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 ی مترجمان:مقدمه

ر تصمیم همین خاط ار است. بهی انتشی دیگری در آستانهی کاملِ این کتاب را برای انتشار آماده کنیم. پس از اتمامِ فصلِ دوم، متوجه شدیم که ترجمهدر نظر داشتیم ترجمه

 گرفتیم دو فصلِ حاضر را برای آشناییِ مخاطبان با کتاب منتشر نماییم.
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 فصل اول

 همه نابرابری؟این چرا

 

 

 

 

 ود، و اکثریت  شها پوشانده میشده در بهترین بوتیکقیمتِ خریداریهای گرانرخی لباسزودی به بآیند، ولی بهدنیا میی نوزادان لخت بههمه

آورند هدیه می شان لباسبرایهم باز ، بعضی هربار که بستگان و والدینِ تعمیدی  شوندتر میبزرگکمی  وقتیکنند. لباس کهنه به تن می

ه پروانند ککه دیگران رؤیای روزی را درسر می، درحالیآیفون]مدلِ[  دهند، مانند آخرینشوند، زیرا هدایای دیگری را ترجیح میدلخور می

 های سوراخ به مدرسه بروند. بتوانند بدون کفش

از زندگی ه بخشی کرسید تو از این مسئله آگاه هستی، حتی با ایننظر میبهاز سنین پایین، شود. دنیای ما با این نوع نابرابری مشخص می

به  -یعنی اکثریت کودکانِ جهان–محرومیت یا خشونت سرشار از  محکوم به زندگیِ اش را بخواهی، کودکانِراست ی تو نبود. زیراروزانه

خِ من پاس« همه نابرابری بابا؟ بشر تا این حد احمق است؟چرا این»یدی: راه ندارند. اخیراً از من پرس ای که ما تو را به آن فرستادیممدرسه

 کشیدنِ پرسشی که قدری متفاوت است.بار با پیشپس بگذار تالش دیگری بکنم، اینکننده نبود. برای تو، یا حتی خودم، راضی

 

 نکردند؟ تجاوزچرا بومیانِ استرالیا به انگلستان 

های عدالتینمایند، از بی هایتکالسیسازیِ تو و همات ساعات و دروسِ پرشماری را صرف آگاهباعث شده معلمانزندگی و رشدِ تو در استرالیا 

نِ سفیدپوستِ ها، که استعمارگرای استرالیا بر سر ساکنانِ اصلیِ این کشور، یعنی بومیان آوردند؛ از فرهنگِ پرشکوهِ آن«سفیدها»مهیبی که 

 ی این قرونِ سرشار از خشونت، سرقتآوری که ]بومیان[ هنوز هم درنتیجهلگدمال کردند؛ از شرایطِ فقرِ حیرت اروپایی طی بیش از دو سده

اش را به این ها بودند که به استرالیا تجاوز کردند، زمینِ بومیانای چرا این بریتانیاییاما هرگز از خود پرسیده کنند.و تحقیر در آن زندگی می

کناره  1ر دُوِرد ]استرالیایی[ جویانِ بومیِ چرا جنگ شان کردند؟ چرا ماجرا عکسِ این نبود؟طیِ این فرآیند تقریباً بیرون آسانی غصب کردند، و

برسانند،  داد را به قتلای که جرأتِ مقاومت از خود نشان میطوری که هر انگلیسیروی نکردند، بهسمتِ لندن پیشسرعت بهنگرفتند، و به

     ات جرأت طرحِ این پرسش را نداشته است.  یک از معلمانِ مدرسهبندم هیچشان را؟ شرط میاز جمله ملکه

                                                           
1 Dover 



 

problematicaa.com 

3
 

و تواناتر  ترها نهایتاً باهوشکه اروپاییی اینبستهاما این پرسشِ مهمی است، و اگر با دقت به آن پاسخ ندهیم، یا درمعرضِ پذیرشِ چشم

تری هربانهای بهتر و مکنیم[ بومیانِ استرالیا انسانیا ]تصور می -استعمارگران در آن زمان همین بودقطعاً نظرگاهِ – گیریمبودند قرار می

، استداللِ ه باشدداشت حقیقتحتی اگر چنین چیزی ]یعنی برتریِ اخالقی بومیان[  خودشان استعمارگرِ وحشی نشدند. ،بودند، و به همین دلیل

ها و بومیان تفاوتی ذاتی وجود دارد، بدونِ توضیحِ چگونگی د: طبقِ آن، میانِ اروپاییوشلِ اول منجر میچیزی شبیه به استدالدوم درنهایت به

 بخشد.گونه استدالل به نوعِ جنایاتی که برسرِ بومیان و دیگران آورده شد مشروعیت نمیچیز بهتر از اینو چراییِ آن، و هیچ

نند ک اتوسوسه ز درونِ ذهنِ خودت ظاهر شوند، وتوانند انیاز داشته باشد، این است که می ها تنها یک دلیلکردنِ این استداللاگر خفه

 ی کافی باهوش نبودند.اندازه، چراکه بهشان آمدبرسر چیزی بودند که الیقِ تاریخ   بپذیری که قربانیانِ

سادگی ئله بهآیا مس: »آمیزترخباثتشود، پرسشی ، به پرسشِ دیگری تبدیل می«همه نابرابری میان مردم و جوامع؟چرا این»پس سؤالِ اصلی، 

ای دنی گونههای سیدر خیابانهرگز اگر چنین نیست، چرا تو « تر، و نتیجتاً از دیگران تواناتراند؟های مردم باهوشاین نیست که برخی گروه

 ای که در زمانِ سفرت به تایلند با آن مواجه شدی؟از فقر را ندیده

 

 بازار یک چیز است، و اقتصاد یک چیزِ دیگر

عفِ لیلِ ضدترها به تو خواهند گفت که کشورهای فقیر بهترِ بزرگشوی، بیشدر حبابِ امنِ برخوداریِ غربی، که تو درونِ آن بزرگ می

چنین به تو خواهند گفت که مردمِ فقیرِ اجتماعِ خودت فقیر هستند چون که معلوم نیست به چه معناست. هم–شان فقیر هستند «اقتصاد»

 ندارند. « بازار»طور خالصه، چون چیزی برای عرضه به به–که دیگران واقعاً بخواهند برای فروختن ندارند چیزی 

را برخی که چی ایندر جهانِ تو، و من، هر بحثی دربارهحرف بزنم:  دارد نام ی چیزی که اقتصادام با تو دربارهبه همین دلیل تصمیم گرفته

چیزی انی زمین است، حول همکه چرا بشر درحالِ تخریبِ سیارهآور ثروتمند هستند، یا حتی اینشکلی نفرتکه دیگران بهفقیرند درحالی

ی بشر یندهاگر بخواهی بر آشود. عنوانِ بازار شناخته میبط است که با شود. اقتصاد به چیز دیگری مرتگیرد که اقتصاد خوانده میشکل می

 نگاهت را برگردانی یا از بحث خارج شوی. « بازار»یا « اقتصاد»محضِ اشاره به کلماتی چون توانی بههرگونه اثری بگذاری، نمی

ین نیست. کنند بازار و اقتصاد یک چیز هستند. چنها گمان میشوند: آنبنابراین، بگذار با یک اشتباه رایج شروع کنم که بسیاری مرتکب می

رمارکت یا صاحبِ سوپ–فروشنده کنیم، پولی که دستیِ خریدمان را در ازای پول پر میبازار دقیقاً چیست؟ مکانِ مبادله. در سوپرمارکت، چرخ

پیش از اختراعِ پول، مبادالت کند. خواهد معاوضه میبعداً با چیزهایی که خودش می -کنددریافت می دستمزد کارگری که از محلِ فروش  

کی باشد، ی اینترنت، بازار حتی نباید لزوماً مکانی فیزیغلبهبا امروزه، شد. مستقیم بود: یک موز مستقیماً با یک یا شاید دو سیب مبادله می

 صفحه گرامافون بخرم. 3آمازوناپلیکیشن یا از  2تیونزآیات از برایخواهی که از من میمانندِ زمانی

نخستین  ایم.که ظرفیتِ پرورشِ خوراک پیدا کنیم، بازار داشتهزیستیم، پیش از آنکه در جنگل میها[، از زمانیآشکار است که ما ]انسان

قتصادِ میان کشیده شد. اما این یک ای بازاری بها داد، پای نوعی مبادلهای دیگر ری موز با میوهمان پیشنهاد معاوضهباری که یکی از نیاکان

–ی نیاز بود: ظرفیتی برای فراتر رفتن از صرفِ گردآوری موز از درختان یا شکار حیوانات حقیقی نبود. برای پیدایشِ اقتصاد، چیزِ دیگر

 .آمدنمیوجود بهظرفیتی برای تولید غذا یا ابزار که بدونِ کارِ انسانی 
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 و مازاد قدرتِ تکلّمدو جهشِ بزرگ: 

مان، تواناییِ صحبت کردن و فراروی از انسان اولین جهش بزرگ را انجام داد: با استفاده تارهای صوتی ،سال پیش حدود هشتاد و دو هزار

دست آوردیم. هفتاد هزار سال بعد )یعنی دوازده هزار سال قبل( جهش دوم صورت گرفت: موفق شدیم زمین را زیرِ فریادهای ناشمُرده را به

اخت سطورِ طبیعی فراهم میزیست بهچه محیطرفِ فریاد زدن و مصرفِ آنجای صِبه–ولیدِ غذا کشت ببریم. تواناییِ ما در حرف زدن و ت

 خوانیم منجر شد. چه اکنون اقتصاد میبه برآمدنِ آن -های روغنی، تمشک، ماهی()شکار، دانه

حقیقتاً  ایی لحظهمثابهی بازشناسیِ آن لحظه به، دالیلِ گوناگونی برا«اختراع کرد»که بشر کشاورزی را امروزه، دوازده هزار سال پس از آن

یعت را وادارند برای طبها با تالشِ فراوان آموختند تا تکیه نکنند؛ آن طبیعت بر بخششِ ها توانستند برای نخستین بار، انسان داریم. تاریخی

را زیرِ کشت  ها یاد گرفتند زمینکه انسانوجه. تنها دلیلِ اینهیچی لذت و سرافرازی بود؟ بهتولید کند. اما آیا این لحظه شان محصولاستفاده

 زیرکانه شکار کرده بودند، و تعدادشان چنانهای شان را با روشهایکه اکثرِ طعمهمردند. هنگامیببرند این بود که داشتند از گرسنگی می

ا اتخاذ بردنِ زمین رهای زیرِکشتها را وادار کرد تا روشآن شان ناکافی شد، نیازِ مبرم زایش یافته بود که محصولِ درختان برایسرعت افبه

   کنند.

نند، مانند ک توانستند از آن اجتنابهرکجا که مییکی را نیز با تصمیمِ آگاهانه آغاز نکردند. ها اینهای تکنولوژیکی، انسانی انقالبمانندِ همه

ته، ازخاللِ رفرفته ردند.مُها بدونِ آن میکشاورزی جایی مسلط شد که انسانآور د، چنین کردند. استرالیا که طبیعت خوراکِ کافی فراهم می

ر حینِ ، دتری کشاورزی کنیم تکامل یافت. اما طیِ این فرآیندوریِ بیشداد با بهرهای که به ما امکان میآزمایش و مشاهده، تکنولوژی

ایِ یک اقتصادِ ی انسانی شدیداً تغییر کرد. برای نخستین بار، تولیدِ کشاورزی عنصرِ پایهدادیم، جامعهکه ابزارِ پرورشِ خوراک را توسعه میاین

 حقیقی را خلق کرد: مازاد. 

ی ما و جایگزینی بذری که از ابتدا برای کشت تغذیهمعنای هر محصولی از زمین بود که پس از  سادگی بهمازاد چیست؟ در آغاز، مازاد به

الً، گندمی مث–سازد پذیر میامکان ای است که انباشت و مصرفِ آتی رامازاد قسمتِ اضافه ماند. به عبارتِ دیگر،باقی می ،استفاده شده بود

د عنوانِ بذرِ اضافی برای کشتِ سالِ بعب شود( یا بهدستِ طوفان خراشده است )اگر بنا باشد محصولِ بعدی به ذخیره «روزِ مبادا»که برای 

 رو افزایش یابند.های پیشِ شود، تا تولید و مازاد در سالاستفاده می

تواند مازاد رویند هرگز نمیصورتِ طبیعی میها و سبزیجاتی که بهگیری و گردآوریِ میوهجا باید به دو نکته توجه کنی. اول، شکار، ماهیاین

ها را توان آنذرت، برنج، جو، که می–برخالفِ غالت  العاده مولّد باشند.گیر و گردآورنده فوقدهد، حتی اگر شکارچی، ماهیدست به

ه ک هایی شدموجدِ شگفتیدوم، تولیدِ مازادِ کشاورزی شوند. سرعت فاسد یا خراب میماهی، خرگوش و موز به -مدت نگهداری کردطوالنی

جنگ  ، تکنولوژی، و حتی نخستینِ صورت4ِی همیشه تغییر داد: نوشتار، بدهی، پول، دولت، بوروکراسی، ارتش، آخوندرا برا یبشری جامعه

 ها بپردازیم.یکی به اینبیوشیمیایی. بگذار یکی

 

 نوشتار

چیز را ها چه. امّا این نوشتهظاهر شد ی امروزی،النهرین، عراق و سوریهدانیم که نخستین اشکالِ نوشتار در بینشناسان میازطریقِ باستان

این بسیار منطقی بود: برای هر کشاورزِ منفرد ساختِ انبارِ  .کردورز در یک انبار مشترک ذخیره میای که هر کشامیزانِ غلهکردند؟ ثبت می

ساخت. تر میآن استفاده کنند، کار را آسان توانستند ازی مازاد دشوار بود. وجود یک انبار مشترک با یک نگهبان، که همه میغله برای ذخیره
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حقیقتاً، نوشتار پوند غله در انبار ذخیره کرده است.  011 5نَبوکاما چنین سیستمی مستلزمِ ]صدورِ[ نوعی رسید بود، که مثالً نشان دهد آقای 

ی نبارِ غلهدر ا]محصول[ میزان واند اثبات کند چهتا هر فرد بت–داری شوند داری بتوانند نگهدر آغاز برای این خلق شد تا این سوابقِ حساب

تمشک  ها ودر جاهایی که شکار، دانه–ی کشاورزی نداشتند تصادفی نیست که جوامعی که نیازی به توسعهمشترک ذخیره کرده است. 

به موسیقی و  -کای جنوبی صادق استآمری 6یگونه که در موردِ جوامعِ بومی استرالیا و اجتماعاتِ ساکنینِ اولیهآمد، همانهرگز کم نمی

 نقاشی چسبیدند و هرگز نوشتار اختراع نکردند.

 

 بدهی، پول و دولت

های براساسِ یافتهچنین بدهی است. ی آغازِ پول و همتعلق دارد نقطه نَبوکمقدار گندم به دوستِ ما آقای که چهداریِ اینسوابقِ حساب

شان ای را نها تعداد پوند غلهشده روی آنی حکشد که شمارههایی پرداخت میکارگرانِ پرشماری صدفدانیم که به شناسانه، میباستان

دادند اغلب هنوز دِرو نشده ها نشان میای که این صدفغلهچون میزان ها بدهکار بودند.خاطرِ کارشان روی زمین به آنداد که حاکمان بهمی

 7چنین صورتی از واحدِ پولِ درگردشها همحال، صدفپرداختند. در همینه حاکمان باید به کارگران میها صورتی از بدهی بودند کبود، صدف

 کردند مبادله کنند. ها را با محصوالتی که دیگران تولید میتوانستند آنبودند، چرا که کارگران می

ها مردم بر این باوراند که این اختراع برای استفاده در تراکنشاکثر ترین کشف به ظهورِ نخستینِ واحدِ پولیِ فلزی مربوط است. اما جذاب

کار برده ههای مکتوب بصورتِ فیزیکی وجود نداشت در حسابای که بهالنهرین، واحدِ پولِ فلزیصورت گرفت، اما چنین نبود. حداقل در بین

ی هی ارزشِ سه سکاندازهبه نَبوکآقای »کرد که داری اشاره میبلوحِ حسابرای مثال، شد تا میزانِ طلبِ کارگرانِ کشاورز را نشان دهد. می

ها هنوز ضرب نشده بودند، و احتماالً پیش از گذشتِ سالیانِ بسیار طوالنی ضرب که این سکه، حتی با این«فلزی غله دریافت کرده است

س پشد، یک واحدِ پولِ مجازی بود. کار گرفته میاقعی بهی پول، که برای تسهیلِ مبادالتِ وشدهمعنا، این شکلِ تخیلبه یکشدند. نمی

ی گویند که اقتصادِ امروزاند به تو میهای دیجیتال ممکن گردیدهای که توسطِ تکنولوژیهای مجازیزمانی که مردم با اشاره به پرداخت

البِ کشاورزیِ دنبالِ انقاز زمانی که اقتصاد به پولِ مجازیای نیست؛ که ا بگو که این چیزِ تازههکامالً با اقتصادِ گذشته متفاوت است، به آن

  د، وجود داشته است.مازاد  اختراع ش هزار سالِ پیش و خلقِ نخستین دوازده

کار طلب کنَبوای که آقای درواقع، حتی وقتی پولِ فلزی ضرب شد، اغلب بیش از آن سنگین بود که به گردش درآید. بنابراین، ارزشِ غله

چیزی که –همراه نداشت هرگز پولِ فلزی به نَبوکشد. در هرصورت، آقای ی بزرگِ آهن بیان میبود در قامتِ کسری از وزنِ یک قطعه

ای روی آن که وزنِ غله یا سهمی از یک بلوکِ آهنیِ بزرگ و شکلِ یک صدف با نوشتهبود، اغلب به 8کرد یک سندِ بدهیحمل می

 کرد.ا مشخص میحمل رغیرقابلِ 

د. هستن ایماندادن، محتاجِ مقدار زیادی ی واحدِ پولی مجازی و اسنادِ بدهی این است که برای جوابی مهم دربارهحال ]توجه کن[ که نکته

او – اشته باشداور دببدهکار بودند به او  ای کهتولیدشدهی کنندگانِ انبار برای اعطای غلهبه تمایل و تواناییِ کنترل نَبوکآقای الزم بوده 

اش، در قبالِ روغن یا نمک، یا کمک به او در ساختِ کلبه نَبوکآقای  9دیگران نیز حتماً پیش از پذیرفتنِ اسنادِ صدفیِ داشته است.  ایمانحتماً 

 «.باور داشتن»معنای آید، بهمی credereی التینِ است: از کلمه creditی این خاستگاهِ کلمه اند.این تمایل و توانایی را باور داشته

                                                           
5 Mr. Nabuk 
6 indigenous 
7 currency 
8 IOU 
9 shell-IOU 
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ها ارزش دهد )همان واحدِ پول درگردش(، نیاز بود که مردم بدانند که توسطِ فرد یا چیزی که چنین ایمانی تداوم یابد و به صدفبرای این

تی یا، در تمند با خونِ سلطناند. ممکن بود این ضامن حاکمی باشد که از خدایان نسَب برده، یا یک پادشاه قدربسیار قدرتمند ضمانت شده

توانست موردِ اعتماد واقع شود، یعنی در آینده قدرتِ های بعدی، چیزی که به یک دولت یا حکومت شبیه است: مرجعِ اقتداری که میدوره

 داشته باشد، حتی درصورتِ مرگِ احتمالیِ فردِ حاکم. از مازادِ غله را  نَبوکبازپرداختِ سهمِ آقای 

 

 آخوندارتش، بوروکراسی، 

ورِ پول با ظهشود. ی مازادِ کشاورزی میسّر نمیروند. بدونِ بدهی، ادارهدیگر پیش میدردستِ یکهمگی دست بدهی، پول، ایمان و دولت   

رف که از اقتصاد حزمانی ساخت.اعتماد میکه پول ارزش داشته باشد، یک نهاد، یعنی دولت، باید آن را قابلِ اما برای اینبدهی شکُفت. 

 کنند.ی دارای مازاد ظهور میای که در یک جامعهگوییم این است: روابطِ پیچیده]درحقیقت[ از آن سخن می چیزی کهزنیم، می

هایی مازاد زاده شود، زیرا دولت بوروکرات بدونتوانست است که دولت هرگز نمی آنشود براین روشن میچه عالوهبا بررسیِ این روابط، آن

 خواستارِ سطحِ زندگیِ  -خوب یا بد–خواهد برای حفاظت از حقوقِ مالکیت، و حاکمانی که خواهد برای مدیریتِ امورِ همگانی، پلیس میمی

ارد یک از این موها کار کنند، هیچکه الزم باشد روی زمینی این افراد بدونِ اینبدونِ مازادی هنگفت برای حمایت از همهباالیی هستند. 

ادامه  یافته، قدرتِ حاکم، و درو بدونِ ارتشِ سازمان -بدونِ مازاد وجود داشته باشد توانستنمییافته نیز ارتشِ سازمانتصور نیست. قابلِ

 .  شدمیپذیرتر تحمیل شود، و مازادِ جامعه دربرابرِ تهدیداتِ بیرونی آسیب وانستتنمیدولت، 

ی آخوند خود نیاز برای بوروکراسی و ارتش را خلق کرد. دربارهینوبهبوروکراسی و ارتش توسطِ مازادِ کشاورزی ممکن شدند، و این مازاد به

 یافته را کلید زد. بیا ببینیم چرا.زماندینِ سا نیز همین امر صادق است. آخوند؟ بله، مازاد 

رساندن کردند، برای منفعتای بیدادگرانه نابرابر توزیع میشیوههای برآمده از جوامعِ کشاورزی مازادِ خود را بهلحاظِ تاریخی، تمامیِ دولتبه

ثریتِ نداشتند که بتوانند اکای قدرت اندازهرگز بهاما این حاکمان هرچقدر هم که قوی بودند، ه به صاحبانِ قدرتِ اجتماعی، سیاسی و نظامی.

توانست رژیمِ استثمارگر را درعرضِ چند ساعت سرنگون سازد. پس شد مینوا را منکوب کنند، اکثریتی که اگر متحد میمطلقِ کشاورزانِ بی

 خواست، و بدونِ ممانعتِ اکثریت، حفظ کنند؟ شان میصورتی که دلاین حاکمان چگونه توانستند قدرتِ خود را، درعینِ توزیعِ مازاد به

ها واجدِ حقِ دل باور داشته باشند که تنها حاکمانِ آنداشت تا از تهِ که اکثریت را برآن می ،پاسخ این است: ازطریقِ پروراندنِ یک ایدئولوژی

 که ]پیشاپیش[ مقدر شده؛ که وضعیتِ جهان رودمیگونه پیشکنند؛ که امور همانهستند؛ که در بهترین جهان ممکن زندگی می حاکمیت

  ند.تواند دنیا را از کنترل خارج کی یک قدرتِ آسمانی است، و مینافرمانی از اراده انعکاسِ نوعی نظمِ الهی است؛ که هر مخالفتی با حاکمان  

ماند، گونه که دولت باید جاودان باقی میدرست همان بخش، امکانی برای ]تکوینِ[ قدرتِ دولت وجود نداشت.بدونِ این ایدئولوژی مشروعیت

قصود های درخدمتِ این مکسانی که مراسم .بودسازی نهادی محتاجِ ی ایدئولوژیکِ قدرت دولتی نیز یافت، پایهو پس از مرگِ حاکم تداوم می

 نهادند آخوندها بودند. کردند و بنیان میرا اجرا می

یزی چ« مقدس»، زیرا مردان و زنانِ وجود نداشتمراتبِ آخوندیِ پیچیده با سلسلهرای خلقِ نهادهای مذهبی بدونِ مازادِ فراوان، ظرفیتی ب

 خطرِ طغیانِ گشت و درمعرضِیافته، اقتدار حاکمان بر تولید و توزیعِ مازاد بسیار ناپایدار میکردند. در همین زمان، بدونِ دینِ سازمانتولید نمی

سان سال دولت و آخوند چیزی واحد و یکدلیل است که برای هزارانهمینبهشان از مازاد معموالً ناچیز بود. که سهمگرفت اکثریتی قرار می

 بودند.
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 تکنولوژی و جنگِ بیوشیمیایی

لزات از اختراعِ آتش، استخراجِ فبرای مثال، –بار آورَد های تکنولوژیکی بهمغزِ انسان توانست بسیار پیش از ظهورِ تولید کشاورزی، انقالب

زمان ازخاللِ ایجادِ نیازهای تکنولوژیکیِ تازه هم بومیانِ استرالیا(. اما مازادِ کشاورزی، گیرِچشم)مانندِ بومرنگِ  10های معدنی، و اِیرفُویلسنگ

راهم ار، موجباتِ پیشرفتِ عظیمِ تکنولوژی را فشمو متمرکزساختنِ منابع در دستان قدرتمندانِ اندک   -های آبیارینیاز به گاوآهن و سیستم–

البته با –، و معابدِ اینکاها ممکن شد 11انقالبِ کشاورزی  تکنولوژیِ انسانی را به سطحی پرتاب کرد که ساختِ اهرامِ باشکوه، پارتنون آورد.

 کمکِ هزاران بَرده.

د که توسطِ شونکه چندین تُن گندم در انبارهای مشترکی تلنبار میزمانی کند.ای خلق میهای کُشندهها و ویروسباکتری مازاد   چنین،اما هم

ایجاد  اند، نتیجتاً یک آزمایشگاهِ بیوشیمیایی عظیمهای حیوانی و انسانیِ شهرهای کوچک و بزرگِ فاقدِ سیستمِ دفعِ زباله احاطه شدهجمعیت

های انسانی یابند. بدنی دیگر انتقال میای به گونهسرعت از گونهوند و بهشها رُشد کرده، تکثیر میها و ویروسشود که در آن باکتریمی

تدریج، طی هاما بدادند. وپنجه نرم کنند، و در آغاز بسیاری جانی ناشی از این وضعیت دستطوری تکامل نیافته بودند که با امراضِ کشنده

 ان دهند. ها نشتری در برابر این بیمارینزا سازگار شوند، و مقاومتِ بیشها، ساکنانِ این جوامع توانستند با وبا، تیفوس و آنفوالنسل

ها میکروارگانیسمِ سببِ میلیونشدند که هنوز تولیدِ کشاورزی را گسترش نداده بودند، بهمواجه میها با قبایل و اجتماعاتی البته، هنگامی که این

دادن برای خالصی از شرِ اکثرِ اعضای قبیله کافی بود. درواقع، هم در استرالیا و هم تبار دسکردند، یکای که اکنون باخود حَمل میکشنده

ا، جانِ ها و چاقوههای توپ، فشنگها بودند، در مقایسه با گلولههایی که اروپاییانِ متجاوز ناقِلِ آنها و ویروسدر آمریکا، تماس با باکتری

شدند: در در برخی موارد، مهاجمانِ اروپایی حتی آگاهانه، درگیرِ جنگ بیوشیمیایی می گرفت. های بومی راتری از جمعیتتعدادِ بسیار بیش

غشته به ویروسِ ها پتوهایی آکه یک هیئتِ نمایندگیِ استعمارگرانِ اروپایی دانسته به آنی بومیِ آمریکایی، هنگامییک موقعیت، یک قبیله

 سیاه نشانده شد. خاکِ آبله هدیه داد، به

 

 ها به استرالیا تجاوز کردند، نه برعکس؟بازگشت به پرسشِ اصلی: چرا بریتانیایی

که بومیان این جایها به استرالیا تجاوز کردند، بهاکنون زمانِ بازگشت به پرسشِ دشواری که با آن آغاز کردم فرا رسیده است. چرا بریتانیایی

 های امپریالیست در اوراسیا ظاهر شدند، نه در آفریقا یا استرالیا؟ آیا این مسئلهمِ ابرقدرتتر، چرا تماصورتِ کلیبه انگلستان هجوم ببرند؟ به

 ام نهفته است.جا برایت توضیح دادهچه تا اینمربوط است؟ قطعاً نه. پاسخ در آن DNAبه 

و از این اقتصادها تکنولوژی و ارتش زاده –. و از مازادِ کشاورزی نوشتار، بدهی، پول و دولت سربرآوردند 12در آغاز مازاد بوددیدیم که چگونه 

ا قدرتِ بمعنای آن بود که کشاورزی و مازاد، و هرچیزِ همراهِ آن، به -طبیعتِ زمین و اقلیم–بیانِ ساده، شرایطِ جغرافیایی در اوراسیا به شدند.

فنگ و تهایی چون های مجهّز به تکنولوژیکه بر کُرسیِ فرمانرواییِ ارتش گردیدهایی منجر به ظهور حاکمانِ دولت تمام  شرایط را رقم زد،

 .تکیه زدند شد،ها حمل میها و بر نفستری که در بدنهای بیوشیماییِ مهلکسالح

                                                           
10 Aerofoil 

 .م ها.ها و پروانهی مقطعِ بالِ هواپیما و قطعاتی مانند ملخنامِ شکلِ ویژه
11 Parthenon 

 معبدِ خدای آتنا در آتن.
 .در آغاز کلمه بودبر وزنِ  12
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میلیون نفر که در هماهنگیِ  4الی  3حال، در کشورهایی چون استرالیا اوضاع متفاوت بود. برای شروع، غذا هرگز ناکافی نبود، زیرا با این

وسعتِ اروپا دسترسی انحصاری داشتند. نتیجتاً، نیازی به اختراع ای بهکردند به حیاتِ گیاهی و حیوانی قارهنسبی با طبیعت زندگی می

 های مقتضی نبود. آورد، یا اتخاذِ این تکنولوژی در فرصتوژی کشاورزی، که امکانِ انباشتِ مازاد را فراهم میتکنول

ها های واجدِ ارزشِ فرهنگی بسیار باال بودند، اما آنکه بومیان دارای شعر، موسیقی و اسطوره  -دانیکم تو حتماً میدستِ–دانیم امروزه می

نند کهایی که اقتصادهای کشاورزیِ مولدِ مازاد ایجاد میها و میکروبها، سالحاقوامِ دیگر یا دفاع از خود دربرابرِ ارتشفاقدِ ابزارِ حمله به 

های یها همراه است، از کشتچه با اینآمدند، و اقلیم و ضرورتِ تولیدِ مازادِ فراوان، و هرآنها از اوراسیا میی مقابل، بریتانیاییدر نقطهبودند. 

یروزی که به سواحلِ استرالیا رسیدند، بومیان شانسِ پآور د. درنتیجه، زمانیحرکت در میها را بههای بیوشیمیایی، آندریاپیما گرفته تا سالح

 نداشتند.

حد رده تا اینبطور؟ چرا حتی یک کشور آفریقایی قدرتِ کافی برای تهدیدِ اروپا نداشت؟ چرا تجارتِ آفریقا چه»درستی بپرسی: ممکن است به

 « ها توانمند نبودند؟ی اروپاییاندازهی این اوصاف، آفریقاییان بهطرفه بود؟ شاید با همهیک

یقا ستین چیزی که توجهت را جلب خواهد کرد این است که آفراصالً و ابداً. نگاهی به نقشه بینداز و شکلِ آفریقا را با اوراسیا مقایسه کن. نخ

ی کُرهیمهای معتدلِ نشود و سپس تا اقلیمل و جنوب واقع شده تا شرق و غرب: از دریای مدیترانه تا استوا کشیده میتر در امتداد شمابیش

لِ چین سمتِ شرق امتداد یافته و به سواححال به اوراسیا نگاهی بینداز. دقیقاً برعکس، از اقیانوسِ اطلس شروع شده، بهرود. جنوبی پیش می

  رسد.س آرام میو ویتنام در اقیانو

معناست؟ بدان معناست که اگر اوراسیا را از اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس بپیمایی، با تغییراتِ اقلیمیِ نسبتاً اندکی مواجه خواهی این به چه

– قلیمی عبور خواهی کردانواعِ گوناگونِ نواحیِ ا اسکندریه در شمال، از تاکه در آفریقا، هنگامِ سفر از ژوهانسبورگ در جنوب شد، درحالی

ی، زیرا سادگبه متفاوت هستند. چرا این امر واجد اهمیت است؟نهایت های استوایی یا صحرای آفریقا، بیبرخی از این نواحی، مانندِ جنگل

توانستند ود، زیرا نمییابی بسیار دشوارتر بی امروزی(، گسترشای که واجدِ اقتصادِ کشاورزی بودند )مانندِ زیمبابوهبرای جوامع آفریقایی

از سوی دیگر، وقتی مردمِ اوراسیا تولیدِ  بدتر در صحرای آفریقا.یا از آن -عمل آورند، در استوا تر بهمحصوالتِ خود را در نواحیِ شمالی

، آمدعمل میویژه گندم( در نواحیِ دورتر نیز بهها )بهمحصوالتِ آن کشاورزی را کشف کردند، تقریباً آزادانه به شرق و غرب گسترش یافتند.

های این زمینه برای تجاوز و بنای امپراتورییافت. داد که از لیسبون تا شانگهای امتداد میو قلمروِ کشاورزی آشکارا متجانسی شکل می

 کرد.ها را اتخاذ میبُرد و تکنولوژیِ آنراج مییک قومِ کشاورز مازادِ قومی دیگر را به تا–نهایت مناسب بود بزرگ بی

 

 نوعی دیگر از نابرابری

، DNAاین داستان هیچ ربطی به ها استعمار خواهند شد. شرایطِ جغرافیایی ازقبل مقدر ساخت که آفریقا، استرالیا و آمریکا توسطِ اروپایی

از  ولی عالوه بر این، نوع دیگری های مختلف.یابیِ قارهز شکل و مکانبیانِ ساده ولی دقیق، علت عبارت بود اشخصیت، یا هوش ندارد. به

ی درباره ، بایدنابرابری از سمتواند توضیح دهد: نابرابری درونِ یک اجتماع یا کشور. برای درکِ این قِکه جغرافیا نمی نابرابری وجود دارد

 اقتصاد صحبت کنیم. 

رمیانِ د ازحدِ قدرت، و نتیجتاً ثروتبیش تمرکزِمستلزم هم  دولت و آخوند را برآورد؟ انباشتِ مازاد به خاطر داری که چگونه مازادِ کشاورزی  

ته عنوانِ الیگارشی شناخآورد. این حاکمان با ی خود این تمرکز را از پی مینوبهراندند، و هم بهمی شمارانی بود که بر دیگران حکماندک

 ( مشتق شده است."فرماییحکم") arkhein( و "شماراناندک") oligoiشدند، که از کلماتِ یونانیِ می
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هایی که حقِ انحصاریِ دسترسی به مازادِ انباشته را دارند، قدرتِ آناست:  13استمراربخش-توان دریافت که این یک فرآیندِ خودآسانی میبه

از  .چنگ بیندازند تری از مازادحتی بزرگ بر بخشِ دهد می انها امکآورند، که بعداً به آندست میاقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی به

یار آوردنِ یک میلیون پوند، وقتی از قبل چند میلیون داشته باشی بسدستوکار دارد بپرس. تأیید خواهد کرد که بهی کسبهرکسی که تجربه

 رسد. نظر مینیافتنی بهاز سوی دیگر، اگر چیزی نداشته باشی، حتی هزار پوند نیز رؤیایی دست تر است.آسان

م را با فقر ویکسازد چرا برخی کشورها قرن بیستم و بیستکند: نخست، در سطحی جهانی، که روشن میپس نابرابری در دو سطح رشد می

با تضمین ناشی از غارتِ کشورهای فقیرتر، از تمامی مزایای قدرت و ثروت برخوردار بودند. معموالً  که سایرین،، درحالیبار آغاز کردندفالکت

شُمار  از بسیاری از ، هرچند اغلب چنین است که در فقیرترین کشورهای جهان، ثروتمندانِ کمیابدسطح دیگر درونِ خود جوامع معنا می

 پولدارترین شهروندانِ مللِ مرفه ثروتمندتر هستند. 

ی توسعه–شر ب ام منشاء هردونوعِ نابرابری را تا تولیدِ مازادِ اقتصادی طی نخستین انقالبِ تکنولوژیکیِجا برایت گفتهستانی که تا ایندا

ایی همان ماشینکند. در فصل بعد، بیا تا داستانِ نابرابری را با انقالبِ تکنولوژیکی بعدی دنبال کنیم، انقالبی که برایدنبال می -کشاورزی

، و نابرابری را به سطوحی رساند که شوی، را به ارمغان آوردای که تو در آن بزرگ میچنین جامعهچون موتورِ بُخار و کامپیوتر، و همهم

 ها دست یابد. آنتوانست بهتنهایی نمیکشاورزی به

 ات.پیش از آن، چند کلمه برای تشویق ولی

 

 استمراربخش-خودی یک ایدئولوژیِ مثابهنابرابری به

آید بخشی به توزیعِ نابرابرِ مازاد در نظر همگان میکارِ مشروعیتزمانی که به آخوند و نقشِ او پرداختم، اشاره کردم که چگونه ایدئولوژی به

 .14به اسطورگانای از باورها پرورش دهد، چیزی شبیه آمیز است که بتواند شبکهاین عملکرد تا جایی موفقیتهم داراها و هم ندارها. –

ودکی، تو از زمانِ کشود. نمی بازتولیدکنند را دارند چه دریافت میکه استحقاقِ آنتر از ایمانِ داراها به اینچیز آسانخوب بیندیشی، هیچاگر 

روند چون خواب میبه ها با گریهکه بعضی بچهسو، فکرِ اینای. از یکتر متوجهِ آن شدهای که کمدر تناقضِ منطقی ناجوری گرفتار بوده

ی ات، همگها و خانهها، لباسبازیها( که اسبابی بچهکرد. از سوی دیگر، کامالً متقاعد بودی )مانندِ همهمی هراسانگرسنه هستند تو را 

مان دهند. وقتی چشممساوی قرار می« چیز هستممن مستحقِ فالن»را با « را دارم چیزفالنمن »خود حقاً به تو تعلق دارند. اذهانِ ما خودبه

ی کنیم. اما حتشان ابراز میدردی کرده و خشمِ خود را از محرومیتها هماند، بالفاصله با آنافتد که از مایحتاج اولیه محرومبه کسانی می

 اینها محصولِ همان فرآیندی است که به برخورداریِ خودمان منجر شده. آن م محرومیتِدهیم که بیندیشیه خود اجازه نمیلحظه بیک

سازد که درست، مناسب و ضروری است که سان( را مُجاب میست که داراها و قدرتمندان )معموالً گروهی یکیک سازوکارِ روانشناختی

 تر از بقیه داشته باشند. خودشان بسیار بیش

، طبیعی منطقی -رساندما نفع میکه بهمخصوصاً زمانی–العاده آسان است که خود را قانع کنیم که نظمِ امور ها سخت نگیر. فوقزیاد به آن

نی، سرسختانه کعنوانِ یک نوجوان  بیدادگرانه قلمداد میای که اکنون بهات برای پذیرفتنِ نابرابریحال، با وسوسهولی درعینِ و عادالنه است. 

ه یاد آر کهاجتناب است، بنحوی غیرقابلِ ی تسلیم به این ایده هستی که نابرابریِ ظالمانه بهکنی در آستانهس میمبارزه کن. وقتی احسا

ه قیمت از بقیهای گرانشوند که برخی را برای پوشاندنِ لباسای زاده میکه لُخت در جامعههایی د: با بچهشوها چگونه آغاز میی اینهمه

                                                           
13 self-perpetuating 
14 mythology 
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اند به گرسنگی، استثمار و بدبختی. خشمِ خود را حفظ کن، ولی عاقالنه و تاکتیکی، تا در زمانِ ای که محکومقیهکند، از بجداسازی می

 مقتضی بتوانی آن را صرفِ کاری کنی که باید انجام شود تا دنیای ما را حقیقتاً منطقی، طبیعی و عادالنه گردانَد.  
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 فصل دوم

 ی بازاریتولّدِ جامعه

 

 

 

ایم، به خورشیدِ قرمزرنگِ دریا خیره شده ایم، و به افقِمان[ نشستهرا در ذهن بیاور. در ایوانِ ]ویالی 15ی ایجاینایک غروبِ تابستانی جزیره

اش شدنکنم و به توضیحِ علتِ علمیِ قرمزشدنِ خورشید هنگام پنهانشود. من به تو رو میهای پلوپونزی ناپدید میدرخشانی که پشتِ کوه

 شود. داد. حالِ تو گرفته میکاری که در زمانِ کودکیِ خودم پدرم انجام میپردازم، درست هماندر افق می

برویم.  16مان در ساحل ماراتُنی همیشگینهخاتا به مِی شویممان میشان پاریس سوارِ قایقمان و پسر کوچکهمراهِ دوستانشب، بههمان

زنیم، حتی تو، که همیشه دهد و نهایتاً همگی قهقهه میکارش را خوب انجام می–آورد بازی درمیاریس مسخرهدادنِ شام، پهنگام سفارش

 نظر برسی. تر از چیزی که هستی باحال بهخواهی کمخندد، زیرا نمیآخرین کسی هستی که می

خانه کنار قایقِ ما بسته است، از تو درخواستی روی مِی  وبهی راش را در اسکلهگیری، که قایقِ ماهی17پیش از حاضرشدنِ غذا، ناخدا کُستاس

» گوید: تو میکشیدنِ لنگر دررفته است. روبهبرای بیرون اشهایسنگی تهِ دریا گیر کرده، و زنجیرِ آن در اثر تالشکند. لنگرِ او زیرِ تکهمی

قدر ام امروز انی لنگر عبور دهی؟ اگر رماتیسمین طناب را از حلقهتوانی زیرِ آب بروی و امیلطفاً زدن هستی، دانم عاشق شیرجهچون می

شدن به قهرمانِ آن لحظه نهایت استفاده ، از این فرصت برای تبدیل«البته»دهی: پاسخ می« دادم.کرد، خودم این کار را انجام میاذیت نمی

 زنی.بری، و مغرورانه در آب شیرجه میرا می

ذتِ ها لکه ناخدا کُستاس از تو خواسته. همینخاطرِ اینهای پاریس. لذتِ پریدن در دریا، فقط بهبازیای. مسخرهغروب. از دستِ من کالفه

دیدنِ یک دوست، انجامِ ، مانندِ حسِ تو هنگامِ آسیب«بد»ی مقابلِ نقطه–هستند  18«خوب»ها تعریف، اینسازند. بنابهتابستانیِ تو را می

ات را سرشار ن به تفاوتِ عظیمِ این چیزهای خوب، که زندگیاکنواطمینان در زندگی. کننده، یا احساسِ تنهایی و عدمِتکالیفِ درسیِ خسته

ها ی فروشگاهچیزهایی که روی قفسه–قتصاد موردِنظر است توجه کن معنایی که در ابه good19سازند، و بخش میاز شادیِ عمیقاً رضایت

چنین متر، شاید هها چیزی بیشایننیازمندی.  کند به آنتلویزیون اصرار می چهآنشوند، یا فروخته می آمازونبینی، چیزهایی که در می

شان وجود دارد، ی دیگری برای نامیدننامیم، کلمهمی goodsنیز ها را که آنتر، اما مسلماً چیزی کامالً متفاوت هستند. با وجودِ اینکم

 .    20کننده: کاالتر گیجای شاید کمکلمه

                                                           
15 Aegina 
16 Maratona 
17 Kostas 
18 good 

19 oodg  شود. کاال خوانده میبا تسامح در این معنا محصول یا 
20 commodities 
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 و کاال وجود دارد؟  goodپس چه تفاوتی میانِ 

 

 دو نوع ارزش

ها چیزهایی هستند که هرگز بنا نبوده این–خاطرِ ناخدا کُستاس زدی ای که تو بههای پاریس، و شیرجهکاریومیشِ ایجینا، شیرینگرگ

 شوند. فروش گذاشته شوند. از سوی دیگر، کاالها محصوالتی هستند که برای فروش تولید میبه

کنیم هرچه یک محصول ای یا نه، اما جوامعِ ما گرایش دارند محصول و کاال را با هم اشتباه بگیرند. ما تصور میدانم متوجه شدهنمی

تری توانی انجام دهی یا اعطا کنی پول بیششود هراندازه برای چیزی که میتر، فرض میتر باشد، بهتر است. و حتی از این مهمقیمتگران

اما دقیقاً چنین نیست. بله، این درموردِ کاال صادق است: هرچه قیمتی تر خواهد بود. پیشنهاد داده شود، اشتیاق تو برای تحویل دادنِ آن بیش

 اپلکه  هاییپدآیمان بپردازیم باالتر باشد، تعدادِ ی محلخانهعالی به می 21، یا در ازای یک موساکایاپلبه  پَدآیدر ازای یک  که مایلیم

کند. های پاریس صدق نمیی شوخیرود. ولی این لزوماً دربارهپزد باال میخانه میحاضر است تولید کند یا تعدادِ موساکاهایی که آشپزِ می

اد این را احتمالِ زیخندانَد به او پول خواهیم پرداخت، بهتر، و متناسب با میزانی که ما را میهای بیشه پاریس بگوییم در ازای شوخیاگر ب

ا اخداش شود. یا بیا به مثالِ تو و نطبعیرفتنِ شوخآسانی باعث ازدستتواند بهاندازِ پرداخت میشود. چشمکند و معذب میعجیب قلمداد می

 حرکتی بردی. ناگهان، ارزشِاین حد از این کار لذت نمیزدن به تو پول پیشنهاد کرده بود، احتماالً تا کُستاس بازگردیم: اگر او در ازای شیرجه

 . پولِ پیشنهادی نتواند آن را جبران کند ناچیزِرفت، و کامالً ممکن بود که مبلغ که از حسِ دیگرخواهی و ماجراجویی برآمده است از میان می

ی تو به هاهای او و شیرجهشوخی ای بشوی،ای شود، یا اگر تو غواصی حرفهکه بزرگ شد کُمدینی حرفهحقیقت دارد که اگر پاریس، زمانی

ارزشِ ی و این قیمت بازنمایاننده -کنندقیمتِ بازاری پیدا می–ها را در ازای مقدارِ مشخصی پول خواهید فروخت : آنشوندمی تبدیلکاال 

 که، این اتفاقکه، و تنها درصورتیاما تا زمانی اَرزند.ازای مبادله با چیزی دیگر، می ها در بازار، درمقداری که آن–ها خواهد بود آن یمبادله

شان بنامیم. شیرجه، غروب، 22ارزشِ تجربیرا  توانیم این ارزشمیها از نوعِ کامالً متفاوتی است. بیفتد، ارزشِ آن ای شدن[]یعنی حرفه

 توانند ارزشِ تجربیِ عظیمی داشته باشند، بدونِ داشتنِ ارزشِ مبادله یا هرچیز شبیه به آن. شوخی: هرسه می

ونه گحال، اغلب در جوامعِ امروزی، درست هماندیگر تفاوت دارند. با ایننهایت با یکبی ی ارزش، ارزشِ تجربی و ارزشِ مبادلهاین دو گونه

که  -های گوناگونها، به نرختوسطِ اقتصاددان–شوند گیری میها چنان اندازهی ارزششوند، همهی محصوالت کاال قلمداد میکه همه

 شود. دار مطلوب انگاشته میارزش، و هرچیزِ قیمتیرقابلِ فروش، بیگویی ارزشِ مبادله هستند. هرچیزِ بدون قیمت، هرچیزِ غ

اس دهند، زیرا احسبازارِ خون است. در بسیاری از کشورها، اهداکنندگان داوطلبانه و رایگان خون می یک مثالِ بسیار خوب از این سردرگمی  

اداشِ دهند پرهای دیگر، اهداکنندگان در ازای خونی که میشان درخطر است کمک کنند. در کشوکنند باید به شهروندانی که زندگیمی

 شود؟ترین خون اهدا میکنی در کدام کشورها بیشکنند. فکر میپولی دریافت می

ای: مشاهده شده که در کشورهایی که اهداکنندگان در ازای خونی که ام منعقد شود پاسخ را حدس زدهکه پرسشبندم پیش از آنشرط می

 شودداوطلبانه و پدونِ پرداخت اهدا می شکلی معنادار از کشورهایی که خون شده بهآوریکنند، حجمِ خونِ جمعپول دریافت میدهند می

ان اند خونِ خود را رایگهایی را که مایلخواهند جذب کند، آنکه اهداکنندگانی را که پول میپرداخت  بیش از آنرسد نظر میتر است. بهکم

 سازد.د میبدهند دلسر

                                                           
21 mousaka 
22 experiential value 
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کنند کاهش که اهداکنندگان پول دریافت میتوانند بفهمند چرا میزانِ اهدای خون زمانیگیرند نمیکسانی که محصول را با کاال اشتباه می

اند، یافت کردهرکه در ازای آن پیشنهاد پول د خاطراینبه دقیقاً ندهندگیرند خون کند. این واقعیت که اهداکنندگانِ احتمالی تصمیم میپیدا می

شود. آسان می افتدچه اتفاق میای بیفتی که کاپیتان کُستاس از تو درخواست کرد، فهمیدنِ آنیادِ شیرجهسازد. اما اگر بهها را سردرگم میآن

ات باعث شد بر ترسهستی  دالوری خوب و اکه بچهتا به او کمک کنی لنگرش را آزاد کند، حسِ این خواهش کردتو  ی در دلِ شب ازوقت

دهم تا پنج یورو به تو می»گفت در صورتی که او میآلود شدن غلبه کنی. کردن، و خیس و نمکشدن، یخاز دریای تاریک و دشواریِ لُخت

       پذیرفتی.احتمالِ زیاد نمی، به«در آب بپری

کنند، اما وقتی در ازای آن با پیشنهادِ دادن استقبال میی خونایدهکند. بسیاری از اهداکنندگان از این امر درموردِ اهدای خون نیز صدق می

ت، که مبلغِ پیشنهادی برای جبرانِ این ضدّحال کافی نیسکند، درحالیشان را خراب میشوند، جایگزینیِ کمک با تراکنش لذتپول مواجه می

 چه برسد به زمان و دردِ فرورفتنِ سوزن در بازو.

ی ما را خبر است. جوامعِ ما تمایل دارند همهچیز بیداند، و از ارزش همهچیز را میست که قیمت همهسان بدبین کسینوشت اناسکار وایلد 

چیز ه همهای کداند، و ارزشِ تجربی را، در جامعهتر از اقتصاددانی نیست که ارزشِ مبادله را تنها نوعِ ارزش میکس بدبینبدبین سازند. هیچ

دهد. اما ارزشِ مبادله دقیقاً چگونه توانست چنین بر ارزشِ تجربی پیروز شود، ناچیز و غیرضروری جلوه میبازار ارزیابی میبنابه معیارهای 

   شود؟  

 

 چیزشدنِ همهکاالیی

م تا ایار کردهترها دو روزِ کامل کایم. ما بزرگی عیدِ پاک است. از صبح درحالِ خوردن و نوشیدن بودهشنبهیکاین صحنه را تصور کن: 

را  نآخواهم کمک کنی تا قدری ریخته است، از تو میهمغذا، خانه و میز را حاضر کنیم. سرِشب، پس از پایانِ جشن، که خانه بسیار به

 .«همدات را میآورم و پولام را میخیالِ من شوی؟ قلکخواهی تا بیبابا چقدر پول می»حق نداری دلخور شوی و بپرسی: مرتب سازیم. 

 ساختنِ یأسِ من کافی نخواهد بود. سادگی، هیچ قیمتی برای برطرفبهکنی واکنشِ من چه خواهد بود؟ فکر می

اریِ مفهوم تج، هرچند نه بهند. این نیز شکلی از مبادله استدهدیگر انجام می، مردم کارهایی برای یکهاخانواده، جمعِ دوستان، و جماعتدر 

مان را با بری، کارهایها را بیرون میشویم و تو درعوض زبالهها را میی خودمان، وقتی من ظرفی بازاری. در خانوادهیا مبادله کلمه

کردنِ هدایا در کریسمس، یا همبستگی میانِ همسایگانی که در زمانِ وبدلی ردتر به معاوضهکنیم. این نوع مبادله بیشدیگر مبادله مییک

این مبادالت شخصی هستند و پیوندها و عواطفِ دیرپا، عمیق، خویشاوندی، و جماعتی را منعکس رسند شباهت دارد. دیگر میه دادِ همنیاز ب

لیک چون زمانی که با یک کگیرند: زودگذر، سرد، غیرشخصی، همی مقابل قرار مینمایند. کامالً برعکس، مبادالت بازاری دقیقاً در نقطهمی

  دهی.سفارش می مازونآکتابی از 

شدند لید میای توشیوهبهبه بیانِ دیگر، خارج از بازار. –شدند تولید می بازرگانیهای های دور، اکثرِ محصوالت خارج از مدارِ تراکنشدر گذشته

ها، و حتی هبرای سدتری بود. یالبته این ضرورتاً بدان معنا نیست که جهان جای بهتر و اخالق تر بود.که به تقسیمِ کارِ خانگیِ ما نزدیک

ه ها اشارها و بردهگرفت، تازه اگر نخواهیم به سرفی پدرساالر و سکسیست بر دوشِ زنان قرار میها، بدترین وظایف درونِ خانوادههِزاره

عیت که بخشِ اعظمِ کار و تولید خودِ این واقها را برعهده داشتند. کندنی جان  بندها و پابندهای واقعی یا مجازی، همهکنیم، که با دست

 24اویکوسرواج داد، که از دو کلمه تشکیل شده است: را  23اویکونومیای گرفت، کلمهی گسترده انجام میهای خانوادهدرون محدوده
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اللفظیِ آن چیزی شبیه است، که معنای تحت 26اکونومیی شناسیِ کلمه(. این ریشه"هاقوانین، قواعد، محدودیت") 25نوموی( و "خانواده")

 است. « ی یک خانوادهقوانینِ گرداندن، یا اداره»به 

ه های فراوانی، زمانی کدر سالکرد. اش را خود تولید میی کشاورز نان، پنیر، شیرینی، گوشت، لباس و سایر اقالمِ مصرفییک خانواده

 یذاشت، تولیدِ مازاد، مانند گوجه یا گندمِ اضافه، با محصوالتِ تولیدشده توسطِ سایر کشاورزانشد بخشی از آن را کنار گمحصول زیاد بود و می

سته تر بحاصل، زمانی که کمربندها محکمهای کم. در سالچون داس و زردآلوشد، هممعاوضه می آورَندعملبهها را اینتوانستند که خود نمی

ی طشد، زیرا مازادی درکار نبود تا با چیزهای دیگر مبادله شود. های بازرگانی متوقف میاکنشنمود، این ترشدند و محرومیت رُخ میمی

 کرد. ها کاال تولید میبخشِ بزرگی از تاریخِ بشر، اقتصادِ خانواده عمدتاً درگیرِ تولیدِ محصول بود، و تنها در برخی موقعیت

تری از محصوالتِ ما به کاال بدل بزرگاند. بخشِ هرچهوتی از تاریخِ بشر گذار کردهدرطولِ دو یا سه قرنِ گذشته، جوامعِ ما به فازِ متفا

تری از کارِ مولدمان به تولیدِ محصول برای مصرفِ شخصی اختصاص یافته است. برای مثال، اگر کوچککه بخشِ هرچهاند، در حالیشده

طریق هیچبه ی مااند، و خانوادهشان تولید شدهبینی که برای ارزشِ مبادلهمیمان بیندازی، چیزهای فراوانی های آشپزخانهنگاهی به کابینت

 توانست خودش تولید کند. نمی

 شود. روزی روزگاری کشاورزانمان ختم نمیهایبه آشپزخانه -و پیروزیِ غیرقابلِ توقفِ ارزشِ مبادله بر ارزشِ تجربی–شدن این کاالیی

های چندملیتی را از شرکتها اکثر موادِ خام این روزها، آنکردند، مانندِ خوراکِ دام، سوخت و بذر. موادِ خامِ ]موردِنیازِ[ خود را تولید می

اند انرژیِ موردِ توکند، سوختی که میتر پروار میتر و ارزانهایی که تواناییِ تکنولوژیکی تولیدِ خوراکی که گاوها را سریع، شرکتخرندمی

زدگی و حتی محصول را درمقابلِ گرما، یخ با آخرین تکنولوژی را تأمین کند، و بذرهایی که با مهندسیِ ژنتیک  شدهساختهی نیاز تراکتورها

ها اکنون منظورِ تضمینِ سودشان، شرکتبه د را دارند.سازنتر میاند مقاوما تولید شدههای که توسطِ خودِ همین شرکتی شیمیاییهاکُشآفت

 سیای تازه از حیوانات که در آزمایشگاه مهندی[ بذرها، یا حتی تیرهتا انحصارِ قانونیِ موادِ ژنتیک ]سازندهکنند استفاده می 27از حقوقِ مالکیت

ه داشته توانند ارزشِ مبادلها میبازار چنان گسترش یافته است که حتی ژن در حالِ حاضراین طریق،  ازکنند.  تثبیتاند را ]برای خود[ کرده

 باشند. 

ن را د آشودار نمیطریقِ دیگری بچهزوجی که به هیچ، وقتی حِمِ یک مادرکند: حتی رَ جا سرایت میشدن به همهاندک، این کاالییکاند

 زودی، به خریدوفروشِ به. کندارزشِ مبادله پیدا می د،ل از لقاحِ مصنوعی را در آن بکارد جنینِ حاصکند تا بتوانمیرسماً و قانوناً اجاره 

 ن د.نهایت خواهیم گسترابه بی 28ی ارزشِ مبادله را از عالمِ صغیرهای فضایی خواهیم پرداخت، و امپراتوریِ بازار و غلبهسنگشهاب

شوی، هیچ ارتباطی با معنی اصلیِ ای که تو در آن بزرگ میاندازی شده است، و در جامعهنامِ غلط« اکونومی»ی در این فرآیند، کلمه

ای نشود. بنابراین، قوانینِ خانواده، یا مع، یا خانواده، خلق میاویکوسکنیم خارج از چه که ما تولید و مصرف میندارد. اکثرِ آن اویکونومیا

وز ای بهتر برای چیزی که هنگذرد. شاید کلمهسازد که در اقتصادِ امروزی چه می تواند روشن، اکنون نامربوط است، و نمیاکونومیاصلیِ 

ت، ما ی همگان اسی موردِ استفادههنوز کلمه اکونومییا بازار. اما چون – آگورامعنای قوانینِ باشد، به« آگورانومی»شود خوانده می اکونومی

 کار خواهیم برد.نیز در ادامه آن را به
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 کندجهانی که منطقِ بازار حذف می

شان را در راهِ جستجوی زحمت کشیدند، مبارزه کردند، و حتی زندگی شاعرِ باستانیِ یونان، قهرمانان دانی نزدِ هومر،طورکه میهمان

آگاممنون، و غیره فدا کردند. هومر به ما  شانوبرکَتِ پادشاهتحتِ فیض، مواهبِ زیستن افتخار، غنائمِ جنگ، شکوهیی چون «29هاخوبی»

ست، ا چنگ آوردهبهکرد خودش در نبرد آور، سرخورده از تصمیمِ آگاممنون برای تصاحبِ غنایمی که او احساس میگوید که آشیلِ جنگمی

ت که دانسخوبی میکه آگاممنون بهبا این تروا سر باز زد. دست به اعتصابی طوالنی زد، و داوطلبانه از مشارکت در اکثر نبردهای جنگِ 

ول غنائمی را و بکوشد با پ–ای مشوقِ پولی پیشنهاد دهد فکرِ این نیفتاد که به او گونهلحظه بهشدت به کمکِ آشیل نیاز دارد، حتی یکبه

ن واقع شده کرد موردِ توهیتر احساس میآشیل حتی بیششک اگر چنین پیشنهادی مطرح کرده بود، بدونِ  که تصاحب کرده بود جبران کند.

 است. 

آورانِ اُوید، شاعرِ رومی، تقابلِ میان جنگکردند. های حقیقی قلمداد میغیرتجاری را خوبی تنها شاعرانِ باستانیِ یونان نبودند که محصوالتِ 

را ازآنِ خود نماید  هرسیدقتلبهتازگی های آشیلِ بهتواند سالحکسی میکند. تقابل بر سرِ این بود که چهیونانی، آژاکس و اُدیسه، را بازگو می

های یونانی پذیرفتند روایتِ اُوید، ژنرال درخواست مادرِ آشیل ساخته بود. بنابه، شخصاً به30نامِ هفاستوسمصنوعاتِ نفیسی که خدایی به–

هایی خدای مرده را در دست بگیرد، حرفِ هردوطرف را بشنوند. نهایتاً، استداللنیمههای کسی حق دارد سالحکه تصمیم بگیرند چهپیش از آن

ز شنیدنِ تاً، او پس اباک بود، غلبه پیدا کرد، و نهایآوری بیهای آژاکس ، که جنگی اسبِ تروا، مطرح کرد بر استداللکه اُدیسه، معمارِ نابغه

 یک جانِ خود را گرفت. نحوی تراژاش صادر کردند، بهتایانرأیی که هم

ترین ای برگزار خواهیم کرد، و پس از آن هرکسی بیشتواند حل شود؟ احتماالً، مزایدهچنین نزاعی بر سر مصنوعاتِ باارزش چگونه میامروزه 

خ این است که فتادند؟ پاسای نیفکرِ چنین مزایدهپس چرا یونانیانِ باستان بههای آشیل ژِست بگیرد. تواند با سالحپول را پرداخت کند، می

ها چه برای آنشد. آنآمیز میمعنا و توهینها نبود، مزایده بیی سالحشمردند ارزشِ مبادلهچه آژاکس و اُدیسه مهم میجایی که آناز آن

با توجه به  اگر مالکیت را دارند.های آشیل سالح لیاقتِ تصور کنند  شانتایانکه هماز ارزش بود: افتخارِ این اهمیت داشت نوعِ کامالً متفاوتی

 های آشیل پیش از هرچیز نوعیصورت حملِ سالحکسی باالترین پیشنهاد را در مزایده ارائه کرده است، در اینشد که چهاین تعیین می

به ها آن یدر تصاحبِ شایستهاش د، ناکامیافتاافزارها میجنگ اش به، در استراحتگاه چشمدهی مزایآمد: هربار که برندهار میشمتحقیر به

 شد. او یادآوری می

امروزی وجود دارد. در زمانِ هومر، تنها بخشِ  ی بازاریِ جامعهکه میانِ جوامعِ دارای بازار و  سترقیفَها و ما دلیلِ این تفاوت میانِ جهانِ آن

کردند. کاالها، بازارها، و ارزشِ مبادله در دنیای باستان نیز وجود داشتند و نقشِ مهمی بسیار کوچکی از محصوالت از هرنوع بازار عبور می

کردند فر میشمارِ دیگری، هزاران مایل سی بیکنندهجارتهای باستان، و مردمِ تها، مالنِزیاییکردند: فنیقیان، یونانیان، مصریان، چینیایفا می

ی برداررساندند، و از گوناگونیِ ارزشِ مبادله از جایی به جای دیگر بهرهای دیگر میی جهان به گوشهرقم محصول را از یک گوشهو همه

های میانه های هومر یا مردم در امپراتوری روم یا سدهکه شخصیتشدند. برای درکِ اینکردند. اما این جوامع با منطقِ بازار اداره نمیمی

 ها را درک کنیم. های فرهنگی یا تجربیِ آنکردند و چرا، باید قبل از هر چیز ارزشچگونه رفتار می

ی نیز ارِ مردمِ کنونکند، رفتمعنا جلوه میای یا آمریکایی بیکره تاجرِ طور که رفتارِ آشیل، ادیسه و آژاکس امروزه درنظرِ یک درست همان 

تارشان کنند، باید بفهمی که رفگونه رفتار میهای اطرافِ ما اینکه چرا آدمکننده خواهد بود. برای درکِ اینانِ باستان گیجبرای جنگاورانِ دور

ی تنها برحسبِ واژگانِ اقتصادی زندگی در جوامعِ بازارها ارزشِ مبادله حاکمِ بالمنازع است. گیرد که در آنای شکل میدرون جوامعِ بازاری
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اند، اما حتی این بقایای جهانی که در آن تواند فهمیده شود. البته فرهنگ، رسوم و ایمان هنوز واجدِ اهمیت)از آن بهتر: آگورانومیک( می

 ن بر بازار محسوس سازند. علتِ فرما بود نیز گرایش دارند حضور خود را ازطریقِ تأثیرشاای بودند و ارزشِ تجربی هنوز حکمبازارها حاشیه

 گویم همین است. همه از اقتصاد با تو سخن میکه ایناین

 جوامعِ دارای بازار به جوامعِ بازاری بدل شدند؟ چگونه و چرا اکنون پرسش این است: 

 

 

 پیدایشِ جوامعِ بازاری

 فرآیندِ تولید به سه عنصرِ بنیادین نیاز دارد:

این  ها رویهایی که با استفاده از آنآهن(، ابزارآالت و ماشینز طبیعت استخراج شوند )مثالً سنگ باید ا* موادِ خامی که نهایتاً 

ها ی اینهمه–گیرند، و کلِ سازوبرگِ زیرساختی ها را دربر میهایی که تمامِ اینشود، حصارها و ساختمانمواد کار انجام می

  . 31ایکاالهای سرمایهگویند، ها میکه اقتصاددانشوند، یا چنانمیتولیدِ تولیدشده شناخته  ابزارِ عنوانِ به

 . گیرداین تولید درونِ آن صورت می* زمین یا فضا، مانندِ مزرعه، معدن، کارخانه، کارگاه یا دفترِ اداری، که 

 حیات بدَمَد.  * نیروی کاری که درونِ محصول 

 

ها محصول بودند، ولی کاال نبودند. مثالً کارِ انسانی را درنظر بگیر. کاالیی نشده بودند. آن تولید یک از این عناصرِ تر، هیچدر جوامعِ قدیمی

چه امروزه بازارِ جا حاضر بود. ولی آنوزحمتِ انسانی، همهتر از امروز. کار، رَنجکردند، و شاید درگذشته حتی سختها همیشه کار میانسان

ه، و حتی کنند( ناشناختکنندگان پیشنهاداتِ شغلی را منتشر میرا در ذهن بیاور که در آن استخدام وزنامهی آخر یک رخوانیم )صفحهکار می

تند )یا فروخشان نمیکردند، اما کارِ خود را به اربابانها سخت کار میداری یا فئودالیسم، بردگان و سرفتصور بود. در دورانِ بردهغیرقابلِ 

ابزارآالتِ . کردندزور تصاحب میها را بهسادگی درصدِ بزرگی از محصولِ آنن، اغلب به پشتگرمیِ تهدیدِ خشونت، بهدادند(. ارباباکرایه نمی

ی ابزاری کردند، و در ازاورانی که در همان امیرنشین کار میشد یا توسطِ پیشهها ساخته میها )ابزارِ تولیدِ تولیدشده( یا توسطِ خودِ بردهآن

چه سرِ یک میزِ شامِ خانوادگی، که در آن هرکس چیزی تهیه وبیش مشابهِ آنکم–کردند خوراک دریافت می هااز سرف ساختندکه می

کردی، یات را نمشدی که در این حالت حتی فکرِ فروشِ مِلکِ اجدادیدار زاده میدهد. نهایتاً، زمین نیز کاال نبود: یا یک زمینکند، رخ میمی

  مالکِ زمین نخواهی شد.    هرگزآمدی، و نتیجتاً مقدر بود که دنیا میرفت، یا سرف بهشمار میزیرا چنین کاری عملی شنیع به

شدند، و به همین ترتیب، این سه عاملِ تولید به های مولّد ازخاللِ بازارها هدایت میی جوامعِ بازاری زمانی پیدا شد که اکثرِ فعالیتسروکله

 «بازارهای کارِ»شدند تا کارِ خود را در اِزای پول، در « آزاد»کارگران ردند. کاال استحاله یافتند، و در این فرآیند ارزشِ مبادله کسب ک

ی ورانِ متخصص ساخته و فروخته شدند. و البته، بالخره زمین نیز، درنتیجهدستِ پیشهرفته، اکثرِ ابزارها بهرفتهتأسیس عرضه کنند. تازه

 دست آورد.سربرآورده بودند، ارزشِ مبادله بهتازگی خرید، فروش، و اجاره در بازارهای مستغالتی که به

 صورتِ ناگهانی، سه عاملِ تولید به کاال بدل شدند؟چگونه رُخ داد؟ چرا به «دگرگونیِ عظیم»پس این 
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 تجارتِ جهانی

ه تا الی وجود ندارد کست، و اگر بخواهم آن را با جزئیاتِ کامل برایت تعریف کنم، احتمتوانی حدس بزنی، داستان  طوالنیطور که میهمان

ه نخست توسطِ نما )کسازی در اروپا، کاربستِ قطببا پیشرفتِ کشتی وطِ کلیِ تصویر  از این قرار است:اش کنی. بنابراین، خطانتها دنبال

ایی ها کمک کرد تا دریانوردانِ اروپی اینهمههای مسیریابی دریایی، شتابِ تحوالت افزایش یافت. ها کشف شد(، و ارتقاء کلیِ روشچینی

 ی خود محرکِ اصلیِ تجارتِ جهانی شد. نوبهای کشف کنند، و این بهمسیرهای دریاییِ تازه

مِ چینی ن را با ابریشانباشتند، در شانگهای آهای خود را با پشمِ انگلستان و اسکاتلند میجرانِ انگلیسی، هلندی، اسپانیایی، و پرتغالی، کشتیتا

یر، ی غرب شوند، و در مسها مجدداً روانهکه کشتیکردند، پیش از آندر یوکوهاما، ابریشم را با شمشیرهای ژاپنی عوض می مبادله، و سپس

 سیارب سیاربآوردند تا با پشمِ جاتی که سپس با خود به انگلستان میجات در بمبئی متوقف گردند، ادویهی شمشیرها با ادویهبرای معاوضه

 شد. سپس کلِ این مسیر از نو طی می مبادله کنند.چه درآغاز دراختیار داشتند از آن تریبیش

حصوالتِ م–المللی بدل شدند با ارزشِ بین جات، ابریشم، و شمشیرهای فوالدی به کاالهاییدر این فرآیند، محصوالتی چون پشم، ادویه

و تاجران یا تولیدکنندگانی که این کاالها را در بازارهای نوظهور به فروش  -شدلمللی تعیین میاصورتِ بینشان بهکه ارزشِ مبادله ایجهانی

ی، که الوقتکه تاجران و فروشندگانِ ابنداران از دیدنِ ایندر جاهایی چون انگلستان و اسکاتلند، زمینجداً ثروتمند شدند.  ،رساندندمی

و بالخره  ،گشتند هراساناش ناچیز بود، ها در مقابلزدند که داراییِ خودِ آنجیب میمرور ثروتی بهشدند، بهشان قلمداد میفرومایگانِ اجتماع

نگامی که از ه ها ملحق نشویم؟توانیم تاجرانِ کثافت را شکست دهیم، چرا به آننمی حاال کهتر قابلِ تصور نبود اندیشیدند: چه پیشبه آن

ی فایده: اندیشیدندنگریستند، با خود چنین میهای خود فرومیکندن روی زمینهای مشغولِ جانبیرون و به سرف هاشان بهقلعه هایپنجره

 ؟ هیچ!چه ارزشی داردالمللی کارند چیست؟ چغندر در بازارِ بینها میپیاز و چغندری که این سرف

ه فاسدشونده، مانند چغندر و پیاز، که هیچ امکانی برای دسترسی ب یافتن از شرِ محصوالتِ کشاورزیِخالصیپس تصمیمی متهورانه گرفتند: 

های عظیم؛ اخراجِ ترتیب مبادرت به حصارکشیاینشان، و بهکشیدن اطرافِ امالککنند؛ فنسظهور فراهم نمیبازارهای جهانی درحالِ 

بدیل شان را در بازارهای جهانی تشد پشمتر بودند و میعهای گوسفندی که مطیها با گلهانگیز، و جایگزینیِ آنهای رقتجمعیِ سرفدسته

 شود.خوانده می کشیحصارای که های تاریخِ بشر را از سر گذراند، دگرگونیآمیزترین دگرگونیبه سکه کرد. بنابراین، بریتانیا یکی از خشونت

ها غلبه ها میانِ سرفحسِ تداومی که قرنا کامالً تغییر کرد. کلی دگرگون شد. ظاهرِ نواحیِ غیرشهریِ بریتانیچیز بهدرعرضِ چند دهه، همه

ده شان زندگی کرهای والدیناندرنسل روی یک زمین و تحتِ فرمانِ یک ارباب، و در امتدادِ عادات و مشغولیتهایی که نسلسرف–داشت 

ننده، کویران این دگرگونی  ها و اراضیِ اجدادیِ خود بیرون انداخته شدند. بیش از هفتاد درصدِ دهقانان از خانه ناگهان از میان رفت. -بودند

       خشن و ظالمانه بود... و بسیار مؤثر.

ها هم کار و نداختنِ سرفای بازاری آغاز شد، زیرا بیرونی دارای بازار به یک جامعهگونه بود که فرآیند دگرگونیِ بریتانیا از یک جامعهاین

یافتیم، ای گِلی در نواحیِ روستاییِ بریتانیا میخانمان و سرگردان در جادههم زمین را به کاال بَدَل کرد. چگونه؟ اگر من و تو ناگهان خود را بی

اه حاضر ای نان و یک سرپنبرای تکه»کردیم که زدیم و التماس میرفتیم، اولین در را میکردیم؟ احتماالً تا روستای بعدی پیاده میچه می

هایی که به زمین یا ابزارآالت دسترسی ندارند باید ازطریقِ بازاری که در آن انسان–همین یعنی تولدِ بازارِ کار  «.به انجامِ هرکاری هستیم

 ومحنتِ خود زنده بمانند.سازیِ رنجگذاشتنِ ]نیروی[ کارشان و کاالییمزایدهبه

های ناهموار گذاشتند تا تنها محصولی را که در اختیار داشتند عرضه های سابق، هزارتاهزارتا سر به راهسرف تفاق رخ داد.و دقیقاً همین ا

، این دبفروشنکه هرگز ]نیروی[ کار خود را کنند، یعنی ]نیروی[ کارِ خودشان. برخالفِ والدین و اجدادشان، که کار کرده بودند بدونِ این
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تا  ها، چندین دهه طول کشیدشوربختانه برای آنبازگانان یا تاجرانِ  ]نیروی[ کارِ خودشان درآیند. ور شدند به هیئتِ های سابق مجبسرف

شمار واقع اندکخوبی راه بیفتد. در آغاز، هزاران سرفِ پیشین نیروی کارِ خود را به خریدارانی بهخواستند خلق کنند بهبازارِ کارِ جدیدی که می

 کنندگاندامآن هنگام، شمارِ استختا ی بعد افزایش یافت. دهه ها در چندها تنها با تأسیسِ نخستین کارخانهکردند. تقاضا برای کارِ آنعرضه می

افت که شیوع ی گیر، در ابعادیهای سابق کافی نبود، بنابراین قحطی، بیماری، و فالکتِ همهفهای متشکل از سربرای جذبِ این لژیون

 شد. تر در زمانِ صلح دیده نمیپیش

شان بر تولیدِ که خودجای اینها شدند، مالکانِ زمین دریافتند بهکه گوسفندان جایگزینِ سرفزمانیی زمین نیز اتفاقِ مشابهی افتاد. درباره

رچه پوششِ هشد به کسِ دیگری اجاره دهند. می توانند زمین را با قیمتی که توسطِ ارزشِ جهانیِ پشمِ حاصله تعیینپشم نظارت کنند، می

ای که کرد و اجارهتری تولید میتری گوسفند را تغذیه کند، و نتیجتاً پشمِ بیشنست تعدادِ بیشتواتر بود، میی یک چراگاه متراکمعلوفه

ها با طورِ خالصه، وقتی پشم قیمتِ جهانی پیدا کرد، اخراجِ دهقانان و جایگزینیِ آنبه رفت.شد باالتر میازای هر هکتارِ آن تعیین میبه

 سبز و دلگشای بریتانیا نیز قیمتِ جهانی پیدا کند.  وچلّه کافی بود تا زمینِ گوسفندانِ چاق

ها دو راه پیشِ پا داشتند: انجامِ این کارها یا های پیشین. اینکرد؟ برخی از سرفداد و گوسفندان را بزرگ میکسی زمین را اجاره میاما چه

افی برای رسانند پولِ کفروش میکه وقتی پشم را در بازار به بار. بنابراین با لُردهای محلی قرارداد بستند، به این امیدتحملِ فقرِ فالکت

ی دست خواهند آورد، و چیزی از آن برای معاشِ خانوادهکردند بهشان کار میهای دیگری که برایپرداختِ اجاره و شندرغاز حقوقِ سرف

 خودشان باقی خواهد ماند.

ازانحاء تاجر شدند. در گذشته، تحتِ نظامِ نحویشان کاال شد بهزمینِ آبا و اجدادیای که ها دقیقاً در لحظهی سرفتوجه کن که چگونه همه

دِ تولید داشت. بازار در فرآینکردند تا شکمِ خود را سیر کنند، و لُرد که صاحبِ زمین بود سهمِ خود را برمیها روی زمین کار میفئودالی، سرف

ها در ها بخشِ اعظمِ جمعیت وادار شد تا در نوعی بازار مشارکت جوید: اکثرِ سرفخراجِ سرفحال، پس از ابا اینو توزیع هیچ نقشی نداشت. 

ها آن ومحنتِ خود بودند. تعدادی ازی رنجشان را بفروشند و نگرانِ ارزشِ مبادلهکوشیدند عرقِ پیشانیبازارِ کار شرکت کردند، جایی که می

شان توسطِ قیمتِ پشم تعیین عنوانِ مستأجرانی که اجارهسره متفاوت: بهند تحتِ شرایطی یکبه کار روی زمینِ لُردها ادامه دادند، هرچ

شان با این هراس زیسته بودند که مبادا که پدران و مادراناز نوساناتِ ارزشِ بازاریِ پشم. درحالی زدهوحشتعنوانِ کارآفرینانی شد، و بهمی

بودند:  ها اکنون نگرانِ چیزِ متفاوتیمصون باشند، آنکشیدن در زمستان نگذارد تا از گرسنگی شان کنارارباب سهمِ کافی از محصول برای

ی آیا خواهیم توانست پشم را در بازار چنان خوب بفروشیم که پولِ کافی هم برای پرداختِ اجاره و هم برای خریدِ خوراک کافی برای تغذیه

      مان داشته باشیم؟هایبچه

 

 های خاکستریِ تاریخآزمایشگاه ها:کارخانه

دِ داند، عالوه بر مواکه هر آشپزی میی صنعتی فراهم آورد. اما چناننامِ جامعهای بهسوفله پختِ برای را ی الزم حصارکشی تمامِ موادِ اولیه

ای های خاکستری و غیرانسانیاز ساختماناین حرارت ی دومِ قرنِ هجدهم مهیا نشد. اولیه، حرارت نیز موردِ نیاز است. حرارتِ الزمه تا نیمه

یمز دستِ جشده بهناپذیرِ ساختهشان ماشینِ بخارِ خستگیکه در دلها، شد: کارخانههای بلندشان دود با شدت خارج میآمد که از دودکش

 وات، مخترعِ اسکاتلندی، جای گرفت. انقالبِ صنعتی فرارسیده بود.

ضیحِ این امر دالیلِ زیادی برای تو« صنعتی در بریتانیا اتفاق افتاد، نه در کشور دیگری چون فرانسه یا چین؟چرا انقالبِ »پرسی: احتماالً می

را ویران کردند  ایهای آشوبناکی که اروپای قارهعنوانِ یک جزیره، بریتانیا از جنگکنند که بهارائه شده است: برخی به این واقعیت اشاره می

مزیت  شد یکای که از این موقعیت ناشی میتاریخِ دریانوردیبرداری از بازارها برای تجارتِ جهانی، هنگامِ بهرهکه مصون مانده بود، درحالی
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کنند، می اش اشارههای خارجیِ پررونقسنگ، جمعیتِ زیادِ آن و مستعمرهچون زغالهم دیگران به غنای منابعِ طبیعیِ بریتانیا آمد.حساب میبه

استداللی که من  ترینکنندهکردند. اما قانعهای فاتحانِ بریتانیایی کار میمخصوصاً در دریای کارائیب، جایی که بردگانِ آفریقایی روی زمین

راندند، های خصوصیِ بزرگ فرمان میسایرِ لُردهای فئودالِ اروپایی یا چینی، که بر ارتش ام به سه عاملِ دیگر اشاره دارد: برخالفِشنیده

تر کم -تجای تجاربه-ای از آنِ خود نداشتند، پس کسبِ ثروت با استفاده از قهرِ سبعانه مالحظهدارانِ بریتانیایی قدرتِ نظامیِ قابلِ زمین

نگام بردند: یک پادشاه در رأسِ ارتشی قدرتمند، که هنفع میتانیایی از یک اقتدارِ مرکزیِ نسبتاً قوی دارانِ بریمیسّر بود. در همین حال، زمین

آمد. نهایتاً، تمرکزیافتگیِ نسبیِ مالکیتِ داران میکمکِ زمینکردند بهشدن مقاومت میهای سرسختی که درمقابلِ اخراجمواجهه با سرف

 داران باشد.ها مستلزمِ رضایتِ تعدادِ نسبتاً کمی از زمینانبوهِ سرف شد اخراجِزمین در بریتانیا باعث می

گ درنظر ی آشپزی بازگردیم و بریتانیا را یک دیگِ بزروقوع پیوست، بیا به استعارهدر بریتانیا به چگونهکه انقالبِ صنعتی برای درکِ این

داران، دولتِ مرکزیِ قدرتمند و غیره( را درونِ این دیگ بریز فِ نظامیِ زمینی موردِ اشاره )ضعی موادِ اولیهات همهبگیریم. نخست، در ذهن

ی بازرگان و آن بخش از اشراف که از تجارتِ جهانیِ کاالهای مشخصی انباشتِ طبقهو بگذار کمی خیس بخورند. سپس، ثروتِ درحالِ 

ها های پیشینِ بیکار را اضافه کن که در خیابانهای سرفدسته )شاملِ محصوالتِ پشمی، پارچه و فلز( نفع برده بودند را اضافه کن. سپس

توانستند ه میهایی کهای بخار آقای وات گرم کن، ماشینکنند. نهایتاً دیگ را با حرارتِ ماشیننان، کار یا هرچیزِ دیگر گدایی میبرای یک تکه

تین در هیئتِ نخس انقالبِ صنعتیاز دیگِ تو زن. با اندکی شانس، شدت هم بزمان انرژی هزار دستگاهِ بافندگی را تأمین کنند، و بههم

شینِ های پی، که وارثانِ این سرف«های تاریکِ شیطانیکارخانه»قولِ ویلیام بلِیک جا بود، درونِ این بهها بیرون خواهد آمد. همینکارخانه

 ق ریختند.های بخارِ تازه عری ماشینشانهبهستین بار در تاریخ، شانهعنوانِ کارگرانِ صنعتی شغل پیدا کردند، و برای نخنوا نهایتاً بهبی

 

 تناقضِ بزرگ

 های تجربی تغییراتِ مطلوب و نامطلوبی در جهان ایجاد کرد. های مبادله بر ارزشپیروزیِ ارزش

غای همراه با امکانِ ال .گردید تؤامها فعدالتی و فالکتِ سرمحصوالت، زمین و ]نیروی[ کار با پایانِ سرکوب، بی شدنِ سو، کاالییاز یک

 بردگی، و قابلیتِ فنیِ تولیدِ محصوالتِ کافی برای همه، مفهومی تازه از آزادی زاده شد. 

 بازاری با از راه رسیدنِ جوامعِبختی، فقر و بردگی بالقوه را اشاعه داد. ای از نگونسازی  اشکالِ جدید و غیرمنتظرهاز سوی دیگر، این کاالیی

داران اجاره کشت، این سابقاً کشاورزانِ بدونِ زمین یا کارگر صنعتی شدند یا برای کشاورزی به زمینها از زمینِ قابلِ ساختنِ سرفو محروم

ها ا را مجبور به کار کرد، ولی آزادیِ آنهشان آنرغمِ خواستزور و بهشد بهپرداختند. در هر دو مورد، اکنون تا حدی آزاد بودند که دیگر نمی

– به انتخابِ خودشان کار کنند، اکنون کامالً وابسته به الطافِ بازار بودندکه کارگرانِ مزدی آزاد بودند با زنجیرهایی تازه همراه بود. درحالی

نِ زمین، آزاد بودند بیابند. بدو [شان خریدارشم]ـِ تولیدیکننده یا برای پتوانستند برای نیروی کارشان استخدامتنها تا زمانی آزاد بودند که می

 خانمانی قرار داشتند. چنین درمعرضِ خطرِ محرومیتِ مطلقِ بیخواستند بروند، ولی همهرکجا که می

شایر، در گِ ولز و یورکسنآورِ منچستر، معادنِ زغالهای خفگیهایی که توانستند کار پیدا کنند، روزانه بیش از چهارده ساعت در کارخانهآن

ای گزارش دادند که در انگلستان و اسکاتلند، سالهی کودکانِ دههای آن زمان دربارهکردند. روزنامهی کالی د کار میهای رودخانهسازیکشتی

جان  32والدر معادنِ قلعِ کورنها استخراج شود. زنانِ حامله ترین میزانِ کار ممکن از آنوروز به ماشینِ بخار زنجیر شده بودند تا بیششب

تقریباً در همین زمان، در مستعمراتی چون جامائیکا، و  ها زایمان کنند.ها و گودالتنهایی درونِ چاهها مجبور شدند بهکندند، برخی از آنمی

                                                           
32 Cornish 
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شدند ده میشان در آفریقا ربوهایخانه چنان به نیروی بردگانی وابسته بود که ازجایی که بعداً به جنوبِ ایاالتِ متحده تبدیل شد، تولید هم

 رسیدند. فروش میو برای ارزشِ مبادله به

–وده است شدن بشاید حقیقت داشته باشد که نوعِ بشر از همان آغاز درحالِ جهانیگاه چیزی شبیه به این رخ نداده بود. در تاریخِ بشر، هیچ

ای که حاملِ انقالبِ صنعتی بود و توسطِ سازیرسد. اما نوعِ جهانیها به آفریقا میی انساندانی، ردِ نیاکانِ همهکه میهر ترتیب، چنان به

یِ حاصل رابرناشدنی. در نتیجه، نابومِحنتی وصفتصورِ تازه با رنجزیستیِ ثروتِ غیرقابلِ انجامید: هم« تناقضِ بزرگ»آن تثبیت شد به این 

 العاده افزایش یافت. شکلی فوقاز انقالبِ کشاورزی، که در فصلِ قبل به آن برخوردیم، به

 

 «گردانَدپول دنیا را می»

ینانه است، ممکن بار بدبنحوی فالکتمسلکانه و بهتحمل کلبیطرزی غیرِقابلِ هرچند این تصویر از انسان بهای. این اصطالح را بسیار شنیده

ین خواهم در اتمامِ محتوا و هدفِ زندگی باشد، چیزی که واقعاً می عمدتاً حقیقت داشته باشد. اما حتی اگر این روزها پول  -االَسَفمع-است 

شان دافکرده تا به اهها کمک میکه پول همواره ابزارِ مهمی بوده که به انسانبا اینکتاب به تو بگویم این است که همیشه چنین نبوده. 

توانست مِ فئودالی، هیچ میزانی از پولِ پیشنهادی نمیتحتِ لوای نظانبوده است.  خوددرخود و برایی امروز هدفِ بند، هرگز به اندازهدست یا

اگر احتیاج  او را به چنین کاری شد. قلمداد می ی رسواییچنین کاری غیراخالقی و مایه اش بیَندازد.فکرِ فروش قلعهدار را بهیک زمین

ای وجود دارد که در صورتِ تر قلعه، نقاشی یا کشتیِ تفریحیامروزه کمکرد. ای خوار و زبون تلقی میخوردهداشت، خود را شکستوامی

دارای بازار به جوامعِ  زمان با تکاملِ جوامعهای تجربی، همهای مبادله بر ارزشمناسب بودنِ قیمت، به فروش نرسَد. در پیروزیِ ارزش

 بازاری، چیز دیگری نیز اتفاق افتاد: پول از وسیله به هدف تبدیل شد. 

رد. اما ی کسبِ سود را اختراع ککه چطور چنین شد آشنا کنم: بشر انگیزهتر از اینتر و موجِزاکنون زمان آن است که تو را با توضیحی ساده

، آوری قدرت، طال، آثار هُنریتِ بشر نبود؟ نه، نبود. طمع، چرا. میلی غیرقابلِ سرکوب برای جمعجزوِ سرش هموارهی کسبِ سود آیا انگیزه

 رفت.شمار نمیی مهمی بههای نسبتاً متأخر، در تاریخ رانهها متمایز است، و تا زمانی اینقطعاً. اما سود از همه–دوستانِ جذاب، زمین 

ها انجام ای محوری برای کارهایی که انسانعنوانِ انگیزه: برآمدنِ سود بهدر میان بگذارم را با توتر کنندهای حتی گیجایده و اکنون، بگذار

        رخ داد. زمان با افزایشِ اهمیتِ بدهیهمدهند می

 ]ادامه در فصل سومِ کتاب ...[

 


