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انبوهی از سوسک های شب تاب با هجوم به باغچه ی خانه ام

آن را به گونه ای بی سابقه زینت بخشیده اند،

مجذوب هوایی عاری از حرص و طمعِ خودخواهانه ی ما،

تأللؤشان یادآور زمان پیش از وجود ما،

عاری از ما، تذکاری" زمیِن"نشانه ی 

به نظرم. مبنی بر فقدان مصونیت ما در برابر طبیعت



این شاید همان پایانی باشد که همیشه

...برای آغاِز دوباره به آن محتاج بوده ایم

(اثر ریچارد بالنکو( 2020« )بگو این پایان نیست»از شعر )

 

 و ظلم و ستم دیرپای نژادپرستانه دوباره دارد چشِم ما را به 19-درد و رنج ناشی از بیمارِی عالم گیِر کووید

 کارکنان بخش مراقبت های درمانی جاِن خود را برای دیگران به خطر. روی حقیقتی اساسی می گشاید

 می اندازند، شبکه های کمک متقابل محله ها را توانمند می کنند، کشاورزان مواد غذایی را به مشتریان

 قرنطینه شده تحویل می دهند، مادران برای محافظت از جوانان در برابر خشونت پلیس دوش به دوش یکدیگر

 ما ــ پیر و جوان، شهروند و مهاجر ــ وقتی می توانیم به بهترین شکل. ما در کناِر یکدیگریم: صف می بندند

 در واقع، تنها راه بقا این است که پشتیبان یکدیگر باشیم و از. عمل کنیم که با یکدیگر همکاری کنیم

.تاب آوری و تنوع سیاره ای که خانه ی ماست، پاسداری کنیم

 انسان شناسان از مدت ها قبل گفته اند که رمز بقای انسان ها، به عنوان. این نکته ی جدید یا شگفت آوری نیست

 ادگار. گونه ای نه فوق العاده قوی و نه خیلی سریع، توانایِی منحصربه فردشان برای آفرینش و همکاری است

 این حکمت کهن( 2018« )استعمارزدایی از ثروت» کتاب ویالنووا، پژوهشگر نامدار بومیان آمریکا، در

 آنچه تازگی دارد این است که.« همه ی موفقیت های ما متقابل است: »را در قالب این جمله بیان کرده است

 بسیاری از رهبران مدنی و تجاری ــ گاهی کل بعضی از فرهنگ ها ــ تا این حد از ارزشمندترین صفت

.جمعِی ما غافل شده اند

 این غفلت، تا حد زیادی، ناشی از تراژدِی امر خصوصی است ــ مفهومی که، به سرعت، از ایده ای عجیب

 این ایدئولوژی ادعا می کرد که خودخواهی، طمع و. به ایدئولوژی و سپس نظام اقتصادی جهانی راه یافت

 در واقع، مفهوم نادرستی که احتماالً بسیاری از خوانندگان این. مالکیت شخصی عوامل واقعِی پیشرفت اند

 می شناسند، ریشه در این تصور ابلهانه دارد که نفع شخصی« تراژدی منابع مشترک»مقاله آن را با عنوان 

 اما تراژدی واقعی نه در منابع مشترک بلکه در امر خصوصی نهفته. ذاتاً سرمشق حاکم بر کنش انسان است

 ایده ی امر خصوصی با. این امر خصوصی است که به خشونت، ویرانی، حذف و طرد می انجامد. است

 دگرگون کردن هزاران سال حکمت فرهنگی، افرادی را که در معرض منطق بی روحِ حاکم بر آن قرار

.می گیرند به شیوه های گوناگون تفکیک، استثمار و فرسوده می کند

 با این همه، فرهنگ ها همواره متأثر از فهم این. در جوامع پیشاصنعتی، بقا بدون همکاری ممکن نبود

 عصر»این ایده یکی از مبانی مسیحیت، . واقعیت بوده اند که بهروزِی اجزاء در گرو بهروزِی کل است

 در بحبوحه ی رکودی جهانی، فرانکلین دی. بود« طرح تازه»یا « جنبش روشنگری»، «زرین اسالم

https://decolonizingwealth.com/thebook


 سخن گفت ــ تعهد به پرداخت دستمزد های« عهد و پیمانی صنعتی»روزولت، رئیس جمهور آمریکا، از 

 ، مارتین لوتر کینگ جونیور این ایده ی1960در دهه ی . کافی برای امرار معاش و حق کار همگانی

 در روز زمین در سال. فراگیرتر را مطرح کرد که آزادی همگان در گرو آزادی تک تک افراد است

 کاخ نشینی بعضی و»، ادموند ماسکی، سناتور آمریکایی، گفت که فقط جامعه ای دوام خواهد آورد که 1970

 این«. هوای پاکیزه برای بعضی و هوای آلوده برای برخی دیگر را تحمل نکند...کوخ نشینی برخی دیگر،

 رفاه اجتماعی و اقتصادی وابسته به بهروزِی کل است، و نه صرفاً عده ای. ایده ها مفاهیم اصلِی تمدن اند

.اندک

 همان طور که سرنوشت امپراتوری رم، نازیسم یا استالینیسم نشان می دهد، فرهنگ هایی که این واقعیت را

 آیا حاال نوبت نظام سرمایه دارِی. نادیده گرفته اند، در بلندمدت، فرجام تلخی در انتظارشان بوده است

 نئولیبرال فرا رسیده است؟ دستاوردهای فردِی ما مدیون عوامل گوناگونی است اما این نظام به جای پذیرش

 و بیش از هر چیز ناشی از« اکتسابی»این واقعیت، این ادعای خام اندیشانه را مطرح می کند که امتیازات ما 

.ابتکار فردِی خودمان است

 بدون زحمت و تالش دیگران چه بر سرمان می آمد؟ بدون غذای تولیدشده به دست: اما این ادعا ناپخته است

 درمانی و دسترسی به اطالعات و-کشاورز؟ بدون برق و مسکن و جاده و آموزش و مراقبت های بهداشتی

 صدها چیز دیگری که اغلب به رایگان در اختیاِر ما قرار می گیرد و معموالً نمی دانیم که با چه زحمتی

 در نتیجه، به آسانی و راحتی دچار این توهم. فراهم شده  است؟ چنین می پنداریم که از هر قیدوبندی آزادیم

.«من این را به دست آوردم. من برایش زحمت کشیدم. من این را ساختم»می شویم که 

 اما وجه دردناک نظام سرمایه داری نئولیبرال سرنوشت میلیاردها نفری است که، بی آنکه خودشان مقصر

 همان هایی که در کشوری نامناسب، در خانواده ای نامناسب، و. باشند، در فقر و محرومیت به سر می برند

 این است که رنگ پوست یا دین یا« نامناسب»در حوزه ی مدرسه ای نامناسب به دنیا آمدند ــ منظور از 

 این امر نشان می دهد که تمرکز تنگ نظرانه بر فرد به نفع قدرت. استعدادهایشان مطلوب آن جامعه نیست

 باشد، در این صورت فقر و محرومیت ضعفا نیز« اکتسابی»اگر ثروت و امتیازات قدرتمندان : است

.نتیجه ی عملکرد خودشان است

 در عین حال، همه، پیر و جوان، نابودِی میراث فرهنگی ای را احساس می کنند که از امر خصوصی فراتر

 احتماالً به طرز معقولی نگران ایم که به علت این همه خودتبلیغی،. می رود و هدفی ورای تبلیغ خویشتن دارد

 دیگر نتوانیم به تالش و کوشش مستمر دیگران اتکا کنیم و در نتیجه از احساس تعلق خاطر به اجتماع، و

 ما از تغییرات اقلیمی می ترسیم، امری که پیامد نهایِی مصرف بی امان. کمی عشق و محبت، محروم شویم

 ما احساس، و اغلب تجربه. ما از تنهایی و افسردگی، کاِر طاقت فرسا، بی کاری، و بدهی می ترسیم. است



 می کنیم که وقتی هر کسی فقط به فکر خود باشد همه به جاِن هم خواهند افتاد ــ من علیه شما، یک قبیله علیه

.بسیاری احساس می کنند که این فرهنگ در تنگنا افتاده است. قبیله  ای دیگر

  درصد است؛ بر این اساس، میزان۳حدود « مناسب»به نظر اقتصاددانان، نرخ رشد  

 . سال دو برابر شود۲۳تولید اقتصادی باید هر 

 تفکر اقتصادِی رایج این ترس را ایجاد می کند و به آن دامن می زند زیرا این تصور را رواج می دهد که ما

 اکثر تعاریف رایج از اقتصاد مبتنی بر نسخه ای از تعریف سال. همه درگیر رقابت بر سِر منابع محدودیم

 گمان می کنند که. خوانده است« تخصیص کارآمد منابع کمیاب»الیونل رابین است که اقتصاد را  1932

 این امر عجیب. پاسخ به ترکیب کمیابِی منابع و زیاده خواهِی مفروض انسان عبارت است از افزایش تولید

 نیست زیرا هم سیاست گذاران و هم اقتصاددانان دنیا برای سنجش موفقیت، معیار خام اندیشانه اما راحتی

 را اندازه می گیرد،( چیزهای بیشتر)ــ را به کار می برند که کورکورانه بازده نهایی  تولید ناخالص داخلی ــ

 بی آنکه به خوب یا بد، مفید یا مضر بودن این چیزها، و این واقعیت توجه کند که رشِد مستمر قابل  دوام

.نیست

 نیازهای بی پایان مردم معلول کمیابی است، و بنابراین اقتصاد باید رشد( 1: این استدالل مبتنی بر دور است

 چنین تفکری در حوزه ی. رشد اقتصاد محتاج آن است که نیازهای مردم بیش از پیش افزایش یابد( 2کند؛ 

 انسان همواره در پی افزایش نفع شخصی است؛: اقتصاد، و بخش عمده ای از فرهنگ معاصر، رایج است

 آدم ها به تولیدکننده و مصرف کننده تقلیل می یابند؛ هر جنبه ای از زندگی که از انباشت محض کاال فراتر برود

 ــ اخالق، شادمانی، دلسوزی ــ به مهدکودک، داستان و درس اخالق گاه وبی گاه در دبیرستان یا دانشگاه

 از آن با« نیویورک تایمز»نتیجه ی این امر همان چیزی است که نیکوالس کریستف در . محدود می شود

.یاد می کند« نزدیک بینِی اخالقی»عنوان 

 برعکس،. مشکالتی مثل تغییرات اقلیمی، نژادپرستی و نابرابری جنبه های نامربوط و طبیعِی زندگی نیستند

 اند که بعد از مدتی به نظام های حاکم بر زندگِی ما«  امر خصوصی»این وجوه مبتنی بر اوهام و معایب 

.تبدیل شد

 نشان می دهد، ما در« اداره ی منابع عمومی» کتاب همان طور که الینور اوستروم، برنده ی جایزه ی نوبل در

 عمل با یکدیگر همکاری و سازمان دهی می کنیم، به یکدیگر محبت می ورزیم و همبستگی نشان می دهیم، و

 ما همیشه بر خانواده،. به این ترتیب قواعد و ارزش های مشترِک حاکم بر زندگی اجتماعی را خلق می کنیم

 فارغ از)و با این همه، اغلب گسستگِی غم انگیز میان واقعیت زندگِی خود . اجتماع و جامعه تکیه می کنیم

 در کتاب های درسی، روزنامه ها، و« امر خصوصی»و ایدئولوژی حاکم، یعنی تجلیل از ( دشواری اش

 وقتی شرکت های بزرگ، که مدیرانشان به تبلیغ ایدئولوژی بازار و. فیلم های هالیوودی، را از یاد می بریم

 نفع شخصی مشغول اند، برای نجات از مخمصه به کمک مردم احتیاج دارند، فقط شمار اندکی از قدرتمندان

https://www.cambridge.org/core/books/governing-the-commons/A8BB63BC4A1433A50A3FB92EDBBB97D5
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691166520/the-little-big-number


 اگر قرار است که هرکسی به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشد،: این پرسش بدیهی را مطرح می کنند

چرا به پول مردم احتیاج دارید؟

 .می دانیم که ثروت و امتیازات توانگران عمدتاً ناشی از کار رایگان طبیعت و کاِر ارزان کارگران است

 چرا وقتی ثروت و امتیازات توانگران به خطر می افتد دقیقاً همان آدم هایی: شاید پرسش اساسی تر این باشد

به شمار می روند باید آنها را نجات دهند؟« به دردنخور»که 

 مفهوم. به دوران امپراتوری روم بازمی گردد« مالکیت خصوصی»احتماالً سابقه ی این قرائت خاص از 

 در ابتدا، رئیس مذکر خانواده چنین. رومِی سلطه ی مطلق به معنای حق کنترل کامل دارایِی خود بود

 سلطه ای بر اشیاء و افراد داشت ــ به تعبیر دقیق تر، این احتماالً اولین نمونه از چنگ اندازِی قانونی زیر

.را هم به اشیایی تحت مالکیت تقلیل می داد( کودکان، بردگان)لوای امر خصوصی بود که آدم ها 

 ، یک باِر دیگر به جهانیان نشان داد که اکثر آدم ها ــ فقرا، کودکان،2020مه  25قتل جورج فلوید در 

 در اغلب. کهن ساالن، غیرسفیدپوستان، و غیرمذکرها ــ را می توان به بهانه ی نفع خصوصی از بین برد

 مواقع پلیس، که موظف به پاسداری از مالکیت خصوصی است، به اسم دفاع از مالکیت خصوصی به آدم ها

 همان طور که طنزپردازان گفته اند، اشتباه اغتشاش گران در تظاهرات اخیر این بود که به اسم. تعرض می کند

 به عبارت دیگر، برای اینکه پلیس با شما. دست به غارت نزدند« شرکت های سرمایه گذارِی خصوصی»

.برخورد نکند، دزدی تان باید ظاهری اداری و قانونی داشته باشد

 به اختصار می توان گفت که تراژدِی امر خصوصی ناشی از یکی شمردن فرد و امر خصوصی نیست بلکه

 مالکیت همیشه. معلول یکسان پنداشتن امر خصوصی و مالکیت و سلطه بر زمین، منابع و دیگران است

 بنابراین،. بیش از آنکه به معنای محافظت از خود بوده باشد به معنای حذف و طرد دیگران بوده است

.تو علیه من ــ سود تو و زیان من. یا، در واقع، دیگران است« خوِد دیگر»مالکیت، تعرض به 

 در توضیح این امر باید گفت که هیچ رویدادی، البته غیر از جنگ، در کشوری مثل انگلستان به اندازه ی

 اسلحه،)در آن زمان، کسانی که به خشونت . خصوصی سازی و حصارکشِی زمین ها مصیبت خلق نکرد

 دسترسی داشتند زمین های مورد نیاز مردم برای امرار معاش را تحت مالکیت خصوصی( قانون، ثروت

 شهرت یافت اما در« محصور کردن منابع عمومی»این رویداد به . درآوردند و دور آنها حصار کشیدند

 واقع نوعی دزدِی کالن و تمام عیار بود که به درصد کوچکی از مردم اجازه داد که اکثریت را از دسترسی

 «حقوق مالکیت خصوصی»در دیگر نقاط دنیا هم با تقلید از این کار به . به میراث مشترک محروم کنند

.جنبه ی قانونی دادند

 ، به بدن هیچ کسی بهنشان داده اند همان طور که نویسندگانی مثل کیدادا ویلیامز با ارائه ی جزئیات دقیق

 اندازه ی بردگان و رعایا تعرض نشد، آن هم به نام سود و منفعت و با تکیه بر نظام شرور مالکیت

https://nyupress.org/9780814795361/


 همان طور که اندیشمندانی همچون سی ال آر جیمز، انجال دیویس و باربارا و کارن فیلدز به ما. خصوصی

.یادآوری می کنند، نژادپرستی یکی از عناصر سازنده ی اصلِی نظام سرمایه ی خصوصی است

 هیچ شکلی از مدیریت اقتصادی یا اجتماعی به اندازه ی مالکیت خصوصی، منابع طبیعی را غارت نکرده

(.البته مالکیت دولتِی کمونیسم هم از این نظر دست کمی از مالکیت خصوصی نداشت)است 

 اکنون هیچ چیزی به اندازه ی فقر، حقوق و آزادی های سیاسی را تضعیف نمی کند ــ فقر یعنی محرومیت

.دسترسی به کار، درآمد، منابع حیاتی: خشونت آمیز از حقوق بشر

 ، ماریانا ماتزوکاتو، اقتصاددان نامدار، به یکی از(۲۰۱۹« )ارزش همه چیز» در کتاِب

 .«تا کنون، قیمت را با ارزش اشتباه گرفته ایم: »اشاره می کند معایب اساسِی تفکر رایج

 انسان ها به شیء تبدیل می شوند ــ برده ام،. بنابراین، مالکیت خصوصی ناقض کرامت و آزادی شخصی است

 امر خصوصی، با محروم کردن. کارگرم، بچه ام ــ و از دسترسی به مایحتاج زندگی محروم می شوند

 اکثریت مردم از استقالل، آزادی همه ی کسانی را که فاقد سرمایه ی کافی اند به انتخاب میان گزینه های اندکی

 آمارتیا سن، آنها در عمل از قول تقلیل می دهد که بازار به نفع مالکیت خصوصی به آنها ارائه می کند ــ به

.محروم می شوند« قابلیت تحقق کامل استعدادهای انسانِی خود»

 به مرور زمان، جامه ی مبّدِل مالکیت خصوصی را بر تن سرقت علنِی میراث مشترک پوشاندند و این دزدی

 این امر نشان می دهد که انسان. را در پس قراردادهای حقوقی و توهم یکی بودن پول و ثروت پنهان کردند

.به آداب و رسوم غیرعقالنی عادت می کند

 ، که با محصور کردن زمین های عمومی مخالف بودند، از«حفاران»آزادی خواهان واقعی، گروه هایی مثل 

 نتوانند...تا زمانی که فقرا»اعالم کردند که  1649آنها در سال : هم میهنان مدرن خود بسیار آگاه تر بودند

 اگر نظر تامس جفرسون.« هیچ کس آزاد نیست...آزادانه در زمین های عمومی به کشت و زرع بپردازند

 ، توسان لوِورتور یا نلسون ماندال را جویا می شدید، این حرف(جفرسون آزادی خواه، نه جفرسون برده دار)

.را منطقی می دانستند

 تا نیروی کارشان را بفروشند، به ورطه ی فقر شدید« آزاد شده بودند»بی زمین ها، که از نظر قانونی 

 ی ناخرسند شاغل در کارخانه های اهریمنی دوران ابتدایی صنعتی شدن تبدیل شدند«توده ها»درغلتیدند و به 

.ــ آزادی به مثابه ی انتخاب میان فالکت و مرگ

 آینده ای: برای محرومیت و استثمار دیگران تحت لوای نفع شخصی همیشه به بهانه ی یکسانی متوسل  شده اند

 آیا این آینده تحقق یافته است؟ پاسخ به این پرسش بسیار دشوارتر از آن: اکنون باید پرسید. بهتر برای همه

 بله، با هر معیاری که بسنجیم،. بقبوالنند است که دفاعیه پردازان مدرنی مثل استیون پینکر می خواهند به ما

.نظام سرمایه دارِی مبتنی بر نفع شخصی ثروت و دانش بی سابقه ای را پدید آورده است

https://www.penguinrandomhouse.com/books/317051/enlightenment-now-by-steven-pinker/
https://scholar.harvard.edu/sen/publications/development-freedom


 تولید ثروت، که مبتنی بر. با وجود این، تولید ثروِت انبوه به بهایی گزاف و سرسام آور حاصل شده است

 پیشرفت. مصرف سوخت های فسیلی بوده، به کاهش منابع کره ی زمین و افزایش دما انجامیده است

 سرمایه داری، که متکی بر استخراج منابع و استثمار است، به خشونت و تخریب محیط زیست دامن زده

 رشد، گسترش و توسعه، سود و. است« سند توحش»والتر بنیامین،  قول روی دیگر سکه ی تمدن، به. است

 شاید زمان آن فرارسیده باشد که بپذیریم تولید ثروت معلول. زیان چشمگیری برای آدمیان در پی داشته است

.غارت و کشتار بوده است

 با توجه به این موفقیت. در ابتدا، اقتصادهای مدرن توانستند کالری بیشتری برای بیماران گرسنه فراهم کنند

 نتیجه گرفتند که افزایش کالری همیشه( بی تردید بر اساس الگوهای پیچیده ی اقتصادی)اولیه، اقتصاددانان 

 اکنون رهبران و مشاوران اقتصادی ما، که با مشکل چاقِی مهلک بیماران. تندرستی را افزایش خواهد داد

 اگر به مصرف فزاینده ی کالری: مواجه اند، سرسختانه از پاسخ دادن به این پرسش بدیهی طفره می روند

ادامه دهیم، آیا به دست خودمان بیماران را از پا درنخواهیم آورد؟

 از نقش رقابت بی امان بر سِر دستیابی به چیزهای بیشتر، بزرگ تر و سریع تر در وقوع بحران معنا و هدف

 جامعه ای»ناشی از زندگی در « مرگ روحانِی»مارتین لوتر کینگ از گسترش . بسیار سخن گفته اند

 هیوالی حرص و طمع»می زد، و دی اچ الرنس از  حرف «جامعه ای انسان محور»به جای « شیء محور

.سخن می گفت« مکانیزه

 نفع شخصی و: این مرگ، خواه مرگ روح و معنا باشد یا مرگ واقعِی طبیعت و مردم، علت واحدی دارد

 اتحاد در»همان طور که واندانا شیوا، فعال زیست محیطی، در کتاب . جلوه ی منطقی آن، امر خصوصی

 باید از اوهامی که ذهنمان را تسخیر می کند رهایی»، اندرز می دهد به ما( 2019« )درصد 1برابر 

...«یابیم

 آنچه شاید در گذشته برای غلبه بر فقر و کمیابی موجه بوده دیگر. اکنون در دنیای متفاوتی زندگی می کنیم

.اکنون مشکل نه کمیابی بلکه فراوانی است. امروز با چالش کامالً متفاوتی مواجه ایم. معقول نیست

 همان طور که تاراج طبیعت و نابرابرِی فزاینده نشان. است« کمتر»در واقع « بیشتر»در دنیای مدرن، 

 ما دیگر برای تأمین رفاه همگانی به. پیشی گرفته است می دهد، هزینه های رشد اقتصادی از منافع آن

 میزان رشد و تولید کلِی دنیا. چیزهای بیشتر نیاز نداریم بلکه محتاج چیزهای بهتر و توزیع منصفانه تریم

 به عنوان جامعه ای جهانی، دانسته های. آن قدر هست که همه بتوانند زندگِی خوب و آبرومندانه ای داشته باشند

 باید این موفقیت را در کنار. این دستاورد بزرگی است. ما بیش از آن است که قادر به پردازش آنها باشیم

 یکدیگر جشن بگیریم، نه اینکه در رقابت تأسف آور بر سر دستیابی به چیزهای بیشتر با یکدیگر درگیر

.شویم، طوری که یکی از پرخوری از دنیا برود و دیگری از گرسنگی

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800913001584
https://newint.org/books/new-internationalist/oneness-vs-1
https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/beyond-vietnam
https://www.sfu.ca/~andrewf/CONCEPT2.html


 اما نظام های اقتصادِی رایج همچنان به استثمار بی رحمانه و استخراج استعمارِی منابع ادامه می دهند، و به

 و در)تداوم : این ترتیب دو مشکل به هم پیوسته  را ایجاد کرده اند که حیات انسان را به خطر انداخته است

 طنز تلخ قضیه این. تشدید فقر، و بی اعتنایی به محدودیت های زیست فیزیکِی کره ی زمین( بعضی موارد

 است که، در اوایل قرن بیست ویکم، دپارتمان های اقتصاد در دانشگاه های سراسر دنیا همچنان به بعضی از

 باهوش ترین جوانان الگوهای اقتصادی ساده انگارانه ای را درباره ی تخصیص کارآمد منابع کمیاب آموزش

 می دهند، به جای اینکه به آنها یاد دهند که چگونه بر اساس فراوانِی دانسته ها و منابع، زندگی خوب پایداری

.بیافرینند

 نباید از یاد برد که تعقیب مترسِک کمیابی سبب شده که در آستانه ی عبور از نقطه ی هولناک

 بازگشت ناپذیری باشیم که ساختار زندگی را تغییر خواهد داد و آینده ی ناپایداری را برای فرزندان و نوه های

.توحش جدید: ما رقم خواهد زد

 شاید تراژدی واقعِی امر خصوصی ناشی از تفکیک انسان هایی باشد که تنها در صورت اتحاد می توانند به

ً. خوبی عمل کنند  این امر به فردی سازی، و در نتیجه، تضعیف خالقیت و تاب آورِی طبیعِی نظام ذاتا

.پیچیده ی تعامل ــ میان انسان و انسان، و میان انسان و طبیعت ــ می انجامد

 شاید بخت و اقبال با ما یار بوده که در این برهه ی حساس. ما در بحبوحه ی گذاری تاریخی به سر می بریم

 اگر. از خواب غفلت بیدار شویم یا نسنجیده به مسیر فعلی ادامه دهیم: هنوز می توانیم دست به انتخاب بزنیم

 اجتناب از»اکثر متخصصان جریان غالب در دنیا گوش دهیم و گزینه ی دوم را انتخاب کنیم،  توصیه ی به

.«فروپاشی بسیار دشوار است

 اما دلیل حتمی بودن. بی تردید، تاریخچه ی تعقیب مسیر فعلی، و گزینه های تغییر مسیر، به شدت پیچیده اند

.رشد بیش از حد: فروپاشی در صورت دنبال کردن مسیر فعلی بسیار ساده است

.است« سند توحش»والتر بنیامین،  قول روی دیگر سکه ی تمدن، به

 «مناسب»به نظر اقتصاددانان، نرخ رشد . پاشنه ی آشیل اقتصادهای مدرن رشد اقتصادِی تصاعدی است

 اگر تصور چنین. سال دو برابر شود 23درصد است؛ بر این اساس، میزان تولید اقتصادی باید هر  3حدود 

 بر این اساس، میزان تولید اقتصاد آمریکا باید پس. رشدی برایتان دشوار است، علتش نامعقول بودن آن است

 همان طور. برابر شود 5000سال  300برابر، و پس از  256سال  200برابر، بعد از  16سال  100از 

 ، نموداری در نظریه ی اقتصادی وجود داردمی گوید (2018« )اقتصاد دوناتی»که ِکیت راوورث در کتاب 

 نمودار مسیر بلندمدت رشد تولید ناخالص: آن قدر خطرناک است که هرگز آن را ترسیم نمی کنند»که 

.«داخلی

https://www.chelseagreen.com/product/doughnut-economics-paperback/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800914000615


 در عوض، باید پرسید که ما چه چیزی را واقعاً ارزشمند می شماریم؟ و چطور آن را می سنجیم؟ نویسندگانی

 سخن که در آثار خود به اقتصاد برای خیر همگانی، یا برای بهروزِی همگانی، می پردازند از ارزش هایی

 که با ارزش های مبتنی بر مالکیت خصوصی و نفع شخصی از بیخ و بن متفاوت است ــ آنها به می گویند

 پایه و. جای بازده به سالمت و تاب آوری، و به جای خط پایان ترازنامه به بهروزِی جمعی توجه می کنند

 این زمین،»اساس کار آنها مبتنی بر ادعای اخالقی بنیادینی است که ِجِددایا پاردی، حقوق پژوه، در کتاب 

 دنیا در اصل به همه ی کسانی که در آن متولد: »بیان کرده است آن را چنین( 2019« )زمیِن ماست

.«می شوند تعلق دارد

 اکثر سنت های تمدنی قبول دارند که همه ی کسانی که به دنیا می آیند باید از حق برابر شکوفایِی استعدادهای

 اگر از این سنت ها پیروی کنیم، ناگزیر نتیجه خواهیم گرفت که فرهنگ های مبتنی بر. خود بهره مند باشند

 این فرهنگ ها امر خصوصی را ارزشمندتر از. ثروت و مالکیت خصوصی از نظر اخالقی ورشکسته اند

.مردم می دانند

 ، ماریانا ماتزوکاتو، اقتصاددان نامدار، به یکی از معایب اساسِی تفکر(2019« )ارزش همه چیز»در 

 اقتصاددانان و سیاست گذاران، نظامی.« تا کنون، قیمت را با ارزش اشتباه گرفته ایم: »اشاره می کند رایج

 گسسته از دنیای واقعی را به وجود آورده اند که مبادالت بازار را از بهروزِی شخصی و جمعِی ما مهم تر

 درآمدزایی موجه است چون چیزی تولید می شود که ظاهراً: این منطق هم مبتنی بر دور است. می شمارد

.باارزش است؛ ارزش هم، به نوبه ی خود، بر اساس میزان درآمد تعریف می شود

 وقتی. ما چیزی را که اندازه می گیریم، ارزشمند می دانیم: شاید گره ی کار در دوران تکنوکراسی همین است

 شاخص های رایج عملکرد اقتصادی به هیچ وجه. چیزهای اشتباهی را اندازه بگیریم، نتیجه  نادرست است

 محیط زیست طبیعِی تأمین کننده ی هوای پاک، آب تمیز. مهم ترین عوامل زندگی شکوفان را اندازه نمی گیرند

 .اجتماعات پرورش دهنده ی اعضای خود را نادیده می گیرند. و خاک حاصلخیز را در نظر نمی گیرند

 توانایی ما برای ادامه ی زندگی روی کره ی. شکل های حکم رانِی پاسخگو و مسئول را در نظر نمی گیرند

« )اقتصاد بهروزی محور»لورنزو فیورامونتی در کتاب . را نادیده می گیرند( پایداری یا بقا)زمین 

 که هیچ منبع انسانی یا طبیعی ای را باارزش نمی داند مگر»که ما نظام اقتصادی ای داریم  می گوید (2017

 نتیجه چیزی است که جولی لیوینگستون، تاریخ دان پزشکی، آن را.« اینکه بتوان از آن بهره برداری کرد

 چالش های سه گانه ی تغییرات اقلیمی، بیماری های عالم گیر و نژادپرستِی. می خوانَد «رشد خودویرانگر»

.نظام مند حاکی از معایب اساسی تر است

 بنابراین، وقتی که تفکر اقتصادِی رایج افراد را به مسیر نادرستی هدایت می کند، شاید واقع گرایانه نباشد که

 هر سال بهار می بینم که دانشجویان بااستعداد. انتظار داشته باشیم دست به انتخاب های هوشمندانه تری بزنند

 حقوق تجارت، مشاوره،: دوره ی کارشناسی با گزینه های محدودی برای آینده ی خود مواجه اند

https://www.dukeupress.edu/self-devouring-growth
https://www.panmacmillan.co.za/authors/lorenzo-fioramonti/wellbeing-economy/9781770105188
https://www.penguin.co.uk/books/280/280466/the-value-of-everything/9780141980768.html
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691195643/this-land-is-our-land
https://www.zedbooks.net/shop/book/decolonizing-methodologies/
https://www.zedbooks.net/shop/book/decolonizing-methodologies/


 آیا با سرکیسه کردن سرمایه گذاران، معتاد کردن مصرف کنندگان به. سرمایه گذاری، پزشکی فوق تخصصی

 کاالهای هرچه بیشتر یا پول درآوردن از راه دروغ گفتن به مردم می توان آینده  ی بهتری ساخت؟ آیا با این

کار امرار معاش را برای کسانی که خواهان آینده ی پایدار و زندگِی متوازن اند ناممکن نمی کنیم؟

 این وضعیت اضطراری مستلزم تغییر در منطق حاکم است؛ ما به نظامی احتیاج داریم که از ارزش های

 رفاه همگانی در»این نظام را می توان . اصلِی زندگی شکوفا ــ سالمت، تکثر و تاب آوری ــ حمایت کند

.خواند« اقتصاد دوناتی»راوورث،  تعبیر ، یا، به«چارچوب مرزهای زیست فیزیکی

 ما به اقتصادی متمرکز بر شکوفایِی همگانی نیاز داریم، نه به اقتصادی متکی بر این خیال خام که پوِل

 فهم این واقعیت بدیهی دشوار. بیشتر سرانجام روزی به شکلی معجزه آسا به شکوفایی همگانی خواهد انجامید

.نیست

 شاید مهم ترین جنبه ی تراژدِی امر. عالوه بر توجه به واقعیت، باید از خود بپرسیم که واقعاً چه می خواهیم

 خصوصی نه تخریب خانه ی مشترکمان به اسم نفع شخصی بلکه از دست دادن بزرگ ترین فرصت تاریخی

 زندگی ای فارغ از: و بی اعتنایی به رؤیای اندیشمندان گذشته است، رؤیایی که اکنون تحقق آن ممکن است

 همان چیزی»را « پول دوستی»که  سخن گفت از فرهنگی 1930جان مینارد کینز در سال . فقر و تنگدستی

 در چنین آینده ای، به تعبیر هوشمندانه ی واندانا شیوا،.« که هست، یعنی نوعی بیماری مهّوع، خواهد خواند

.«نه اسکناس بلکه زندگی است»در اقتصاد « پول رایج»

 مایه ی تأسف است که اکثر فرهنگ های مدرن دیگر به خود اجازه نمی دهند که رؤیای زندگِی بهتری را در

 به جای ستایش از نوعی عظمت موهوم در گذشته، چرا آدم بالغ و. سر بپرورانند و برای تحقق آن بکوشند

 نیست ــ آدمی فارغ از« کالری هرچه بیشتر»سالمی را در نظر مجسم نکنیم که دیگر زندانِی نظاِم 

 سخن از آن( 2009« )رفاه عاری از رشد»که تیم جکسون، اقتصاددان بوم شناس، در « پول دوستی»

 رفاه عاری از اسارت فکری و فرهنگی، فارغ از: رؤیای ما می تواند حتی از این هم فراتر باشد. می گوید

 کاِر پرزحمت، و رها از تقلیل زندگی به تحلیل  سود و هزینه ــ به قول لنگستون هیوز، شاعر نامدار،

.«دیگر در آن حرص و طمع روح را نمی فرساید»زندگی ای که 

« )راهبرد نوظهور»این می تواند همان زندگی ای باشد که نظریه پردازانی مثل آدرین ماره براون در کتاب 

 ،«جمعه ها برای آینده»، «جنبش جان سیاهان»، «شورای بین المللی جوانان بومی»و فعاالن جوان ( 2017

 اعضای این. تصویر آن را ترسیم کرده اند« ائتالف اقتصاد مبتنی بر بهروزی»یا « جنبش طلوع آفتاب»

 آنها از اقتصادهای. گروه ها رؤیای زندگی در اجتماعات پایدار، سالم و کثرت گرا را در سر می پرورانند

 خالق و عاری از کربن، و از اجتماعاتی سخن می گویند که کاِر هدف مند و معنی دار را در دسترس همه

 آنها پیش نویس سیاست های پیچیده ای را تهیه کرده اند، و روایت های مبسوطی از اقتصاد. قرار می دهد

https://wellbeingeconomy.org/
https://www.sunrisemovement.org/?ms=SunriseMovement-WeAreTheClimateRevolution
https://fridaysforfuture.org/
https://m4bl.org/policy-platforms/
https://indigenousyouth.org/about
https://timjackson.org.uk/ecological-economics/pwg/
https://timjackson.org.uk/ecological-economics/pwg/
https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/files/content/upload/Intro_and_Section_I.pdf
https://www.kateraworth.com/doughnut/


 آنها برای تأسیس چیزی مبارزه می کنند که آمنه اِی اکبر، حقوق پژوه، در. ارائه داده اند بهروزی محور

 بیش از هر چیز به فکر تأمین نیازهای»از آن با عنوان نظام حکم رانی ای یاد کرده که « نیویورک تایمز»

 به اختصار باید گفت که با تأسیس چنین نظامی می توانیم، با همبستگی با.« مردم است نه جلب سود و منفعت

.یکدیگر، جامعه ای مناسب برای خیر همگانی، و نه فقط عده ای اندک، ایجاد کنیم

 اما اگر دقت کنیم،. با توجه به وضعیت فعلی دنیا، وسوسه می شویم که چنین افکاری را خام و ناپخته بخوانیم

 .می بینیم که در همه جا ساختار کهن ترک خورده و نوِر حیات از روزنه های آن به درون راه یافته است

 هرقدر وضعیت تیره وتار»، یادآوری می کند همان طور که پاتریشیا هیل کالینز، نظریه پرداز اجتماعی، به ما

.«باشد، باز هم امکان انتخاب و قدرت عمل داریم

 شما برنامه ای: »با این عنوان خطاب به نسل های قبلی صادر کردند بیانیه ای ، جوانان آلمانی2019در سال 

 روتخر برگمن، روشنفکر. آنها می خواهند چشم انداز نویدبخشی را برای نسل های آینده ترسیم کنند.« ندارید

 آرمان شهر»او،  کتاب .نامدار هلندی، از ما خواسته است که از دفاع از امر غیرقابل دفاع دست برداریم

 مبتنی بر فهم عمیق این مسئله است که بسیاری از آرمان شهرها از واقعیت( 2017« )برای واقع گرایان

 با وجود این، آدم های آراسته ای که مدارک تحصیلِی معتبر و حساب های بانکی پرپولی. فعلی واقع گرایانه ترند

.دارند، واقعیت فعلی را تنها گزینه ی ممکن می دانند و از آن دفاع می کنند

 ما به گفتگوی دموکراتیک فراگیری درباره ی آمیزه ای از سیاست های مرّوج خیر همگانی احتیاج داریم تا بر

 .آزادی جدید باید با واقعیت های طبیعت و حقوق دیگران سازگار باشد. تراژدی امر خصوصی غلبه کنیم

 این امر مستلزم پذیرش بعضی تغییراِت دشوار است. که آزادی باید مقید به حدود باشد خواهیم فهمید دوباره

 در. ــ عدم استفاده از سوخت های فسیلی یا مصرف انبوه گوشت و اعتراف به وجود نابرابرِی عنان گسیخته

 آینده ا ی مبتنی بر بهروزی و پایداری، بسیاری از مهارت ها و حرفه ها منسوخ خواهد شد، و احتماالً تعداد

 در نتیجه، این فرصت برای همه فراهم. شغل های از رده خارج شده از شغل های جایگزین بیشتر خواهد بود

 بعضی از اقدامات الزم برای تحقق چنین آینده ای. خواهد شد تا روزهای کارِی خود را کاهش دهند

:عبارت اند از

وضع قوانین محلی، ملی و بین المللی برای جلوگیری از نقض محدودیت های حیاتِی بوم شناختی؛•

 اصالح معایب هولناک بازار از طریق محاسبه ی هزینه ی واقعی، بها دادن به کارهای حیاتی و•

 به خصوصی سازی سود و عمومی سازی زیان، و تأمین پایان دادن کارکنان شاغل در این بخش،

 برای مثال، محاسبه ی هزینه ی واقعِی بنزین)هزینه ی خدمات حیاتِی زیستبومی و اقتصاد مراقبتی 

؛(افزایش دهد دالر 16می تواند قیمت آن را به گالنی 

http://www.fdnearth.org/files/2013/11/The-Real-Price-of-Gas.pdf
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300151152/bridge-edge-world
https://www.sup.org/books/title/?id=29999
https://www.littlebrown.com/titles/rutger-bregman/utopia-for-realists/9780316471909/?utm_expid=.OyywKgKNQfKo0ZgN1WBZtg.0&utm_referrer=
https://www.penguinrandomhouse.de/Paperback/Ihr-habt-keinen-Plan-darum-machen-wir-einen/Der-Jugendrat-der-Generationenstiftung/Blessing/e568381.rhd
http://www.hartford-hwp.com/archives/45a/252.html
https://earthbound.report/2018/11/13/book-review-a-finer-future/


 این واقعیتی بدیهی است که بهره مندی از ملزومات)»تأمین خدمات اساسی و درآمد پایه برای همه •

؛«(زندگی، آزادی و خوشبختی حق مسلّم همه ی ساکنان کره ی زمین است

دسترسِی همگانی به کار، زیرا هر کسی باید از فرصت اشتغال هدف مند و بامعنی بهره مند باشد؛•

 پذیرش اخالقِی این امر که هیچ چیز ــ نه نژاد، نه ملیت، نه جنسیت، نه کوشش های شخصی، نه محل•

نمی تواند فقر یا ثروت شدید را توجیه کند؛- زندگی

 هفتمین نسل»و، از همه مهم تر، پذیرش این واقعیت که ما مالک این سیاره نیستیم و صرفاً آن را از •

 همان طور که بسیاری در کودکستان آموخته اند، همیشه باید به این اصل. به امانت گرفته ایم« بعدی

 امانت را دست نخورده، یا حتی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای، به صاحب اش: »توجه کرد

.«بازگردان

 

 ، نژادپرستی و19-بحران تغییرات اقلیمی، بیماری عالم گیر کووید. بله، اکنون زمان بازنویسی سناریو است

 یا)نابرابرِی نظام مند همگی جزئی از همان سناریوی بدی ــ تراژدِی امر خصوصی ــ هستند که ناتوانی 

.به تأمل درباره ی آینده ای بهتر بر وخامت آن افزوده است( بی میلِی نخبگان

 هرچند خودخواهی کوته بینانه، در قالب ایدئولوژی های مدافع امر خصوصی، بارها دنیا را به لبه ی پرتگاه

اکنون زمان آن فرارسیده است. رانده است اما تا کنون عمدتاً به علت توانایی برای همکاری نجات یافته ایم  

 که استعداد خارق العاده ی آفرینشگری و همکارِی خود را در ساختارهای حکم رانی بگنجانیم و این توانایی را

در این صورت شاید بتوانیم چیزی را ایجاد کنیم که. از منطق حاکم بر جوامع مدرن تبدیل کنیم بخشی به  

نظامی متمرکز بر بهروزِی مردم و کره ی زمین، و تحقق: را در سر پرورانده اند دیگران تنها رؤیای آن   

.قابلیت های فردی و جمعی انسان ها
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