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های این سیاره، شامل خود ما بسیاری از گونه زمین، که یهمحیطی کرزیستوضعیت اضطراری ما با  یهمواجه

بر زه امرو داری داردسیستم اقتصادی سرمایه ریشه در ایفاجعهچنین که و این ، را به خطر انداخته است،هاانسان

حمیل زیست تداری بر محیطسرمایهذات که  عظیمیخطرات درک و دریافت ،  اینوجود کسی پوشیده نیست. با 

یا « گراتبیعداری طسرمایه»امکان ایجاد یک  باوردامن زدن به  ؛در بسیاری از موارد نادرست استکند می

ود، از این شن تبدیل میزیست به محافظ آجدید که در آن این سیستم از دشمن محیط ی«گراداری اقلیمسرمایه»

 رفعلی بناشی از روابط تولید  تهدیدهای یهمجموعاین است که  هانگرشمشکل اصلی تمامی این  1نوع است.

 2شناختیمبوجهانی باید ادعا کنم که منشاء کل بحران  کنند. درواقع،ترازحد برآورد میرا کمزمین  یهکرو  هاساننا

 . دریافتتوان میداری به سرمایهمنظر نقد مارکسیستی  را صرفاً از

ر مفاهیم انتزاعی ها ب، اتکای آنداریزیستی از سرمایهمحیطرادیکال نقدهای  معمول در هایضعف ی ازیک

محیطی تهای زیسبحران تاریخیی مبانی ویژهبسیاری از  نابراینب. استبر شرایط قرن نوزدهم  مبتنیسیستم 

 ،مارکسخودِ  شناختیبوم شوند. نقدنمیکافی تحلیل  یهاندازمرتبط با شرایط قرن بیستم )و بیست و یکم( به 

به در قا لذاشد و داری، میرقابتی سرمایه یهمرحل زد، یعنیای که در آن قلم میاریخیت یهدورناگزیر، محدود به 

در بر این اساس، نبود. داری انحصاری سرمایه ناشی از ظهور زیستتخریب محیط مهم هایدرک برخی جنبه

ه پردازم، بلکه به آنچه کشده توسط مارکس )و انگلس( میطرح شناختیبومتحلیل پیشِ رو نه تنها به نقد 

لن اشنایبرگ، و آ سوییزین وبلن، پل باران، پل یتورست ازجمله، متأخررادیکال ست و اقتصاددانان سیاسی مارکسی

 اند نیز اشاره خواهم کرد. به آن پرداخته

  داریسرمایه 3ازحدبرداری بیشبهرهمارکس و 

 یهنامسردبیری روز زمان، در «چوب دزدیقانون  یهی دربارمباحث»با عنوان ـ اقتصاد سیاسی مارکس  یهمقالاولین 

ته شناختر کممتمرکز بود،  شناختیبوم مسائلبر که  -1482در سال  Rheinische Zeitungراینیشه تسایتونگ 

های خشک از جنگل بودند که به جرم برداشتن چوب یآن زمان در پروس، دهقانان اناکثر زندانی شده است.

ز آن بود که با گسترش مالکیت خصوصی ا یکی از حقوق متعارف آنها صرفاًکارِ دهقانان این دستگیر شده بودند. 

)مجمع  8تمربوط به این موضوع در راینلند دایِ مباحث یهمارکس، پس از مشاهد یهبه گفت منع شده بودند.

ن وجه حقوق مالکیت صاحبان زمین به بهتریگی حفظ چگوننظر در این زمینه اصلی اختالف ینقطه، راینلند(ی یالتا

« وبدشمنان چ»عنوان به. دهقانان فقیرشده بود، زمین عادی نسبت بهحقوق متعارف مردم  و نادیده گرفته شدن

                                                           
1. Paul Hawken, Amory Lovins, and L. Hunter Lovins, Natural Capitalism (New York: Little, Brown, and Co., 

1111); L. Hunter Lovins and Boyd Cohen, Climate Capitalism (New York: Hill and Wang, 1111). 
1. Ecological 
3. Raubbau 
4. Rhineland Diet 
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 پزوبه عنوان سوخت مصرفی برای پخت ،آوری چوبها در جمعو معمول آن متعارفچراکه حق  ؛شدندتصور می

 5کرد.شان، حقوق مالکیت مالکین خصوصی را نقض میهایگرمایش خانه تأمینو 

 یهآغاز کرد. چندان مایرا اقتصاد سیاسی  یهخود در زمین مندنظامنگذشت که مارکس تحقیقات زمان زیادی 

، بر موضوع انباشت اولیه، یعنی، سلب 1448های اقتصادی و فلسفی نوشتهدستقبل از وی تعجب نیست که 

ن آد؛ و شبیرون رانده شده بودند، متمرکز  هادارانه از زمینسرمایه یهمالکیت از دهقانان، که در چارچوب توسع

شرط پیش» عنوانبه سرمایهبعدها در کتاب  ؛ کهتولید عنوان ابزارجدایی کارگران از زمین بهچیزی نبود جز 

 7ارجاع داد.با آن هور پرولتاریای مدرن، ظ یعنی مبنای، آن 6«بنیاد دایمی »و « داریتولید سرمایه یهتاریخی شیو

 آغاز شد. عمومیسیستمی متجاوز به طبیعت و ثروت  همچونداری سرمایه

مبادله  و ارزش یاصلی انتقاد اقتصاد سیاسی مارکس در تمایز بین ارزش مصرف یهریش فهم این مطلب که

 هر کاالیی از یک ارزش دهد کهچنین توضیح می رمایهسنهفته، بسیار مهم است. وی در اولین صفحات کتاب 

غالب بر مورد اول ای فزایندهطور مورد دوم به زمان به مروراست که ای برخوردار ارزش مبادلهیک مصرفی و 

یازهای ن ن انسان با طبیعت، یعنیبنیادی یهتولید و رابطعمومی  الزاماتارزش مصرفی با بر این اساس، . شودمی

وجب ایجاد میابی به سود بود. این وضعیت له در پی دستقابل، ارزش مبادم یه. در نقطاساسی بشر، مرتبط بود

  .شدداری و تولید در حالت عام )یعنی، شرایط طبیعی تولید( تضاد بین تولید سرمایه

ته از برگرف شدشناخته می« لپارادوکس الدردِی»که به عنوان ، در قالب آنچهدر زمان مارکستناقضی چنین 

دانان سیاسی اولین اقتصادیکی از ل یالدردِ. بازر بود کامالًـ  (1751-1481)ل الدردِیهشتم جیمز مِیتلند، اِرل 

. رود، به شمار می(1488) 4و عوامل افزایش آن هاروشماهیت ثروت عمومی و  جستاری در یهنویسند کالسیک،

وفور در بهد آب و هوا در اغلب مواقع که همانن ،استهای مصرفی ارزش یهدارنددربر عمومی ثروت ویبه اعتقاد 

 اند.کمیابی مستلزماند که های مبادلهمبتنی بر ارزش 1های خصوصیکه ثروتحالیدردسترس همگان قرار دارد؛ 

می ثروت عموبا نابودی در آن های خصوصی ثروت بسط وی سیستم موجود را متهم کرد که، شرایطی چنیندر 

و بر  شدهدسترس بود، انحصاری  قابلبه صورت رایگان  قبالًکه  ،آب یهمثال، چنانچه عرضعنوان به. همراه بود

 کاهش ثروت عمومی افزایش خواهد یافت.  زیانبه  ملتکل  ثروت مجموعگاه ها قیمت اعمال شود، آنچاه

                                                           
5. Marx and Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 1195), vol. 1, 114–33; Franz 

Mehring, Karl Marx (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1191), 41–41. 
3. Permanent Foundation 
9. Karl Marx, Early Writings (London: Penguin, 1194), 311–11; Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 

1191), 954. 
9. An Inquiry into the Nature of Public Wealth and into the Means and Causes of its Increase (1914) 
1. Private Riches 
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میاب ک با»های خصوصی ثروتدر  نسبت به هرگونه افزایش« بشری تلقی عام»ل یالدردِبنا به اظهار  ،لذا

 یامعهدریافت که جاو  ،با وجود این .کندمی عصیان ،«استبرای انسان مفید و ضروری  در کل هر کاالیی که کردن

های ورهدر د های هلندیمستعمره گونه،بدینزد. پیش به این موضوع دامن میکرد، ازندگی میبورژوایی که در آن ز

ه ب« های سبز درختان جوزیا برگهای نورس شکوفهآوری جمع»بابت  سوزاندند و یارا می« جاتادویه»باروری، 

 مشخصی از محصوالت یبخشکه زارعان در ویرجینیا آن؛ حالبردندمی از بینو  کردندبومیان پول پرداخت می

این  واقعیت این است که»وی،  یهبنا به گفت سوزاندند.به موجب قوانین مصوب، میحفظ قیمت  منظوربهخود را 

هیچ »و ، «، مورد توجه قرار گرفتدادبردن از آن سوق میبهره ویشان آنها را به سکسانی که منافع ازجانباصل 

  18.«شخصی مصون داردو طمع از یغماگری حرص عمومی را ثروت تواند نمی، ائتالف همگانی چیزی غیر از

)ارزش مصرفی و ارزش مبادله(  «نسبت معکوس دو نوع ارزش»، که از لیپارادکس الدردِاز نظر مارکس، 

با داری سرمایه تپیشرفالگوی کلی  یه. شاکلبود یکی از تناقضات اصلی تولید بورژواییبیانگر ، گرفتمینشأت 

 یهمواجه یهنحوها، تمامی خسّترغم به»وی  یهگفتبه 11شد.می شناختهثروت طبیعی جامعه  نابودیو  رفتنهدر

 راهاز  تشاتولیدتوزیع  یهیوطورکه شاست؛ درست همانزندگی مادی انسان کامالً مُسرفانه با  یدارتولید سرمایه

بازد ]ثروت چه را که جامعه میآن و درنهایت، دهدهدر میشدت بها رمنابع مادی اش، رقابت یهطریقتجارت و 

 12.شودتمام می[ خصوصیهای ]ثروت فردیی دارسرمایه به نفع، عمومی[

توان می همچنینآن را  شناختیبوم تأثیرداری و سرمایه یهتوسع درارزش مبادله بر ارزش مصرفی  یهغلب

 منطبق بر سیستمی عنوانعموماً بهداری مشاهده کرد. سرمایه ،'M-C-Mمارکس،  یهدر فرمول عمومی سرمای

 کندبازی می فرآیند تولید و مبادلهای در واسطهنقش پول در آن که  شدتوصیف می C-M-Cکاالیی،  یهتولید ساد

اما، با اتخاذ رویکردی کامالً است.  مشخص یهای مصرفیِ خاص در کاالهایشدگی ارزشآغاز و پایان آن حک و

که طوریگیرد؛ بهبه خود می 'M-C-Mداری شکل سرمایهگونه بود که تولید و مبادله در تعبیر مارکس این متضاد،

الی تولیدشده کاانتهای فرآیند  درو برتری یافته  کنندرا تولید میکاال  کهنیروی کار و موادی  برپولی  یهرمایس

𝑀یا  'M، یعنی شودمیبرخوردار  تربیشپول فروش به  امکاناز  + ∆𝑚 (∆𝑚 )همان ارزش اضافی است .

 ،شدیا ارزش انتزاعی باپول ف مادام که هد ،برای فرآیند اخیراست که دو فرآیند در این تفاوت این  تریناصلی

به  گیرد،شکل می ''M'-C-M فرآیند 'M گذاری مجددبا سرمایه بعد، یه. در دورتوان متصور شدنمی ینهایتهیچ 

 خواهد یافت. منوال تداوم به همین این فرآیند و  '''M''-C-Mدنبال آن 

                                                           
11. James Maitland, Earl of Lauderdale, An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth and into the 

Means and Causes of its Increase (Edinburgh: Archibald Constable and Co., 1911), 39–51; Lauderdale’s 

Notes on Adam Smith, ed. Chuhei Sugiyama (New York: Routledge, 1113), 141–41. 
11. Karl Marx, The Poverty of Philosophy (New York: International Publishers, 1134), 35–33. 
11. Marx, Capital, vol. 3, 191. 
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هایی پی راهطور مداوم در بهبایست میمشخصی از ثروت  میزانبرای حفظ دار سرمایه ،در چنین سیستمی

طور هبدار سرمایه یهطبقکل دار منفرد و گوش هر سرمایه درِارزش  قانونِباشد. لذا،  توسعه و گسترش آنبرای 

 تولیدفه در وقبی نیازمند تحوالت انقالبیچنین شرایطی ، با وجود این «.!پیشبه! پیشبه»که  کندنجوا میمداوم 

 یهچرخ»عالوه، . بهباشد تربیشخدمت انباشت هرچه در بتواند و ارتقای سود  یروی کارجایی نهاست که با جاب

ذات ه ک داشت تأکیدرشد کند. مارکس با آن متناظر  و بایست همراه با رشد تولیدنیز می «مصرف در گردش

تنها موانع موجود هم قابل رفع و  بود،آن  ویرپیشدر برابر  مرز مشخصحد و هرگونه  کنارزدن سرمایهْ یهرابط

 ل دادچیزی را شکهای ، بنیاندهندتشکیل می اقتصاد سیاسی مارکس یذاتاجزای ها، که این گزارههستند. شدن 

  18نامید. 18«تولید پایانی بیچرخه»مدل  بعدها اشنایبرگکه 

. است ناختیشبوموی در مباحث مشارکت  یهنقطبارزترین مارکس ی گسست متابولیک یهنظری، با وجود این

 بامارکس معتقد بود که  15،یوستوس فون لیبیش دان بزرگ آلمانیشیمیمبتنی بر کار  یهبر اساسِ این نظری

رز که جمعیت به ط - شهری جایی صدها و هزاران مایلیِ مواد غذایی و فیبرها به مراکز تولید صنعتی جدیدهجاب

نیتروژن، فسفر،  مانند، از مواد مغذیخاک کردن با تهیسرانجام  ،سرمایه - شدمی متمرکزها در آنای فزاینده

 استثمارِ»ا رچنین وضعیتی  الیبیششود. می شهرهابایست به زمین بازگردند، منجر به آلودگی میکه پتاسیم 

ه شرح ب اشمارکسیستیاقتصادی  یهنظریارنست مندل در  همین مطلب رایا سیستم دزدی نامید.  «ازحدبیش

  زیر طرح کرد:

اشی نفرسودگی مضاعف خاک، به نام واقعاً مخرب  ایپدیدهآلمانی، به  الیبیشفکور، همچون  یدانشمندان

با هدف به دست آوردن  داریسرمایه یهانحریصبرداری بهرههای ازحد، به دلیل شیوهبرداری بیشبهرهاز 

انند چین، شاورزی مک مبتنی بر جوامع در شرایطی که. ، توجه کرده بودندزمانترین ین سود در کمتربیش

ول در طرا باروری خاک ای عقالنی از کشاورزی دست یافته بودند که ه شیوهژاپن، مصر باستان و...، ب

 های خاصی، در بخشداریسرمایه ازحدِبیشبرداری د، بهرهداافزایش می حتیحفظ و یا  سال چندین هزار

  16بود.را فراهم آورده  بارور خاک... طی تنها نیم قرن یهفرسایش الی موجباتاز جهان، 

انسان و  در متابولیسم بین« ناپذیرترمیم گسستی» گیریشکلای منجر به برداریچنین بهرهازنظر مارکس 

 مشده که مستلزداری سرمایه یجامعهدرون  - «حیاتقوانین طبیعی تجویزشده ازجانب متابولیسمی »-زمین 

                                                           
13. Treadmill of Production  
14. Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works in One Volume (New York: International Publishers, 1139), 

11; Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1193), 419; Allan Schnaiberg, The Environment: From Surplus 

to Scarcity (New York: Oxford University Press, 1191), 111–34. 
15. Justus von Liebig 
13. Ernest Mandel, Marxist Economic Theory (New York: Monthly Review Press, 1139), vol. 1, 115. 

 ( منتشر شده است.9351ی هوشنگ وزیری، انتشارات خوارزمی، تهران، )ترجمه« علم اقتصاد»این کتاب به فارسی تحت عنوان 
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تولید »اهیت اصلی م به گمان وی، .بود« تولید اجتماعی یهکنندعنوان قانون تنظیمبهترمیم سیستماتیک »

صرفاً از طریق تضعیف همزمان آن  یهتوسع»که چرا، آشکار شد کردن کشاورزیدر صنعتی «دارانهسرمایه

 «.شودپذیر میامکانـ  رگرخاک و کاـ ثروت  کلمنابع ترین اصلی

 ،یعتها و طبمتابولیک بین انسان یهبه عنوان رابط ،فرآیند تولیدخودِ نیروی کار و این نکته که  درک

سیار ضروری ب، دارینقد کلی مارکس از سرمایه در شناختیبوماهمیت این نقد جایگاه و در فهم  کننده هستندتعیین

دگان تولیدکنن»ای بود که در آن م/کمونیسم، جامعهسمارکس از سوسیالی یهتعریف اولیبر این اساس، است. 

به انرژی  ترین مخارجرا با کمآنو کنند... شکلی عقالنی مدیریت میبه را متابولیسم انسان با طبیعت 17ستههمب

حتی  ،اینکه هیچ کسبر  تأکیدرا، با  پایداری ممکن از ترین مفهومِدر کنار این، وی رادیکال« .رسانندسرانجام می

طابق زم است تا ابد ماند و الرا به امانت بردهبلکه آن ،ندزمین نیست یهمالک کر های جهان،انسانو  تمامی کشورها

 ختیشنابومنقد کلی  بنابراین، داد. بسط، کنند( از آن محافظت boni patres familiasبا اصل سرپرست خوب )

 یههای بستبایست چرخهداری، میتوسط سرمایه هاییگسست ایجاد چنین این است که به جایمعطوف به ی و

از اقتصاد  اشهمفمفاهیم ترمودینامیکی در  کارگیریبه یهزمین. این امر برقرار باشدمتابولیکی بین انسان و طبیعت 

  14را فراهم ساخت.و جامعه 

 یهاجازعلی ففضای بحث  ، اماتمطرح شده اسنکات فراتر از بسیار مارکس  شناختیبوم هایدیدگاه البته کل

یادآور موضوعات مهمی انگلس و  مارکسهای تحلیلکه  ضروری استذکر این نکته دهد. ها را نمیطرح تمامی آن

ای طقهو تغییرات اقلیمی منزدایی زایی، جنگلیر منابع طبیعی، بیابانهای فسیلی و ساسوخت« برباددادن»چون 

  .اندرا دریافتهآنزیست توسط انسان تخریب محیط یهدانشمندان در نتیج که– هستند

 

 زیستو محیط ی انحصاریسرمایه

بخش طور مستقیم و غیرمستقیم الهاممارکس با پیشرفت علم مواد، که به شناختیبومنقد عمومی  های اصلیپایه

چوب حال، در چاراینبا های پس از آن بود، پربارتر شد.علم در دهه یتعدادی از دانشمندان ماتریالیست و فالسفه

                                                           
19. Associated Producers  
19. Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1193), 193, 111, 349, 333–31, 931; Marx, Capital, vol. 3, 111, 

141, 151. On Marx and thermodynamics see Paul Burkett and John Bellamy Foster, “Metabolism, Energy, 

and Entropy in Marx’s Critique of Political Economy,” Theory and Society, 35, no. 1 (February 1113), 111–

53. 
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اخر قرن داری بین اوازحد( سرمایهبرداری بیشسازی )بهرهکه نقد مارکس از تهیو درحالی اقتصاد سیاسی مارکسی

 11.شدکامالً متفاوت  وضع امور شد،مییا به آن اتکا تر شناخته نوزدهم تا اواخر قرن بیستم کم

بروز توان در در قرن بیستم را می شناختیبوماقتصاد سیاسی رادیکال و مارکسی در قلمرو  ترین کشفیاتصلیا

ای که یافتهزیستی تغییرشکلقواعد محیطانحصاری سرمایه و  یهشرایط مرتبط با مرحلتغییر به نسبت واکنش 

انحصاری  داریسرمایهپردازان نظریهوبلن اولین  تورستینهیلفردینگ و رودلف  .، دیدوجود آمدنش بودمسبب به

رغم اینکه هیلفردینگ تحلیل خود را مستقیماً بر مبنای جای تعجب است که علیدر آلمان و ایاالت متحده بودند. 

س، های کمی برای گفتن داشت. برعکزیست حرفوضعیت محیط یهکند، اما درباراقتصادسیاسی مارکسی بنا می

ز رقابت آزاد ا گذارشاهد  -دانست نمیمارکس که خود را مارکسیست  تأثیردان سوسیالیست تحت اقتصادـ وبلن 

زیست، مصرف منابع و ضایعات اقتصادی در پی که تبعات عظیمی برای محیط بود های انحصاریبه عصر شرکت

  داشت.

 یهبرنام»ه داشت ک تأکید، حاضر دوراندر  تجاری اتمؤسسمالکیت غیابی و  با عنوانوبلن در آخرین کارش 

 همانند که ،بودبومی  هایزیست و جمعیتمحیط اندازی بهدستانباشت از طریق  نوعی استثمار منابع، «اییِآمریک

 یهیک برنام در چارچوبشخصی  سودبه کل تبدیل ثروت عمومی  متداولِ امرِ»ل، شکلی از یدردِوپارادوکس ل

ی زاراببه عمومی  هاینیاز تبدیل»عبارت بود از « امر معمول» ،وی یهبه گفتبه خود گرفت.  «قانونی یهمصادر

 «.و به همین ترتیب، تبدیل آن به سرمایه کسب سود شخصی برای

ولیدِ سرعتِ ت رفتنباال» دلیلبه، «چهارگانه ]طبیعی[ منابع»رقابت آزاد،  یهبود که در مرحلوبلن معتقد 

مراه با سریع، ه فرسودگی»منجر به کشی قرار گرفتند که بیش از حد مورد بهره ،«قیمت آمدنمحصول و پایین

گذاری ، به کمک ابزار تنظیم مقرراتی دقیق برای کمیابی و قیمتیوضعیتچنین شد.  «هدررفت منابع طبیعی

وت عمومی به ثری تبدیل انحصاری )مالکیت غیابی( همراه با تبانی برا یهسرمای یهگیری مرحلشکلبه  انحصاری،

اتالف  ؛الوار بسیار مشهود بودسنگ و در صنایع نفت، زغال ویژهبهحول، تسیر ین ا شد.منجر  منفعت شخصی

بر ایب غ اناندکی مالکنسبتاً تعداد  انحصاریکنترل  اعمال هبمنجر برداری، در مراحل آغازین بهرهآور آنها حیرت

در طول  ،شرکت صنایع چوبی که الوارمیزان »، تحوالتیچنین  یهدرنتیجوبلن،  یهگفتبهشد. در نهایت امر ها آن

  28«.است از آن بهره بردهبسیار بیش از آن میزانی است که  نابود کردهاواسط قرن نوزدهم، از  این دوره

                                                           
 های علمی به منبع زیر نگاه کنید: مارکس با آخرین پیشرفت شناسیبوم یهرابط یه. در زمین91

John Bellamy Foster, The Ecological Revolution (New York: Monthly Review Press, 2001), 953–60.  

 -کوتسکی برای مثال در کار آگوست بِبِل و کارل–بود  مؤثرمارکسی در اواخر قرن نوزدهم  در مباحث اقتصاد سیاسی شناختیبوملیبیگ بر سر متابولیزم -مارکس یهمجادل
  های خصوصی یک استثنا بود(.های اجتماعی شرکتهای قرن بیستم به فراموشی سپرده شد )در این اما کتاب کی. ویلیام کپ با عنوان هزینهاما در اغلب سال

11. Thorstein Veblen, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times (New York: Augustus M. 

Kelley, 1134), 119, 139, 191–91, 111. 
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 هایوکارکسبجدید  نظمو مصرف در  یارزش مصرف تحول تر وبلن بامهم شناختیبومهای دیدگاه ،با وجود این

داری سرمایه هایویژگی ی ازیکها شرکتتوسط قیمتی  هایرقابت کنارگذاشتن صوریمرتبط بود. مقیاس ـ بزرگ 

اری )یا انحصتکگذاری قیمت یهاجازی شرایط چنین. نهایی شد محصولدر تولید  محدودیتبا بود که انحصاری 

نوعیتِ ممبا همراه فراهم ساخت. ات عظیم مؤسسها و شرکت( را صادر کرد که سودهای هنگفتی برای یانحصارچند

تولید  یه: نخست، کاهش هزینشدمحدود به دو خط سیر اصلی  »عمدتاً  «استراتژی رقابتی»، قیمتی رقابت مؤثر

 یهایسرم زیاد توفیقوبلن نشان داد که به این ترتیب، . «هابدون کاهش قیمت و دوم، افزایش فروش محصول

 اناز منظر واژگ، به تبع آناز طریق پایین نگه داشتن دستمزدها و ـ های تولید هزینه کردنانحصاری در محدود

 ایدسترس بردر مازاد  ،مشخص یقیمت سطح که در هربود به معنی این  اضافی ـمارکسی، افزایش نرخ ارزش 

ی تریشبو  تربیشم بنابراین سه .شد تربیش( سود یکاهش در حاشیه بدونهای فروش )افزایش هزینه پوشش

برای  چنین وضعیتیآمدهای پی 21.شدربوط میم تولید کاال محصول و نهفروش بهبود به  محصول یهاز کل هزین

  :این بود« یک نتیجه»وی،  یهبه گفت. بوددار بسیار معنیساختار ارزش مصرفی اقتصاد 

اده دها نشان کتابچه که در بسیار بسیار بیش از آنهای فروش؛ ل توجه و تصاعدی هزینهافزایش قاب

خاطرکه اینبه ،دارند شانبه قابلیت فروش محصوالت یتربیشطور پیوسته توجه به. تولیدکنندگان شودمی

وب مطلنحوی بایست به می شوندمطرح میتولید  یهها به عنوان هزینچه که در کتاباز آن ایبخش عمده

تدریج در این هبتفکیک بین تولیدکنندگی و فروشندگی . برای محصول شودقابل فروش  یظاهرایجاد  صرف

برای  هبسیاری از کاالهای تولیدشد فروشگاهی یکه امروزه این گزاره که هزینه، تاجاییرنگ باختهمسیر 

  22است. صادق کامالً ،یابدتخصیص می قابل فروش ی(هانمودها )عینیت ایجادفروش در بازار عمدتاً به 

 دید:می« بندیرواج کاالهای بسته»خصوص در وی این مورد را به

روش توانند موجبات فشان میمیزان اثرگذاری بصری برحسب که ـ فروش هایبندیبستهطراحی و ترویج 

 جذب مشتری تبدیل شده کسب و کار درسود پرمهم و بسیار  ایشاخه بهـ  شان را فراهم سازندمحتویات

 گر و مترجم، نمایشسیار ، همچنین سخنگوی«کارکپی»هنرمند و  تعداد بسیار زیادیدر چنین شرایطی  .است

روش ف تواندر مورد  ضروریهای مشاوره و توصیه یهبرای ارائ های تبلیغاتیآژانس ؛آینداستخدام درمیبه 

از یک  بیش شوند،افزوده میها آنبر تعلیمی که  هاییادداشتها و برچسب ،رقیب هایبندیبستهرقابتی 

اذعان  وانتمی لذا سیار قابل توجه است....موارد ب تمامی این یهزینهگیرند. کار میرا بهشناس برجسته روان

چیزی  یباًتقرو شوند، نامیده می« بندیکاالهای بسته»که به درستی آنچه  فروش ییمی از هزینهن داشت که

                                                           
21. Ibid, 195–99, 111–311. 
11. Ibid, 311. 
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های ستهب یهمربوط به هزیندهد، را تشکیل می کنندهمصرفشده توسط نیمی از قیمت پرداخت نزدیک به

این نسبت از  ،خانگی داروهای به عنوان مثال لوازم آرایشی وخاصی،  مواردیدر بدون شک . کاالها هستند

  28ی نیز برخوردار است.تربیشبسیار  یهحاشی

تئوری »کتاب  بلن درکه وـ ضایعات اقتصادی بود  تکثیردرون تولید به معنی  به« فروشندگی»نفوذ  سرانجامِ

 .کندیاد می «نیست ندگی و رفاه بشرزمجموع حافظ حیات در »که « مخارجی»به عنوان از آن « آساطبقه تن

خاطر داری انحصاری به در سرمایه شدهاریخریدی کاالها یتقاضای اولیه بخش بزرگی ازدرواقع، 

که خارج از ناشی از برخورداری از چیزی  موقعیتی مثالً امتیازهای ،است «مخرب مالی هایچشمیوهمچشم»

قدر . هرچمرتبط با آن «متظاهرانه اسراف»و « مصرف متظاهرانه»گوناگون  هایصورت و یا، است دیگراندسترس 

. بودواهد ی نیز برخوردار ختربیش، از اعتبار اجتماعی به نمایش گذارد خود را ظواهر زندگیبتواند  تربیشفرد  که

اغلب  ،ریثروتمند و سپس طبقات متوسط و کارگ یههای مخربی را ابتدا در بین طبقتبلیغات شرکتی، چنین مقایسه

  28کرد. تهییج، یموقعیت اجتماعدست دادن از  ترسِ ایجاداز طریق 

، داریهای مصرفی سرمایهو انحراف ارزش مصرف دگرگونی یهکه مسئل بسیار حیاتی است این موضوع فهم

ر سایو یا  ) او یهپیروان اولیدر کارهای آغازین مارکس یا چشمگیری  نقش چه که وبلن مطرح کرد،مطابق آن

کنار کامالً »داری در سرمایهیک کاال « مفید اثر» انگلسنظر بنابه اگرچهنداشت. ( قرن نوزدهمی سیستممنتقدان 

این این دیدگاه در نهفته تصور تلویحی ، و 25«شودمیبدل سود حاصل از فروش  و تنها انگیزه به شودگذاشته می

در س مارک فی نیروهای تولید باشد؛ اماهای مبادله و ساختار مصرارزش ی ازتواند تابعکه ارزش مصرفی میبود 

همراهی با تحول و  «تکنیکیکنش متقابل تولید و مصرف ناشی از تغییرات برهم»تحلیلی از  سرمایهکجای کتاب هیچ

تمایز ای مگونهبهکاالهای مصرفی کارگران )این بود که هم اش دلیلاقتصاد ارائه نداد. در ساختار ارزش مصرفی 

 26«فروش برای تقال» موضوعیت ازداری رقابتی قرن نوزدهمی، هنوز در سرمایهداری( کاالهای لوکس سرمایه از

 27طور کامل بروز و ظهور پیدا کرد.داری انحصاری بهکه در سرمایه چیزی، برخوردار نشده بودگسترده و عظیم 

خود  در کاریکپیغیرعقالنی و  ذات از ناشی -بود رایج امری نیز داری رقابتی در سرمایه ضایعاتتولید اگرچه 

ایی ج - داری انحصاریسرمایهدر  مشابهی را که برای انباشت« کارکردی»نقش هرگز  اما این هدررفتْ - رقابت

. نداشترد، کبازی می - ، بلکه ایجاد بازارها در سمت تقاضا بودسمت عرضهکارایی تولید در  نهکه مشکل اصلی 

                                                           
13. Ibid, 311–311. 
14. Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (New York: New American Library, 1153), 99–91; 

Veblen, Absentee Ownership, 311. 
15. Marx and Engels, Collected Works, vol. 15, 433. 
13. Sales Efforts 
19. Paul M. Sweezy, “Cars and Cities,” Monthly Review, 14, no. 11 (April 1193), 1–3; Paul A. Baran and Paul M. 

Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1133), 131–31. 
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بسیار قش کلی ن طوربه تفاوت در محصول تولیدشده،همچون  عواملی در کنار تبلیغات و بازاریابیْدلیل،  همینبه 

ویق افتاد؛ تعتا اوایل قرن بیستم به های مربوط به چنین عواملی داشتند. لذا ظهور تحلیلدر قرن نوزدهم  ناچیزی

در سال  سوییزیل باران و پُ انحصاری یهسرمایدر  -بلنودر سنتز مارکس و -که اولین بار توسط وبلن و سپس 

  به انجام رسید. 1166

از  حاصلمازاد اقتصادی جذب حجم عظیمِ  داری انحصاریْسرمایه مشکل اصلی ییزیسونظر باران و  از

گذاری تواند جذب شود: مصرف، سرمایهاین مازاد اقتصادی از سه طریق می وری سیستم است.مداوم بهره گسترش

و  دارسرمایه یهطبقانباشت در  یهانگیزباالبودن داری به دلیل مصرف سرمایه 24.یدارسرمایه ضایعاتو یا 

نعتی( بلوغ ص شروطسرکوب مصرف مبتنی بر دستمزد و خاطر گذاری به دلیل اشباع بازار )در اصل بهرمایهس

 بردارینرخ بهره کاهشدر بازارها و با بروز مشکلی انحصاری خود  یهداری در مرحل، سرمایهلذا. شدندمحدود می

 ضایعاتبه  اتکای شدید ،در چنین شرایطی 21شد.تهدید میدت شبهقابل استخدام،  کاراز ظرفیت مولد و نیروی 

دل بداری انحصاری از اقتصاد سرمایه ناپذیرجداییبخشی  درآمد و به بازارهابه خدمت حفظ و تداوم  اقتصادی

 . گشت

فروش  رایب تقالهمچون مخارج نظامی و  گوناگونیاشکال  اقتصادی ضایعات معتقد بودند که سوییزیباران و 

، ات مدلیرشده، تغیریزیقضای برنامهبندی محصوالت، انتبلیغات، تغییر شکل ظاهری و بسته»شامل: ]محصول[، 

اما  ،بودداری انحصاری سرمایه یهمرحلمسبوق بر  اقدامات فروشْ. ، به خود گرفت«یر آناهای اعتباری و نظطرح

 به خود گرفت. «ابعادی عظیم»داری انحصاری بود که سرمایهنظام تحت 

باران و  یهه گفتبنا بتبلیغات بود، که در قرن بیستم به سرعت رشد کرد.  فروشْ برای تقالشکل  ترینبدیهی

روشندگان ن و فکنندگادرگیرشدن، از طرف تولید»تبلیغات برای این سیستم « اصلیکارکرد »شاید  ،سوییزی

 تبلیغاتْاذعان داشتند حال، درعین 88بود. «به نفع مصرفانداز و رحمانه علیه پسبی ی، در جنگکاالهای مصرفی

ی های انگیزشگذاری، پژوهشمروزه هدفو ا شد؛مرتبط میبازاریابی مدرن بود که با  کوه یخی یهنوک قل صرفاً

 یمؤسسه بر اساس آمارهای 81شود.میرا نیز شامل )تحریکی(، مدیریت تولید، ارتقای فروش و بازاریابی مستقیم 

                                                           
19. Baran and Sweezy, Monopoly Capital, 91. 
11. On “The Decreasing Rate of Utilization under Capitalism” see István Mészáros, Beyond Capital (New York: 

Monthly Review Press, 1115), 549–91. 
( ضایعات از منظر سرمایه 9گرفت: )د باران و سوییزی )برمبنای تحلیل مارکس از کار نامولد( پیچیده بود و هر دوی این موارد را دربرمی. مفهوم ضایعات اقتصادی نز30

 رای بحث تفصیلی در اینجامعه است )معادل تعریف وبلن(. بکلی نظر  دهندۀنشانی که ی عقالن( ضایعات از منظر جامعه2)دار منفرد(، و به طور عام )نه از منظر سرمایه
 مورد ر.ک.

John Bellamy Foster, The Theory of Monopoly Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1193), 19–111. 
31. For a thorough analysis of modern marketing see Michael Dawson, The Consumer Trap (Urbana: University 

of Illinois Press, 1113). 



99 

 

kfriars CommunicationsBlac 1حدود یعنی تریلیون دالر، یک بیش از  2885، ایاالت متحده در سال 

 صرف اشکال گوناگون بازاریابی کرده است. خود را GDPدرصد از 

سیستم را  اینفروش بر  تقال برای تأثیرترین ساختاریوبلن،  با پیروی از ،سوییزیاز نظر باران و ، هرحالهب

ه تقریباً اند کتولید و فروش تا جایی در هم تنیده شده یافت که در آن تالش برایشرایطی بروز »در  بایستمی

را شکل د تولیاً الزم های اجتماعهزینهکه ی عمیق در آنچهتغییر» یهدهندوضعیت نشان نای «.اندبل تفکیکغیرقا

، یولیدت انقضای محصول، طراحی مداوم. در چنین شرایطی تغییرات بود «تولید اجتماعی خودِ ماهیتِ نیزو دهد می

ی ساختار ارزش مصرف دگرگونی ـروابط مصرف در خدمت تنظیم مجدد مگی ههای مسرفانه و غیره، بندیبسته

 تغییرات یه. برآورد آنها این بود که هزیندرآمدندـ  پیوندخورده با تولید ضایعاتگسترش بسط و داری و سرمایه

است و مخارج تبلیغاتی درصد از تولید ناخالص داخلی کشور  2.5ای معادل مدل اتوموبیل به تنهایی هزینه

 بدون ،سازیصنعت اتوموبیلدر »آنها  یهبنا به گفتبسیار اندک بود. سازی در مقایسه با آن های اتوموبیلکارخانه

مله ازج مولدْنه توسط کارگران نافروش   برایتقالاز توجهی شک موارد مشابه بسیاری وجود دارد؛ بخش قابل

ها و انیکسازان، طراحان، مکظاهر مولد: ابزار و قالبان بهرکارگ ازطریقبلکه  ،تبلیغاتکنندگان تهیهفروشندگان و 

رغم یعل، منفی این شرحِمسلم  قدر»که یجه گرفتند تدر نهایت چنین ن« .گیردکارگران خط مونتاژ انجام می

زان و ترکیب میکه  یداد: برونشودحاصل میاقتصاد سیاسی  ازهایی است که نگرشترین نش، یکی از مهمبودمنفی

ر که نه با نیازهای بش ،شوندعین میمچندگانه  یهای انحصارهای حداکثرسازی سود شرکتاز طریق سیاستآن 

  82«.دنارزمی انسانممکن رنج و محنت میزان حداقل  یهبه اندازو نه  دارندمطابقت 

با برآوردی  1178در سال  نظریهداری و سرمایه رویکردی، مایکل کیدرون، در کتاب با اتخاذ چنین

یعنی منابع ـ  یاقتصاد ضایعاتقالب توان در درصد تولید ایاالت متحده را می 61که  نشان داد کارانهمحافظه

 ـ در کسب و کار، مصارف لوکس چشمگیر و غیره ضایعاتگری، تبلیغات، مالی و بیمه، میمنتقل شده به نظا

خاص مربوط به  طوربهصوری و یا  شدهداری انحصاری تولید میرمایهآنچه که تحت نظام س 88بندی کرد.طبقه

                                                           
ها ی سوسیالیستی عقالنی، هماهنگ با چیزی بود که آنداری از منظر یک جامعهتوان گفت که استدالل باران و سوییزی )مانند وبلن( معطوف به نقد سرمایه. می32
است  «ی واقعیت با خردمواجهه»با این حال، دقیقاً همین نبود.  شناختیبومنفسه بحثی و بنابراین فینامیدند می( 934ی انحصاری، )سرمایه« ی واقعیت با خردمواجهه»

 بخشد. برای مثال، ر.ک.به نفع محیط زیست و سوسیالیسم وحدت می ها رااستدالل هکه امروز

Paul M. Sweezy, “Capitalism and the Environment,” Monthly Review 41, no. 1 (June 1191), 1–11. 

33. Michael Kidron, Capitalism and Theory (London: Pluto Press, 1194), 35–31. 
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ها ایجاد ای که برای شرکتمبادله هایبر ارزش آن اصلی« یهفاید»که  ،بود دارهای مصرفی سرمایهارزش

 88.، متکی بودکردندمی

 کامالً یرویکرد اتخاذ نیازمند و مصرف منابعْ انسانرفاه  معقولاستانداردهای  معتقدند که سوییزیباران و 

اقتصادی  یهکه مازاد بهیناذعان کرد  1157سال  در اقتصاد سیاسی رشدل باران در کتاب پمتفاوت به تولید است. 

)مانند استخراج « های مخرب تولیدگونه»محدودکردن  ، به دلیل ضرورتشدهریزیدر یک اقتصاد برنامه

خواهد تر کم -است تریک نرخ رشد اقتصادی آهسته که مستلزم –ه بالقوحداکثرِ  از مازاد اقتصادیِ سنگ(،زغال

ر دنیاز هر کارگر به داشتن یک ماشین برای رفتن به سر کار که اظهار داشت  سوییزی ،به همین ترتیب 85بود.

های صنعت مجتمع»تمامی  تالش یهای تصنعی درنتیجبه شیوهبلکه  ،انسانی نبود محصول طبیعت، 1178 یهده

 شده )اما مشمولونقل خصوصیایجاد شد. سیستم حمل« شدهیزهمدرن»داری سرمایه یهو به اصطالح جامع« خودرو

 اییههزینه« اشآمدهای بیرونیپی»ها به همراه داشت، که سودهای عظیمی برای شرکتدرحالیی(، دولتهای یارانه

برعکس، یک  86.بوداقشار جامعه  یهرا برای بقیها شهری، و تلفات ناشی از تردد اتوموبیل زوالنظیر آلودگی هوا، 

ر ، مبتنی ب«کاربردی، ازنظر ظاهری جذاب و بادوام»کند: می تولیدهای مصرفی اجتماعی ارزش ترْمعقول یهجامع

   87«.شدهفرآیندهای کار انسانیبا سازگار  تولیدِ هایشیوه»و با استفاده از  انساننیازهای واقعی 

 رایتدادند. جان کنث گالب گسترشرا با این موضوع در همان زمان مفاهیم و پندارهای مرتبط دیگری متفکران 

 یداری انحصارقابل تعمیم به سرمایه را «وابستگیاثر »، تز مشهور خود 1154به سال  متمول یجامعهدر کتاب 

 شودیفرض مه کند کرا ایجاد می هاییخواسته ،تولید کاالها» سازوکار بالفصلوی به اعتقاد ه دانست. چندجانب

 یهسلط تئوری نئوکالسیکیِ زدنبرهمشده برای تزی طراحی -« کنندها را ارضا میخواسته آنهمین کاالها 

در سال  84برای انجمن اقتصادی آمریکا Richard T. Ely افتخاربه جون رابینسون در سخنرانیکننده. مصرف

ا این برا مطرح کرد. « اقتصادیی نظریهبحران دوم »، )همراه با گالبرایت به عنوان رئیس نشست( موضوع 1171

دعی شد مکرده بود، رابینسون  ارائهتولید،  یهانداز سطح یا ، یعنی«بحران اول»حلی برای راه کینز فرض اشتباه که

 تولیدات ،یوبه اعتقاد  یا محتوای تولید است. کیفیت ، یعنی«بحران دوم»یر جهت به سمت اکنون زمان تغیکه هم

داری ایهرشد سرم های بسطاتخاذ استراتژی -به دلیلبلکه –رغم همگی، نه علی می، آلودگی، نابرابری و فقرْنظا

 روشیمیویژه، مرتبط با صنعت پت، بهشناختیبوممخاطرات  ،بسته یهچرخر در کتاب ری کامونِبودند. در همان سال بَ

                                                           
34. Henryk Szlajfer, “Waste, Marxian Theory, and Monopoly Capital,” in John Bellamy Foster and Henryk 

Szlajfer, ed., The Faltering Economy (New York: Monthly Review Press, 1194), 311–14, 311–13; John 

Bellamy Foster, The Theory of Monopoly Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1193), 31–41. 

35. Paul A. Baran, The Political Economy of Growth (New York: Monthly Review Press, 1159), 41. 
33. Externalized 
39. Paul M. Sweezy, “Comment,” in Assar Lindbeck, The Political Economy of the New Left (New York: Harper 

and Row, 1199), 144–43. 
39. American Economic Association 
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مشتق ود سمنطق  ازکه  فزایندهسمی  یتولید یهعمیقاً در شیواین صنعت به اعتقاد وی را بسیار برجسته کرد. 

 81حک شده بود.، شدمی

محیط با عنوان  آلن اشنایبرگ 1148 یهدر رسالداری انحصاری از سرمایه شناختیبومنقد  های کلیبنیان

ش از آن پی. ترسیم شد ،شناسی محیط زیستجامعه یهحوزدر  ایپایه، یکی از کارهای کمیابیزیست: از مازاد تا 

ا )ی فراوانیمحیطی سه عامل جمعیت، اثرات زیست یهبه بحث دربار، طرفداران محیط زیست 1178 یهدر ده

پرداخته  - ، به نمایندگی از نقش اقتصادمصرف و تکنولوژیاخیر، یعنی دو عامل بر  تأکیدبا –مصرف( و تکنولوژی 

 جمعیت، تکنولوژی، مصرف و تولید بهفصول دوم تا پنجم وی نیز به همین ترتیب از ساختار کتاب  88.بودند

 دادن این برای نشان یرادیکال و مارکساقتصاد سیاسی  کارگیریبه. استعداد اشنایبرگ اختصاص داده شده بود

دین ، یعنی مشکل بنیا«تولید یهچرخ»چیزی که به گفته وی  د اول مشروط به عامل چهارم بودند؛که سه موربود 

شاء و من حجم: »که کرد تأکیدنوشت و « انحصاری یهسرمای یهچرخ»او از آورد. وجود میرا به زیستی،محیط

 «.بر استانرژی یهسرمایانحصارِ  ، صنعتِتولیدپایان بی یهچرخ

 .دشمجهز بر جویی در نیروی کار و تولید انرژیبه صرفهداری انحصاری سرمایه یهمرحل از نظر اشنایبرگ،

 ه ایجادمنجر بکرد، های شرکتی را لبریز مازاد اقتصادی، که خزانه تربیشهرچه نیروی کار و تولید  جابجاییبا 

 ی ازنوعمت بسیارابزارهای  یهارائسعی در حل و فصل آن از طریق که -شد در این سیستم  مؤثرتقاضای  معضل

ا وجود فعلی، حتی بمصرف وی معتقد بود که گالبرایت، . با استفاده از تعابیر در حالِ گسترش داشتمصرف 

و کننده از طریق بازارایابی مدرن مصرف یههای محدودشدبا انتخابهمراه  – هاسودآوری شرکت هایضرورت

ه نهایی اشنایبرگ این بود کگیری . نتیجهدنکآشکار نمیکنندگان را ترجیحات مصرف -چرخهشگردهای این 

با تمرکز بر جمعیت، مصرف یا تکنولوژی به ناچار با شکست  شناختیبومبرای نشان دادن مشکل  هرگونه تالش

  81بود.خودِ تولید پایان بی یهچرخچراکه مشکل واقعی  –مواجه خواهد شد 

                                                           
31. John Kenneth Galbraith, The Affluent Society (New York: New American Library, 1194), 111–13; Joan 

Robinson, Contributions to Modern Economics (Oxford: Blackwell, 1199), 1–13; Barry Commoner, The 

Closing Circle (New York: Alfred A. Knopf, 1191). 
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡است که بر اساس آن  IPATاین همان فرمول معروف  . 40 = 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐴𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦  یا تأثیر برابر است با حاصل ؛

 ر.ک. IPATضرب جمعیت و فراوانی و فناوری. در مورد تاریخ فرمول 
Marian R. Chertow, “The IPAT Equation and Its Variants: Changing Views of Technology and Environmental 

Impact,” Journal of Industrial Ecology 4, no. 4 (October 1111), 13–11. 

 
41. Schnaiberg, The Environment, 145–49; John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, The Ecological 

Rift (New York: Monthly Review Press, 1111), 113–113. 

روش و تولید را که وبلن و ف تقال برایی بنیادی نفوذ متقابل مسألهطور مستقیم گاه بهتحلیل اشنایبرگ در حالی که عمدتاً مبتنی بر اقتصاد سیاسی مارکسی است، هیچ
ی رمایهمارکسی سی نظریه اپیوند ب در ،ءوارهو آن را به شکلی مکانیکی و شی بوداش غیرتاریخی وی در کار بعدیمدل باران و سوییزی مطرح کردند عنوان نکرد. 

 .Kenneth A. Gould, David Nی اخیرش ـ بنابراین در کتاب منتشر شده، فروکاست. داریسرمایهنقد خود بدون تاکید سیستماتیک بر و حتی  ،انحصاری
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رمایه س عمومی توان در قالب واژگان مارکس و با استفاده از فرمولمیرا  انباشت(یا تولید )پایان بی یهچرخ

 نهایتتا بیشود و تبدیل می '"M"-C-M سپسو  "M'-C-Mتولید به  ، که در دور بعدیِ'M-C-Mیا همان -

، سوییزی یهبنابه گفتبود و افزا ارزش خود سیستمِیک سرمایه  ،نظر مارکس از. توضیح داد -کندادامه پیدا می

 شناختیبومپایه و اساس نقد همین موضوع  82«.ای اقتصاد نداشتدوره هایشکستهیچ مکانیزم کنترلی غیر از »

 تأکید زمین قابل تحملِداری بر ظرفیت محدود مقیاس رشد سرمایه تأثیرداری است، که بر سرمایهمتعارف بر 

ف ، مداخله برای کاهش سرعت، متوقشناختیبومشود که برای حل مشکل درستی فرض میکند. بنابراین، بهمی

این  بسیار ضروری است. سیستم قلبخصوص در ، بهن و در نهایت ازکار انداختن این چرخهساختن، معکوس کرد

ه ب شناختیبومکاستن مشکالت فرواندازی جز در حالی است که اگر این سیستم به حال خود رها شود چشم

رفی های مشخصاً مصارزشبا ترویج که امروزه این مجادالت، کیفی های اغلبْ توجهی به جنبهبیکمّی و  موضوعات

 .نخواهد داشت، شوندنمایان می هدردهی اقتصادی دنبال آنبهداری و سرمایه

 تحت نظامارزش مصرفی واقعی کاال است،  یهجنب یهدهند، که نشان'M-C-M یهدر رابط Cاست،  گفتنی

جایگزین را  KC یمتوانمی پسدارانه تغییر شکل داده است؛ به یک ارزش مصرفی مشخصاً سرمایه کنترل انحصاریْ

 سپ مفهوم کاال باشد. یهای در توسعارزش مبادله ازارزش مصرفی تبعیت کامل  یهدهندنشانتا –آن کنیم 

تخریبِ  کمیِ همچون مشکالتکیفی که در آن مسائل شود، میتبدیل  M'-KC-Mبه  M'-C-M یهمسئل

 یهشددیبنسته. در کاالهای بکنندبروز و ظهور پیدا می ،صوریهای مصرفی ارزش با خلق ،شناختیبومانباشت/

ش خ، بشودمینیز  های تولید محصولهزینهمشمول و  شدهطراحی فروش کاال ای که برایبندیامروزین، بسته

 یهعموماً به سوپ به عنوان الی کمپبلکمپانی سوپ در های زاریاببا دهد.کاال را تشکیل می یهتر هزینحجیم

 یهتولید وسیل یههزین 1188 یهاینکه، از دهتر اقتصادیمشخصاً کنند. یا مثال اشاره مینهایی فرعی محصول 

و توزیع  به بازاریابیآن  غالبو به خود اختصاص داده  موتوری تنها بخش کوچکی از قیمت نهایی فروش را یهنقلی

کند، اره میاش آمریکایی تبلیغاتسازان: تاریخ آیینهتفن فاکس در کتاب است. همانطور که اشمربوط محصول 

یار های بسظاهری با طراحی یههستند که زیر پوست نیدو تُ یهشدبندیکاالهای بسته» یهای امروزاتوموبیل

به ه متحدایاالتهایی که امروزه در امروزه میانگین اتومبیل «.شودشان، تفاوت چندانی دیده نمیعجیب و غریب

ند. تمامی این شواهد نشان برخوردارتری از راندمان سوخت پایین 88تی مدل نسبت به فوردرسند، فروش می

ی کامالً مسیرداری انحصاری که مرتبط به شرایط عمومی تولید است، در سرمایه، Cارزش مصرفی،  دهند،می

                                                           
Pellow, and Allan Schnaiberg, The Treadmill of Production (Boulder: Paradigm Publishers, 2008) داری صرفاً ـ سرمایه

 .داندیمبه عنوان اثر بنیادی کالسیک  خود را «محیط زیست»کتاب و همچنان اش نشد ِاولیه هایاهمنکر دیدگایبرگ نشاگاه حضوری فرعی دارد. با این حال، هیچ
41. Paul M. Sweezy, “Socialism and Ecology,” Monthly Review 41, no. 4 (September 1191), 9. 

 )م(است.  9127تا  9108های . اتومبیل ساخته شده توسط کمپانی موتور فورد بین سال43
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نامولد، با هدف  اًهای اجتماعویژگی از تمامکه – کندطی می، را KCدارانه، به سمت ارزش مصرفی سرمایه مشخص

 ست. برخوردار ا ،'Mتحقق سود،  سپسو  تربیشایجاد فروش 

ش مصرفی ارز ه بابیگان ابزارهای از طریقسرمایه  انباشت الزامات نفعبه مصرفْ یهوقفبیاین است آن کاهش 

چیزی  آن مودهاینبدترین  یهپردپشتکه  (بر قیمت محصول بندی پالستیکی یک قرص نانبسته تحمیل ،مثالً)

تی ح ،غیرضروریِپایان برای محصوالت ظاهر بیتقاضای به :شودتلقی می« گراییمصرف» که به غلطاست 

میلیارد و شاید حدود  588بیش از  همچون مصرفمواردی  85امروزین. 88وپاشِپُرریخت یهجامع ،یهکنندآلوده

میلیارد پوند  888 دور ریزِ حدود؛ و یا در هر سال در جهان (خرید )به رایگانپالستیکی  یهیک تریلیون کیس

ایاالت  کاالها دردرصد  48مصرف فقط یک بارِ  ؛ وهر سال بندی در ایاالت متحده درتهبس میلیارد کیلوگرم[ 186]

؛ اندهای سمیخش زیادی از آنها زبالهب توان توضیح داد؟می به چه نحو دیگریرا  و سپس دور ریختن آنهامتحده 

ریزند. در سال را دور می -ترین محصول پالستیکیخطرناک – PVCها ساالنه هفت میلیارد تن پالستیک آمریکایی

 دوش معمولی یهداد یک پردگزارشی را منتشر کرد که نشان می زیست و عدالتبهداشت، محیطمرکز  2884

در ار ترکیب فرّنوع  184معمولْ  یهروز استفاد 24در طول ، کاربرده شدهدر آن به PVCجدید، که پالستیک 

 متحده ساختمان سبز ایاالتشورای از جانب که  بود، که شانزده برابر بیش از آن چیزی دکرفضای خانه منتشر می

  86.دشیمتوصیه 

یار بسشده در فرآیند تولید و مصرف حک شناختیبوماقتصادی و  اتالفمیزان جدای از ماهیت سمی آن، 

در  ترین سیستم تولیدین حال مسرفانهزمان کارآمدترین و در عیهم داریْتوان گفت که سرمایهمی»ست. عظیم ا

ه آنچدر  باال وریبهرهبین  تضادموضوع اصلی اشاره به »نوشت:  87ملل یهبالزداگالس دوود در «. تاریخ بوده است

 یهامدانععظیم و کند، مانند خمیر دندان، و ناکارآمدی بندی میتولید و بسته که یک کارخانه به عنوان محصولْ

کنند به بازاریابی آن برای خمیردندان پرداخت می فراداای که درصد هزینه 18که  است، یک سیستم اقتصادی

  84«.اختصاص دارد نه به تولید

                                                           
44. Throwaway Society 

و مخارج  گونه تقال برای فروش، ضایعاتبندی نان، بهره برد تا بیان کند که چهداری انحصاری، ازجمله تغییر بسته. پل باران از تحول تولید صنعتی نان در سرمایه45
 ی انحصاری حک شده است. ر.ک.نامولد در فرایند تولید سرمایه

Baran, The Political Economy of Growth, xx. 
43. Susan Freinkel, Plastics: A Toxic Love Story (Boston: Houghton Mifflin, 1111), 145–43; Annie Leonard, The 

Story of Stuff (New York: Free Press, 1111), 39–91; Heather Rogers, “Garbage Capitalism’s Green 

Commerce,” in Leo Panitch and Colin Leys, eds., The Socialist Register, 1119 (New York: Monthly Review 

Press, 1119), 131. 
49. The Waste of Nations 
49. Douglas Dowd, The Waste of Nations (Boulder: Westview Press, 1191), 35. 
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 لانسان عاقحجم عظیمی از چیزهایی که »به  داری انحصاری بود،شاهد سرآغازهای سرمایهویلیام موریس، که 

. امروزه ما باید اشاره کرد 81«ندورو فروش می– شوندما ساخته می یهبا کارِ پرمشقتِ بیهود، اما نیستخواهان آن 

سان بهداشت و سالمت ان زیست،های زیادی بر محیط( هزینهمصرفکه بسیاری از این کاالهای زائد )بیاین مسئله 

ناشی  مول ماهای مصرفی معیاری از ارزشبس کامونِر یهبنا به گفت . در واقع،را به رسمیت بشناسیم دنکنتحمیل می

 زا و تراتوژنیک در تولید، مصرفزا، جهشورود مواد شیمیایی مصنوعی سرطان-شیمی نوین  تولیدی محصوالتاز 

ی تولید زاناربه  نه کاربر(متکی بر مصرف انرژی و مواد شیمیایی هستند هستند. این کاالها )که  -زیستو محیط

ین واقعیت ا سیستم اقتصادیْد. آورنوجود میها بهبرای شرکت سود باالیی یهرسند و حاشیوش می، به فرشوندمی

یاد در زخودداری از دفن  با هدفـ ن آنها اند( و سوزاندکه بسیاری از آنها تقریباً فناناپذیرند )غیرقابل تجزیهرا 

  58شمرد.میناچیز راحتی به ،شودمیهای کشنده کسین و سایر سماُدیسبب انتشار  - زباله دپوی اراضی

به  و تهگفسخن « گراییپارداوکس مادی»از  تناقضاتیدر مواجهه با چنین اقتصاددان رادیکال، ژولیت شوور، 

را  شدهولیدتمحصوالت  گرا نیستند. ما دیگرْمادیی کافی اندازهبیش از حد بلکه بهما  یافراد در جامعه اعتقاد وی

 انتظار خرابی و ازکارافتادن محصول به دلیلدر تا  ما آموزش داده شدهبه کنیم، زیرا حفظ، بازمصرف و تعمیر نمی

عمیق  یالگوی را دور بریزیم. در واقع، به عنوان یک جامعه، ما در دامِشدن آن باشیم و سپس آنکهنگی و منسوخ

که  ما را به دورریختن آنچهکند تا ترویج می ازاریابی مدرنایم که بگرفتار شدهشناختی شدگی رواناز منسوخ

  51د.تحریک کن - نباشد« نو»محض اینکه دیگر به – ایمری کردهجدیداً خریدا

 معنای انقالب

به نقد  رفت،شکل گ -که به آنها اشاره شد مواردی- یانحصاری قرن بیستم یهتئوری سرمای که با شناختیبومنقد 

 تریشبهر روز در حال تخریب هرچه ما بخشد. میی تربیشنیروی داری کالسیک مارکس از سرمایه شناختیبوم

ه مصرف ، کهستیم های خصوصیبه نفع ثروت -های حیوانی و نباتیهوا، آب، اکوسیستم و گونه-های عمومی ثروت

  ست.گرفته اتر به خود و مخرب ترمعوج در نتیجه شکلیانباشت تبدیل کرده و  صرف برای ایالحاقیه را به

ی هاگسستدر  امروزه ،که مارکس در قرن نوزدهم مطرح کرد ،انسان با زمین یهابطر گسست متابولیک

تولید  یاسِمقبروز و ظهور پیدا کرده است.  راتر رفتهفمتابولیکی بسیاری که از مرزهای بین انسان و کره زمین 

ی تربیشر تقصی تولیدْ ساختارِبلکه  ،نیستداری ازحد سرمایهبرداری بیشامروزی بهره یهدیگر تنها مقصر نسخ

                                                           
41. William Morris, News from Nowhere and Selected Writings and Designs (London: Penguin, 1131), 111–11. 
51. Commoner, The Closing Circle, 139–41; see also John Bellamy Foster, The Vulnerable Planet (New York: 

Monthly Review Press, 1114), 111–19. 
51. Juliet Schor, Plenitude (New York: Penguin, 1111), 19, 41–41. See also Raymond Williams, Problems in 

Materialism and Culture (London; Verso, 1191), 195. 
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داری در چارچوب سرمایه»بارون  یهبه گفت«. چنین چیزی دیالکتیک فرآیندهای تاریخی است. »به گردن دارد

ودیت های تداوم موجترین پایهداری تبدیل به اصلیهای نظم سرمایهترین ویژگیو مخرب ترین، هولناکانحصاری

  «.شرط الزم ظهور آن بود داریْکه بردهگونه درست همان–آن شده است 

رده بینی کطور که مارکس پیشو همان -ر این مرحله داری داین سیستم سرمایه گری مطلقویرانمبارزه با 

الب در عنی اصلی انقمکه به اعتقاد من  -ر پایداشناخت به لحاظ بومبرابر و  ای واقعاًبا جامعهجایگزینی آن بود، 

 . رورت تاریخی است، یک ضدهدل میما را شک یهزمان
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