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یالیسم و غذا در همهگرسنگی ماده  گیریی مرتعش: ماتر

 جولی تورانت

ای که با آن شروع شده است، شدیدًا بحران جهانی غذا را تشدید کرده است. پیش از و بحران اقتصادی 91-گیری کوویدهمه
از زمان شروع (. Chotinerاند )بردهگیری، در حدود یک میلیارد نفر در سرتاسر جهان از گرسنگی مزمن یا شدید رنج میهمه
رای بها را به فروش برسانند. توانستند آنها را دور بریزند، زیرا نمیاند مقادیر زیادی از خوراکیگیری، کشاورزان مجبور بودههمه

نابود کرده است را « خوراکی تازهها میلیون پوند ]واحد وزن[ ده»های ماه آوریل مثال، مزارع بزرگ ایاالت متحده در میانه
(Bellamy and Corkery-Yaffe .)برسد « باریفاجعه»رود گرسنگی به سطح اند و انتظار میدر همین حال، مردم گرسنه

وءتغذیه و سگرسنگی حاد،  بدانید که اصطالحات –کنند دوبرابر شود را تجربه می« امنیت غذایِی شدیدعدم»و تعداد کسانی که 
روایت فعلی جهت پدیدار (. Chotinerآیند )تعبیر به حساب میُحسن« عدم امنیت غذایی شدید»گرسنگی عاّدی در مقابل 

 کند تا از شّر اشاره به بحران تولید کاالیی خالص شود:اشاره می« لجستیکی»شدن بحران غذایی پشت بحران غذایی به مسائل 
ه برآوردن نیازهای افراد. برای مثال، عارف حسین، اقتصاددان بحرانی که در اثر تولید برای مبادله و سود به وجود آمده است، ن

های غذایی ما موجودی»گوید: دهد وقتی که میاعتبار می« لجستیکی»ریزی جهانی غذا، به این روایت ارشد سازمان برنامه
جایی این کاالهاست. مسئله چگونگی حرکت و جابه»، اما «رسانی به همگان در سراسر جهان داریمبسیار زیادی برای خوراک

عارف حسین در (. Chotiner« )شود به جایی که به آن نیاز دارند برسانیممسئله این است که چطور غذا را از جایی که تولید می
ت از عبارت اس« لجستیک»یعنی، از این منظر،  –است « گرایانهتوزیع»کند که منطق لجستیک نوعی منطق اینجا روشن می

ی یک کاال مثابهای که تولید غذا بهو شیوه ی تولید غذااند. در نتیجه، مسئله)باز(توزیع غذاهایی که پیشتر تولید شده« لجستیک»
 ماند.از چشم او دور می شودآن می بدِ  سبب توزیِع 

« هایچالش»و « موانع منطقی»های بحران حول از بحران و علت در روایت ایاالت متحده از این روایت حاکم، بحث
از  گردد؛ اینکه چطور پسهای غذایی( میها )مثاًل بانکبندِی دوباره و بازتوزیع غذا به خریداران دیگر و خیریهمربوط به بسته

Yaffe-مختل شده است ) ها تعطیل شده و توزیع غذا از طریق مؤسساتی چون مدارس نیزها و هتلگیری رستورانهمه

Bellamy and Corkery .)سادگی از تضاد بنیادین بین تولید برای مبادله )سود( و تولید برای استفاده )نیاز( غافل این روایت به
ا نفر همزمن و شدید میلیون گرسنگیاست؛ چیزی که نه تنها منشأ ایجاد محرومیت غذایِی ادواری است، بلکه همچنین باعث 

کند که ما ها در سراسر جهان شده است و جان ایشان را به خطر انداخته است. این داستان این واقعیت را مخدوش میاز انسان
داران ایهی کوچِک سرمابزارهای پایان دادن به این گرسنگی را داریم. مسئله اما اینجاست که این ابزارها در راستای سودآورِی طبقه

 اند.سازماندهی شده
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کند. اما در پایان باز هم تری ارائه میی بورژوایی، مطابق معمول، خوانش ظریفا این روایت غالب، نظریهدر تقابل ب
 از اینیعنی در چارچوب )باز(توزیع.  –کند تر در چارچوب همان منطق لجستیکی ارائه نمیچیزی به جز یک خوانش ظریف

های ماتریالیستِی جدیِد شود. برای مثال، غذا در نظریهغذا نمایان میبرای بحران « حّلیراه»ی منزلهمنظر، مصرف اخالقی به
خود دارد و توسط تفکر اومانیستی مورد بهشود که عاملیتی مختصقلمداد می« زنده»ای کسانی چون ِجین ِبِنت همچون ماده

اگر حق »د: نویسمی سِی سیاسِی چیزهاشنای مرتعش: بوممادهالمثل، بنت در کتاب خویش با عنوان فیانکار قرار گرفته است. 
ای که جویانهمان جهت مصرف شدیدًا غیرصرفهکند تا به کارهای جاریحرکت به ما کمک میی بیبا من باشد که تصویر ماده

تواند شود میوار تجربه میاندازد تحّرک ببخشیم، آنگاه مادّیتی که چونان نیرویی زنده با ظرفیت عاملمان را به خطر میجان سیاره
های ایدئالیستی، ی دیگر نظریهبرای بنت، مانند همه(. 51« )لحاظ اقتصادی پایدارتر بشودبخشی به نوعی جمهور بهسبب تحّرک

« حرکتی بیتصویر ماده»خاطر مصرفی نهفته است که خوِد آن به« سبک»مسئله نه در امورات مربوط به تولید غذا، بلکه در 
روابط کارمزدی/سرمایه که  –شود ها تولید میای که غذا در آنعبارت دیگر، برای بنت روابط ماّدی بهشکل گرفته است. 

ت؛ بلکه دلیل زیاد بودن این حجم از گرسنگی نیس –ی تنها ابزار دسترسی به غذا برای اکثریت مردم این سیاره هستند کنندهتعیین
 شود.باعث ایجاد گرسنگی برای دیگران می هاست کهی غذا توسط برخیمصرف فکرنشده و حریصانه

 ی بورژوایی(آید عبارت است از جایگاه جدید ابژه )در نظریهتر به حساب میدر دیدگاه بنت آنچه از استثمار ماّدی
ی یک همثابی غذا بهاو تصّور دوباره« ی خوردنیماده»در کند. به این ترتیب، ی عامل مستقلی که اثراتی تولید میمثابهبه
که  سازدرا طرح می –در چارچوب مصطالحات برونو التور که اینک بر گفتمان عاملیت غیرانسانی سیطره دارد  – «گرکنش»
تر است هم، اگر آن را «هنرمندانه»کند که هم ایجاد می«( آمریکایی»ی مصرِف )خصوصًا ی استحالهعنوان پایهبه« اثراتی»

ه حساب ی عرضه بآن بخشی از مدیریت زنجیره»به بیان دیگر، اگر لجستیک  خواهد بود.وانصاف گسترش دهیم، بر اساس عدل
منظور برآوردن نیازهای آید که حرکت انبار اجناس، خدمات و اطالعات مرتبِط بین نقاط خاستگاهی و نقاط مصرف را بهمی

ِبِنت، که بر « ماتریالیسم مرتعِش »(، آنگاه Murphy and Knemeyer, 21« )کندمشتری مدیریت، تکمیل و کنترل می
 هایهایی که به پیکربندیپیکربندی –( تمرکز دارد ix« )های ماّدِی خاصهای اثربخِش پیکربندیهای متمایز یا قدرتظرفیت»

 ت.شکلی از تحلیل منطقی در حّد اعالی آن اس –اند مصرفی محدودند که پیشتر در چارچوب روابط مبتنی بر استثمار تولید شده

( را در 41« )های مربوط به رژیم غذاییی چربینشدههای تاکنون شناختهقدرت»المثل، بحث ِبِنت در خصوص فی
ه، به ک« کنندهای عاطفِی خاّص انسان را تحریک میبرخی لیپیدها، برخی حاالت یا وضعیت»گوید که نظر بگیرید. او می

برای نمونه، او این ادعا را با ارجاع به (. 41تواند باعث ایجاد آثار مثبت )یا منفی( بر فرهنگ و جامعه بشود )خود، می ینوبه
ها( )مانند برخی ماهی 3-دهند مصرف غذایی با میزان اسیدهای چرب امگابرد که نشان میبرخی مطالعات علمی پیش می

اخت و در شن« توجهبهبود قابل»کاهش یابد. همچنین باعث « یافتهجرائم سازمان»های زندانیان باعث شده است تا در جمعیت
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ّدی، های ذهنِی جشود که از برخی جهات ناتوانند. همچنین، باعث جلوگیری و بهبود برخی بیماریرفتار در میان کودکانی می
 شود.مانند شیزوفرنی، اختالل دوقطبی و افسردگی حاد، می

ها با هم کار که در آن اشخاص و چربی»دهد ارجاع می« ساختیسرهم»یا « شدهخورده-خورنده»ی ِبِنت به معادله
سی چجور ی اینکه چه کبا جّدی گرفتن اثربخشی چربِی غیرانسانی، نه تنها درباره»و استداللش این است که « کنندمشترک می

ساخت درون سرهم گرهایکنششود به روی د برداشته میدهیم، بلکه همچنین تمرکزمان از افراکنشگری است تغییر عقیده می
ها با هم کار که در آن اشخاص و چربی»دهد ارجاع می« هاییساختسرهم»آنگاه که بنت به (. 42« )معطوف خواهد شد

تولید یش دهد که پیشاپبه خوردن یا مصرف کردن غذاهایی ارجاع می، در حقیقت دارد، به زبانی نسبتًا پیچیده، «کنندمشترک می
ی ا، نظریهمعنبدین. ی مصرف استهمواره پیشاپیش تولید شده و آمادهکه غذا  گیردفرض میاو اند. به بیان دیگر، و توزیع شده

محورِی نافِی عاملیت دهد، چون از اومانیسم و انساندموکراتیکی ارائه میی بسساخت بنت که او آن را همچون نظریهسرهم
بیعت را پندارد که طغیرانسانی گسسته است، از اساس غیرتاریخی است: این نظریه کار را یک نیروی طبیعی می گرهایکنش

اعی های اجتمهای تولید و ساختطور روزانه و در سراسر تاریخ انسان در تمام شیوهسازد، شکلی از کار که باید بهدگرگون می
داری )کار مزدی( و نگریستن به مطمح نظر قرار دادن شکل تاریخی کار درون سرمایه در انجام این کار، بنت ازانجام پذیرد. 

 ای عاجز است.غذا همچون ارزش مبادله

مرکزی شود ماتریالیسم به مادههای جدید، که باعث میعاملیت، در تقابل با دعاوی بنت و دیگر ادعاهای ماتریالیست
روی َصرف نی»شود گفت عبارت است از است. می« هدفمند« »مولد»همانا کار عاملیت نیست. « اثرات»تقلیل یابد، محصول 

نزد ماتریالیسم تاریخی، کار ابزاری است (.  ,CapitalMarx 65« )در شکل خاّصی و به هدفی معّین»، آن هم «کار انسانی
ازند و تا نیازهای اجتماعی را برآورده سسازند وسیله طبیعت را دگرگون میشان با طبیعت، بدانها در روابط دیالکتیکیکه انسان

داری است. ها در سرمایهی ارزشی همهتولیدکننده این عاملیت جمعِی کار  سازند. در انجام این کار، خودشان را هم دگرگون می
ی نیازهای انسانی بر آن پایه، و با دگرگون ساختن روابط مالکیت خصوصی، برآورده خواهند این عاملیت بنیادی است که همه

اختن آن و سپس با بدل س« اثرات»اول با فروکاست عاملیت انسانی به  –زدایی از عاملیت ی پسااومانیستِی عاملیتدوگانهشد. 
شموِل هانی جساختن سوژهابزاری است ایدئولوژیک برای نامرئی الواقعفی –جان جاندار و بی« یماده»به عاملیتی در اشتراک با 
شود، نه عصر چیز در آن همچون بنیاد امر اجتماعی پدیدار می-به هر جهت، جهانی که غذا کار و نقش انقالبِی آن.

ثمار است؛ رای استی بیگانگِی ژرف انسان از مجحّساسّیت انسان نسبت به دیگرِی غیرانسانی، بلکه نشانه« یشدهروشنگری»
 ی اجتماعِی بینروابط بین تولیدکنندگان ... شکل رابطه»ای تاریخی از روابط مولدی است که در آن چیزی که خود مرحله

 (. ,CapitalMarx 82« )گیردمحصوالت کار را به خود می

اد شده ای ایجتوسط عدهی غذا سبب مصرف حریصانه و القیدانهی بنت مبنی بر اینکه گرسنگی بهبرخالف عقیده
مانند  –ری یک کاالست که ارزش )مبادله(اش داداری؛ زیرا غذا در سرمایهای است مربوط به سرمایهگرسنگی مسئلهاست، 
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ز زمان بابِت رقابت و تمرکگردد و آنجا که توسط میانگیِن زماِن کار اجتماعًا الزم برای تولید آن محاسبه می –ی دیگر کاالها همه
تعداد  نتیجتًا، از یک طرفشود. طور اضافه تولید میسرمایه کمتر شود، غذا در نسبت با مقدار کار مورد نیاز برای تولید آن، به

به د. شوتوانند غذا بخرند و از طرف دیگر، مقادیر زیادی غذا داریم که هیچ خریداری برایشان پیدا نمیزیادی آدم داریم که نمی
وصنعت رود )چنانکه در کشاورزی صنعتی و کشتآالت جدید باال میی ماشینورِی کار با مثاًل عرضهبهرهآنگاه که بیان دیگر، 

شود( و می یابد )که یعنی استثمار تعمیقچنین است(، نرخ کار اضافه )بنیاِد سود( نسبت به کار الزم )بنیاِد دستمزد( افزایش می
، فقیرتر شودکند و محصوالتش از لحاظ قدرت و مقدار بیشتر میوت بیشتری تولید میهرچه کارگر ثر»معناست که این بدان

به (.  ,EconomicMarx 271-72« )شودتری تبدیل میآفریند، خود به کاالی ارزانگردد. هرچه کارگر کاالی بیشتری میمی
 –آن  ییعنی تحّقق ارزش استفاده –ها رسانی به آدممنظور خوراکدارانه، تولید غذا بهدرون روابط تولید سرمایهعبارت دیگر، 

ضافه ارزش ااِی( اضافه، امری ثانویه است. چرا که ای جهت تولید ارزش )مبادلهی وسیلهمنزلهضرورتًا نسبت به تولید غذا به
کیفیِت بد غذاست و درست مانند گرسنگی ریشه در تولید غذا برای سود، از نتایج یکی « چاقی»دهد. بنیاد سود را تشکیل می

ر در ی کارگبیشتری از طبقههای هرچهتودهی غذا در عین حالی که هدررفِت گستردهنه برای استفاده )نیازهای خوراکی(، دارد. 
اثر (، اما این ترسناک بودن CorkeryBellamy and -Yaffeاست )« ترسناک»الواقع شوند فیگیری گرسنه میی همهدوره
ری درکار است داسرمایه« عادی»ی ای است که در روزمرهی همان تخاصِم طبقاتِی زیربناییشدهبینیبینی و البته پیشپیشقابل

یعنی ارجحیت داشتن ارزش مبادله بر ارزش استفاده، ارجحیت داشتن سود بر نیاز و ارجحیت داشتن سودهای مالکان بر  –
 نیازهای کارگران.

انداز ماتریالیسم حذف کند، خواهد هرطورشده ماتریالیسم تولید را از چشمی مرتعش میی مادهدر حالی که نظریه
 Marx) «ترتیب، کّل تاریخی کّل وجود انسانی و، بدیننخستین مقدمه»شود که ری ایجاد نمیالبته در واقعیت در این امر تغیی

, 31The German Ideologyand Engels,  ها باید در موقعیتی باشند تا طوری روزگار بگذرانند که انسان»( آن است که
، پس «نوشاک و مسکن و پوشاک و کّلی چیز دیگر استازهرچیز مستلزم خوراک و زندگی پیش»و از آنجا که « "تاریخ را بسازند"

قلمداد کردن غذا  (.41-42« )نخستین کنش تاریخی ... عبارت است از تولید ابزارهای مورد نیاز برای برآورده کردن نیازها»
انداز بورژوایی است که در چشمنوعی بوده، اتخاذ « هاساختسرهم»در « کار مشترک»در « همواره پیشاپیش»چونان چیزی که 

آن ا تولید، ترتیب، همراه باند و بدینبرآورده شده –ی تولیدکننده توسط طبقه –آن این نیازهای بنیادیِن انسانی همواره پیشاپیش 
دگی زن ای هستند که بهکشانهداری همانا روابط بهرهکنند که این روابط در سرمایهی را از نظر پاک میروابط اجتماعِی تولید

 نویسد:می 9581دهند؛ خواه از این مسئله آگاه باشیم یا نباشیم. مارکس در پیشگفتار ی ما شکل و ساختار میی همهروزانه

ی ایشان است، روابط تولیدی که شوند که خارج و مستقل از ارادهافراد در تولید اجتماعِی حیاِت خویش وارد روابط معینی می
، ی خاّصی از رشدوتحولبراین، در مرحلهشان تناظر دارد ... و، افزونرشدوتحول نیروهای مولد مادیی خاّصی از با مرحله

یست و این چیزی ن –اند کردهنیروهای مولد مادی جامعه با روابط تولیدِی موجود یا با روابط مالکیتی که تاکنون درون آن کار می
 (263). خورندبه تعارض می –جز بیان حقوقِی همان امر 
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این تضاد بین روابط سودمحور تولید و نیروهای موجود تولید است و معنایش هم آن است که در حالی که نیروهای مولِد 
شود مگر آورد، اما این مهم برآورده نمیبه وجود میهمگان به تولید غذا را امکان دسترسی داری شده درون سرمایهمنکشف

. ی دسترسِی هر فرد به وسایل زندگی استکنندهگیرِی ارزشی نباشد که تعیینمعیارومقیاس اندازههنگام که کار مزدی دیگر آن
زدوده تاریخجمله گرسنگی در عین وفور غذا( ها، آثار این تضاد زیربنایی )منساختی بنت در خصوص مادّیِت سرهمدر نظریه
نهد آنچه بنت پیش می(. xiردد )گسازی میتعامالت آن طبیعی ی مرتعش وماده« وغریب آشوبمنطق عجیب»ی منزلهشده و به

( که xi« )یک سیاست معقول»( و ix« )ی تمیز بهترجور قوهیک» –اگر بخواهیم با واژگان خودش بیان کنیم  –عبارت است از 
 ( است.viiی امر محسوس )سنگ )باز(تجزیههم

« ترادالنهع»ی تولید، چیزی نیست مگر همان توزیع زدن بحث شیوه، با کنار «چیزها»نگرانِی اخالقِی بنت نسبت به 
روایت او از دموکراسی  داری که هدفش هم تغییر روابط اجتماعی موجود نیست.موجود در سرمایه« 1سبزشویِی »« ترِ منصفانه»و 

ناسد شعاملیت در چیزها را به رسمیت میداند و می« نخوت»ی کاهد زیرا آن را نشانهکه عاملیت انسانی را فرومی –ساختی سرهم
زید وار تنها از طریق مکیدن کار زنده مینحوی طفیلیکار مرده است که به»ی مثابهی روابط اقتصادِی سرمایه بهدهندهبازتاب –

ها آدم حساب شرکت»در جهانی که در آن (.  ,241CapitalMarx ,« )ماندمکد، بیشتر زنده میو هرچه کار بیشتروبیشتری می
شیدِن بخگیرِی مرگبار به سر کارهایشان بازگردند، کارگران مجبورند طی دوران همهو « جور گفتار استپول یک»، «شوندمی

آنچه واقعًا بدان نیاز داریم نه عماًل همان کاری است که خوِد سرمایه مشغول انجام آن است. « چیزها»بیشتری به  صداِی 
بلکه متحقق کردن  –سازی است های مورد مالحظه قرار ندادِن کاالییالواقع یکی دیگر از راهکه فی –جهان « وارسازِی شئ»

دموکراسی واقعی و ماتریالیستِی کمونیسم است که در آن هدف تولید غذا چیزی نیست جز برآوردن نیازهای مربوط به سالمتی، 
 سالمِت غذایی و حظ بردن از حیات.
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