ص8119بارکر، 

محوری بومگذار از زیست. نامممحور میبومها را زیستبینیمن این جهان

ی سازترین تغییر فرهنگسرنوشتاحتمالاً محوری تمدن، گردآوران به انسان-شکارچی

طلبی برتری 1مرکزی،محوری که همچنین به عنوان انسانانسان. ی ما بوده استدر گونه

ترین گونه ی محوری یا مهمها را گونهشود، انسانشناخته می 2پرستیها و گونهانسان

، به کندداند که به ما برتری اخلاقی بر تمام موجودات دیگر اعطا میبر روی زمین می
                                                      

 3Howell 

 8Carmichael 

 1Homo-centrism 

 2Speciesism 
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م برتری سیبخشد و سکسهمان صورت که نژادپرستی برتری اخلاقی به سفیدپوستان می

 محیطیی زیستمحوری مفهومی کلیدی در اخلاق و فلسفهنسانا. اخلاقی به مردان

این مفهوم در هر دو . شودها محسوب میاست و از لحاظ فرهنگی بنیان تمام تمدن

خدایان یونان باستان، . های مذهبی و سکولار جایگاهی مرکزی داشته استبینیجهان

ی خدا بر روی زمین مایندهها ندر ادیان ابراهیمی، انسان. شدندگونه تصور میانسان

های کند و گونهدر عهد عتیق، خدا آدم و حوا را بر تصویر خودش خلق می. هستند

محور دیگری از ارسطو و رواقیان گرفته بینی انسانجهان. آفریندها میدیگر را برای آن

غربی مسلط  یتا سنت آگوستین و سنت توماس آکوئیناس تا دکارت و کانت بر فلسفه

 (.8112 3اشتاینر،)ه است بود

 ی انقلاب علمی، سخنگویان فلسفی برجسته(3112)فیلسوف  8ی سشنزطبق گفته

ر همگی به شدت تحت تأثی -نیتزفرانسیس بیکن، رنه دکارت و گوتفرید لایب-

ها اجازه خواهد بیکن باور داشت که علم مدرن به انسان. محوری مسیحی بودندانسان

اً از دست رفته بود، مجدد[ عدن]طبیعت را که با هبوط آدم از باغ  داد تا فرمانروایی بر

« اربابان و صاحبان طبیعت»ها را به دکارت مدعی بود که علم جدید، انسان. کسب کنند

دارند، در حالی که ( ذهن)ها روح فقط انسان[ مدعی بود که]تبدیل خواهد کرد؛ و 

ندارند  (حیات ذهنی)گونه حساسیتی حیوانات هیچ. تمام مخلوقات دیگر ماشین هستند

 .توانند احساس کنندو از این رو، علاوه بر چیزهای دیگر، هیچ دردی را نیز نمی

محوری مسیحی به اومانیسم رنسانس گسترش یافت که مقدم بر انقلاب همان انسان

 تا قرن بیستم با کارل مارکس و جان دیوئی»علمی بود و توسط فیلسوفان روشنگری 

سانس، اومانیسم رن[ ... ادامه پیدا کرد]ستانسیالیسم اومانیستِی ژان پل سارتر و اگزی

کشید؛ در حالی که علاوه بر آن، از ها را واقعیت مرکزی در گیتی به تصویر میانسان

                                                      

 3Steiner 

 8Sessions 
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 «ها قدرت، پتانسیل و آزادی نامحدود دارندکرد که انساناین دیدگاه متعالی حمایت می

پردازان سوسیالیست و محوری حتی در بین نظریهسانان(. 393. ، ص3112سشنز، )

. ، ص3111 8برای مثال، سرکار،)امروز نیز غلبه دارد  3گرایبومسوسیالیست زیست

محورِی ؛ همچنین برای انسان8132نیری، . ی آن، نک؛ برای بحث درباره31

 (.8132نیری، . گرای دیگری، نکبومسوسیالیست زیست

آن در علم وجود  یبرا یچ پایه و اساسیاست و ه یدئولوژیک ایمحوری اما انسان

ود کلی متفاوت ببههای دیگر، دیدگاه داروین به جایگاه انسان در رابطه با گونه. ندارد

 :نویسدمی« ترحیوانات پست»ی تفاوت بین ذهن انسان و او درباره(. 8111نیری، )

که بزرگ باشد، مطمئنًا تر، هرچقدر تفاوت میان ذهن انسان و حیوانات عالی

ها و قوای حواس و شهود، هیجان ایم کهما دیده. تفاوت در درجه است نه نوع

مختلف همچون عشق، حافظه، توجه، کنجکاوی، تقلید، تعقل و غیره که انسان 

کند، ممکن است در وضعیتی اولیه یا حتی گاهی اوقات به ها مباهات میبه آن

، 3213/3123داروین، ) تر نیز مشاهده شودستخوبی رشدیافته، در حیوانات پ

 (، تأکید اضافه شده312. ص

 :افزایدفیلسوف می 1جیمز ریچل

ها، همواره غنای حیات داروین گفت که ما هنگام اندیشیدن راجع به غیرانسان

ما تمایل داریم که خود را از نظر ذهنی پیچیده . ایمکم گرفتهدستها را ذهنی آن

فاقد هر گونه ظرفیت « حیوانات صرف»کنیم که فرض می بدانیم، در حالی

ها انغیرانس. نادرست است[ تصور]اما این . توجهی هستندفکری بسیار جالب

ها نآ. کنندنه تنها لذت و درد بلکه وحشت، سوءظن و ترس را نیز تجربه می

                                                      

 3Ecosocialist 

 8Sarkar 

 1James Rachels 
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توانند مهربان، حسود، می. ورزندبه فرزندان خود عشق می. کنندترشرویی می

خلاصه . شناسندها حیرت و کنجکاوی را میآن. ازخودراضی و مغرور باشند

ها از نظر ذهنی و هیجانی، بسیار بیشتر از آنچه بخواهیم اقرار کنیم، اینکه آن

 (21. ص: 3111ریچلز، . )شبیه ما هستند

نظر یا جهان امروز، به دیدگاه جویان، در تاریخ ژرفکه خوراکبا توجه به این

محوری تمدن ی جهان باور داشتند و هنوز هم باور دارند، انسانمحور دربارهمبوزیست

برای نجات جهان باید به جهان عشق بورزیم و . توان انحرافی صرف تلقی کردرا می

 .محوری استاین عشق، ناسازگار با انسان

 

 محوربومزیستسوسیالیسم 
اریخ ی اخیر و کوچکی از ترمجموعهبیشتر نظریات انتقادی جامعه در واقع مبتنی بر زی

داری باشند ی سرمایههستند؛ چه نظریات درباره( درصد از تاریخ ما 3.1)طولانی بشر 

یا ( از تاریخ ما %1.9)ی جوامع طبقاتی ، چه نظریات درباره(از تاریخ ما 1.111%)

محوری، بومی طولانی زیستها دورهآن(. از تاریخ ما %1.32)ی تمدن نظریات درباره

 .کنندی پیش از گذار تاریخ جهانی به جوامع و تمدن زراعی، را حذف مییعنی دوره

از « حیطسازی مزیستگاه»اما این گذار مستلزم بیگانگی از طبیعت بود که اهلی کردن، 

های بکر در مقیاسی رو به گسترش، و تلاش برای سلطه و رهگذر ویرانی سرزمین

های بنابراین، خود ایده. توانستند رخ دهندآن نمی کنترل بر طبیعت، هرگز بدون

فرض محورانه را پیشهای تولید، طبقات اجتماعی و نبرد طبقاتی، فرهنگ انسانشیوه

 .گیرندمی

ی بحران کنونی، خواه سوسیالیستی خواه ، نظریات انتقادی دربارهاین با وجود

به دلیل  یخ جهانی و از این روشناختی یا سبز، به این گذار تاربومسوسیالیستی زیست

 حتی در این. اعتنا هستندها بیها و سقوط بسیاری از آنی تمدنای بحران همهریشه
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ی بخش از جمله نظریهصورت، رهایی انسان که کانون توجه تمام نظریات رهایی

. ری استمحوآید، مستلزم گسست بنیادینی از انسانسوسیالیسم مارکس به شمار می

های زیادی را تحت انقیاد قرار دهد و علیه تواند رهایی یابد اگر گونهت نمیانسانی

 .حیات وحش و باقی طبیعت جنگ برافروزد

تی کنم که باید برداشت ماتریالیسعنوان شاگرد مارکس و انگلس پیشنهاد میبهمن 

زمان  زها از تاریخ را برای توضیح کل فرایند تاریخ بشر بسط دهیم؛ نه فقط تاریخ اآن

معیشتی را  هایاین پیشنهاد بدان معناست که باید شیوه. های تولیدظهور نخستین شیوه

جویان بوده است اما شامل ی تاریخ طولانی خوراکدر نظر بگیریم که وجه مشخصه

های تولید از زمان های جدیدتر زندگی که تا به امروز ادامه دارند و همچنین شیوهشیوه

 .شودنیز میدم کشاورزی سپیده

علاوه بر این، به جای تمرکز بر روابط اجتماعی تولید، باید ماتریس همواره متغیری 

رخی از ب. را در نظر بگیریم اجتماعی معیشت و تولید-شناختیبومروابط زیستاز 

 .های تولید، همزمان وسایل ویرانی نیز هستندوسایل معیشت و بسیاری از شیوه

لید های بازتوشیوهصرفاً های تولید را نباید و شیوه های معیشتسرانجام، شیوه

اجتماعی، بلکه همچنین باید اشکال معینی از فعالیت اجتماعی قلمداد کرد که به زندگی 

بار برای بنابراین، کارگرانی که مشغول به کار زیان. دهندو طبیعت انسانی ما شکل می

ی اند، دچار بیگانگمشارکت جستهی همان فرآیندی که در آن زندگی هستند، به واسطه

. ودشمحور نسبتاً به خوبی درک میاین مسئله از منظر انسان. شونداز طبیعت می

گران کنند که شکنجههای معدودی با این موضوع مخالفت میبنابراین، سوسیالیست

 ی کارگریها، پلیس و غیره، بخشی از آن طبقهمزدبگیر، مأموران امنیتی، جاسوس

ها و اما همین سوسیالیست. که پتانسیل رهایی خودش و انسانیت را دارد نیستند

پذیرند که توانایی کارگران شاغل در دشواری میبهگرا بومهای زیستسوسیالیست
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لابی، ی کارگر انقی طبیعت، برای خدمت به عنوان بخشی از طبقهصنایع نابودکننده

 .ممکن است به طور مشابهی به خطر افتاده باشد

بندی مجدد از درک ماتریالیستی از تاریخ به شکل یکپارچه، با درک این صورت

یابد تا تاریخ بشر را به عنوان بخشی از ماتریالیستی از زندگی و طبیعت وحدت می

توان فهمید که چگونه سپس به آسانی می. قرار دهد[ در این فرآیند] 3کرهفرگشت بوم

سازی اکوسفر کمک یا آن را تضعیف به غنیعاملیت انسانی، با روش زندگی ما، 

 .کندمی

بندی مجدد، همانطور که باید، همچنین جایگاه تاریخی اجداد و این صورت

که در خارج از تمدن زندگی « بربرها»بخشد؛ آن جوی ما را تعالی میمعاصران خوراک

زاد و اند، و مردم بومی و بومکرده و در مقابل عضویت در هر کشوری مقاومت کرده

 . محورداری صنعتی انسانها در برابر تمدن سرمایهمقاومت آن

بخشد که از طور که باید، آن بخش از بشریت را تعالی میهمچنین، همان

کره در برابر یورش ی بومها و بقیهزاد، بومیان و بوم«بربرها»جویان امروزی، خوراک

اصطلاح عاشقان ردمان بومی، بهها شامل ماین. داری دفاع کرده استتمدن سرمایه

شوند و سایر کسانی می 1نگرشناسان ژرفبومفعالان رهایی حیوانات، زیست 8درختان،

ه ها نآن. ها نیستندجنگند، اما به هیچ وجه محدود به اینکه برای حقوق مادر زمین می

ز نظر ن آگاه ادر واقع، کارگرا. ها هستندبا آن ی کارگر بلکه برابرمتحدان طبقهصرفاً 

بدین ترتیب، به اصطلاح . ها را از آنِ خودشان خواهند دانستسیاسی، مبارزات آن

ند؛ محور هستداری انسانها و سبزها در واقع مبارزان برابر با هم علیه تمدن سرمایهسرخ

 .اندهای مختلف از همان هیولا تمرکز کردهغیر از این که بر جنبه

                                                      

 3Ecosphere 

 8Tree-huggers 

 1Deep Ecologist 



 محوربومای بر سوسیالیسم زیست: مقدمهنآ تمدن و چگونگی حلّبحران  24 

با  .اهمیت دارد و از اهمیتی محوری نیز برخوردار است البته، نبرد طبقاتی هنوز

داری و به حاشیه رانده شدن مقاومتِ کسانی که در خارج ی تمدن سرمایهتوجه به غلبه

ی کارگر حائز جایگاه اساسی برای جنبش فراروی از کنند، طبقهاز آن زندگی می

، در کشورهایی که در واقع. محور استبومداری در جهت سوسیالیسم زیستسرمایه

ی کارگر اکثریت عظیمی از دهند، طبقهداری را تشکیل میمرکزیت تمدن سرمایه

ا و هداری از انسانکشی سرمایهو بهره جمعیت و عامل اصلی را برای مبارزه با سلطه

طور که دفاع از حقوق اقشار تحت اما درست همان. دهدی طبیعت تشکیل میبقیه

 ی کارگر وسازی حقوق بشر، کلید وحدت طبقهجامعه و جهانی یانقیاد و ستمدیده

 محور است، مبارزه برای بسط جایگاه اخلاقیبومی سوسیالیستی زیستگذار به آینده

کنند و همچنین به تمام داری زندگی میبرابر به کسانی که در خارج از تمدن سرمایه

محور نیز به داری انسانسرمایه های دیگر و مادر زمین در مواجهه با یورش تمدنگونه

 .همان اندازه اهمیت دارد

ه ی کارگری کشود، فقط طبقهی سوسیالیسم مارکس مدعی میطور که نظریههمان

داری فراتر دهی و بسیج کرده، قادر است از تمدن صنعتی سرمایهخودش را سازمان

 111معیت حدود میلیون کارگر از ج 321متحده، این طبقه حدود در ایالات. برود

روع محور چگونه شبومگذار به سوسیالیسم زیست. دهدمیلیون نفری را تشکیل می

توانم ی اولیه خود چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟ فقط میخواهد شد و در مرحله

 .ی شخصی خودم را به شما بگویمعقیده

ها در نمیلیون نفر از ثروتمندتری 1.2، (8139) 3براساس گزارش کردیت سوییس

ثروت جهان را  %22.9تریلیون دلار یا  339( از جمعیت جهان %1.1)سراسر جهان 

البته حتی در این گروه کوچک نیز ثروت در زیرگروهی حتی )تحت کنترل خود دارند 

از  %11)ها میلیارد نفر از فقیرترین آدم 1.2سهم (. شدت متمرکز استبهتر کوچک
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کمتر تریلیون دلار، یا به طور متوسط هر کدام  9.3ر ثروتی تنها بالغ ب( جمعیت جهان

البته اکثریت در این گروه هیچ ثروتی ندارند یا حتی ثروت منفی )دلار است هزار  31از 

 (.دارند، یعنی بدهی

ی در نتیجه اگر انباشت ثروت توسط بخش بسیار کوچکی از مردم بر روی کره

توانند تا آخر آنچه این نخبگان حاکم میرا متوقف کنیم و تمام ( از کل %1.1)زمین 

ها بگذاریم، عمر خود برای گذران زندگی بسیار راحتی مصرف کنند، در اختیار آن

میلیارد نفری که نیازهای  1.2توانیم از بخش اعظم ثروت موجود برای بهبود زندگی می

ولید امتناع از ت دوم، اقدامی ساده یعنی. ها برآورده نشده است، استفاده کنیمی آناولیه

به منظور انباشت ثروت شگرفی برای بخشی بسیار کوچک از جمعیت جهان، ردپای 

طور اساسی و بلافاصله کاهش خواهد داد؛ که گامی بهشناختی بشریت را بومزیست

 .شودکره محسوب میآسا به سوی بازیابی سلامت بومغول

ادی های اقتصی و سایر داراییاالبته بخش اعظم این ثروت در قالب اجناس سرمایه

 دار برای استخراج ثروت حتی بیشتری از طبیعت استفادهی سرمایهو مالی است که طبقه

ها را سیاست عادلانه از لحاظ اجتماعی چنین است که کارگرانی که این دارایی. کندمی

ی زمین ارهبه نفع انسانیت و سی بشر  ها را به عنوان داراییکنند، آنحفظ یا اداره می

محل کار   شورا های قها به شکل دموکراتیک از طریتصاحب کنند و به مدیریت آن

چنین شوراهای . ای بپردازندکنندگان در سطوح محلی و منطقهو شوراهای مصرف

را دنبال خواهند کرد که قصد دارد ( یا تولید رده پایین)ای از معیشت کارگری، شیوه

ها پیروی کند؛ در عین حال کره و سایر گونهبطه با بومدر را« عدم آسیب»از سیاست 

ا رشد ، سازگار ب(آیدچنانکه از سادگی داوطلبانه برمی)که از سطح متوسطی از آسایش 

اگر من بخشی از رایزنی در چنین شوراهایی با توجه . کندو پرورش بشر، حمایت می

شنهاد ها پیای غور و مشورت به آنمتحده بودم، موارد زیر را بربه گذار در اقتصاد ایالات

 .دادممی



 محوربومای بر سوسیالیسم زیست: مقدمهنآ تمدن و چگونگی حلّبحران  26 

 

 سازی و تغییر هدفکوچک تجدیدساختار،
گری های بزرگی از صنایع تولیدی که در خدمت نظامیی تولید، بخشدر عرصه

که نیمی از سهم بازار جهانی را تشکیل )ی آن هستند متحده یا تجارت اسلحهایالات

و ( 8139 3لیتام،. رای نقدی هوشیارانه، نکب)، مواد شیمیایی و پتروشیمی (دهدمی

نگ، انرژی س، معدن زغال(های فسیلی استکه شامل بیشتر سوخت)صنایع پتروشیمی 

ی انرژی استفاده های برق که از منابع آلایندهای، انرژی هیدرولیک، نیروگاههسته

 ت،در بخش خدما. کنند، و کشاورزی صنعتی، در اسرع وقت متوقف خواهند شدمی

شدت کاهش اندازه خواهند یافت، و آنچه در صورت بهصنایع مالی، بیمه و املاک 

این امر صنعت . شودماند توسط کارگران و شوراهای مصرفی اداره میلزوم باقی می

فروشی و فروشی و خردهتجارت عمده. بردخدمات مدیریتی را از بین خواهد 

کاهش خواهند یافت، زیرا اقتصاد به طور  المللی و ملی به حداقل ممکنونقل بینحمل

دوانند شود و مردم در اجتماعات محلی خود ریشه میای میروزافزونی محلی و منطقه

ه بازاریابی، از جمل. شودکه بخش اعظم آنچه لازم دارند در آنجا به طور محلی تولید می

ه خواهند چیدتدریج بربهتبلیغات، و بسیاری از نیروی فروش غیرضروری هستند، و 

ونقل، حملنظام غذایی و همچنین مسکن، بهداشت، آموزش، پوشاک و صنایع . شد

در راستای عملکرد اقتصاد برای رفع نیازهای انسانی و نه کسب سود، منطبق بر سیاست 

گذاری خواهد شد، هدف ، بازسازی، دگرگون و مجدداً«عدم آسیب»شناختی بومزیست

 .واهد بودای خو عمدتا محلی و منطقه

 بار برای صلح، عدالت اجتماعی وهای دولتی که زیانبه همین ترتیب، بوروکراسی

این موارد عبارتند از . شناختی سیاره هستند، بسته خواهند شدبومسلامت زیست

های جاسوسی، نیروهای اصطلاح وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایالات متحده، آژانسبه
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 هومن کاسبیی / ترجمه نیریکامران  27

آی، امنیت داخلی، سازمان مهاجرت و گمرک .بی.سرکوبگر داخلی مانند اف

ی امنیت عمومی و اجرای وظیفه. ، پلیس و غیره، که تعطیل خواهند شد(ای.سی.آی)

سایر . های خلق انجام خواهد گرفتعدالت توسط میلیشیاهای کارگری و دادگاه

 های کشاورزی،مانند دپارتمان( ها در سطح ایالتیو همتایان آن)های فدرال آژانس

ی بازرگانی و کار، دیگر کارکردی نخواهند داشت چرا که در خدمت منافع طبقه

های فدرال که با آموزش و پرورش، انرژی، بهداشت، سایر دپارتمان. دار هستندسرمایه

ونقل سروکار دارند، تعطیل خواهند شد، زیرا در خدمت منافع حملمسکن، عدالت و 

ای ز آنجا که اقتصاد به صورتی محلی و منطقهدار هستند؛ یا ای حاکم سرمایهطبقه

شود، این آید یا دستخوش کاهش اندازه و بازسازی و تغییر هدف اساسی میدرمی

 .ها ضرورت خود را از دست خواهند داددپارتمان

ها همچون بخشی از نظام غذایی های خصمانه نسبت به سایر گونهی فعالیتکلیه

، ماهیگیری و (8132نیری، . نک)دهد پرورش می که حیوانات مزرعه و آبزیان را

ها، نمایش ها و خروسو وحشی، جنگ سگ« حیوانات خانگی»، تجارت «تفننی»شکار

سوارکاری، سوءاستفاده از حیوانات به نام علم و پزشکی و غیره، ممنوع و از طریق 

، بخش 8131نیری، . برای بحث، نک)آموزش و پرورش عمومی حذف خواهند شد 

شکار و ماهیگیری فقط برای بقای انسان مجاز است «(. اخلاق تنوع زیستی»باب در 

 (.ی خود را گسترش دهندتوانند دامنهگردآوران وجود خواهند داشت و می-شکارچی)

 

 برای همگانشغل 
شوند، کارگرانی که تدریج حذف میبههایی که برای کارگران شاغل در آن بخش

فاقی خواهد افتاد؟ نخست، کارگرانی که تحت تأثیر تعدادشان هم زیاد است، چه ات

کنندگان کلیدی در بحث دموکراتیک در این باره خواهند بود اند، از شرکتقرار گرفته

 .که چرا چنین تجدید ساختار اقتصادی ضروری است و چگونه باید به پیش رفت
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زایای ستمزد و ماند، دقرار گرفته[ این تجدیدساختار]، کارگرانی که تحت تأثیر دوماً

دریافت خواهند کرد که به دنبال اشتغال « ی شغلیکمیته»خود را برای عضویت در 

گردد که از لحاظ اجتماعی سودمند و دارای مبنای ها میجایگزینی برای آن

هارت ها از مکند که آناین کمیته همچنین اطمینان حاصل می. شناختی باشدبومزیست

سوم، شوراهای کارگری برای اطمینان از . برخوردار باشندکافی برای انجام آن شغل 

وز ی کاری و راشتغال برای همگان و همچنین افزایش فراغت برای رشد انسانی، هفته

های اقتصادی چهارم، انحلال بخش. دهندگذارند و کاهش میکاری را به بحث می

بهداشت،  های مسکن،نامطلوب با تجدید ساختار گسترده و طراحی مجددِ بخش

به عنوان . ونقل، مقارن خواهد شدحملآموزش، پوشاک، خوراک، فرهنگ، ارتباطات و 

از کل شاغلان را در استخدام خود  %3.9مثال، بخش کشاورزی در حال حاضر تنها 

های کشاورزی تجاری با استفاده شماری از شرکتی تعداد انگشتدارد و تحت سلطه

ی امر، این نتیجه. برای کشت مواد غذایی است 3های صنعتی ورودی بالااز روش

کشی از کارگران ی میلیاردها حیوان مزرعه و بهرهروزی وحشتناک و مرگ سالانهسیه

در اقتصاد جدید، تولید مواد . زیست بوده است مزرعه و مسمومیت جمعیت و محیط

اعت های زروشغذایی مبتنی بر گیاهان، هدف نظام غذایی خواهد بود که با استفاده از ر

هر . به صورت محلی درخواهد آمد 1شناسی کشاورزی،و بوم 8ارگانیک، کشت پایا

 [به این اقتصاد]های غذایی اجتماعی یا خانگی فرد تندرست لااقل از طریق باغچه

های بدین ترتیب، اقتصاد جدید افراد بسیار بیشتری را در این فعالیت. کمک خواهد کرد

شناختی به کار خواهد بومر اجتماعی و مناسب از نظر زیستاقتصادی سودمند از نظ

نی محیطی، مسکای برای تأمین مسکن مناسب از نظر زیستتلاش گسترده. گرفت
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خدمات درمانی با تمرکز بر . فروتنانه اما راحت، برای همگان صورت خواهد پذیرفت

د مکفی با درآماشتغال  . بهروزی و پیشگیری از بیماری، بسیار گسترش خواهد یافت

ی آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر برای کل جمعیت، در سطوح محلی و در ارائه

فناوری که در طی تاریخ برای تسلط و کنترل بر نیروی . ای متمرکز خواهد شدمنطقه

شود و فقط آنچه را برای کار و طبیعت استفاده شده است، دچار کاهش مقیاس می

نی بیجهان. گذاردرساند، باقی میبه طبیعت نمیرشد انسان ضروری است و زیانی 

ی حیات را تشکیل هایی که شبکهمحور، عشق به مادر زمین و تمام گونهبومزیست

تحسین . دهند، در تمام این تصمیمات چراغ راه شوراهای کارگری خواهد بودمی

در واقع، انسانیت . شمول خواهد شدحیات وحش و نه هراس از آن، جهان

بیعت ی طمحور جدید افتخار خواهد کرد که بخشی از قلمرو حیوانات و بقیهبومزیست

سرانجام و به همان اندازه مهم، شوراهای کارگری . باشد، نه مخالف آن و مافوق آن

بلافاصله با همبستگی مادی و اخلاق انترناسیونالیستی، دست دوستی به سوی مردم 

ورهایی همچون افغانستان، عراق، سوریه، جنوب جهان دراز خواهند کرد؛ از جمله کش

چه . اندلیبی و یمن که همین اواخر در معرض اقدامات جنگی امپریالیستی آمریکا بوده

شد اگر به جای اینکه واشنگتن بیش از دو تریلیون دلار برای آوردن مرگ و نابودی می

مدارس،  ها،توانستند به ساخت خانهبه این کشورها خرج کند، مردم آمریکا می

 ها کمک کنند؟ها و مراکز فرهنگی برای آنها، بیمارستانکلینیک

نهاد تلاش های مردمها و سایر سازمانن حال، کارگران و جنبش شورایی آنیدر ع

به طور نمایی افزایش یافته  3211ها را که از سال انسان یت جهانیخواهند کرد تا جمع

 یزیرزنان و برنامه یوزش و توانمندسازج و داوطلبانه از طریق آمیتدربهاست، 

شوراهای کارگری جهان بلافاصله حداقل نیمی از . ک کاهش دهندیدموکرات یخانوادگ

عنوان بههای جهان است، درصد گونه 21ی زمین را که محل زندگی بیش از سیاره

ویلسون . او. طور که ایزیستگاه حیات وحش کنار خواهند گذاشت؛ همان
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، 8139)زیست پیشنهاد کرده است  رجسته و مدافع حفاظت از محیطشناس بزیست

با نزول (. 8131نیری، . ی ویلسون، نک؛ برای تجدیدنظر انتقادی در برنامه32فصل 

تر خواهند شد که نواحی های انسانی کوچکگاهمتحده و جهان، سکونتجمعیت ایالات

. سازددسترس میوحش قابلارضی و دریایی بیشتری را برای بازگرداندن به حیات 

 .سرعت به رونق برخواهد گشتبهپذیر است و کره انعطافبوم

ای به ها اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه رادیکالیزاسیون گستردهالبته هیچ یک از این

تفاقی اگر چنین ا. داری شامل میلیاردها کارگر اتفاق بیفتدویژه در مراکز تمدن سرمایه

اروی ی چگونگی فراندازهایی برتر دربارههای بسیار دیگری و چشماندازبیفتد، چشم

با این حال زمان عمل . محور وجود خواهند داشتداری صنعتی انساناز تمدن سرمایه

مامی از تبهشاید فقط چند دهه باقی مانده تا کنترل سرنوشت خودمان را . کوتاه است

ه علت بصرفاً شویم؛ اتفاقی که  دست بدهیم و همراه با بسیاری از حیات وحش هلاک

ی تسلی من این است که تنها مایه. دادسال قبل رخ  هزار 31محور در انحرافی انسان

حنه تری به صبوم هر بار با حیات بسیار غنیدر پنج انقراض جمعی گذشته، زیست

ما باید نهایت تلاش خود را بکنیم؛ اما حتی اگر شکست بخوریم، امید به . برگشت

ی وجود دارد تا روزی که خورشید بیش از یک میلیارد سال بعد بسوزد و تمام زندگ

 .شود

 .ها و نظرات استاینجا مکان مناسبی برای اتمام سخن و گوش دادن به پرسش

 .با تشکر از توجه شما

 8132اکتبر  31برکلی، کالیفرنیا، شنبه، 

 

ام، منور نوری، تقدیم ی مادربزرگ پدریاین جستار را به یاد و خاطره :نامهتقدیم

انی برایم واای فرهای اسطورهکنم که وقتی کودک بسیار خردسالی بیش نبودم، قصهمی

دارم، زیرا پس از ها را اکنون حتی بیشتر از گذشته گرامی میآن. کردتعریف می
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ها بازتاب روابط طبیعت و فرهنگ هستند که به ام که آنهای متمادی آموختهسال

های بینم که چنین داستانآید وقتی میقلبم به درد می. گرددتمدن بازمی دمانسپیده

ی اند، زیرا مدرنیتهبه دست فراموشی سپرده شده ای در روزگار من عمدتاًعامیانه

 .بورژوایی حتی به تخیل کودکان نیز هجوم برده است

 

نویس پیش به خاطر خواندن نخستین 8و فرد مورفی 3مایلم از رابین چانگ :قدردانی

ی فرد به تمامی نوشته یکپانویس . ی اصلاحات سودمند تشکر کنماین مقاله و ارائه

رابین به من در بازخوانی و بازنویسی نخستین بخش از سوسیالیسم . است

های خودم از درک ماتریالیستی مارکس بندیمحور که به خطوط کلی صورتبومزیست

شده  وضوح بیانبهد تا اطمینان حاصل کنیم که پردازم، کمک کرو انگلس از تاریخ می

البته، مسئولیت استدلال ارائه شده در این مقاله یا هر کاستی و خطایی که ممکن . است

زحمات هومن کاسبی برای از  .ها نیستکدام از آناست دربر داشته باشد، با هیچ

  .کنمترجمه ی خوب وسریع این متن تشکر می

 

 هایادداشت
را کنار گذاشته و نشان « اعصار ظلمات»استفاده از برچسب  یادیان تا حد زمورخ[ 3]

روم برای دهقانان اروپایی، در مقایسه با وضعیت « سقوط»های پس از اند که قرنداده

هایی که در حتی آن. قدر هم بد نبودآن بردگان تحت لوای امپراتوری روم، ضرورتاً

ی مستقیم به ابزار تولید و حدی از استقلال مقام سرف مقید به زمین بودند، دسترس

های دهقانی به در اواخر قرن چهاردهم و در قرن پانزدهم میلادی، شورش. داشتند

                                                      

 3Robin Chang 

 8Fred Murphy 
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 .ی نیروها را علیه اشراف فئودال موقتا تغییر دادسرواژ در غرب خاتمه بخشید و رابطه

 (.3119)و پری اندرسون ( 8112)، سیلویا فدریچی (8139)کریس ویکام . نک

افزایش ( 3: طور نمایی افزایش یافته استبهرشد جمعیت بشر به دلیل سه عامل [ 8]

فناوری ( 1و ( آب و فاضلاب)بهبود در بهداشت عمومی ( 8تولید و توزیع مواد غذایی، 

، به همراه دستاوردهای آموزش و استانداردهای (واکسن و آنتی بیوتیک)پزشکی 

البته دستاوردهای آموزش و استقلال . حال توسعهزندگی در بسیاری از کشورهای در 

 .زنان به کاهش رشد جمعیت نیز کمک کرده است

 


