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 مارکس، انگلس و اکولوژی

 میکائیل لووی

 ترجمه روژان مظفری

 

 

که مارکس  های گذشته نشان دادهکند، تحقیقات جدی دههکس را نفی میمار ،اکولوژی در حالیکه جریان اصلیِ

اند. پیشگامان این تحقیق جیمز اوکانر های بسیار مهمی در مورد مسائل زیست محیطی ایجاد کردهو انگلس بینش

در  هاترین پژوهشترین و کاملساختاریهای اخیر ند، اما در سالاهبودداری طبیعت سوسیالیسم سرمایهجله و م

 انجام شده است.  Monthly reviewاین زمینه توسط جان بالمی فاستر و دوستانش در 

من اینگونه  ارد؟تی ددر دستگاه نظری مارکسیس ت که اکولوژی جایگاه مرکزی و اساسیآیا این بدان معناساما 

دهنده سادگی نشانبه معنای نقص نظریه مارکسیستی نیست؛ بلکه این مساله به کنم، اما چنین برداشتیفکر نمی

ی دوران ما فاجعه بار اندازهو به  در ابتدای راه قرار داشت 19محیطی در قرن این موضوع است که بحران زیست

 نبوده است. 

و برخی « توسعه نیروهای مولد»دامه نشان بدهم، در بحث مارکسیستی در مورد کنم در اهمانطور که سعی می

توان در وجود، میمارکسی وجود دارد. با این از مشکالت در رویکردهای داخلی در درک سوسیالیسم، برخی تنش

داری و مایهها و مفاهیم را یافت که در درک ارتباط بین سرای از استداللهای مارکس و انگلس مجموعهنوشته

 زیست محیطی برای نظام سلطه ضروری است.-نابودی محیط طبیعی و همچنین تعریف جایگزین اجتماعی

 ه مارکس و انگلس مطرح کردند، آغازهای اصلی علیکه اکولوژیست یانتقادات از با بحث در مورد برخی بگذارید

 کنیم: 

ها با دیدی گیرند. آنئمی با طبیعت در نظر میگذاران ماتریالیسم تاریخی، انسان را در نبرد دابنیان» -1

های مارکس هایی از نوشتهدر واقع، بخش« .آورنداس و فاتح طبیعت به حساب میای انسان را اسپرومته

 مانیفستها دستاوردهای بورژوازی را در که آنهنگامی تواند به این روش تفسیر شود؛ مثالو انگلس می

 گویند: مارکس و انگلس می کنند.می برجسته( 1848) حزب کمونیست

علم شیمی در صنعت و کشاورزی، آالت، استفاده از تغییر استیالی نیروهای طبیعت به انسان، ماشین

ها، کانالیزه کردن رودخانهو ها برای کشت و زرع، آهن، تلگراف برقی، پاکسازی کل قارهبخار، راه رانیکشتی
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که  نای ؛ دلهرهیک دلهره در پی داشتکنند، در اوایل قرن ین زندگی میمبرای تمام مردمانی که روی کره ز

 (1، فصل 1987چنین نیروهای مولدی کار اجتماعی را از بین نخواهد برد؟ )آیا 

دهد. من هم از طرف من برای مارکس و انگلس را مورد انتقاد قرار می «ایسمپرومته»فاستر کاربرد اصطالح 

مانیفست خواندن مارکس در « ایغیر پرومته »توانم از او در رست است، اما نمیموافقم که این تعمیم ناد

مانیفست کمونیست، ی این بخش از ( در بحث اخیر درباره2000،  135-140پیروی کنم. ) حزب کمونیست

ممکن  اوست، "ای خواندنپرومته" خوانش لووی از مارکس که به قولیردکردن »کند که سایتو اذعان می

 (2016«.)توان آن را به تمامی آثار مارکس تعمیم دادبه سختی می، اما نظر برسددشوار به است

انداز کلی مارکس در مورد روابط انسانی با قبول! اشتباه است اگر نتیجه بگیریم که این خطوط نمایانگر چشم

که کند استدالل میو دیگران بنتون، راینر گرودمان  ل تددر مقاب ایکنندهجهان طبیعی است. کُول بطور قانع

ترین ترین رسول روشنگری در زمختشقکله» ای نیست، اوپرومتهدهد که او خواندن دقیق مارکس نشان می

 (2007، 231)«. صورت صنعتی آن است

عنوان یک ساختار گرایی آشکار او، نگاهش به انسان بههای اولیه مارکس قابل توجه است طبیعتآنچه در نوشته

تاکید  1844خود در سال  هاینوشتهدستاست. مارکس در  جهان طبیعت ناپذیر ازجزئی جدایی عی وطبی

چرا که انسان بخشی از طبیعت  ؛با طبیعت پیوند خورده است حیات جسمانی و معنوی انسان»می کند که: 

ومانیسم تعریف عنوان نوعی از ادرست است که مارکس متفکری اومانیست است، اما کمونیسم را به«. است

 واقعی درگیری و کشمکش بین انسان و طبیعتراه حل و گرایی تام و تمام، ن یک طبیعتهمزما»کند که می

یگانگی »شود که در آن به لطف از بین رفتن مالکیت خصوصی، جامعه بشری تبدیل به جامعه ای می«. است

« گرایی واقعی طبیعتواقعی انسان و انسان گراییکامل ذات انسان با طبیعت، رستاخیر واقعی طبیعت، طبیعت

محیطی و تهدیدهای بطور مستقیم با مباحث زیست(. این عبارات 1975، 348-349افتد )مارکس؛ اتفاق می

دهد که گرایی به رویکردی اجازه بروز و ظهور میمربوط به آن سر و کار ندارد، اما منطق این نوع طبیعت

 طرفه نیست. ای یکرابطه گوید رابطه انسان با طبیعتمی

گرایانه کامال مشابهی را در توان رویکرد طبیعتهای اولیه مارکس نیست، میمحدود به نوشته ینگرش چنین

پیدا ، است نقشی که کار در انتقال میمون به انسان داشته بر 1876مشهور فردریش انگلس در سال  نوشته

ی روابط انسانی با محیط اساس انتقاد رادیکال از اشکال درندهگرایانه پایه و . در اینجا، موضع طبیعتکرد

مان بر طبیعت ی پیروزی انسانیبا این حال، به خودمان اجازه ندهیم که در محاسبه گیرد؛قرار میطبیعی 

ت انتقامش را از ما بینی شویم. در ازای هر شکل استیال بر طبیعت، بی شک طبیعدچار افراط و خودبزرگ

ها برای ، دست به نابودی جنگلونان، آسیای صغیر و دیگر نقاطالنهرین، یمردمانی که در بینت: خواهد گرف
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ساز شرایط ویرانی کنونی این دیدند که زمینهنمی ش را همتامین زمین زراعی و قابل کشت زدند، هرگز خواب

 . رودهم از بین می مراکز انباشت و مخازن رطوبت ،هاجنگل چرا که با از بین رفتنکشورها باشند، 

های هساکنین دامنبرای های کاج را که آلپ، جنگل ی جنوبی رشته کوههاهای ساکن دامنهوقتی ایتالیایی

رساندند، روحشان نیز خبر نداشت که با ی درخت به مصرف می، تا آخرین تنهشمالی بسیار ارزشمند بود

 زنند.ی خود میمنطقهی صنعت لبنیات کار در واقع دارند تیشه به ریشهاین

، مثل کسی که خارج از طبیعت ایستاده است ، مانندوجه هیچ شویم که ما بهبنابراین، در هر مرحله یادآور می

مان به طبیعت با گوشت و خون و مغز در عین حال ولییک قوم بیگانه بر طبیعت حاکم نیستیم؛ بر  یفاتح

بر همه  ل این واقعیت است که مای تسلط ما شامکه همهو در آن هستی و زیست داریم، و اینتعلق داشته 

داریم و این برتری شامل توانایی شناخت قوانین طبیعت و کاربرد درست آن است برتری کامل موجودات دیگر 

 .(1964، 291-297)انگلس 

های قدیمی تمدنداری بلکه با های بسیار کلی است که نه با شیوه تولید سرمایهمطمئنا، این عبارت دارای ویژگی

آور است، که هر دو با انتقاد از نگاه سروکار دارد، اما با این وجود استدالل اکولوژیکی از مدرنیته چشمگیر و شگفت

 شوند.زدایی مشخص میبا توجه به بالیای ناشی از جنگل جوامع بشری و بخصوص« تسخیرکننده»

ریکاردو، کار انسان را منشا ارزش عام و ثروت آرای مارکس در ادامه »ها، ی بسیاری از اکولوژیستبه گفته -2

این نقد صرفا ناشی از یک سوءتفاهم است. مارکس از تئوری «. شودداند و از سهم طبیعت غافل میعام می

اگر چه  ند؛کداری استفاده میارزش کار برای توضیح منشا ارزش مبادله، در چارچوب سیستم سرمایه

ای نیست، بلکه ارزش مصرف است. این کند، که ارزش مبادلهشرکت می طبیعت در تشکیل ثروت واقعی

(، در برابر عقاید فردیناند السال و یارانش 1875)گوتا نقد برنامه استدالل به صراحت توسط مارکس در 

 در جنبش کارگری آلمان ارائه شده است: 

یعنی ثروت واقعی ) است مصرفی هامنبع ارزش همان اندازهبع ثروت عام نیست. طبیعت بهنیروی کار من

، 1965خود نیروی کار انسان چیزی جز بیان جبری/نیروی طبیعی نیست. )مارکس ( که نیروی کار؛ و 

15) 

است؟  کنند. آیا این اتهام درستمتهم می« تولیدگرایی»ها مارکس و انگلس را به بسیاری از اکولوژیست -3

انباشت  تولید را به دلیل تولید نفی نکرد؛ یعنیداری رمایهاندازه مارکس منطق ستا آنجا که هیچکس به نه!

برخالف کاریکاتورهای  -هدف. ایده بنیادین اقتصاد سوسیالیستیایه، ثروت و کاالها، به مثابه سرم

یعنی تولید کاالهایی که برای برآوردن نیازهای بشر ضروری  آن، ارزش مصرف تولید شده است؛ بورکراتیک

نیست، «( داشتن)»معنی رشد نامحدود کاالها  ، اهمیت پیشرفت فنی نزد مارکس بهعالوه بر این است.
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« بودن»و « داشتن»است. تضاد بین «( بودن)»و افزایش وقت آزاد  کاهش زمان کار روزانهبلکه به معنای 

عنوان مارکس بر زمان آزاد به ،سرمایهجلد سوم  به بحث گذاشته شده است. درمانیفست اغلب در کتاب 

( همانطور که 828سوم، ، جلد 1968کند. )سوسیالیستی تاکید می« پادشاهی آزادی»بنیان و اساس 

نشان داده است، تاکید مارکس بر خودسازی کمونیستی به معنای وقت آزاد جهت  بارکت با ادراک

داری جهت مصرف بیشتر و های اروتیک یا فکری بر خالف وسواس سرمایههای هنری، فعالیتفعالیت

 ( 2009، 329شود. )بیشتر کاالهای مادی، منجر به کاهش قاطع بر روی محیط زیست می

های حاکم مارکسیستی، های مارکس و انگلس و حتی در بیشتر جریانتوان در نوشتهدرست است که میاگرچه 

نیروهای توسعه »داران و در نظر گرفتن موضعی نسبتا انتقادی به نیروهای مولد ایجاد شده توسط سرمایه

سهمی در مقدمه مشهور  ،در این دیدگاه« مشهور»پیدا کرد. متن عنوان عامل اصلی پیشرفت بشر هب را «مولد

تکاملی خاص اعتقاد به پیشرفت دید های مارکس که بیشتر با یکی از نوشته ؛(1859است )نقد اقتصاد سیاسی 

 ولد موجود روبرو است: ناپذیر تاریخی و دیدگاه غیرپروبلماتیک از نیروهای ماجتناب

نیروهای مولد مادی با روابط موجود تولیدی مغایرت دارند. از آنجا که اشکال  ،ی خاصی از پیشرفتدر مرحله

 شود...ای از انقالب اجتماعی آغاز می. سپس دورهشوندنیروهای مولد است، این روابط مقید می توسعه، توسعه

ها را بوجود آن تمامی نیروهای مولدی که آن از ند مگر اینکه قبلروساختارهای اجتماعی هرگز از بین نمی

 (9، 1964اند از بین برود. )مارکس، و توسعه داده آورده

رسد و انقالب تنها وظیفه می« خنثی»این عبارت مشهور، یعنی نیروهای مولد ایجاد شده توسط سرمایه، به نظر  

برای توسعه نامحدود نیروهای مولد بزرگتری « پابند»و « نجیرز»سرکوب روابط تولیدی را دارد که تبدیل به 

 بررسی خواهم کرد. . این موضع را در ادامهاندشده

تولید « فعالیت متمدنانه» در آن شاهد تحسینمارکس است که  هاینمونه خوبی از نوشتهگروندیسه زیر از  قطعه

 هستیم:« تعصبات موانع و»و دیگر « پرستش طبیعت»و غلبه آن بر داری سرمایه

کشی عمومی دقیقا همانگونه که تولید بر پایه سرمایه، از یک سو سختکوشی جهانی و از سوی دیگر سیستم بهره

کند، سرمایه جامعه بورژوازی و تصرف جهانی طبیعت و همچنین پیوندهای اجتماعی از انسان و طبیعت را خلق می

ای از جامعه در مقایسه کنش تمدنی بزرگ سرمایه؛ تولید مرحله کند. از این روتوسط اعضای جامعه را ایجاد می

پرستی در نظر گرفته عنوان طبیعتی جوامعی است که در ابتدا به عنوان تحوالت محلی بشریت و بهبا همه

شود، یک ابژه سودمند که نوعی قدرت برای اولین بار، طبیعت تبدیل به یک ابژه صرف برای انسان میشدند. می

شود، حال طبیعت آید و کشف نظری قوانین طبیعت برای رفع نیازهای انسان مهم میحساب میخودش به برای

عنوان یک ابژه مصرف و چه به مثابه ابزار تولید. با توجه به این گرایش، سرمایه فراتر از موانع و تعصبات ملی، چه به



 

5 
 

، 539تی و قدیمی زندگی بشر است. )مارکس های سنی روشفراتر از پرستش طبیعت، و همچنین فراتر از همه

1973)1 

توسط سرمایه در چندین نوشتار دیگر، بویژه مطالب مربوط به کشاورزی « تملک جهانی طبیعت»برخالف شادمانی 

تواند عناصر اصلی را برای یک رویکرد واقعا زیست محیطی از طریق انتقاد شدید در سه جلد سرمایه، هر کسی می

همانطور که فاستر با تیزهوشی بسیار عالی نشان داده است،  داری درک کند.وری سرمایهبار بهرهاز نتایج فاجعه

ن نتیجه منطق ی اختالف متابولیک بین جوامع بشری و طبیعت را به عنواهای مارکس نظریهمی توان در نوشته

دان و ز کارهای شیمینقطه آغازین مارکس جایی است که او ا .(2000، 155-167) مخرب سرمایه دریافت

یابی به توسعه از طریق علوم طبیعی منفی است، کند: دستاستفاده می شناس آلمانی جاستوس فون لیبیگزراعت

 (.1970، 638یکی از خدمات جاودانه لیبیگ است ) پرداختن به جنبه مخرب کشاورزی مدرن

شود، به عنوان ن انسان و طبیعت پدیدار میعبارت شکاف متابولیکی در واقع شکافی است که در مبادالت مادی بی

های بزرگ جمعیت مالکیت زمین سرمایه:در جلد سوم « داریپیدایش اجاره زمین سرمایه»، 47مثال در فصل 

رشد مداوم جمعیت صنعتی که در شهرهای بزرگ گرد هم  کند و این جمعیت را مقابلمیکشاورزی را کمتر 

ناپذیری در انسجام اجتماعی شود که موجب شکاف جبرانشرایطی ایجاد میدر نتیجه  دهد.آیند قرار میمی

رود و این این امر باروری خاک از بین میی در نتیجه شود که توسط قوانین طبیعی زندگی مقرر شده است.می

کانیزه نابسامانی با تجارت گسترده که فراتر از مرزهای یک دولت خاص است )لیبیگ( و صنایع بزرگ و کشاورزی م

اگر اساسا با این واقعیت متمایز شود که پیشینیان اتالف زیاد داشته و بطور بنیادی  در مقیاس بزرگ همسو است.

توسعه دست در دست هم گذاشته سیستم صنعتی و کارگران های بعدی برند، پس در دورهنیروی کار را از بین می

بیش از حد از خاک تمرکز  کشیکشاورزی با هدف بهرهرا تحت تاثیر قرار داده و صنعت و تجارت بر روی بخش 

 (.1959، 588کنند )مارکس می

پردازیم، توجه مارکس به کشاورزی و مشکل فرسودگی ها میهای دیگر که در زیر به آنمانند بسیاری از نمونه

نی سیستم تبادل کند: شکاف متابولیسم، یعتر مرتبط میخاک متمرکز است، اما او این موضوع را با اصلی کلی

است. به دو مورد ارائه شده مهم « قوانین طبیعی زندگی»مواد بین جوامع بشری و طبیعت که در واقع متضاد با 

ها توسط مارکس بسط نیافته باشند: همکاری بین صنعت و کشاورزی در روند باید توجه داشته باشید حتی اگر آن

 در مقیاس جهانی.المللی شکاف و گسترش تخریب به مدد تجارت بین

گیری فصل توان در عبارت مشهور دیگری در جلد یک سرمایه مشاهده کرد: نتیجهمساله شکاف متابولیکی را می

های مارکس است، چرا که دارای دید دیالکتیکی از تضادهای کشاورزی و صنعت بزرگ. این یکی از مهمترین نوشته

 داری است:ت حاکمیت سرمایهو پیامدهای مخرب آن بر محیط طبیعی تح« پیشرفت»
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یعنی از بازگشت خاک به عناصر  ؛کندل متابولیک بین انسان و زمین را مختل میداری تعامتولید سرمایه

رو مانع عملکرد کند. از اینشود، جلوگیری میدهنده آن که توسط انسان به شکل غذا و لباس مصرف میتشکیل

داری پیشرفت در فن است تمامی پیشرفت در کشاورزی سرمایه شود.شرایط طبیعی برای باروری پایدار خاک می

ها در افزایش باروری خاک برای مدت که نه تنها دزدیدن از کارگر که دزدیدن از خاک است، و تمامی پیشرفت

عنوان مثال، هر چه یک کشور به زمان معین، پیشرفتی در جهت از بین بردن منابع ماندگارتر حاصلخیزی است.

د ایاالت متحده امریکا بر اساس صنایع بزرگ دست به توسعه بزند به همان نسبت روند تخریب بیشتر و سریعتر مانن

شود. بنابر این، فناوری و میزان ترکیب آن با روند اجتماعی تولید بطور همزمان منابع اصلی ثروت یعنی خاک می

 (1970، 637-638کند. )مارکس و کارگر را تضعیف می

 هستند:  ر در این بخش مهم قابل توجهچندین عنص

 زیست است. مثالیاش تخریب محیطکه نتیجه« پیشرفتی»، تواند مخرب باشدپیشرفت میاین ایده که  -1

دهد موضوع ، ولی به او اجازه میاز دست دادن باروری خاک که مارکس انتخاب کرده محدود است یعنی

داری را پیش توسط تولید سرمایه« یط طبیعی ابدیشرا»بزرگتر و مهمتر حمله به طبیعت و حمله به 

 .بکشد

گردد که نتیجه همان منطق برداری و تضعیف کارگران و طبیعت از دیدگاه کامال مشابهی ارائه میبهره -2

سرمایه داری و کشاورزی صنعتی است. این موضوع بیشتر در کتاب غارتگری، منطق صنعت بزرگ سرمایه

 (2000، 155-157ه فاستر مطرح شده است )نگاه کنید ب

و استراتژیک،  نظری  ایداری از پرولتاریا و زمین در پس زمینهرحمانه سرمایهبین استثمار بی ارتباط مستقیم

 دهد.سرمایه قرار می مبارزه طبقاتی و مبارزه زیست محیطی را در یک مبارزه مشترک علیه سلطه 

داری ناسازگار است. کشاورزی عقالنی با سیستم سرمایهکشاورزی »( متقاعد شده است که 1959، 85مارکس )

شود که با کار خودش یا کنترل دیگر پایی انجام میکشاورزی است که به دست کشاورز خردهنوعی از عقالنی 

به زمان بسیار که نیاز « عقالنی»بین منطق فوری سرمایه و کشاورزی «. کندتولیدکنندگان امرار معاش می

گذارد، تضادی اساسی و بنیادی وجود نگاهی پایدار و بین نسلی دارد که به محیط زیست احترام می تر وطوالنی

رسد که مالکیت خصوصی کاری چون جیمز جانسون به این نتیجه میدان محافظهاز اینکه شیمی مارکسدارد. 

 : است؛ زیرا برای کشاورزی واقعا منطقی باشد، بسیار خشنود« ورمانعی غیر قابل عب»تواند می

کشاورزی است که نوعی از داری که به سمت دستیابی به پول سوق پیدا کرده است، مغایر با روح کلی سرمایه

، 477های متوالی بشر را فراهم کند )مارکس ای از نسلبایست تمامی نیازهای دائمی زندگی مورد نیاز زنجیرهمی

1959 ) 
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خصوصی در امان مانده است و تحت ها هستند که از مالکیت ، جنگلدیک نمونه بارز از این تضابه گفته مارکس 

ها، نمونه اصلی بالیای زیست محیطی ها، در کنار فرسودگی خاکد. مساله نابودی جنگلشوکنترل عمومی اداره می

مورد بحث قرار سرمایه است که توسط مارکس و انگلس مورد بحث قرار گرفته است. این موضوع اغلب در کتاب 

اند که هر کاری برای ها چنان فعال بودهکشاورزی و صنعت در نابودی جنگل»نویسد گرفته است: مارکس می

(. این دو پدیده 1968، 247)مارکس « ن ناچیز استها انجام شود در مقایسه با ویرانی و نابودی آمحافظت از آن

دیالکتیک طبیعت انگلس در عبارتی از کتاب  ها و زمین بطور مستقیم با یکدیگر در ارتباطند.یعنی تخریب جنگل

ای عنوان نمونههای کوبا توسط تولیدکنندگان بزرگ اسپانیایی قهوه و بیابان زایی حاصل از خاک بهاز تخریب جنگل

تفاوتی آن نسبت به پیامدهای مضر و بی« های جاری تولیدشیوه»بینانه و غارتگرایانه نسبت به از نگرش کوتاه

 .(1964، 185کند )محیط زیست یاد می بلندمدت بر

داری بر روی طبیعت رسیده باشند، اگر مارکس و انگلس به تشخیص واضح و منسجمی از پویایی مخرب سرمایه

 های داخلی نیست.اند این است که برنامه سوسیالیستی در رابطه با محیط زیست بدون تنشها دریافتهراهی که آن

رسد تولید سوسیالیستی صرفا مالکیت باال دیدیم، چندین عبارت داریم که به نظر میطرف، همانطور که در از یک

« غل و زنجیرهای»داری گسترش یافته است: پس از سرکوب، جمعی نیروها و ابزار تولیدی است که توسط سرمایه

ادر به توسعه بدون غل و داری بویژه روابط مالکیت، از بین خواهد رفت و این نیروها قنمایانگر روابط مولد سرمایه

داری و سوسیالیسم سرمایه رسد در اینجا نوعی استمرار قابل مالحظه بین دستگاهزنجیر خواهند بود. به نظر می

تولیدی وجود دارد که موضوع سوسیالیسم اساسا اداره جمعی برنامه ریزی شده و منطقی تمدن مادی است که 

 جلد اولگیری معروف فصل مربوط به انباشت اولیه در ثال، در نتیجهتوسط سرمایه ایجاد شده است. به عنوان م

 کند: که مارکس تاکید می سرمایه

آید. ت آن به دست میشود برای شیوه تولیدی که رشد و شکوفایی تحانحصار سرمایه تبدیل به زنجیری می

تواند بیشتر از این در پوسته نمیای رسیده است که دیگر کار و متمرکزسازی ابزار تولید به نقطهاجتماعی شدن 

داری به صدا درآمده شود. زنگ پایان سرمایهداری خود باقی بماند. این پوسته به قطعات مختلفی تقسیم میسرمایه

 .(1970، 791کند )مارکس داری نفی خود را با ضرورت یک روند طبیعی ایجاد میتولید سرمایه. و است..

دیدگاه سوسیالیستی، دست نخورده باقی مانده است و کل فرایند تولیدی ایجاد شده رسد این عبارت از به نظر می

شود وصی به نمایش گذاشته میرا که توسط مالکیت خص« پوسته»کشد، و تنها داری را به چالش میتوسط سرمایه

 کشد.به چالش میانعی برای پیشرفت اقتصادی است، مو «( انحصار)»

مشاهده کرد، جایی که آنتی دورینگ های خاص انگلس در توان در عبارترا می نمونه مشابه منطق استمرار

 شود: سوسیالیسم مترادف با توسعه نامحدود نیروهای مولد تلقی می
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. شکندمیها ایجاد کرده است، آن داری بر روینیروی گسترده ابزارهای تولید، زنجیرهایی را که شیوه تولید سرمایه

ی بی وقفه نیروهای مولد پیشرفت سریعتر و نجیرهایشان تنها شرط مورد نیاز برای توسعهها از زآزادسازی آن

 . (1959، 263بنابراین برای رشد عمال نامحدود تولید خودش است )انگلس 

وجود های طبیعی کره زمین وجود ندارد. با ایندر این نوع برداشت از سوسیالیسم، هیچ جای نگرانی از محدودیت

، گیردعد اکولوژیکی برنامه سوسیالیستی مورد توجه قرار میو انگلس وجود دارد که بُتار دیگر از مارکس نوشچندین 

 کند. انداز اکوسوسیالیستی فراهم میزمینه را برای یک چشم و بر این اساس

سم بین داری، متابولیدهد که جوامع پیشاسرمایهنشان میسرمایه جلد اول، مارکس در عبارت جذابی در کتاب 

گیرد، در جامعه سوسیالیستی شکل می (naturwüchsig)«طبیعی»انی و جهان طبیعت بصورت جوامع انس

با طبیعت در روشی سیستماتیک و  Stoffwechselشود اما معنایش کامال روشن است( یپدیدار نم که ای)واژه

 .(1970، 528شود )ریزی میعقالنی دوباره پایه

نداد، اما نکته قابل توجه اینجاست که او وظیفه سوسیالیسم را بازگرداندن به شکلی  سطها را بمارکس این مثال

ریزی شده و منطقی در نظر داری با یک امر برنامهجدید یعنی هماهنگی خودجوش با ماهیت جوامع پیشاسرمایه

 کای التین امروز است.اجتماعی در امری -برای مثال بحثی بسیار مهم در زمینه مبارزات اکولوژیکیگرفت که می

جلد سوم در او عنوان مثال دانست. بهدر حقیقت، مارکس حفظ شرایط طبیعی را وظیفه اصلی سوسیالیسم می

ی خاک، منطق متفاوت کشی و فرسودگو براساس بهره کندداری در کشاورزی مخالفت میسرمایهبا منطق سرمایه، 

است که خاک را « عنوان یک مالکیت دائمی جمعیی زمین بهرفتار آگاهانه و منطق»مبتنی بر  یک سوسیالیست

در نظر « شرط غیرقابل نفوذ برای وجود و تولید مثل زنجیره نسل بشر»عنوان مدت بلکه بهنه منبع سود کوتاه

یابیم که دوباره بطور مستقیم غلبه بر مالکیت خصوصی ی بسیار مهمی را می، گزارهاز آن چند صفحه قبل گیرد.می

 کند:با حفظ طبیعت مرتبط می را

رسد نظر میبه« پوچ»کره زمین توسط افراد مشخص همانقدر بر از نگاهی باال به شکل اقتصادی، مالکیت خصوصی 

که مالکیت یک انسان بر انسان دیگر. نه تنها یک انسان که نه حتی یک جامعه، یک ملت یا حتی همه جوامع 

کنندگان ها فقط تصرفشده باشند، باز هم صاحبان کره زمین نیستند. آنموجود که در یک زمان همه با هم جمع 

دی تحویل دهند های بعباید آن را در شرایط و وضعیت بهتر به نسل و های بونی پترزمانند خانوادهآن هستند؛ 

 (.1959، 567)مارکس 

یعنی تعهد هر  ،شودمی نامیده ولیتاصل مسئعنوان به عبارت دیگر، مارکس آنچه را که هوناس جوناس بعدها به

این  عالوه بر گیرد.در نظر میهای آینده بشر به عنوان شرط وجود نسل ،نسل به احترام گذاشتن به محیط زیست
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کند، یا تسلط انسان بر طبیعت تعریف نمی« تسخیر»سوسیالیسم را به عنوان  ،جلد سوم سرمایهدر همان مارکس 

 نویسد:ی تولید مادی میدر حوزهاو کند. ی مبادله مادی انسان با طبیعت تعریف میعنوان کنترل منطقبلکه آن را به

که بطور عقالنی  تواند از انسان سوسیالیست و تولیدکنندگان مشارکتی ترکیب شوداین زمینه فقط می آزادی در

تحت ، بیعت اداره شوندبه جای اینکه توسط نیروهای کور ططبیعت را  کنند، وان را با طبیعت تنظیم میمبادالتش

 1 2( 1959، 593آورند. )مارکس کنترل مشترک خود درمی

کند، این گزاره را را مطرح می ی از این دستمسائلهای قرن بیستم که رکسیستیکی از اولین ما ،والتر بنیامین

ایده تسلط انسان رفه، طخیابان یکبنیامین در کتابش با عنوان  1928در سال تقریبا واژه به واژه بیان کرده است. 

تسلط »جدیدی از این تکنیک را با نام و به جای آن مفهوم  هکرد رد« ی امپریالیستیآموزه»عنوان بر طبیعت را به

 (.1972، 147) کندپیشنهاد می« ط بین انسان و طبیعتبر رواب

حتی  ،ار دشواری نیستلس کاز عالقه واقعی به موضوع محیط زیست در آثار مارکس و انگ هایی دیگریافتن نمونه

مقاله جذاب و جالبی که اخیرا منتشر  درسایتو باشند.  ن موضوعمند یا کلی در مورد ایتفکر نظام ها فاقد یکاگر آن

 دهد که:نشان می 1868بیعی مارکس در سال ط-یکند که کتابچه علمبیان می شد،

عنوان طبیعت به وبین جهان انسانی « مل متابولیکیتعا»بر آشفتگی  شد،کس، اگر کامل مینقد اقتصاد سیاسی مار

 .(2016) داری تاکید بسیاری داشتدین درون جهان سرمایهتضادهای بنیا

تضاد »عنوان بهعیت نیمه تمام کتاب، مارکس موضوع اکولوژیک را در وضشاید بطور معکوس اینگونه باید گفت که 

کند ها اینگونه بیان میبین اکوسوسیالیست مربوط به مارکس درکند. سایتو در خالصه مباحث مطرح نمی« بنیادین

های مارکس در مورد که تحلیل مانند آندره گرز و جیمز اوکانر معتقد بودند «های مرحله اولاکوسوسیالیست»که 

ای هکوسوسیالیستا»در مقابل  ؛ و«اندبرای زندگی امروز بسیار ناقص و دارای تاریخ مصرف»مسائل زیست محیطی 

داری شناختی امروز نقد اکولوژیکی مارکس از سرمایهاهمیت روش»بویژه خود فاستر و پل بورکت بر « مرحله دوم

 (.2016)سایتو  «کنندتاکید می

ای را برخواهم های باال آن را قبول داشته باشند، راه میانهمن برای موضع سوم که احتماال چندین نفر در گروه

ها، دار است، اما علیرغم این کاستیدر مورد مسائل زیست محیطی ناقص و تاریخلس بحث مارکس و انگ گزید:

توانند خود را با میراث یکم نمیوهای قرن بیستدیگر اکوسوسیالیست دارد. به عبارتشناختی امروزه اهمیت روش

های آن دارند. حدودیتی انتقادی با برخی از ممحیطی قرن نوزدهمی مارکسی راضی کنند و نیاز به فاصلهزیست

تواند بدون نقد مارکسیستی اقتصاد های معاصر باشد نمیاما از سوی دیگر، اکولوژی که قادر به مقابله با چالش

                                                           
 شود.کنترل به متابولیسم )اسم مردانه در زبان آلمانی( و نه به طبیعت )اسم زنانه در آلمانی( اطالق می -2
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ود داشته باشد. اکولوژی که مارکس، سیاسی و تحلیل چشمگیر آن از منطق مخرب ذاتی برای انباشت سرمایه وج

کند، محکوم به تبدیل شدن به وارگی را نادیده گرفته یا تحقیر میءی ارزشش و نقد بتوارگی کاال و شینظریه

 داری است. تولیدگرایی سرمایه« اهیخوزیاده« »اصالح»چیزی شبیه 

 تری از مارکس و انگلس را بنا کنند تا:تر و منسجمهای پیشرفتهتوانند بحثهای امروزی میاکوسوسیالیست

برای توسعه یک نقد رادیکال از  -2فریبنده سیستم دست یابند؛  واقعی ماتریالیستی از پویاییبه درک  -1

ای سوسیالیستی را با احترام به انداز جامعهچشم -3و  تالش کنند زیستداری محیطتخریب سرمایه

 ریزی کنند.زندگی روی کره زمین طرح« نفوذشرایط غیرقابل»

چیز را همه»که تغییر شرایط آب و هوایی  کشدهمانطور که نائومی کالین بطور جدی این بحث را پیش می

زندگی روی کره زمین و بویژه  زندگیبلکه برای « سیاره زمین»نه برای  چنین خطری«. تغییر خواهد داد

گرم شدن  پیش از هر چیز مبتنی بری اکولوژیکی مساله .شودبه نابودی و فنا منجر می روی کره زمینانسان 

ای تبدیل به چالش اصلی برای تجدید فکر ال حاضر و بطور فزایندهآمیز جهانی است که در حفاجعه

که تضادی بنیادین با ایدئولوژی  را نظریه مارکسیستیای یک دوران ما شده است. چنین مساله مارکسیستی

نقطه کوری که در برخی متون  .کند، ایجاب میصنعتی دارد -داریهای تمدن سرمایهپیشرفت خطی و با پایه

ست که توسط سرمایه ایجاد ، دیدگاه غیرنقادانه نیروهای مولد امارکس و انگلس قابل رویت است« تعارفم»

هستند و گویا انقالبیون « طرف و خنثیبی»داری مدرن که گویی های صنعتی سرمایهیعنی دستگاهشود؛ می

الکیت اشتراکی را ها را از حالت خصوصی تبدیل به جمعی کنند و به جای مالکیت خصوصی متنها باید آن

 ها را در خدمت طبقه کارگر درآورند.جایگزین کنند و آن

های توانند دستگاه: کارگران نمیهای مارکس درباره کمون پاریس الهام بگیرندها باید از گفتهاکوسوسیالیست

و آن « شکنندآن را ب»داری را بدست بگیرند و آن را در خدمت خودشان درآورند. کارگران باید دولتی سرمایه

 پس از انجام اصالحات بنیادینرا با شکلی کامال متفاوت، دموکراتیک و دارای پویایی سیاسی جایگزین کنند. 

نیستند، بلکه امری « طرفخنثی و بی»ها های تولیدی درست نیست چرا که آنکاربردهای مشابه از دستگاه

این امر  داری و توسعه نامحدود بازار است.مایههاست در خدمت انباشت سرکه نشاندهنده توسعه این دستگاه

و بنابراین فرد باید آن را  دهدزیست و سالمتی افراد قرار میها را در تضاد با نیازهای حفاظت از محیطدستگاه

ی علمی و فناوری مدرنیته البته بسیاری از دستاوردها اساسی و بنیادی دهد.« تغییر»در فرآیند تحول بنیادین، 

های و این مهم فقط با روش رگون شود؛باارزش هستند، اما باید کل سیستم تولیدی دگا و گرانبه

دموکراتیک ریزی گیرد، یعنی از طریق مالکیت جمعی ابزار اصلی تولید و برنامهاکوسوسیالیستی صورت می

باید گیرد. این بدان معناست که قبل هر چیزی محیطی را در نظر میاقتصادی که حفظ تعادل زیست
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یعنی باد،  ،هوا هستند با منابع تجدیدپذیر انرژیوبار تغییر آبکه مسئول فرایند فاجعهرا های فسیلی سوخت

های دادن به صنعت کشاورزی مخرب، تغییر بنیادی در سیستمجایگزین کرد و در ادامه نیز پایانخورشید و آب 

عبارت دیگر، اکوسوسیالیسم به معنای انقالبی  . بهضرورت دارد حمل و نقل و در نهایت تغییر الگوی مصرف

شود. اکوسوسیالیسم داری متالشی میرادیکال و بنیادین است، یعنی انقالبی که با آن کل الگوی تمدن سرمایه

ای جدید و ارائه شکل جدیدی از جامعه است، بلکه در آخرین تحلیل در یک نه تنها هدفش تولید به شیوه

مادر »تگی و احترام به های آزادی، برابری، همبسی جدید زندگی بر اساس ارزشهالگوی تمدنی جدید، شیو

 . خواهد بود« طبیعت
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