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فاستر که در ای است از مقاله جان بالمیاین نوشته ترجمهمقدمه مترجمان: 
جز ریویو منتشر شده است. در مجله الکترونیک مانتلی ۲۰۱۶اول دسامبر 

مندان به این که امیدواریم با ترجمه این اثر توانسته باشیم توجه عالقهاین
یا « داریدر سرمایه گسست متابولیک» مفاهیمی مانندمطالعاتی را به  حوزه

نزد مارکس جلب کنیم، چیز « وسازانه طبیعت و جامعهتبادل سوخت»
تر مفاهیم و مباحثی که در این طبیعتًا برای فهم دقیق شود گفت.دیگری نمی
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فاستر )با اثر جان بالمیاکولوژی مارکس مقاله آمده است به کتاب مهم 
دهیم؛ کتابی عمیقًا مهم و اثرگذار که تان میبیگی( ارجاعترجمه اکبر معصوم

ویژه مارکس و سپس انگلس و برخی به« بینی اکولوژیکجهان»به واکاوی 
های شاخص جنبش مارکسیستی مثل نیکوالی بوخارین ر از چهرهدیگ
شناسی غذا و تغذیه، اشتهای جامعهتازگی کتابی با عنوان البته به پردازد.می

نوشته جان جرموو، لورن ویلیامز و دیگران با ترجمه هما اجتماعی 
منتشر شناسان( )انتشارات جامعهزاده استاد دانشگاه فردوسی مشهد زنجانی

شده در آن، برانگیز و بر اساس مباحث طرحده است که عمیقًا کتابی توجهش
اش به سازوکارهای تولید و مصرف ویژه به دلیل رویکرد انتقادی؛ بهمهم است

کتابی هم از رابرت آلبریتون )با ترجمه کیانوش . داری متأخردر سرمایه
ن منتشر شده است در انتشارات اخترابگذار آشغال بخورند یاسایی( با عنوان 

 که مباحثی مهمی را با لحنی جدلی در همین حیطه مطرح کرده است. 
هم درباره خود ترجمه بگوییم: مفاهیم متابولیسم و صفت متابولیک  اتی رانک

وساز و دومی به اولی به سوخت ،نقشی اساسی در متن دارند که در فارسی
حفظ  اند. هر دو کلمه در متن وجود دارند و بروسازانه نیز ترجمه شدهسوخت

کید داریم.  هر دو شکل های مستقیم از قول ایم نقلکوشیده کهنکته دیگر اینتأ
های ترجمه فارسی اخذ کنیم. گاهی را از نسخهسرمایه ویژه کتاب ها بهکتاب

ایم و منبع بخش بوده مستقیما از متن فارسی آوردهرضایت که ترجمه فارسی
ایم و گاه که ترجمه فارسی رضایتبخش نبوده، به را در پانوشت ذکر کرده

 ایم. و طبیعتًا به منبع فارسی ارجاع نداده ایمترجمه خودمان کفایت کرده
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گرسنگی، گرسنگی است اما 
گرسنگی ارضاشده با گوشت 

که با چنگال و قاشق ای پخته
شود با آن گرسنگی که خورده می

در آن، گوشت خام با دست و 
شود، ناخن و دندان بلعیده می

 ([۱)مارکس] .فرق دارد

 
بحث این روزها  .شده استداری متأخر بدل غذا به تناقض بنیادی سرمایه

در هر جایی به  1های غذایینظامشناسِی غذا و ی اقتصاد و جامعهدرباره
در وفور  [۲].پردازان مارکسینظریه مهمخورد، البته با مشارکِت چشم می

ای مزمن باقی مانده و امنیت غذایی اکنون گرسنگی مسألهتولیدات غذایی، 
اما با  .ای آزاردهنده برای بسیاری از مردم جهان بدل شده استبه مالحظه

ها با نظام کاالیی ر آنناپذیوجود شدت این مسائل و ارتباط جدایی
جدا از چند ور عمومی وجود دارد که خود مارکس، داری، این باسرمایه

ما از سهمی ناچیز در فهِم ، ی امرار معاش و گرسنگیی کوتاه دربارهجمله
ی نوشته، شناسی غذاجامعهکتاب  ۱۹۹۲ی در مقدمه .غذا داشته است

غذا به خودی »که  آمده استون اوترلو  .که هناستفن منل، آن مورکات، آن
و با طعنه افزوده است که تنها « جلب نکردی مارکس را عالقهچندان خود 
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آمده که « ietD1ی مارکس کلمه هاییکی از نوشته در پانوشِت یک جا در »
  .اشاره دارد [۳]«ای سیاسیآییبه گردهم»آن هم 

بسیار کمتر از دارانه در دوران انقالب صنعتی غذایی سرمایه نظاممطمئنًا 
ی پردازی دربارهرو تازه مارکس و دیگران نظریهیافته بود و ازاینتوسعهدوران ما 

گِر مشتاِق اقتصاد مشاهده چنانوجود مارکس بااین .آن را آغاز کرده بودند
طبیعت و جامعه بود که  )متابولیسم( وسازداری و سوختسیاسِی سرمایه

 .دارددر کارش  مهمو  عجیبشکافی  نشان از ی غذافقداِن تحلیلی درباره
نظاِم  یدربارهنگر و پیچیده را نشان خواهم داد که مارکس درواقع نقدی جزئی

ای که ی نوزدهم یعنی دورهی سدهغذایی صنعتی در بریتانیا در نیمه
خوانده اند، بسط داده  [۴«]کشاورزی دومین انقالب»ها آن را نویستاریخ

نه تنها تولید، توزیع و مصرف غذا را مطالعه کرده بود، بلکه نخستین  .بود
ی «هانظام»بندِی دگرگونی ی صورتمثابه مسئلهها را بهکسی بود که این

ی نظام ای که اکنون به موضوِع مرکزی بحث دربارهغذایی درک کرد ـ ایده
  .ه تبدیل شده استدارانغذایی سرمایه

« ی گذراعالقه»روشن خواهد شد که غذا برای مارکس چیزی بیش از یک 
ی کشاورزی در ی رشدوتوسعههایی را دربارهتوان تحلیلاست: در کارش می

کشاورزی تولید یافت؛ اقلیم و کشِت غذا؛ شیمی خاک؛ گوناگون های شیوه
سازی غذا؛ تولید و آمادهها در فناوری]نقش[ صنعتی؛ شرایط احشام؛ 

های سمی در محصوالت غذایی؛ امنیت غذایی و بسیاری چیزهای افزوده

                                                           
 1 Diet .هم به معنای پرهیز غذایی، رژیم و هم به معنای شورا و نشست است 
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شکلی ای نیستند بلکه بهعالوه بر این، این موضوعات، جنبی و حاشیه .دیگر
  .داری نزد مارکس پیوند دارندتر سرمایهوار با نقِد کلیاندام

های غذایی در متنی نظامجایی که تحلیل مارکس از تولید غذا و از آن
برخی موارد ناتمام و در  ترِ مشخص بسط نیافته است بلکه در این نقد بزرگ

قابل فهم است که چرا بسیاری از شارحان در  ،ادغام شده استمنتشرنشده 
با وجود این، این مسائل در مارکس  .مجموع این جنبه از کاِر او را وا نهاده اند

اش از تاریخ را بر ماتریالیستی او برداشِت زیرا ای نیستند چندان هم حاشیه
اولین »های جسمانی بنا کرده است که به عنوان مثابه هستیها بهمفهوِم انسان

شان را که از شان نیاز دارند ابزارهای امرار معاش«فرِض وجود انسانیپیش
ی دیگر وسایل زندگی شود و به همهها آغاز میغذا، آب، سرپناه و پوشیدنی

اساسًا  هاکار همه»نویسد که میسرمایه در  [۵].تولید کنند یابد،گسترش می
برای ترسیم  .[۶«]است خوراک ]غذا[و تولیِد  [تدارک] معطوف به تصاحب

مصرف غذا داری، از ی سرمایهسازی غذا در جامعهتحلیِل مارکس از کاالیی
روم و در آخر به مسائل بنیادِی زمین و های غذایی پیش مینظامبه تولید و 

هدف در اینجا  .پردازمها و طبیعت میوساِز اجتماعِی انسانسوخت
های ناعقالنی است که صرفًا بر ارزانی غذا و شکل ایچیرهدیدگاِه برانداختن 

کردِن آن با کند و جایگزینی کنونی تمرکز میمصرِف غذا در جامعهشایع 
غذایی متأخر را در شرایِط مادی زیربنایِی  نظامتر است که اندازی ژرفشمچ

ی شدهوساِز بیگانهمثابِه سوختدهد و آن را بهدارانه قرار میتولید سرمایه
  [۷].فهمدطبیعت و جامعه می
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 غذا یشدگکاال

داری کمتر به مصرف ی مصرف غذا در سرمایهدربارههایش مارکس در بحث
اِی اکثریت بزرگ جمعیت، یعنی باالیی و بیشتر به مصرف تغذیه در طبقات

اکنون، درست  .دهدتوجه نشان می ،ی کارگر، چه شهری چه روستاییطبقه
ی کارگِر طبقه (diet) غذایی رژیممانند روزگار مارکس، شناخِت ما از 

شده به دسِت جان های رسمِی گردآوریبررسیناشی از ویکتوریایی مقدمتًا 
بانفوذ های و از چهره1 خبرگانسیمون، کارمند ارشد سالمت پزشکی شورای 

اش سیمون که مارکس بسیار تحسین .در انگلستان استسرشناس پزشکی و 
ی سالمت عمومی در بریتانیا را سامان کند، اولین تحقیقاِت گسترده دربارهمی

ی منبع اصلی شناخِت اپیدمولوژیکال مارکس از طبقه داد و این پژوهش
  .بود ۱۸۶۰کارگر انگلیسی در دهه 
چیزی را که سیمون و ( آن۱۹۸۳)های درخطر زندگیآنتونی وول در کتابش 

شان ی کارگر از مطالعاتی رژیم غذایی طبقهاش در دربارهپزشکی تیم
 فهمیده بودند، توصیف کرد:  

طور در این شهر، کاالهای اساسی، هماندر این کشور، 
اگر فقرای روستایی  ...زمینی و چای بودندنان و سیب

خوردند، فقرای شهری کردند و میر میاها را شکپرنده
های مانده شکمبه، نرمه ساق پا )از گوسالهتههم 

                                                           
1 privy council 
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 ...خوردندزودمتولدشده( و بروکسی )گوسفند بیمار( می
ها بافها و ابریشمکارسوزنسازها، ها، کفشبافجوراب

گرم( گوشت در هفته و کمتر از  ۴۵۳کمتر از یک پوند )
نان،  .خوردندگرم( چربی و روغن می ۳/۲۸یک اونس )

شان در مصرف هفتگی بود که غذای اصلی رژیم غذایی
پوند  ۱۲کار تا بیش از پوند برای زنان سوزن ۸از حدود 

شتر کارگر یا بی ۲۰۰۰برای هر بزرگسال در میان 
 .رسیدای که سیمون بررسی کرده بود، میکشاورزی

بخش بزرگی از کارگران کربوهیدارت و کالری الزم را 
آورند! دکتر پوند نان در روز به دست می ۲اساسًا از 

بوچانان یکی دیگر از اعضای تیم جان سیمون در شورای 
گیرد که خبرگان دپارتمان پزشکی با ناراحتی نتیجه می

شان ی غذایی روزانهوعده ...های بزرگی از مردمهگرو»
  ...«یا چای و نان تشکیل شده بود صرفًا از نان و چای

ور کلی طتوانست بهکل کالری دریافتی می جایی کهتا آن
ی کارگر ویکتوریایی کافی باشد، رژیم غذایی طبقه

سرشار از کربوهیدرات و چربی و دارای مقداری ناچیز 
 Dو  Cویژه ویتامین ها بهپروتئین و مقدار ناچیز ویتامین

شده شدیدًا های غذایی بررسیتاحدی همه رژیم .بود
ها های تازه هستند و پروتئین دریافتی در آنفاقد سبزی
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برای  ...ها بسیار کم استاچیز و مقدار شیر تازه در آنن
ای ده ساله وجود داشت دورهسوم کل جمعیت تقریبًا یک

توانند سهمی در درآمد که در آن دوره کودکان هنوز نمی
ای که باید در خانواده غذا داده خانواده داشته باشند، دوره

ی ساعات کاری این را باید در زمینه .شدندمی
العمری دوران ویکتوریایی، کار فیزیکی اغلب امماد

دشوار و زمان زیاد رفتن به محل کار و برگشتن از آنجا 
دهند که ای مدرن نشان میمطالعات تغذیه .قرار داد

کنند و درگیر چنان مسیری را تا محل کار طی میها جوان
 ۳۷۰۰شوند که ممکن است روزانه به فعال شدیدی می

نیاز داشته باشند ]مقایسه کنید با مصرف کالری یا بیشتر 
های کارگری در کالری برای خانواده ۲۰۹۹ی تنها سرانه»

و این که بدن برای بازیابی سالمت پس از  [دوران حاضر
 [۸].بیماری به حتا کالری بیشتری نیاز دارد

ی کارگر است که ویکتوریایی و تأثیراتش بر طبقهطبقاتی  امی نظدر زمینه
، سرمایهدر  .ی غذا و تغذیه را باید مورد توجه قرار دادمباحثات مارکس درباره

دادن اینکه آورد برای نشانتوسط سیمون و همکارانش را می شدهتنظیمجداول 
با اشاره به اینکه ای ناکافی کارگران در شهرهای صنعتی، دریافت تغذیه

ی از کربوهیدرات را های لنشایر آشکارا مقدار حداقلمستخدمان کارخانه
طور که کارگران بیکار حتا مقداری کمتر دریافت کنند، هماندریافت می
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و هر دو کارگران مشغول کار و بیکار بسیار کمتر از مقدار حداقلی کنند، می
بیش از یک چهارم کاربران ابزار مورد بررسی در  .اندپروتئین دریافت کرده

مقدار هفتگی نان برای هر  .اندنکردهکارخانه در هفته اصاًل شیر دریافت 
 ۵/۱۱زن تا برای زنان سوزن [گرم ۳۵۶۰پوند ] ۸کارگر متغیر است از حدود 

پوند  ۱۰سازها، که تقریبًا برابر با مقدار میانگین کفشبرای  [گرم ۵۱۱۷پوند ]
مقدار میانگین دریافتی گوشت برای هر کارگر،  .شودنان می [گرم ۴۴۵۰]

کارگران  .در هفته بود [گرم ۳۸۶اونس ] ۶/۱۳درست برعکس، تنها 
« غذای کربوهیدراتی»کشاورزی نیز به همین نسبت از حداقل 

)سرشار از پروتئین( « غذای نیتروژنی»ها، دارای انرژی باال( و )کربوهیدرات
رزی در پادشاهی متحد، کارگران از کل کارگران کشاو .محروم بودند

  [۹] .کشاورزی انگلیسی بدترین وضع را داشتند
های کارگران رژیم غذایی بخش بزرگی از خانواده»مارکس نوشت که 

های ناشی از دفع بیماری»تر از حداقل ضروری برای کشاورزی، پایین
که ی مطالعه پژوهشگران سیمون، دکتر ادوارد اسمیت بر پایه .است« قحطی

اِی محکومان را بررسی کرد، مارکس جدولی آماری درباره دریافتی تغذیه
کند، نتایجی که بسیار های کاری گوناگون درست میتغذیه کارگران رشته

از مقدار پروتئین دریافتی  درصد ۶۱آورند: کارگران کشاورزی تنها وحشت
 د معدنی درصد موا ۷۰درصد مواد خوراکی غیرنیتروژنی و  ۷۹محکومان را، 

 .کننداند هر چند بیش از دو برابر آنان کار میها را دریافت کردهدریافتی آن
هایی بسیار مهمی که برای اول بار در دو صفحه نخست مارکس بر یافته
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ها سخن از آن ۱۸۴۶در « المللی کارگرانسخنرانی افتتاحیه انجمن بین»
  [۱۰] .یردگبهره میی برخی از این نتایج گفت، برای ارائه

 در ۱۸۴۵در  .مند بودفردریک انگلس هم به همین اندازه به تغذیه عالقه
ساختگی غذا  کند به کمبوداشاره میی کارگر در انگلستان شرایط طبقه کتاب

اِی کارگران شهری سهم های متورمی که در دریافتی ناچیز تغذیهو قیمت
او با بیماری خنازیر به مثابه  .داشتند، به همراه مسائل آلودگی و فساد غذایی

طور ای که همانای ـ مشاهدههای غذایی و تغذیهای برآمده از کاستیبیماری
مقدم بود بر کشف سل »دهد، شرح میبیماری ثانویه که هووارد ویتزکین در 

کردن شیر به عنوان روشی برای پیشگیری گاوی به عنوان علت آن و پاستوریزه
انگلس بحث کرد از بدشکلی اسکلتی به همراه نرمی  به همین شکل .«از آن

تر از آن کشف پزشکی که بسیار قبلای ها به عنوان یک مشکل تغذیهاستخوان
  [۱۱] .دانستمی Dآن را ناشی از کمبود ویتامین 

انگارانه به مقدار و نوع غذا و مواد غذایی مارکس فرا رفت از نگاه ساده
های مسائلی مانند تنزل ارزش غذایی، افزودهاو همچنین به دریافتی کارگران؛ 
در  تبدیل غذا به کاالها را در چارچوب و همه این پرداختخوراکی و سموم 

« 1تقلبو  غش»ذیل عنوان هایی ی نوزدهم چنین بحثدر سده .گرفتنظر 
که سنتًا معنایی فراتر داشت از معنای امروزش و نه فقط راجع بود به 

                                                           
بها است چه چیزی چون شراب یا چیزی بها در چیزی گرانغَش به معنای آمیختن چیزی کم 1 

داریم. حسن مرتضوی « غش در معامله»مثل طال و نقره. ما امروزه این کلمه را تنها در ترکیب 

 انگلیسی : در متنبریمکار می کند که ما هم همان را بهاز تقلب استفاده می سرمایهدر ترجمه 

adulteration 
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فساد »تر راجع بود به شکلی فریبکارانهکردن چیزی غیر با غذا بلکه بهمخلوط
اینکه مسایل مربوط به  [۱۲«]های تقلبیناشی از افزوده شدن غذاارزشو بی

شود و چرا ـ مسائل بنیادی تحلیل غذایی معاصر ـ در چه چیزی وارد غذا می
ی کارگر در بقهوضعیت طانگلس این مسائل را در  .اینجا پدید آمدند

کند که تقلب فزاینده در غذا جایی که استدالل میپروراند، آنانگلستان 
 [ای از ]مجلهدهد به مقالهاو ارجاع می .معضلی کلیدی در تغذیه بود

ای شد با مادهدهد که شکر اغلب مخلوط میمرکوری که توضیح میلیورپول
شد با خاک و چربی آمیخته میشده از صابون؛ کاکائو شیمیایی گرفته
 [۱۳«]ی حبوباتی پوستهشد با خاکهمخلوط می»گوسفند؛ فلفل 
ارتقا داد کار پیشین انگلس را، هر سرمایه در غذا در  تقلبنقد مارکس به 

که افشا  ،۱۸۶۰ی تر و دانش بهبودیافته دههی اطالعات جزئیچند با ارائه
شد به  کارگران و حتا خورانده میای را که در غذای کاالشدهتقلب کرده بود 

ها مانوفاکتورهای غذایی و فروشندگان مالکان کارخانه .ی متوسطبه طبقه
 ی کارگر از طریق محصوالت غذاییکنندگان طبقهبردند از مصرفبهره می

ها بلکه با افزودن کردن آب به آنسادگی با اضافهدارای ناخالصی ـ نه به
شان و کاستن از ارزش و حتا سمی به محصوالت ترکیبات دروغین، خطرناک

ها و افزایش جویی در هزینهها برای صرفهآن محصوالت، همه این غذایی
ویژه از کار آرتور وجوی این مسأله، مارکس بهره برد بهدر جست .شانفروش

مارکس  .در مواد غذایی تقلبمحقق پیشگام ویکتوریایی درباره  1هیل هاسال

                                                           
1 Arthur hill hassal  
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رتبه دولت مآمور عالی 1هیرمنتره .س.ده کرد از گزارشی از ههمچنین استفا
پادشاهی برای مطالعه درباره وضعیت شاگردان نانوایی، به همان اندازه از دو 

، و ۱۸۷۴و  ۱۸۶۲در مواد غذایی منتشره در  تقلبگزارش پارلمانی درباره 
  [۱۴] .2دان فرانسوی ژان بابتیست آلفونس شوالیهاثر شیمی

شکلی مؤثر اولین کسی بود که از میکروسکوپ بههاسال، پزشک لندنی، 
او پیش از این مشارکتی  .در مواد غذایی استفاده کرد تقلببرای تشخیص 

شده توسط ساکنان آزمایش میکروسکوپی آب استفاده»پیشگامانه داشت در 
انی ای از فضوالت انستوده»که نشان داد  ۱۸۵۰در « ایلندن و مناطق حاشیه

 .«و حیوانی و جانوران میکروسکوپی زنده را در آب نوشیدنی کالنشهر
 .)پدر ای 3تکنیک هاسال بود که به کار گرفته شد توسط دکتر ادوین لنکستر

ِری لنکستر، شاگرد چالز داروین و توماس هنری هاکسلی و دوست مارکس( 
که زمانی در سوهو ـ  ۱۸۵۴طی کندوکاوهایش در دوران شیوع آبله در 

خود  [۱۵] .لنکستر نقشی کلیدی بازی کرد در کشف منشاِء آبِی این بیماری
گیری وبا در هاسال دعوت شد برای ارائه گزارشی به پارلمان درباره همه

های آزمایش میکروسکوپی آب»که به گزارش دراماتیکش درباره  ۱۸۵۴
ن اند( در زماهایی که در کالنشهر استفاده شدهمتفاوت )در اصل آن

های کلیشه تفصیلی از نمونهوهفت که شامل بیست ۱۸۵۴گیری وبا در همه
  .میکروسکوپی از آب مصرفی شهر بود

                                                           
1 H. S. Tremenheer 
2 Jean Baptiste Alphonse Chevallier 
3 Edvin Lankster 
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در مواد غذایی برگشت و با  تقلباش درباره هاسال خیلی زود به مطالعه
شماری از مثاالت رو درباره  2توماس ویکلی 1لنِست [تشویق سردبیر ]مجله

 ۲۵۰۰تحلیلی میکروسکوپی از  ۱۸۵۱-۱۸۵۴در  .این موضوع منتشر کرد
توانست تشخیص دهد هاسال می .نوع نمونه غذا و نوشیدنی آماده کرد

سولفید آلومینیوم را ـ سمی در دوزهای باال، استفاده شده برای سفیدکاری ـ 
ها، و شده و میوههای بطریدر نان، آهن و جیوه را در فلفل، مس را در ترشی

گرفته از هاسال، الهام .های پختهشت، ماهی و سساکسید آهن را در گو
راهنمایی برای مجموعه صفحه با نام  ۱۰۳لنکستر منتشر کرد کتابی در 

در مواد  تقلبدر این کتاب، جزئیاتی را درباره  .غذایی در موزه کنزینگتون
ها ارائه ماده متداول برای تقلب در غذاها و نوشیدنی ۸۰غذایی و فهرستی از 

ماده معدنی، مانند کربنات سرب )یا  ۴۰رست لنکستر شامل بیش از فه .کرد
شده در چای؛ سرب قرمز )یا کرومات سرب سفید( و کربنات مس، استفاده

کار هاسال در  .شده در شکر بودشده در کاکائو؛ گچ استفادهسرب( استفاده
شده در مواد غذایی یا دستورالعمل ساده برای کشف تقلب»یعنی  ۱۸۵۷

که استفاده شد توسط مارکس، راه برد به « کشف تقلب در غذا و دارو
  [۱۶] .در مواد غذایی تقلبتحقیقات پارلمانی گوناگون درباره 

، با هدف کسب ماده یا موادیافزودن از روی قصد »را به مثابه  تقلبهاسال 
ای شکلی که در نگام فروش به آن مواد اشارهاده بهبه یک ممنفعت یا فریب، 

                                                           
1 Lancet 
2 Thomas Wakley 
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کرد که چنین َاعمالی اغلب تحت این عنوان توجیه او اشاره می .«نشود
خواهند، مثاًل در هنگام استفاده از ها را میکنندگان آنشوند که مصرفمی

اطالع عموم به هر حال بی .در غذاهای رنگی« های گوناگونرنگدانه»
تولید شده بودند از برخی از مواد »ها ز این واقعیت که این رنگماندند، امی

در مواد غذایی بر  تقلباثرات »در برآورد  .«شدهبه شدت سمی شناخته
کید می«سالمتی شده آن برخی از سموم فلزپایه استفاده»کرد که ، هاسال، تأ

وه عال .شوندیعنی در بدن ذخیره می« خوانیممی 1چیزی هستند که انباشتی
تر های بزرگها درباره تقلبصلی اینکه گزارشعلت ا»بر این، او نوشته که 

  [۱۷].«بیشتر شده است، میل به بیشترکردن سود است
هر مناو از تره .وجو کردجستدر طبقه  غذایی را چنین تقلبمنشاء مارکس 

روز در گرم نان  ۹۰۷مردم فقیر، کسانی که با »نقل قول کرد درباره تأثیری که 
چهارم از ماده مغذی را، به حال کنند یکدریافت نمیگذراند، می روزگار

ویژه برای فقرا نان به .«شانآور بر سالمتیاند با اثرات زیانخود رها شده
آمیخته بود با سولفید آلومینیوم، صابون، کربنات پتاسیم، گچ، »عمومًا 

چنان که آن .[۱۸«]هاشایر و دیگر ترکیباتی مانند اینی سنگ دربیخاکه
 .تمامًا از نان ثروتمندان متفاوت بود« نان فقرا»کند، مارکس اشاره می

بهترین »های زیرزمینی، درست بر خالف نانی که در «دخمه»تولیدشده در 
خریدند، خیلی بیشتر های نانی را که فقرا میشد، قرصپخته می «هانانوایی

و یختگی با سولفید آلومینیوم آم»در معرض « آردشان»احتمال داشت که 

                                                           
1 cumulative 
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های انقالب صنعتی، بنا به پیش از این در سال [۱۹«]باشد 1خاک استخوانی
شد با تامپسون تاریخدان مارکسیست، تولید نان مشخص می .پی .روایت ای

قرص »سه نوع قرص نان: قرص نان سفید با کیفیتی خوب برای ثروتمندان، 
ای با با کیفیتی متوسط برای طبقه متوسط و قرص نان قهوه« نان خانوار

نان سیاه مظنون بود که بهترین گزینه برای »کیفیتی افتضاح برای فقیران: 
جز بهترین نان که تنها به همه به .«است مهلکهای ردن افزودنیکپنهان

حتا در و بود  [آوررسید، آمیخته ]به مواد زیاندست ثروتمندان می
شد، های باکیفیت هم کیفیت نان و شرایطی که در آن پخته مینانوایی

 گویدطور که مارکس میآن [۲۰].مشکوک بود
ارند، به خوبی ها با تسلطی که بر انجیل دانگلیسی

دار، دانند که انسان اگر بنا به رحمت الهی سرمایهمی
مقدر است ارباب یا صاحب یک شغل تشریفاتی نباشد، 

نان خود را با عرق جبین خویش به دست آورد، اما 
دانست که روزانه ناگزیر بوده همراه با نان خود مقدار نمی

وت و معینی عرق بدن انسان مخلوط با خونابه، تار عنکب
سوسک مرده و خمیر ترش فاسد آلمانی بخورد، بگذریم 

 2[۸].های مطبوع معدنیاز زاج و شن و سایر افزودنی
 

                                                           
 ها که بیشتر شامل فسفات کلسیم استشدن استخوانخاک دارای پسماند ناشی از آهکی 1 

؛ ترجمه حسن مرتضوی، جلد یک، تهران: نشر سرمایه(؛ 13۸۶برگرفته از مارکس، کارل ) 2 

  2۷۹آگه؛ ص 
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کرد که هر و هاسال اشاره میمنجا مارکس بنا بر شناختش از کار ترهدر این
های مصنوعی مانند زاج )سولفید آلومینیوم( و کربنات برخی از این افزودنی

  .شوندهایی که در بدن انباشت میتوانند سمی باشند در اندازهمیپتاسیم 
ها، ها افراد، تار عنکبوتآلودگیهای خطرناک ـ مطمئنًا بسیاری از این تقلب

آمدند از شرایط ناسالمی که در آن، نان سوسک و جوندگان ـ به وجود می
، مارکس «انپخت ن»اش درباره در مطالعه .ویژه برای فقراشد، بهپخته می

کید کرد بر اینکه فرایند کار مجبور می کند کارگران، در این مورد شاگردهای تأ
شان را در ، را که کار را پیش از سحر شروع و نوبت روز هفتگینانوانی

ها بعدازظهر روز بعد تمام کنند، به شکلی که تا پایان هفته آن ۳ساعت 
رشنبه تا روز شنبه عصر بدون بعدازظهر چها ۱۰کردند از متداومًا کار می

بخارات »کردند، پر بودند از ها کار میهای زیرزمینی که در آناتاقک .توقف
رساندند بلکه که نه تنها به کارگران آسیب می« گازهای مهلک»و « 1طاعونی

ی نانوایی طبقه شاگردیک میانگین طول عمر  [۲۲].شدندبه غذا هم وارد می
  .بودسال  ۴۲صرفًا کارگر 

های مارکس دان فرانسوی منبعی دیگر فراهم کرد برای نوشتهکار شوالیه شیمی
موردی  ۶۰۰شوالیه نشان داده بود که برای هر  .درباره تقلب در مواد غذایی

شیوه متفاوت تقلب و  ۳۰یا  ۲۰، ۱۰»که مطالعه کرده بود، به بیان مارکس، 
 .لکه همچنین در دارووجود دارد، نه فقط در خوراکی و نوشیدنی ب« غش

مخلوط  اشدر نوع تقلبی داروی با بیشتری مصرف در آن دوران یعنی تریاک

                                                           
1 pestilential vapors 
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 .بود« آرد گندم، صمغ، خاک رس، شن و مانند آنگل خشخاش، »شد با می
محتوای ناسالم و حتا سمی  [۲۳] .ها هیچ اثری از دارو نبوددر برخی نمونه

ای کلیدی در تحلیل ن مالحظهرژیم غذایی طبقه کارگر ویکتوریایی همچنی
  .غذایی مارکس بود

جور تقلب در غذا در انگلستان ویکتوریایی را این  1وول [.]آنتونی س
 کند: بندی میجمع

ی کارگر مصرف های طبقهبیشتر غذاهایی را که خانواده
 ....شده و مؤثرًا برای سالمتی مضر بودندآلودهکردند، می

کننده شبیه فهرست های مسمومفهرست افزودنی
: بود بدجنسدانی دیوانه و شیمی موجودی انبارِ 

)هر دو  [استریکنین، کوکولوس ایندیکوس ]مرگ ماهی
های رام و آبجو؛ زا هستند( و زاج سبز در نوشیدنیتوهم

شده، شراب های بطریدر ترشیجات، میوهسولفات مس 
ردل و انفیه؛ سولفات و مرباجات؛ کرومات سرب در خ

، [فروسیانید ]آبی پروسیآهن در چای و آبجو؛ فریک
کربنات مس، ت آهک و زردچوبه در چای چینی؛ اسولف

 سولفات جیوه و سفیداب در شکرسولفات سرب، بی
شکلی همه بهقنادی و شکالت؛ سرب در شراب و چدار؛ 

شدند در یک دوره شدند و انباشته میگسترده استفاده می

                                                           
1 Anthony S. Wohl 
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انجامیدند و درواقع اغلب النی به ورم معده مزمن میطو
سرب قرمز  .کردندشکلی مرگبار غذا را مسموم میبه
داد و آرد می پنیر گلوچستراش را به «سالم»رنگ سرخ ته

دادند، و و فلفل قرمز هم ضخامتی پروپیمان به خامه می
شده و بارها و شده، رنگخشک»های چای هم بودند برگ

مدیره هیئت ۱۸۷۷تا اواخر سال  .«شدهبارها بازیافت
 چهارم شیرحکومت محلی فهمید که تقریبًا یک

شده، آب اضافی یا گچ دارد، ده درصد از کل آزمایش
درصد از  ۵۰ها و بیش از ا، هشت درصد از کل نانهکره

های جین دارای مس بودند برای بهترکردن کل نوشیدنی
 [۲۴] .شانرنگ

 
ی استدالل کرد که شرایط غذایی طبقهبا نقل قولی بلند از سیمون، مارکس 

ی فقیران در ای از گرفتارتر فقر بود؛ نشانهکارگر بخشی از دیالکتیک بزرگ
محرومیت از غذا با »طورکه سیمون نوشت، همان .داریایهی سرمجامعه

ترین فقر در رژیم غذایی به عنوان یک قاعده، بزرگ ...شوداکراه تحمل می
 [۲۵].«ها بر آن مقدم شوندرسد که دیگر محرومیتتنها هنگامی فرا می

مارکس را در باب غذا کنار گذاشتند،  2و اوترلو 1تامورک، 1ِمِنلبا وجود آنکه 
تازگی دارد کند که بهرژیم غذایی آشکارا نقشی در تحلیل مارکس بازی می

                                                           
1 Mennell 
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درواقع مسائل مورد توجه مارکس، شامل تغذیه  .شودارج گذاشته می
کارگران، تقلب ناشی از سودجویی و آلودگی غذاها، هنوز برای ما هم امروزه 

ای اضطراری در ایاالت متحده باقی ی مسألهامنیت غذای .مورد توجه اند
متأثر کرده است ـ حدود  ۲۰۱۶میلیون خانوار را در  ۱۵.۸مانده که زندگی 

گیرانه فدرال بوده است که تنها مقررات سخت [۲۶].یکی از هشت خانوار
اما مواد شیمیایی افزوده برای افزایش  .عرضه غذا را نسبتًا ایمن کرده است

اند و سموم موجود در سازی فراگیر باقی ماندههای ذخیرهگیرنگ، مزه یا ویژ
هزار ماده شیمیایی جدید به محیط زیست  ۸۰غذا، ناشی از ورود مقداری از 

همه  [۲۷].است یهم نیستند، نگرانی بزرگ ]طبیعی[ که محصول فرگشت
داری شامل اثراتش بر تولید و مصرف در نسبت با منطق سرمایهاین مسائل 

ی نوزدهم ی سدهها در میانهغذایی که مارکس پیش از این، با آنمواد 
 .شوندبهتر فهمیده می وپنجه نرم کرده است،دست

 
 ییغذا نظام رییتغ
 یک عنوان به معاصر غذایی نظام تحلیل میالدی، ۱۹۸۰ یهده اواخر در

 فیلیپ و  فریدمن هریت کار ویژه به ،برای پژوهش رسمی موضوع
 برخالف[ ۲۸].برآمد جهانی نظام و مارکسیستی هایسنت از مایکل،مک

 یفرایند عنوان به را غذایی هاینظام تاریخ که اصلی جریان هایتحلیل

                                                                                                                   
1 Murcott 
2 Otterloo  
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 از جریان این ،کردندمی تعریف ،مداوم گسترش و توسعه حاِل  در ،خطی
 نابرابر و خاص توزیع اساس بر جهانی، غذایی ی«هانظام» مفهوم روی آغاز،

 ویژگی مظهر غذایی نظام مفهوم رو این از[ ۲۹].داشت تمرکز منابع، و قدرت
نی ازآرایش تاریخِی   و فریدمن .بود مصرف و توزیع مبادله، تولید، های معیَّ

بنا به  که نظامی اول،: داشتند تمرکز غذایی نظام دو روی مایکلمک
 مناطق از واردات به شد،می آغاز میالدی ۱۸۷۰ یدهه شان ازتحلیل

 نشینمستعمره مناطق از دام و غالت وارداِت  به و اروپا به استوایی مستعمراتی
 کشورهای نیازهای به که جهانی نظامی دیگر، عبارت به بود، وابسته

که  غذایی نظام دومین .داشت نظر( متروپل) مستعمره صاحب امپریالیستی
برآمدن  وایاالت متحد  فرهنگی یهسلط برآمدن با دوم جهاني جنگ از پس

 مازاد صادرات ، حولکرد ظهور اما هنوز امپریالیستی پسااستعماری جهانی
شده از تحمیل سبز انقالب همچنین و امریکا از غالت، عمده طور به غذا،

 یهتوسع اهمیت ،آن از گذشته .سامان یافته بود 1کشاورزی تجاریسوی 
 موز،ویژه به گرمسیری، هایمیوه صادرات جهانی، یغذای نظام دومین

 شکالت، برای کاکائو قهوه، ،(برزیل از عمدتاً ) پرتقال آب یهکنستانتر
 دیگری محققان زمان آن از .بود ثروتمند کشورهای به آن مانند و جاتادویه

 در که هستند کنونی، غذایی نظام ،غذایی نظام سومین تعریف برای تالش در
 یهنظری .کنندمی ایفا ایفزاینده نقش نوظهور اقتصادهای و سازیجهانی آن

                                                           
1 Agribusiness  
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 راهی عنوان به هانظریه این از برخی در مارکس یوسازانهسوخت گسست
 [۳۰].است شده گنجانده غذایی هاینظام اختالالت تبیین برای

 انقالب در کشاورزی به شرویکرد ،غذایی نظام تحلیل ضعف بزرگترین
 کالین ،۱۹۹۶ سال در .بود مارکس هایتحلیل به اششامل پاسخ صنعتی،

مرکزیت  نام به اثری مارکسی،ای هپیشین با کانادایی یمحقق ،1دانکن
 نوزدهم قرن اواسط کشاورزِی  که کرد استدالل آن در و کرد منتشر کشاورزی

 شدنصنعتی» حالت در حداکثر یا« )پیشاصنعتی» در ذاِت خود بریتانیا در
 نظام در «متعادل محیطیزیستاز نظر  عصر» یک و ماند باقی«( سبک

 محصول، گردش ایدوره چهار نظام در ریشه که کرد نمایندگی را کشاورزی
 از مارکس انتقادی هایتحلیل دانکن[ ۳۱].داشت نورفولک، به معروف

 فقط مارکس که کرد ادعا و کرد رد قاطعانه را دوره این در بریتانیا کشاورزی
 و خودبسندگی بودن،پیشاصنعتی تشخیص در و بود دیده را آن هایکاستی

 تنها نه ایده این پیشبرد منظور به دانکن .بود ناموفق آن محیطیزیست سرشت
نیز را  معاصر کشاورزی و اقتصادی مورخان کارهای بلکه کرد رد را مارکس

 کنار، کردمی تأیید را مارکس انتقادی دیدگاه زیادی حد تا شاننتایج که
 [ ۳۲].گذاشت

 ،خود دوران در مارکس که کرد آغاز ادعا این با را کتابش دانکن
 طور به او .بود داریسرمایه محیطِی زیست تأثیرات دربارهای «ههشداردهند»

 توسط کهمارکس  سوِی  از «خاک غارت» باور پذیرش که کرد بحث خاص

                                                           
1 Colin Duncan  
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 در و کلی طور به» ،بود شده مطرح لیِبگ فون یوستوس آلمانی، شیمیداِن 
ویژه در انگلستان که به عنوان موردی مهم به ...است دفاع غیرقابل کامالً  واقع

 انگلیسِی  مدل که بود ُمِصر دانکن .«به آن استناد شده استسرمایه در کتاب 
 جدیِد  علمی هایروش یهپای بر نوزدهم، قرن همیان در پیشرفته کشاورزِی 

 هاینظام تمام میان در خطربی مدِل  ترینمحیطیزیست» محصول، برداشِت 
 تعبیر به .«است دیده خود به جهان که بود ایپیشرفته تولیدی کشاورزی

 دوران یا پیشاصنعتی دوران در بریتانیا در پیشرفته کشاورزی ابداعات دانکن،
 ایییشیم مواد و شدنمکانیزه به هاآن چراکه ماند، باقی اولیه شدِن صنعتی

 هایتکنیک هتوسع بر عوض در و داشتند اندکی اتکای مصنوعی
 قابل طور به .داشتند تمرکز( محیطیزیست) شناختیبوم و شناختیزیست

در  بود دوره این در انگلستان کشاورزی از تجلیل دنبال به دانکن ایمالحظه
 غافل ایرلند نشیِن مستعمره کشاورزِی  همچون بریتانیا جزایر دیگر از حالی که

 به واقعی توجه هیچ او .باشند یکدیگر از جدا توانستندمی اینها گرچه شد
 تولید« 1سّری صنعت» ابعادِ  که چیزی و کود هتهی به یا انگلیسی، دام پرورش
توجه بسیار ناچیزی به  دانکن .نداشت ،نامیدمی روغنی هایکنجاله
توانست این داشت ـ دیدگاهی که نمی کشاورزی فناوری نشدمکانیزه

 [۳۳].دگرگونی را به حساب آورددرحالواقعیت 
 نادیده بعدی محققان از سوی راحتیبه مدی،آناکار آشکارا تحلیِل  چنین
 «ِمحیطیزیست خطریبی» خصلِت  درباره دانکن بینش اما .شد گرفته

                                                           
1 crypto-industrial  
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 تحلیلگران سوی از بود، مارکس به او انتقادهای از که انگلستان کشاورزی
 و فریدمن همچون جهانی، نظام پردازاِن نظریه و مارکسی غذایِی  نظام
 سال در فریدمن .است شده پذیرفته ناسنجشگرانه و مشتاقانه مایکل،مک

 به ،«چیست؟ مدرن جهانی نظام اصالً » عنوان زیر اشمقاله در ،۲۰۰۰
 ثابت انگلستان یهپیشرفت کشاورزی» که کندمی استدالل دانکن از پیروی

 محیطیزیست نظر از داریسرمایه کشاورزِی  ...خاص شرایط در که کندمی
ی هپیشرفت کشاورزِی  انرژی، مصرف نظر از که کرد ادعا او .«است پایدار

 داشته وجود کنون تا که گندمی تولید پایدارترین و بیشترین به» انگلستان
 یاهمطالع ،منبعی که برای تأیید این ادعا آورده شده) «است رسیده ،است

 از پیش یعنی بود، میالدی ۱۸۲۰ یهده انگلستاِن  در کشاورزیی درباره
 آنچه که کندمی استدالل فریدمن .(انگلستان در پیشرفته کشاورزی ظهور

 آن درونی محیطِی زیست تناقضات کرد نابود را انگلیسی یهپیشرفت کشاورزی
 آنچه ظهور با همزمان ویژهبه جهانی، بازار در رقابت برای آن تقالی بلکه نبود

 پایانی ساِل  وپنجبیست در شد، شناخته اروپا در بزرگ رکود عنوان به بعدها
به عبارت  قرارگرفتن، «بیگانه هایبومزیست» معرض در .بود نوزدهم قرن

 بازار نظام نفوذ با همراه انگلستان، از خارج هایبومزیست با رقابت ،دیگر
 انواع از استفاده به دیگر ای،حرفه کشاورزاِن » که بود معنی این به جهانی،

 [ ۳۴].«تمایلی نداشتند محیطیزیست خطربی هایترکیب بومِی 
 یهپیشرفت کشاورزی یرهدربا مارکس به دانکن نقدهای ترتیب، همین به

 ادعا نیز هاآن ،پذیرفته شد مایکلمک و اشنایدر میندی از سوی انگلیسی
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 با کشاورزی نوِع  ترینمحیطیزیست و پایدارترین انگلیسی کشاورزی کردند
 شکل به ایدوره چهار چرخش در که است تاریخ طول در باال وریبهره

 اول سال در نورفولک، یهچرخ در .کندمی بازیافت را مغذی مواد مؤثری
 سوم سال در شود،می کاشته شلغم دوم سال در شود،می آورده عمل به گندم

 و شبدر چهارم سال در و شود،می کاشتهـ  تلخه و شبدر کشِت  با همراهـ  جو
 زمستان در دام خوراک شلغم .آیدمی عمل به است، دام خوراک که تلخه

 مایکلمک و اشنایدر .داردمی نگاه ثابت را خاک نیتروژِن  جو و شودمی
 کشاورزی محیطیزیست فکرِی خوش گواهِ  را نورفولک یهچرخ وجود
 .دانستند انگلیسی یهپیشرفت

کنند که استدالل می فریدمن، و دانکن از پیروی به مایکلمک و اشنایدر
 خود زمان در حتی داریسرمایه نظام تحت کشاورزِی  از مارکس هایتحلیل

 خاک مسائل مارکس ها،آن یهگفت به .ندبود شدهتحریف و ناقص هم مارکس
 فرایند یک عنوان به خاک تشکیل فهم در» وبه جای شرایط جهانی گرفته  را

 کردند غفلت واقعیت اینها از با این وجود آن ـ «است نبوده موفق تاریخی
 سایر برخالف و بود خاک تشکیل شناسیزمین دقیق دانشجوی مارکس که

 عنواِن  به هاخاک به کارهایش تمام در اولیه، کالسیک سیاسِی  اقتصادانان
 ارتباِط  مایکلمک و اشنایدر نتیجه در .کندمی اشاره یخیتار محصوالت

 بر کنند؛می رد را 1وسازانهسوخت گسستی مارکس درباره یهنظری تاریخِی 
 کارِ  از اقتباسی که ،وسازانهسوخت گسستی دربارهمارکس  یهنظری اساِس 

                                                           
1 Marx’s theory of metabolic rift 
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 شهرها به فیبراش به مثابه غذا و مواد مغذی از شدهتهی خاِک  ،است لیِبگ
 و موفقیت: »نویسندمی مایکلمک و اشنایدر که گونههمان .یافتمی انتقال

« .کشدمی چالش به را مارکس ...انگلستان محیطِی زیست نسبِی  پایدارِی 
 به را مارکس آنهاطوری که پیش از این دانکن مطرح کرده بود، درست همان

 گسست فرایند یهاولی محرک عنوان به کشاورزی نقش گرفتننادیده»
 بر اشتباهبه مارکس که بودند معتقد و کردند متهم «وسازانهسوخت
 چشمانش و کرده تمرکز مخرب نیروی یک عنوان به کشاورزی شدنصنعتی

 بود صنعت از مستقل کامالً  دوران این در که «کشاورزی مرکزیت» روی را
 [ ۳۵].است بسته

گریزی بزنیم  نورفولکساله چهار یهچرخ به اینجا درارزش این را دارد که 
 محیطِی زیست برتری موردِ  در پیشین ادعاهای بیشترِ ای بود برای چراکه پایه
هم  مشکالتیاین روش با وجود آنکه مزایایی داشت،  .انگلستان کشاورزِی 
 از یکی تنها و نشد گرفته کار به عام طور به هرگز کرد؛ روشی کهایجاد می

 اول، .شدمی استفاده زمان آن در که بود کشاورزی یهچندگان هایروش
 زیادی مقادیر سال چهار از سال دو در فقط( ۱: )روش این مزایای

 هچرخ این( ۲) ،شدمی کشت مزارع در( جو و گندم)در مواردی  محصوالت
 تسهیل را حشرات و هابیماری هرز، هایعلف همچون هاییآفت کنترِل 

 داشت؛می نگاه پایدار را سیستم حبوبات، توسط نیتروژن تثبیت( ۳)، کردمی
 بازده کاهش به منجر دردسترس نیتروژِن  پاییِن  حوسط به معنای دیگر

 ترکیبی نظام یک که است این واقعیت .شدمی دیگر زراعی محصوالت
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 که نظامی از بهتر تواندمی محیطیزیست نظر از ،زراعی-حیوانی محصوالت
 .کند عمل، کندمی کشت]محصول زراعی[  فقط

 مواد همچنان سال چهار از سال دو در( ۱: )دارد نیز اشکاالتی روش این اما
 در البته .شوند جایگزین که است نیاز و شوندمی استخراج مزارع از مغذی
 از هکتار هر درزیادی  مغذی مواد که نیست گونهاین نظامی چنین

 ادرار و کود راه از بیشتر مواد این زیرا شوند، استخراج دامی هایفراورده
 زمین از کشاورزان توسط مواد این اگر و شوندمی منتقل[ زمین به] حیوانات

 مواد فقدان تواندمی توجهی قابل طور به شوند، بازگردانده آن به و گرفته
 افزایش بلکه نبود تداوم و پایداری نظام کل محرک (۲) .کند جبران را مغذی
 قوانین لغو از پس ویژه به نظام،این  ترتیب این به .بود سرمایه انباشت و تولید

 کود باالی جمتحت سیطره ح پیشرفته کشاورزی نظام اینکه از پیش و غالت
 اقتصادی مورخ اوِورتون، مارکطور که همان .عقب نشست قرار گیرد،

 را نظام «خارجی هاینهاده دیگر و شیمیایی کودهای یهتوسع» نوشت:
 انرژیدارای  هاینهاده به» که شد ایجاد کشاورزی نظام یک و کرد تضعیف

 [ ۳۶]«بود وابسته فشرده
 نورفولک هچرخ بارا  نوزدهم قرن یهپیشرفت کشاورزی اینکه جای به واقع، در
 هچرخ باید ،، شناسایی کنیمداشت کاربرد طوالنی مدتی برای این از پیش که

 ایهچرخ نظام در فشرده انرژی وارداتبرای  تزیینی هالی همچون را نورفولک
 .بگیریم نظر در شد، غّله تولید کاهش به منجر نهایت در که محصول،
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 ابداع تریناصلی دهدمی شرح جونز .ال .ای کشاورزی مورخ که گونههمان
  ،«پیشرفته هتغذی» ترشکلی درستبه یا پیشرفته کشاورزی در

 با گسترده مقیاس در دام هتغذی بود، عملکرد شّدت
 و گوشت تولید برایآمده دستبه روغنِی  هایُکنجاله

 کودهای یبازانهودلمصرف دست بعد کود؛
 برای زراعی، هایزمین روی آمدهدستبه کشاورزی

 انبارهای انباشتن و غاّلت تولیدات افزایِش 
 مزارعتر هر چه بزرگ مقیاس .ایعلوفه محصوالت

هر چه  کاربردِی  هبرنام و حاصله هعلوف و کنندهتغذیه
 قابل تولید ،حاصله کود و برای تولید زراعی ترسنگین
 کشت، بعدی دور برایبیشتر  کود وبیشتر  فروش
چرخه » این .بود پیشرفته کشاورزِی  معنای

 ِمچی[ جوزف جان] که بود «یابندهگسترش
 حمایت آن از [پیشرفته کشاورزی مدافع معروفترین]

 [ ۳۷].کرد
 

 واقع، در شد، برچیده غذایی خودکفایِی  مانند چیزهایی ۱۸۴۶ سال از پس
کید  به منجر این و بود غاّلت از بیش لبنیات و گوشت تولید بر زیاد ضمنِی  تأ

 پایدارترِ  زواِل  از نشان و شد ایرلند و اسکاتلند در ویژهبه هاچراگاه افزایش
 مبتنی غذا تولید نظام البته تا زمانی که .داشت گیاهیـ  حیوانی ترکیبی نظام

 مؤثرتری شکل به را مغذی مواد توانستمی نشخوارکننده چهارپایاِن  بر
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 در گوشت تولید بر تمرکزیافته کشاورزی و هاچراگاه رشد، کند بازیافت
 خاک مغذی مواد مشکل برای موقت ُمسِکنتوانست حکم می مواقع بعضی

 چرخش به سمت هنتیجاگر چنین چیزی تنها به عنوان  حتی ،را داشته باشد
 گسست از بزرگی بخش نتیجه، در .بودممکن  غاّلت سایر و گندم واردات

 به غاّلت اصلی صادرکنندگان به سمت مرزها از خارج به بریتانیا متابولیک
که  ـ انتقال یافت متحده ایاالت و روسیه آلمان، کشورهای از یعنیـ  بریتانیا

 و گوسفند روی بریتانیااجازه دادند که  وتهی کردند  مغذی مواد از شانخاک
 [۳۸] .تمرکز کند گاو

 و( دریایی پرندگان هفضل از متشکل کودی) گوانو واردات ۱۸۷۰ هده از
 هکوبید استخواِن ) استخوان واردات که حالی در کرد، کاهش به شروع نیترات

 و روغنی هایکنجاله ،(دارد کاربرد دام خوراک و کود ساختن در که حیوانات
 کاهش .یافت افزایش شّدت به خانگی روغنی هایکنجاله تولید برای بذر

 «طالیی عصر» به معروف دوراِن  طول در نیترات و گوانو واردات به وابستگی
 حال، این با .داشت خانگی غاّلت تولید از انگلستان دورشدننشان از 

 صنعت ورودی عنوان به اصل در که یافت، افزایش استخوان واردات
 ترتیب، همین به .شدشناخته می شیمیایی کود اولین سوپرفسفات،

 پرانرژی وارداتی هتغذی عنوان به فزاینده طور به بذرها و روغنی هایکنجاله
 در[ ۳۹].شد وارد ترغنی کود تولید و رشد محرک منظور به و احشام برای

 بیشتری و بیشتر گندم انگلیس منطق، همان از بخشی اساس بر زمان، همان
 .کردمی وارد کارگر هطبق مصرف برای عمدتاً  را
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 ،۱۸۴۶ سال در غالت قوانین لغو از پس .است روشن تاریخی توالی بنابراین
 بریتانیا داخل در تولیدی گندم سهم قرن پایان در و یافت افزایش گندم واردات

 تا ۱۸۶۱ هایسال از پیش .کاهش یافت درصد ۲۵ از کمتر به درصد ۹۰ از
 بریتانیا گندم واردات کرد،می کار سرمایه روی مارکس که هاییسال ،۱۸۶۷
سرنوشت [ ۴۰].بود یافته افزایش داخلی مصرف از درصد ۴۰ تا تقریباً 

کید کشاورزی انگلستان از پیش رقم خورده بود:  دامداری، روی نامتعادل تأ
 منابع و کود غاّلت، انبوه ورود و مرتع و هاچراگاه به وسیع هایزمینتبدیل 
 که شودمی روشن تاریخچه، این داشتننظردر با .کشور از خارج از انرژی

دربردارنده  تنها نه مایکلمک و اشنایدر دانکن، از سوی مارکس به انتقادها
 از بزرگی پیکره بلکه بود، مارکس هایتحلیل از بزرگی بخش گرفتننادیده

 مفهوم گرچه .ندبود گرفته نادیده هم را بریتانیا کشاورزی تاریخ تحقیقات
 در نوزدهم قرن سوم هسالوپنجبیست در انگلیسی کشاورزی «ِطالیی عصر»

 اینکه از پیش اما بود، متداول نیز بیستم قرن اوایل اقتصادی مورخان کار
 .کردند رد مشخصاً  را ایده این بعدی تحقیقات بنویسد، را کتابش دانکن

خاطر توان به مارکس بهمی غذایی، هاینظام همسئل گرفتِن نادیده از جدا
 غذای تولید «جدید نظام» را آن کهبه اقتصاد سیاسی  مفهوماین  واردکردن

 رواج و غالت قانون لغو با مرتبط که مفهومی نامید،می داریسرمایه صنعتی
 نظام» این او .اعتباری درخور بخشید بود، ۱۸۴۶ سال از بعد آزاد تجارت

 «بریتانیا در زراعی هایزمین از بزرگی بخش» تبدیل در ارتباط با را «جدید
 مدیریت و پرورش توسعه حول غذا تولید «مجدد سازماندهی» با ،داندمی
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 بر کودها شیمی در مرتبط تحوالت و همپای محصول، چرخش و چهارپایان
: شد آشکار ازپیشبیش روند این ،۱۸۵۰ هده هنیم در .حیوانی کود هپای

 از آن درصد ۶۰ و بود وارداتی بریتانیا در مصرفی گندم از درصد ۲۵ حدود
 با ۱۸۴۰ و ۱۸۳۰ هایدهه[ ۴۱].شدمی وارد متحده ایاالت و روسیه آلمان،
 برای کافی کود فقدان از ناشی بحران این بود، همراه خاک باروری بحران

 و بود شهرها به فیبر و غذا عنوان به شدهفرستاده مغذِی  مواد جایگزینی
 هایشکل کنار در رو، این از .بود شده خاک رفتنازدست باعث بنابراین

 ویژگِی  محصول، چرخش نظام و پرورش و کاال موجودِی  مدیریِت  جدید
 و شیمیایی منابعبخشی با  بود؛ کودها تقویت برای زیاد تالش «جدید نظام»

 وارد پرو از که گوانویی .طبیعی کودهای سایر و گوانو واردات با بخشی
 برابر ۳۰ کودها سایر به نسبت بلکه بود فسفات از سرشار تنها نه شدمی

 نظام از بخشی عنوان به حبوبات از استفاده[ ۴۲].داشت نیتروژن بیشتر
 هاریشه و غاّلت برای نیاز مورد نیتروژن از مقداری هتهی به کمدست چرخشی

 .بود کشاورزی در آالتماشین از استفاده افزایش اینها، از فراتر .کرد کمک
کیدهم  مارکس  بریتانیا، جزایر در حتی بریتانیایی، کشاورزی که کردمی تأ

 ایرلند؛ کشاورزی بر انگلیسی کنترل در ویژه به بود، امپریالیستی نظام یک
 عوِض  در و شدمی صادر انگلیس به ایرلند از کود که کردمی اشاره مارکس

 یکـ  آوردنمی دست به چیزی هیچ یا آوردمی دست به اندکی چیز ایرلند آن،
 مارکس، تعبیر به[ ۴۳].نابرابر محیطِی زیست تبادل از ابتدایی شکل

 با اما شد، پیشرفت هدور یک به منجر آغاز در کشاورزی شدِن صنعتی
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 کشاورزی هآیند و بود همراه اقتصادی و محیطیزیست عمیق تناقضات
 .کردمی تهدید را بریتانیا

 کشاورزی جدید نظام در کهرا  اولیه اقتصادی هایپیشرفت مارکس البته
 : نویسدمی سرمایه در که طورهمان .کردنمی انکار ،بود آمدهدستبه پیشرفته

 کشاورزی در گیریچشم هتکان غالت قانون لغو
 مقیاس، ترینگسترده در 1کشیزه .کرد ایجاد انگلستان

 ،علوفه مصنوعی کشت و دام هتغذی جدید هایروش
های جدید در شیوه مکانیکی، کوددهی دستگاه ابداع

 کودهای از استفاده افزایش ،دارهای ُرسکشت زمین
 آالتماشین انواع و بخار ماشین بردن کار به معدنی،

 هایویژگی همه عام، طور به متمرکزتر کشت و جدید
 خاک واقعِی  حاصلخیزِی  ...هستند تاریخی هدور این

 هر در بیشتر گذارِی سرمایه .یافت افزایش سرعت به
کر  الزم شرایط مزارع، از بیشتر مراقبت نتیجه در و آ

 تا ۱۸۴۶ سال از زمان، همان در .بود جدید روش
 [ ۴۴].یافت افزایش کشت زیر مناطق ۱۸۵۶

 
 غذا تولید جدید نظام خطرات و تناقضات نگراِن  عمیقا مارکس وجود، این با

 در( متابولیک گسست مورد در ترکّلی مسائل از فراتر) اصلی همسئل دو .بود

                                                           
 )م(ترجمه شده است. « فاضالب جادیا»اشتباه  به هیسرما یترجمه فارس در 1 
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 و غّله تولید از انگلیسی کشاورزی جهِت  تغییر اول، .بود برجسته مارکس نقد
 مراتع و ایعلوفه محصوالت افزایش سمت به انسان مصرف برای حبوبات

 لبنیات و گوشت تولید روی فزاینده طور به که ایکشاورزی تأمین برای
 کارگر هطبق غذای هتهی برای وضوح به حبوبات و غّله تولید .بود شده متمرکز
 طور به طبقه این ،شد داده شرح این از پیش که گونههمان و گرفتمی صورت

 هلهو در لبنیات، حدودی تا و گوشت تولید کردند؛می زندگی نان با عمده
 وجود تردیدی و شک هیچ زمان، آن در حتی گرچه .بود باال هطبق غذای اول

ـ  لبنیات و گوشت یا غاّلتـ  غذا کّلی تولید در زمین از استفاده که نداشت
 .بود کارآمدتر انسان مصرف برای
 آزار نگران مارکس، اندکرده بحث دیگران و  بیکِول رابرتچنان که آن دوم،

 .بود پرچربی گوشت تولید برای پرورش جدیِد  هایروش با حیوانات
 هاییگونه یافتند، پرورش ترگسترده و بیشتر حجم در گاو و گوسفند هایگونه

 حمل شانبندیاستخوان ساختار به نسبت بیشتری چربی و گوشت حجم که
 مراقب توانندمی سختی به اغلب حیوانات که است حالی در این کردند،می

 ،یافتندمی پرورش گوشت تولید برای که حیواناتی رشد نرخ .باشند خود وزن
 قصابی سال دو از پس سال پنج جای به که گاوهایی و گوسفندان با

 هاگوساله ،لبنیات صنعت تولید افزایش منظور به .گرفت شتاب ،شدندمی
 هدور یک در انگلیسی نر هایگوساله .شدندمی گرفته شیر از موعد از زودتر
 پروار ایفزاینده طور به و شدندمی داشته نگاه محدودیت در کامالً  زمانی

 تغذیه ترکیبی مواد با رشدشان به بخشیدنسرعت منظور به گاوها .شدندمی
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 شدهغنی کود با که بود وارداتی روغنی هایکنجاله شامل مواد این شدند،می
 کشته و رسیدمی بلوغ به که زمانی تا انگلیسی نر هگوسال هر .شدندمی تولید

 [۴۵].کردمی مصرف روغنی هایکنجاله پوند ده حدود روزانه، شدمی
 یابند،می پرورش مراتع در همچنان گوسفندان ،پیشرفته کشاورزی نظام در

 در که دهندمی تشکیل را نورفولک محصول چرخش نظام از ایعمده بخش
 و شبدر) پوششی گیاهان و( ایعلوفه گیاهان و حبوبات) بقوالت مراتع آن

( شوندمی کاشته خاک فرسایش از جلوگیری و زمین پوشش برای که گیاهانی
 از نیتروژن تثبیت با ایاندازه تا بقوالت .شوندمی آیشی هایزمین جایگزین

 هنوز ،نوشتمی مارکس که زمانی در فرایند این) کنندمی غنی را خاک ،هوا
 بیش مراتع رشد ترغیب باعث ،فرایند این حال، این با .(بود نشده درک و فهم

 با بیشتر هازمین روی کار به مشغول جمعیت .شدمی غاّلت تولید از
 هایزمینگسترده  حصارکشی فرایند از بخشیـ  شدند جایگزین گوسفندان

 .انگلیسی جزایر دیگر و انگلستان در زمان آن در اشتراکی
 مطالعاتی کار بر خاص طور به جدید نظام این از مارکس هایتحلیل

 ییروستا اقتصاد عنوان با الورنه، دِ  لیونس فرانسوی، کشاورزی دانشجوی
 مدِل  پروپاقرِص  حامی الورنه .بود متمرکز رلندیا و اسکاتلند س،یانگل

 نورفولک چرخش نظام و لبنیات و گوشت هپای بر انگلیسی هپیشرفت کشاورزی
 و تسریع خوراکی،دام و ایعلوفه محصوالت از استفاده هایروش تمام بود،

 داده شرح الورنه کار در زیاد جزئیات با کردنقصابی و تغذیه پرورش، افزایش
 یهامغالطه عنوانبا  گود والتر کار با همراه را کار این مارکس بود، شده
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 کرد ادعا الورنه .کرد مطالعه دقت با( ۱۸۶۶) یکشاورز و یتجار ،یاسیس
 حیوانات، در چربی و گوشت رشد سرعت چگونگی دادننشان در بیکِول که
 تثبیت وات جیمز و آوکرایت ریچارد سطح در مبتکر یک عنوان به را خود ناِم 

 است، کرده تغییر بریتانیا هجزیر در کشاورزی قطعی طور به .است کرده
 این از بیشتر، و بیشتر تولیِد  هساد فرایند هواسطبه: »نوشت مورد این در الورنه

 دود هایستون بخار موتورهای ...بود خواهد ماشین نوع یک مزرعه هر پس
 [۴۶].«فرستندمی سبز مناظر فراز بر را
 هپیشرفت کشاورزی برتری مورد در الورنه ادعاهای بیشترِ  مارکس وجود، این با

کیدش و خاک هتغذی هدربار الورنه ادعای جمله از .کرد رد را انگلیسی  بر تأ
 در شدید هایناهنجاری به مارکس .لبنیاتی و گوشتی غذای تولید مزایای

 زیاد سطوح و هاگوساله ازشیرگرفتنزود کننده،چاق هتغذی، حیوانات
 و غاّلت تولید دیگر سوی از و بود، نظام این ابتکارات از که هاچراگاه

 فرانسه کردمی استدالل الورنه کهحالی در .کرد توجه مردم هتود برای حبوبات
 روی گوشت تولید به غاّلت تولید از و کند پیروی انگلیسی هنمون از باید

 بر همچنین مارکس .داشت الورنه دیدگاه برخالف دیدگاهی مارکس بیاورد،
کید خارج از فشرده انرژی واردات به انگلیس کشاورزی اتکای  بر و کرد تأ
با  انگلیس هپیشرفت کشاورزی نظام که نشان داد الورنه و گود کار اساس

 مختل را طبیعی روندهای، احشام و دام عایدِی  بازگشت کردن زمانکوتاه
 [۴۷].کندمی
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 مارکس برای انتقادی مسائل از دیگر یکی جدید نظام در حیوانات با رفتار
 انگلستان، شمال در دورهام کوتاهِ شاخ هگون گاوِ » که کرد مشاهده الورنیه .بود
 به رفتن برای که زمانی تا شوندمی نگهداری خفه و محصور هاییاتاقک در

 گاوها تا است شده سوراخ هاییحفره با هااتاقک کف .بشوند آماده کشتارگاه
 اکونومیست همجل ۱۸۵۱ سال در .«کنند تخلیه آن در را شانمدفوع بتوانند
 طویله به طورکامل به تقریباً  را آنها که این و گاوها «غذاییجعبه» مزایای

 همانگونه کرد، زدهبهت را مارکس اینها ههم[ ۴۸].کرد اعالم ،کندمی محدود
 در!« منزجرکننده» هتغذی عنوان زیر اشمنتشرنشده هاییادداشت در که

 شده ساخته حیوانات برای «سلولی زندان نظام» یک که نویسدمی ها،طویله
 : است

 آنجا در و شوندمی متولد هازندان این در حیوانات
 این پرسش .شوند کشته که زمانی تا مانندمی باقی

 شودمی مرتبط پرورشی نظام به نظام این آیا که است
 با غیرطبیعی وضعیت در حیوانات آن در که

 منظور به نارس، و ناقص هاییاستخوان
 از حجمی و گوشت از ایتوده به شانشدنتبدیل
 جدِی  زواِل  به منجر نهایت در که کنندمی رشد چربی
 تا که است درحالی این نه؟ یا شودمی زندگی نیروِی 

 هوای در حیوانات ممکن جای تا ۱۸۴۸ سال از پیش
 [۴۹].شدندمی نگهداری تحرک در و آزاد
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، باشد اقتصادی آنکه از بیشتر کرد، طرح مارکس که گونههمان پرسش، این
کید با داریسرمایه کشاورزِی  و بود محیطیزیست  و کاال ارزش بر تأ
 .باشد داشته آن برای تواندنمی پاسخی هیچ شاابزراگرایانه صرفاً  گیریجهت

 با همدردی برای جایی غذا تولید راستای در مسلط نگرش در همچنین
 یا صرف آالتماشین همچون حیوانات با که جایی نداشت، وجود حیوانات

 [۵۰].شدمی رفتار انسان مصرف برای خام مواد
 به منجر نعتی،ـ ص داریسرمایه کشاورزِی  جدید نظام که کرد اشاره مارکس

 محورگوشت کشاورزی چراکه است، شده زمین از بیشتر مالکیِت  سلِب 
 در اتفاق این .دارد نیاز کمتری کارگران تعداد به محورغاّلت نظام به نسبت
 داد، رخ تریدراماتیک شکل به ۱۸۶۶ و ۱۸۵۵ هایسال بین در ایرلند

 گوسفند و خوک گاو، میلیون یک حدود با ایرلندی نفر ۱،۰۳۲،۶۹۴»
 اشاره نیز اسکاتلند در مشابهی تحوالت به مارکس[ ۵۱].«شدند جایگزین

 ایتعرفه نظام در غاّلت انحصار ایرلند ،غالت قانون لغو از پس[ ۵۲].کرد
 ایرلند مزارع که حالی در دلیل، همین به داد، دست از را انگلیس استعماری

 .شدمی وارد بریتانیا جزایر از خارج از غاّلت ،بودند شدننویرا حال در
 ناگهان او بورژوای همتایان و الورنه که کرد اذعان خشک یلحن با مارکس
 غاّلت کشت برای کردندمی فکر زمانی که ایرلند که بودند کرده کشف

 کرده مقدر سرنوشت معاش، عقل و نگریآینده با واقع در است، مناسب
 این تمام در مارکس نهایِی  نگرانی[ ۵۳].بشود چراگاه به تبدیل که است
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 کشاورزِی  جدید نظام در کارگر هطبق دسترس در غذایی مواد تحوالت،
 .بود شدهصنعتی

 نظام ویژگی اینکه یکی کرد، شناسایی را چیز دو مارکس دیدیم، که طورهمان
 نظام این اینکه دیگر و بود گیرچشم رشد اساساً  پیشرفته کشاورزِی  جدید

 .ُبردمی پیش احتمالی مرگ سمت به را آن که داشت عمیقی درونی تناقضات
 کشاورزی اقتصادِی  مورخان بعدِی  هایتحلیل مارکس فراست و بینش این

 مشابهی نتایج به بعد قرن یک از بیشتر که کسانی کرد، بینیپیش را بریتانیایی
 در بار اولین برای پیشرفته کشاورزی نظام تناقضات که زمانی از .یافتنددست

 انقالب نیدوم عنوان با جستارش در تامپسون .ام .اف توسط ،۱۹۶۸ سال
 در کشاورزی «طالیی عصر» مفهوم مورخان اکثر شد برجسته ،یکشاورز

 .ِجی .ایی که گونههمان .کردند رد نوزدهم قرن سوم هماه سه در را انگلستان
 جلدی چند هدور از( ۱۹۱۴-۱۸۵۰) هفتم بخش ویراستارِ هم کالینز، .تی
 : نوشت ۱۹۹۵ سال در ،ولز و انگلستان یکشاورز خیتار

 تا که کشوری بریتانیا، میالدی، ۱۹۰۰ هده اوایل در
 چهارمسه از بیش بود، خودکفا آن از پیش قرن یک

 مواد از نیمی تقریباً  و نان هتهی برای نیازش مورد غاّلت
 .کردمی وارد خارج از را خود  معتدل غذایی

 مهم هایجنبه از برخی در نوزدهم قرن کشاورزِی 
 در] بزرگ رکود در فقط نه خورد، شکست

 در بلکه ،[اروپا در نوزدهم قرن پایانی ساِل وپنجبیست
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 پیشرفته، کشاورزی دوران .نیز پیشین «طالیی عصر»
 عنوان به[ معمول طور به] ،۱۸۷۳ تا ۱۸۵۰ سال از

 .شدمی تلقی سابقهبی فنی هایپیشرفت از یکی
 رشد نرخ که دهدمی نشان اخیر تحقیقات اکنون اما

 تحت نوزده، قرن دوم ساِل وپنجبیست در کشاورزی
 از بیشتر ایمالحظه قابل شکل به غالت قانون لوای

 طالیی عصر است، بوده قرن سوم ساِل وپنجبیست
 با همراه کشاورزی انقالب دومین که دهدمی نشان

 شروع یک از پس جدیدش علمی کشاورزِی 
 دست از را حرکتش نیروی سرعت به انگیز،شگفت

 ،مشابه است مّلی محاسبات نتایج به روند این .داد
 ساالنه، رشد نرخ میانگین که دهدمی نشان برآورد یک
 ۵/۱ از دهه، دو طی در ،۱۸۵۰ تا ۱۸۳۰ هایسال بین

 یکی است، یافته کاهش درصد ۷/۰ تا ۵/۰ به درصد
 هایسال بین دهدمی نشان نیز تحقیقات از دیگر

 کل درصدی ۲ رشد با مقایسه در ،۱۸۷۳ تا ۱۸۵۶
 ۲/۰ فقط کشاورزی در ساالنه رشد میانگین اقتصاد،

 .است بوده درصد
 دوم ساِل وپنجبیست در قدرتمند عملکرد یک از پس
 گندم تولید سطح ۱۸۵۰ هده اواخر از نوزدهم، قرن

 نیز ۱۸۸۰ تا ۱۸۶۸ هایسال بین بعد و یافت کاهش
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 بخش عملکرد فقط نه داد،ی را نشان میکاهش اندک
 .شد ضعیف هم دامداری بخش عملکرد بلکه زراعی

 که دهدمی نشان کشاورزی اسناد و شواهد واقع، در
 داشته وجود کمی نسبتاً  پیشرفت گوشت تولید در فقط

 بین و سال در درصد یک حالت بهترین در است؛
 درصد تنها ۱۸۶۰ هده اواخر تا ۱۸۵۰ هده اوایل

 ...است داده اختصاص خود به را تولید از ناچیزی
[۵۴ ] 

 
از شروع رکود بزرگ  شیها پمدت ،«یانقالب کشاورز نیدوم» ریتفاس نیبا ا

نرخ  دهدیارائه م نزیکه کال یبر اساس آمار .دیرس انی[ به پا۱۸۷۳]از سال 
 به طور متوسط، حداکثر ۱۸۷۵تا  ۱۸۵۰ یهاسال نیب یرشد کشاورز

  .1درصد در سال بوده است۸/۰
 مارکس تفسیر به انگلستان هپیشرفت کشاورزِی  ناکامِی  مورد در کالینز تفسیر

 رفع در وارداتی، غذایِی  مواد مقادیر رشد وجود با نظام این: داشت شباهت
 سرعت به هکتار، هر در خاک از وریبهره افزایش یعنی انباشت، فرایند نیازِ 

 مواد تولید تغییر[ ۵۵].(گشتمیبر « فناورانه ثبات» به مسئله) شد ناتوان
 گسست دورزدن برای رسیدمی نظر به که گاو، و گوسفند به غاّلت از غذایی

 دیگری جای به را گسست آن فقط واقع در است، گرفته صورت متابولیک
                                                           

که به نظر  بود، شده آورده نزیکال متن از میمستق قول نقل در یسیانگل متن در جمله دو نیا1 

 (ما غلط است. )م



 

Problematicaa.com 
 

 

40 

 را بریتانیا غذایی مواد غاّلت واردات با اکنون که کشورهایی به کرد،می صادر
 جدید اقتصاد از نبود قادر پرانرژی هاینهاده واردات .کردندمی فراهم

 که گونههمان میان، این در .کند محافظت رکود برابر در محورولبنیاتگوشت
 برای باال هایقیمت دواِم  ،غالت قانون لغو وجود با کرد، خاطرنشان مارکس
 در نویسدمی کالینز .آورد ستوه به را کشور اقتصاد ۱۸۵۰ هده همیان در غاّلت

 .شد شایع هایینگرانی «قرن سوم ساِل  وپنجبیست در غذایی امنیت» مورد
 هده از زمانی هر با مقایسه در ،۱۸۵۰ هده همیان در غاّلت هایقیمت»

 هده به نسبت ۱۸۷۰ هده همیان و آغاز در و رسید خود حد باالترین به ،۱۸۱۰
 بازخیزِی  شاهد حقیقتاً  طالیی عصر در ...یافت کاهش اندکی ۱۸۴۰

 همغاز یک بزهکار ایدارودسته ۱۸۵۵ فوریه ماه در .بودیم غذایی هایشورش
 هاییآشوب لیورپول و لندن در آن از پس و کردند غارت را لیورپول در نانوایی

 هنمایند انگلستان هپیشرفت کشاورزی که ادعا این رو، این از[ ۵۶].«شد پا به
 وضعیت دارای جهان، در خودکفایی قّله بلندای بر ،«طالیی عصر» یک

 از دور بسیار ،بود باال وریبهره با کشاورزی صاحب و پایدار محیطیزیست
 .است واقعیت

 
 ییغذا دیتول دیجد نظام و کیمتابول گسست

 خاک، شیمی نتیجه در و خاک همسئل مارکس برای غذا تولید هریش
 کندمی استدالل مارکس .بود دیگر طبیعی علوم و 1ورزیخاک شناسی،زمین

                                                           
 gronomyA 1است شده ترجمه هم یبرزشناس به 
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ین تولید ابزاریک   خاک ازی که «وسایل معاش» با تا حدی تواندمی معَّ
 ورِی بهره ترویج با همزمان داری،سرمایه[ ۵۷].ند، برآورد شودا شده گرفته
 گسست ایجاد باعث نیز خاک مغذِی  مواد غارت با کشاورزی، در بیشتر

 [ ۵۸].شودمی متابولیک
 آرای بررسی و تحلیل در هاچپ برخی که اینجاست در دقیقاً  ضمن، در

 اخیرش کار در اکوسوسیالیست، تانیورو، دانیل .اندشده خطا دچار مارکس
که به  الورنه اظهاراتش با این «آمیزکنایه بسیار» توجهبه دلیل  را مارکس

 ایعلوفه گیاهان رشِد  برای نیاز مورد «اصلی عناصر»معنایی ثانوی، همه 
و  داده قرار انتقاد مورد ،آید دست به «هوا از» گیاهان خود توسط تواندمی

اش به شیمی خاک، در اینجا نرتکب رغم توجه دقیقگفته که مارکس به
 ترجیح برای مارکسبه  عجیبي طرز به تانیورو که خطایي خطایی شده است ـ

 [۵۹].دهدمي نسبت سنتي دانِش  به لیبگ علم
 الورنه، دیدگاه در .بیندازیم هاواقعیت به دقیقی نگاه که است مهم اینجا در

 کهصورتی در شوند،می خاک رفتنتحلیل باعث ایهغل محصوالت فقط
 خودتجدیدپذیر ،کنندمی تغذیه را احشام و دام که ایعلوفه محصوالت

 فقط گیاهان تمام برای تقریباً  که دانیممی ما اکنون حالاین با[ ۶۰].هستند
 معناست بدین این .آیدبه دست می هوا از کهاست   (CO2 طریق از) کربن

 در جز بهـ  شوند گرفته خاک از باید دیگر ضروری شیمیایِی  عنصر شانزده که
 توانندمی که لوبیا و نخودفرنگی یونجه، شبدر، همچون بقوالتی مورد

آن  بیاورند؛ دست به ،است نیازشان مورد غذایی مواد از یکی کهرا  نیتروژن



 

Problematicaa.com 
 

 

42 

 زندگی گیاهان این هریش هایگره در که همزیستی هایباکتریاز طریق  هم
اشکال مورد استفاده  به را آن و گیرندمی َجو از را (N2) نیتروژن گاز کنند،می

 پانزده آوردندستبه برای بقوالت حالاین با .کنندمی تبدیل برای گیاهان
 که گونههمانـ  گیاهان تمام مانند و اند وابسته خاک به دیگر اساسی عنصر

 خاک از را مغذی مواد آنـ  کندمی استدالل لیبگ از پیروی به مارکس
 [۶۱].گیرندمی

 که ایعلوفه/بقوالت صرفاً  نظاِم  یک خاک، شیمی بنیادی وضعیت به توجه با
 مواد استخراج با تواندمی باشد شده سازماندهی نشخوارکنندگان محور بر

 آن به این اما .کند اجتناب خاک غارت از زمین از واحد هر در کمتر مغذی
تواند نمی نظام این زیرا شود،می ایجاد غاّلت واردات به نیاز که معناست

 غذای نوزدهم قرن در که غاّلت تولید در ویژه به و غذا تولید در زیادی زمان
 ایبر مداوم واقعی هایتالش این، بر عالوه .بماند خودکفا ،بود کارگر هطبق

 محورواحشامدام ینظام درون پیشرفته کشاورزی هدور در تولید گسترش
 که زمانی .آوردرا الزم می فشرده انرژی با یکود هاینهادهاستفاده از 

 دیگری، بخش هر همچون شد، تبدیل داریسرمایه بنگاه یک به کشاورزی
 که گونههمان داری،سرمایه .داشت افزوده ارزش و تولید افزایش به مداوم نیاز

کید مارکس  قرار محیطیزیست خودکفای نظام مقابل سوی در کند،می تأ
 .گیردمی

 و کمتر دقت با تر،وسیع یسطح در گرا،چپ غذایِی  نظام پردازاِن نظریه دیگر
 نقد مورد را مارکس  متابولیک گسست هایتحلیل ،هابدون ارجاع به واقعیت
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 میزان که آنجایی از مارکس، تعبیر به: »نویسدمی دانکن .اندداده قرار
 استفاده گوانو کود از ،بود شده کم انگلیس کشتزارهای حاصلخیزی

 شواهد حال،این با .ندارد وجود مارکس نظر این برای شواهدی .کردندمی
 محصول شانزمین از بودند مشتاق انگلیسی کشاورزان که دارد وجود فراوانی
 [۶۲].بودند گوانو متقاضِی  آنها دلیل همین به تنها و« آورند دست به بیشتری

و فقیر  رمقبی اش را نداشت ووضع طبیعی خاک که است این واقعیت اما
 کشتزار، به جنگل تبدیل دنبال به آغازین هایسال در معمول طور به .بود شده
 در شدهانباشته مغذی مواد از بیشتر محصوِل  تولیِد  برای کافی مغذِی  مواد

 ۱۸۴۷ سال در فقر فلسفه کتاب در مارکس .آمدمی دست به خاک
 هایبخش که زمانی از ...بود سال بیست حدود برای فقط این: »نویسدمی

 کردند رها را ِبکر هایزمین شدند؛ پاکسازی انگلستان شرق در ایگسترده
 زیرخاک ترکیِب  و( هوموس) گیاخاک میان رابطه از درستی درک زیرا

 حاصلخیزی بودند «مشتاق» واقعاً  اغلب کشاورزان رو، این از .«نداشتند
 این اینجا در دانکن این، بر عالوه .بازگردانند خود آغازین سطح به را خاک

 انباشت با که است نوشته نظامی هدربار مارکس که گیردمی نادیده را موضوع
 .انجامدمی بحران به توسعه عدم آن در که نظامی شود؛می اداره سرمایه

 اقتصادی، شکست رنج علت به بلکه داشتند تمایل خود تنها نه کشاورزان
 بیشتر خاک از تولید، متوالِی  هچرخ هر در کردمی ایجاب بازار قوانین

 مواد شدید غارت از ناشی متابولیک، گسست یعنی این .کنند استخراج
ـ  داریسرمایه کشاورزِی  در که رکود و رونق هچرخ آغاز و خاک مغذِی 
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 انرژی منابع که بود این نظام اساسِی  منطق[ ۶۳].بود گرفته شکل صنعتی
 انجمن بر کامالً  منطق این .کند جذب اقتصاد از خارج از را بیشتری و بیشتر

 که کرد اعالم ۱۸۲۸ سال در هنگامی که بود، حاکم دونکستر کشاورزی
 آلمانی ذرِت  ُتن ده وارداِت جویی در صرفه آلمانی، استخوان کود ُتن یک»

 [۶۴] .«است
 در و ُتن ۸۸۵۴۰ حدود ،۱۸۵۰-۱۸۴۷ هایسال در انگلستان واقع در

 این کرد، وارد گوانو کود ُتن ۲۰۹۴۶۰ حدود ،۱۸۷۱-۱۸۶۸ هایسال
از  هاستفاد رشد نرخ .است طبیعی کود این استفاده از شدید رشد هدهندنشان
 گفت توانمی همچنین .بود کشاورزی رشد نرخ از باالتر مراتب به گوانو کود

 افزایش مشابه هاینسبت با روغنیدانه هایُکنجاله و استخوان کود وارداِت 
 خاک از مغذی مواد متمرکز استخراج طریق از ضروری رانشی این .یافت

 برای را جهان ما: »کرد تصریح ۱۸۶۶ سال در گود که بود دلیل همین به .بود
  [۶۵].«ایمکرده رو و زیر[ گوانو و] خام هایاستخوان یافتن

 و اشنایدر ادعای باعث چیزی چه که فهمید بتوان دشوار شرایط، این در
 شکل یک انگلیسی هپیشرفت کشاورزی: »که شد مارکس برابر در مایکلمک

 مشاهده که طورهمان .[۶۶«]بود خودتجدیدشونده کشاورزی از پیچیده
 هاینهاده به نیاز که بود نظامی ،این داد، نشان مارکس که گونههمان و کردیم
 نیازی داشت؛ کشور از خارج از وارداتی مواد و کود شکل به عظیم، انرژی

 امر این .کردمی رشد کشاورزی در وریبهره میزان از بیشتری سرعت با که
 و عظیم فزاینده واردات دوراِن  پیشرفته، کشاورزِی  خوِش  دوراِن  در حتی
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 کشاورزی .بود ضروری نیز مردم، هتود اصلی خام هماد گندم، شتابناک
 .شدمی مجهز گوشت تولید برای بیشتر و بیشتر ،«طالیی عصر» در انگلیسی

 بر شدتبه که معنی این به بود، صنعتی غذا تولید جدید نظام مارکس، برای
 ،(فیزیولوژی و شیمی شناسی،خاک مورد این در) کشاورزی در علم کاربرد
 بندیتقسیم یک و ،ایکارخانه تولیداِت  انرژی، هاینهاده از زیاد هاستفاد

 طور به نیز آالتماشین[ ۶۷].کردمی تکیه طبیعت و کار از یافتهتقلیل و ساده
 از آالتماشین این آغاز در کهحالی در :شدند گرفته کار به ایفزاینده

 از استفاده فسیلی، هایسوخت از نه گرفتندمی نیرو مزرعه حیوانات
های استفاده از سوخت کشاورزی محصوالت تولید در بخار موتورهای

 انگلیسی هپیشرفت کشاورزِی  اینکه بر مبنی دانکن ادعای .فسیلی را کلید زد
به همان اندازه معنادار بود که توصیف آن کشاورزی به  بود «پیشاصنعتی»

 [۶۶۸].است خطربی و خودکفا، محیطیزیست ی که از نظرنظام عنوان
 دارد، اشاره متابولیک گسست هدربار مارکس هنظری قدرت به اینها ههم

 هایبحران حتی و در حال دگرگونی غذایی هاینظام هایواقعیت که اینظریه
 در  کاروالن مایکل که گونههمان .گیردمی بر در را متغیرهمواره زیستیمحیط
پردازی نظریه کلید کند،می استدالل یکشاورز و غذا یشناسجامعه کتاب
 «متابولیک گسست تز» ،«غذایی هاینظام محیطِی زیست اثرات» درباره

 :نویسدمی او .است مارکس
 در عمده اختالالت به منجر زمین با مردم ارتباط قطع

 مغذی مواد به شکل شد، خاک مغذِی  مواد هچرخ
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 شهرها، در زیاد خیلی و شهرها هحوم در کم خیلی
 مشکل این «حلراه» و... فضوالت شکل به هم اغلب

های اعمال محدودیت با گسست این آیاچیست؟ ـ 
 شد؟می اصالح کشاورزی اقدامات محیطی برزیست

 مصنوعی کودهای از گسست تشدید حل،راه خیر؛
 هایتنش مدتکوتاه در بود ممکن حلراه آن .بود

 عبارت به ـ گسستاین  هریش به اما کند رفع را خاصی
 هایمحدودیت ای کهشیوه به غذا تولیدبا  دیگر،

 [۶۹].پردازدـ نمی گیردمی نادیده را محیطیزیست
 

 هشدصنعتی بریتانیای در غذا تولید جدید نظام از مارکس هایتحلیل بدینسان
ی شرایط وارسی .کندمی کامل دیالکتیکی دور یک وارد را ما نوزدهم قرن هنیم

 بردنزیرسؤال سمت به را ما شوند،میمغذی غذایی مصرف  موادکه در آن، 
 و خاک همسئل سمت به آنجا از و صنعتی دارِی سرمایه غذای تولید نظام کل

: مارکس تعبیر به .بردمی داریسرمایه هکنندازخودبیگانه اجتماعِی  متابولیسِم 
 تولید اجتماعی فرایند ترکیِب  هدرج و هاتکنیک صرفاً  ...داریسرمایه تولید»
توسعه داده  کارگر و خاک یعنی ثروت اصلی منابع طریق تخریباز  را

 [۷۰] .«است
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 ++++++ارجاعات 
؛ باقر پرهام و احمد تدین؛ جلد گروندریسه(؛ ۱۳۷۸مارکس، کارل )[ ۱]

گه؛ ص    ۱۶اول؛ تهران؛ نشر آ
( با Hungry for Profit) گرسنه علیه سودبرای نمونه به  .[ نک۲]

 Monthlyفاستر و فردریک باتل )جان بالمیویراستاری فرد مگداف، 
Review Press, 2000 ،)کشاورزی و غذا در بحران (Agriculture and 

Food in Crisis( به ویراستاری فرد مگداف و برایان تاکار )Monthly 
Review Press, 2010 شناسی غذا و کشاورزیجامعه(؛ (The 

Sociology of Food and Agriculture مایکا کاروالن ( نوشته
(Routledge, 2012). مقاله فیلیپ  .درباره نظریه رژیم غذایی نک

 A Food Regime) منشاءشناسی رژیم غذایی»مایکل با عنوان مک
Genealogy) » ماره یک سال ، ش۳۶منتشره در مجله مطالعات دهقانی

 Let Them Eat) بگذار آشغال بخورندو کتاب  ۱۶۹تا  ۱۳۹صص  ۲۰۰۹
Junk نوشته رابرت آلبریتون )(Pluto Press, 2009 ) که در فارسی هم با

 .منتشر شده است )نشر اختران( همین عنوان با ترجمه کیانوش یاسایی
شناسی جامعه)ویراستاران(،  اوترلو ون .ه آننکه مورکات، آن منل، استفن[ ۳]

همچنین نگاه  .۲-۱( صص Thousand Oaks, CA: Sage, 1992) غذا
 New)های غذا و تغذیه شناسیجامعهاینتاش، کنید به ویلیام الکس مک

York: Plenum, 1996 ؛ جین دیکسون، ۱( صThe Changing 
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Chicken (Sydney: University of South Wales Press, 2002) ،
  ۱۴ص 

 Economic، منتشره در «دومین انقالب کشاورزی»تامپسون،  .م .[ ف۴]
History Review, n.s. 21, no. 1  ۷۷-۶۲(: صص ۱۹۶۸)آوریل. 

ی هفدهم قرار تامپسون زمان نخستین انقالب کشاورزی را در اواخر سده
ای نورفولک خوانده ی باالی آنچه کاشت گردشی چهارمرحلهنقطهدهد، می
ی نوزدهم شد و دومین انقالب کشاورزی را به عنوان آنچه در میانه سدهمی

منشاء کشاورزی » هولدرنس، .آ .ب .همچنین نک .بیند، میداده استروی 
به  ۱۹۲۰تا  ۱۷۰۰زمین، کار و کشاورزی از در کتاب « با کیفیت باال

(، London: Hambledon, 1991ویراستاری هولدرنس و مایکل ترنر )
  .۱۶۴تا  ۱۴۹صص 

؛ ترجمه ایدئولوژی آلمانی(؛ ۱۳۸۰کارل مارکس و فردریک انگلس )[ ۵]
فراسوی بحث »جوزف فراچیا؛  – ۳۰۳تهران: نشر چشمه؛ ص پرویز بابایی؛ 

ماتریالیسم « واقعیت اولیه»سرشت انسانی: اندام تنانی انسانی در مقام 
؛ صص ۲۰۰۵منتشره در  ۱ام ماتریالیسم تاریخی شماره ۱۳؛ مجلد «تاریخی

۳۳-۶۱ 
ترجمه حسن ؛ سرمایه )نقد اقتصاد سیاسی((؛ ۱۳۹۶[ کارل مارکس )۶]

 ۶۵۹مرتضوی؛ تهران؛ نشر الهیتا؛ ص 
، مارکس مسخره «ی تجارت آزاددرباره مسأله»اش ۱۸۴۸[ در سخنرانی ۷]

خواستند های سیاسی را که میکند آن طرفداران تجارت آزاد و اقتصاددانمی
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 .تقلیل دهند« ارزان غذای»سادگی به نیاز به بهی غذا را ی پیچیدهکل مسأله
 ,New York: International Publishers) فقر فلسفهکارل مارکس؛ 

)انتشارات اهورا( به را آرتین آراکل فقر فلسفه ) ۲۰۶-۲۰۷( صص 1963
 فارسی برگردانده است(

 :Cambridge, MA)های در خطر؛ زندگیوول؛  .[ آنتونی س۸]
Harvard University Press, 1983 ۵۲-۵۰( صص  

[۹ ]Karl Marx,Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 
809–11 

[۱۰ ]Marx,Capital, vol. 1, 834–35;On the First International 
(New York: McGraw-Hill, 1973), 5–7  

 New(؛ )The Second Sickness) بیماری دوم[ هاوارد ویتزکین؛ ۱۱]
York: Free Press, 1983 و  ۶۷( صMarx and Engels,Collected 
Works, vol. 5, 399–400 

[۱۲ ]Oxford English Dictionary, compact ed. (Oxford: 
Oxford University Press, 1971), vol. 1, 33  

[۱۳ ]Marx and Engels,Collected Works, vol. 4, 370  
تر در هنگام به[ مهم است که مارکس مسأله تقلب غذایی را بسیار دقیق۱۴]

دنبال  ۱۸۷۵در سرمایه روزکردن این بخش در نسخه نهایی ویرایش فرانسوی 
درباره تقلب  ۱۸۷۴توان در ارجاع به گزارش پارلمانی این موضوع را می .کرد
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 Marx,Capital, vol. 1, 750; Marx and .غذایی دید
Engels,Collected Works, vol. 19, 253  

 :Bristol, UK) ویکتوریاییهای ارزشانگلیش؛  .[ ماری پ۱۵]
Biopress, 1990 های در زندگیوول؛  .آنتونی س - ۱۲۱، ۱۰۲، ۶۵(؛ ص

  ۵۴-۵۲؛ صص خطر
یا دستورالعمل ساده برای  شدهتقلبات شناسایی[ آرتور هیل هاسال؛ ۱۶]

 ,London: Longman, Brown؛ )کشف تقلب در مواد غذایی و داروها
Green, Longmans and Roberts, 1857 گزارش درباره ؛ ۲۰( ص

هایی که در کالنشهر در اصل آن) های گوناگونآزمایش میکروسکوپی آب
 Report“؛ ضمیمه هشتم؛ ۱۸۵۴شوند( در دوران شیوع وبا در استقاده می

of the Committee for Scientific Inquiries in Relation to the 
Cholera-Epidemic of 1854” (London: Her Majesty’s 

Stationery Office, 1855 ؛ ادوین لنکستر؛ ۵۲۱-۳۸۴( صص
 :London)آوری خوراک در موزه کینگستون جنوبی راهنمایی برای جمع

Her Majesty’s Stationery Office, 1860 ؛ ۱۰۲-۱۰۰( صص
Royal Society of Chemistry  ؛ «مبارزه علیه تقلب غذایی»؛

http://rsc.org, accessed November 7, 2014  
  ۸-۱؛ شدهتقلبات شناسایی[ هاسال؛ ۱۷]
 Marx,Capital, vol. 1, 278شده از هر نقل[ ترمن۱۸]
[۱۹ ]Marx and Engels,Collected Works, vol. 19, 254 
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« ی هجدهمها در سدهاقتصاد اخالقی انگلیسی»تامپسون؛  .پ .[ ای۲۰]
   ۸۱-۸۰( صص ۱۹۷۱) ۵۰شماره گذشته و اکنون در]مجله[  

[۲۱ ]Marx,Capital, vol. 1, 359–61  
[۲۲ ]Marx and Engels,Collected Works, vol. 19, 252–55. 

پژوهش تاریخی مارکس درباره مصرف نان او را راه برد به آزمون اینکه چرا 
او  .ساکنان فرانسه در زمان حاضرکردند از ها نان بیشتری مصرف میرومی

ها و تقلباتی که با فراوری آرد و این را توضیح داد به عنوان نتیجه و پیامد نقص
(؛ ۱۳۷۸مارکس، کارل ) .پخت نان در دوران مدرن همراه شده است

گه؛ ص گروندریسه  – ۴۲۷؛ باقر پرهام و احمد تدین؛ جلد دوم؛ تهران؛ نشر آ
ها و تقلبات نقص]توضیح مترجم: البته در متن فارسی توضیحی درباره  ۴۲۸

این هم نشانی نسخه انگلیسی مورد ارجاع  .در نان در دوران مدرن پیدا نکردم
 [ Marx,Grundrisse, 834–35نویسنده  

[۲۳ ]Marx,Capital, vol. 1, 359, 750; Marx and 
Engels,Collected Works, vol. 19, 254 

  ۵۳-۵۲؛ صص های در خطرزندگیوول؛  .[ آنتونی س۲۴]
[۲۵ ]Simon quoted in Marx,Capital, vol. 1, 811; Simon, 

Public Health Reports, vol. 2, 96–97  
[۲۶ ]World Hunger Education Service, “Hunger in America: 

2016 United States Hunger and Poverty Facts,” 
http://worldhunger.org, accessed October 22, 2016  
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 دارند ازین گراستیزطیمح هر آنچهفاستر؛ [ فرد مگداف و جان بالمی۲۷]
 ,New York: Monthly Review Press؛ )بدانند یدارهیسرما درباره

  ۲۴-۲۳( صص 2011
 سال از کشاورزی و غذا المللیبین هاینظام» فریدمن، هریت [۲۸]

 ،«دهقانی هایانجمن و دهقانان» شانین، تئودور به کنید نگاه ،«۱۸۷۰
کسفورد  فلیپ و فریدمن هریت .۲۷۶-۲۵۸ صص ،۱۹۸۷ ِول،بلک: آ

 Agriculture and state) یدولت نظام و یکشاورز» مایکل،مک
system)»، ه مجل Sociologia Ruralis، ۹۳ صص ،۱۹۸۹ ،۲ هشمار-

۱۱۷. 
 A Food Regime) ییغذا میرژ یشناسسبن» مایکل،مک[ ۲۹]

Genealogy)»، ۱۴۰ ص. 
 Breaking New Ground in Food Regime» کمپل، هیو[ ۳۰]

Theory»، همجل Agriculture and Human Values، ۲۶ هشمار، 
 .۳۱۹-۳۰۹ صص ،۲۰۰۹

 The Centrality of)مرکزیت کشاورزی ، دانکن .ام .ای کالین[ ۳۱]
Agriculture)، صص ،۵۱ ،۱۹۹۶ کویینز،-گیلمک دانشگاه نشر: مونترال 

 کشاورزی نوزدهم، قرن سوم سال وپنجبیست در که دیدگاه این .۶۹-۷۱
 ۱۹۶۰ هده اقتصادی مورخان میان در بود «طالیی عصر» مؤسس انگلیس

 و صنعت هابسبام، .جی .ایی: به کنید نگاه مثال، برای .بود رایج کامالً 
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 این وجود این با .۱۹۹ و ۱۰۶ صص ،۱۹۶۹ پنگوئن،: لندن ،یامپراتور
 .شد رد عمدتاً  ۱۹۸۰ هده تا دیدگاه

 The Second) یکشاورز دوم انقالب تامپسون،: به کنید نگاه[ ۳۲]
Agricultural Revolution)، آیا کشاورزی اواسط  کالینز، .تی .جی .ایی

دوران ویکتوریایی شکست خورد؟؛ محصول، بارآوری و دگرگونی فناورانه در 
 :?Did Mid-Victorian Agriculture Failزراعت سده نوزدهم )

Output, Productivity and Technological Change in 
Nineteenth Century Farming،) همجل ReFRESH 21، 1995، 

 The » کالینز، در «Rural and Agricultural Change» .۸-۵ صص
Agrarian History of England and Wales»، ۱۸۵۰ هفتم، بخش-

 .ایی .۷۸-۷۲ صص ،۲۰۰۰ کمبریج، دانشگاه نشر  :UK کمبریج، ،۱۹۱۴
 The Changing Basis of English Agricultural» جونز، .جی

Prosperity, 1853–1873»، همجل History Review Agricultural، 
 The Origins of» هولدرنس، .ای .بی .۱۹-۱ صص: ۱۹۶۲ ،۱۰ هشمار

High Farming»، ترنر، و هولدرنس در «Land Labourand 
Agriculture»، 1700-1920، کشاورزی: »هولدرنس تعبیر به .۱۵۱ ص 

 تولید فقرات ستون استحکام در و ماند باقی پرخطری کشاورزی پیشرفته،
 The Origins » هولدرنس، ،«خورد شکست بلندمّدت در بریتانیا غاّلت

of High Farming»، ۱۵۱ ص. 
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 ۹۰ و ۷۲ و ۶۹-۶۴ و ۵۴ و ۱۰-۹ صص ،کشاورزیمرکزیت  دانکن،[ ۳۳]
 بود، متکی اونو کوزو ژاپنی مارکسیست کار بر دانکن کتاب .۹۴ و

 هجامع یک برمبنای فقط نه انگلستان پیشرفت کرد ادعا که مارکسیستی
 که داشت فردیمنحصربه کشاورزی بلکه بود استوار خالص داریسرمایه
 اونو، کوزو .داد وفق کنندهخودتنظیم نظام یک همچون نیازهایش با را خودش

 آتالنتیک ،(Principles of Political Economy) یاسیس اقتصاد اصول
 .۱۰۷ و ۱۰۶ صص ،Humanities، 1980 نیوجرسی، هایلندز

 What on Earth Is the Modern World» فریدمن، هریت[ ۳۴]
System?»، همجل  Journal of World-System Research 11، 

 کار به دانکن کار بر عالوه فریدمن .۴۹۱-۴۸۹ صص ،۲۰۰۰ ،۲ هشمار
 اسمیت بیلیس کرد، رجوع نیز اسمیت بیلیس .پی .تی بریتانیایی داِن جغرافی

 در انگلیس شایرویلت در کشاورزی «پیشاصنعتی» نظام ۱۹۸۰ هده اوایل در
 از اما .کرد مطالعه را پیشرفته کشاورزی ظهور از پیش یعنی ،۱۸۲۰ هده

 سوم سال وپنجبیست در کشاورزی وضعیت بررسی مورد همسئل که آنجایی
 با مستقیمی ارتباط مطالعه این نوزدهم، قرن اوایل نه و است نوزدهم قرن

 در و بود نشده آغاز ۱۸۴۰ هده تا گوانو واردات نمونه، برای .ندارد موضوع
 تن ۱۴۰۰ استخوان کود واردات کل ۱۸۲۴-۱۸۲۱ هایسال در که حالی

 افزایش تن ۶۸۳۴۰ به استخوان کود واردات ۱۸۵۸-۱۸۵۴ هایسال در بود،
 مدار» شکستن در تحوالت این کندمی ادعا تامپسون که گونههمان .یافت

 کودهای عظیم واردات واقع، در .بود حیاتی اولیه «کشاورزی نظام هبست
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 همچون تواندمی است کشاورزی تولیدات رشد از بیشتر مراتب به که طبیعی
 گرفته نظر در طبیعی هچرخ در رشد حال در محیطیزیست اختالل تجلی
 The) های کشاورزیاکولوژی نظام اسمیت، بیلیس .پی .تی .بشود

Ecology of Agricultural Systems)، ،کمبریج UK، دانشگاه نشر 
 .۷۵ ص ،نقالب دوم کشاورزیا تامپسون، .۵۵-۳۷ صص ،۱۹۸۲ کمبریج،

 Guano: The Global Metabolic » فاستر، بالمی جان و کالرک برت
Rift and the Fertilizer Trade»، و کالرک برت هورنبورگ، آلف در 

 روتلج، لندن، ،(Ecology and Power) قدرت و یاکولوژ هرمل، ِکِنت
 .۷۵-۷۴ صص ،۲۰۱۲

 Deepening, and» مایکل،مک فیلیپ و اشنایدر میندی[ ۳۵]
Repairing, the Metabolic Rift»، همجل Journal of Peasant 

Studies 37، شدید تفکیک .۴۷۴-۴۶۹ و ۴۶۵ صص ،۲۰۱۰ ،۳ هشمار 
 مرکزیت» عبارت و دارد مرکزیت دانکن کار کل در کشاورزی از صنعت

 دیدگاه این اساس بر .است شده گرفته تفکیک همین بر تاکید از «کشاورزی
 آن جای به و بود خطا کشاورزی در صنعتی اختالل بر مارکس تمرکز

 مستقل از کلی طور به بایستمی انگلیس در نوزدهم قرن هنیم در کشاورزی
 اجازه مایکلمک و اشنایدر به بندیتقسیم این .شدمی دیده صنعت از

 انگلیسی کشاورزی که کنند استدالل فریدمن، از پیروی به ظاهراً  که دهدمی
 اجتماعی لحاظ به» اما بود پایدار محیطیزیست لحاظ به زمان آن در
 اکولوژیکی هایمارکسیست از بسیاری نظر به که دیدگاهی بود، «ثباتبی
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 Deepening, and» مایکل،مک و اشنایدر: به کنید نگاه .بود معنابی و پوچ
Repairing, the Metabolic Rift»، در مارکس مقابل، در .۴۷۴ ص 

 یک به تبدیل ایفزاینده طور به کشاورزی» که کرد استدالل ۱۸۵۹ سال همان
 کارل ،«.گیردمی قرار سرمایه هسلط زیر کامالً  و شودمی صنعت از شاخه

 ،۱۹۷۰ پروگرس، نشر مسکو، ،«سیاسی اقتصاد نقد بر ایمقدمه» مارکس،
 .۲۱۳ ص

–Agricultural Revolution in England 1500» اوورتون، مارک[ ۳۶]
 .۲۰۱۱ فوریه ۱۷ سی،بیبی ،«1850

 The Changing Basis of English Agricultural» جونز،[ ۳۷]
Prosperity»، کالینز، .۱۰۴ ص «Rural and Agricultural 

Change»، مارکس چراکه شناخت،می را مچی مارکس .۹۵-۹۳ صص 
 «Political, Agricultural, and Commercial Fallacies» بیشترِ 
 کشاورزی هایایده و آنها به و بود خوانده را ۱۸۶۶ سال در گود والتر هنوشت

 ,Political» گود، والتر .بود کرده استناد انتقادی شکل به مچی هپیشرفت
Agricultural, and Commercial Fallacies»، استنفورد، ادوارد: لندن 

۱۸۶۶. 
 Feeding the» ریچ، سورن و پرشان گونار کارل ِارجنس، ِمته[ ۳۸]

British»، Economic History Review 61، ص ،۲۰۰۸ ،۱ هشمار 
۱۴۷. 
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 صص ،«The Second Agricultural Revolution» تامپسون،[ ۳۹]
 .۱۴۶ ص ،«Feeding the British» ریچ، و پرشان ِارجنس، .۶۸-۷۴

 .۱۴۶ ص ،«Feeding the British» ریچ، و پرشان ِارجنس،[ ۴۰]
 ،«Dispatches for the New York Tribune» مارکس، کارل[ ۴۱]

 انگلس، فردریش و مارکس کارل .۱۶۹ ص ،۲۰۰۷ پنگوئن، لندن،
«Ireland and the Irish Question»، ،۱۹۷۱ پروگرس، نشر مسکو، 

 غذایی تولید «جدید نظام» مارکس .۴۸۴-۱۴۷ و ۱۳۴-۱۳۳ و ۱۲۶ صص
 .نوشت ۱۸۵۵ سال در تریبوننیویورکروزنامه  برای انگلیسی زبان به را

 که کرد اظهار و کرد طرح نیز ایرلند با رابطه در را جدید نظام بحث مارکس
 شتاب غالت قوانین لغو به ۱۸۴۶-۱۸۴۵ هایسال در زدهآفت زمینیسیب

 انگلیس، در ۱۸۴۶ سال از بعد جدید نظام ظهور رو این از و بخشید
 کاهش با هاچراگاه افزایش و غالت قوانین لغو ارتباط .بود ایرلند و اسکاتلند

 در عمده تغییر مارکس است، واضح ایغّله محصوالت یعنی غذا تولید
 را التزایددایم محورگوشت تولیدی نظام یک راستای در بریتانیایی کشاورزی

 اصلی ِتم یک همچون زودی به که سراسری و جامع هشدصنعتی کشاورزی با
 السال، فردیناند به مارکس هنام در موضوع این .داد پیوند کرد خواهد ظهور

 تأیید است، شده نوشته تریبوننیویورک مقاله روزنامه از قبل روز چند که
 قانون لغو ارتباط هدربار مشابهی مشاهداتبه  مارکس نامه این در شود،می

 افزایش و ایرلند و اسکاتلند در چراگاه افزایش و غّله تولید کاهش با غالت
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 ،۳۹ ج ،«آثار مجموعه» انگلس، و مارکس .کنداشاره می گندم واردات
 .۵۱۴-۵۱۱ صص

 انتشارات: مسکو ،۲ بخش ،«اضافی ارزش هاینظریه» مارکس، کارل[ ۴۲]
 آر دیوید .۳۴۸ ص ،۱ج ،«سرمایه» .۱۵۹ ص ،۱۹۶۸ پروگرس،

 نشر: برکلی ،«Dirt: The Erosion of Civilizations» گومری،مونت
 .۱۸۵ و ۱۸۴ صص ،۲۰۱۲ کالیفرنیا، دانشگاه

 .۸۶۰ ص Marx,Capital, vol. 1 .۹۰ ص اول، المللبین مارکس،[ ۴۳]
[۴۴ ]Marx,Capital, vol. 1، ۸۳۳-۸۳۱ صص. 
 Theاسکاتلند و ایرلند )اقتصاد روستایی انگلیس، الورنه، دِ  لیونس[ ۴۵]

Rural Economy of England, Scotland, and Ireland ،)لندن :
 High» .۱۹۶ و ۱۸۷-۱۸۴ و ۵۱-۳۴ و ۲۵-۱۳ صص ،۱۸۵۵ ول،بلک

Farming in Norfolk»، ۵۱۱ ص ،۱۸۵۱ می ۱۱ اکونومیست، همجل. 
 خاستگاه در داروین چارلز توسط گوسفند پرورش در بیکول هایآزمایش

 رونوشت ،۱۹۶۴ هاروارد، دانشگاه انتشارات: ماساچوست کمبریج ،هاگونه
 .است شده داده شرح نیز ،۳۶ ص اول، چاپ

 .۱۹۶ و ۱۹ ص، اسکاتلند و ایرلنداقتصاد روستایی انگلیس، الورنه،[ ۴۶]
 .۳۱۵-۳۱۳ صص ،۱۹۷۸ پنگوئن،: لندندو  جلد ،سرمایهمارکس،  [۴۷]

 .۱۸۷-۱۸۴ صص ،اسکاتلند و ایرلنداقتصاد روستایی انگلیس، الورنه،
48. «High Farming in Norfolk»، ۵۱۱ ص. 
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 به .۳۳۶ و ۱۰۶ صص ،B، انگلس-مارکس آرشیوهای مارکس، کارل[ ۴۹]
 Why Ecosocialism Needs Marx»، Monthly» سایتو، کوهه از نقل

Review 68، هولدرنس،: ببینید همچنین .۶۲ ص ،۲۰۱۶ نوامبر ،۶ هشمار 
«The Origins of High Farming»، ۱۶۱ و ۱۶۰ صص. 

 در که -«broilers» و «meat birds»-امروزی کبابی هایجوجه[ ۵۰]
 چهل تا که صورتی در رسند،می بازار پوندی پنج وزن به هفته پنج زمان مدت
 .برسند بازار پوندی چهار وزن به هاجوجه تا بود الزم زمان هفته ده پیش سال

 و وزن آورندستبهسریع منظور به هاجوجه خاص پرورش با حال، این با
 و پنجره بدون بزرگ هایاتاق در جوجه هزاران چپاندن با و بزرگ هایسینه

 صورت کار این هاجوجه به هابیوتیکآنتی با پرانرژی غذای خوراندن
 هایشرکت برای کارگری به ما معاصر نظام در «farmer» ماکیان .گیردمی

 » :به کنید نگاه .است شده تبدیل «پروتئین» هیکپارچ و بزرگ سهامی
Modern Meat Chicken Industry»، Penn State Extension, 

http://extension.psu.edu،  ۲۵ گسست تحلیل هدربار .۲۰۱۶ نوامبر 
 رایان: به کنید نگاه امروز کشاورزی و دامداری تجارت در متابولیک

 ،«The Metabolic Rift of Livestock Agribusiness » گاندرسون،
 صص ،۲۰۱۱ ،۴ هشمار ،Organization and Environment 24  همجل

 The Maturing of Capitalist» لوونتن، ریچارد .۴۰۴-۴۲۲
Agriculture: Farmer as Proletarian»، باتل، و فاستر و مگداف در « 

Hungry for Profit»، ۱۰۶-۹۳ صص. 
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 صص ،«Ireland and the Irish Question» انگلس، و مارکس[ ۵۱]
 در چه بریتانیایی، استعماری کشاورزی که کرد استدالل مارکس .۱۲۱-۱۲۲

 هند در ...انگلیسی» .کرد بدتر را مسائل وضوح به هند چه ایرلند با ارتباط
 و شمار و کند تخریب را بومی کشاورزی که است شده موفق فقط ...شرقی
 Letter to Vera » مارکس، کارل ،«.بدهد افزایش را گرسنگی شّدت

Zasulich»، شانین، تئودور در سوم، نویسپیش «Late Marx and the 
Russian Road»، ،نشر نیویورکMonthly Review، 1983، ۱۲۱ ص. 

 ,Marx ،۵۱۲ ص ،۳۹ ج ،انگلس و مارکس آثار مجموعه[ ۵۲]
Dispatches for the New York Tribune ، ۱۱۹-۱۱۳ صص. 

[۵۳ ]Marx,Capital, vol. 1، ۸۷۰ ص. 
آیا کشاورزی اواسط دوران ویکتوریایی شکست خورد؟،  کالینز،[ ۵۴]

«Rural and Agricultural Change»، ۷۸-۷۲ صص. 
 آیا کشاورزی اواسط دوران ویکتوریایی شکست خورد؟ کالینز،[ ۵۵]
 ،«Food Supplies and Food Policy» کالینز، .تی .جی .ایی[ ۵۶]

 ،«The Agrarian History of England and Wales » کالینز، ویرایش
 صص ،«Marx, Dispatches for the New York Tribune» ؛۳۴ ص

 به آنکه از بیشتر پیشرفته کشاورزی موفقیت: »گویدمی کالینز .۱۶۶-۱۶۹
 مرهوِن  مراتب به باشد، مربوط بیوتکنولوژی وریبهره در پیشرفت یا برتر تولید

 ص ،«Rural and Agricultural Change» کالینز،« .باالست هایقیمت
۱۲۷. 
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[۵۷ ]Marx,Capital, vol. 1، و ۹۰۴ صص ،۳ ج ،سرمایه ؛۹۰۸ ص 
۹۰۹. 

 Marx’s Theory of Metabolic» فاستر، بالمی جان: به کنید نگاه[ ۵۸]
Rift»، همجل  American Journal of Sociology 105، ۲ هشمار، 
 .۴۰۵-۳۶۶ صص ،۱۹۹۹

 A Plea for the Ecological Reconstruction» تانیورو، دانیل[ ۵۹]
of Marxism»، نوامبر ۱۰ لندن، تاریخی، ماتریالیسم کنفرانس در شدهارائه 

۲۰۱۲، http://www.europe-solidaire.org/ 
 ج ،«سرمایه» مارکس، .۵۱ ص ،«The Rural Economy» الورنه،[ ۶۰]

 .۷۶۹ و ۷۶۸ صص ،۳
 Marx and the» بورکت، پل و فاستر بالمی جان در را مبحث این[ ۶۱]

Earth»، فرد همکاری با ،۳۰-۲۷ صص ،۲۰۱۷ مارکت،هی: شیکاگو 
 .ببینید مگداف

 این در دانکن عجیبی طور به .۱۸۸ ص ،مرکزیت کشاورزی دانکن،[ ۶۲]
 کمک اب پیشرفته کشاورزی مخالف، تجربی شواهد تمام باوجود پاراگراف

 تقویت برای ظاهر در .کندمی توصیف «ابرمولد» عنوان )چلغوز( را با گوانو
 کشاورزی است معتقد که کندمی اشاره تامپسون به ،مارکس به نقدهایش
 «احیاگر-خود» استخراِج  قابِل  صنعت یک نوزدهم قرن اوایل در انگلیسی

 همان در تامپسون که اینکته گیرد،می نادیده را تریمهم هنکت دانکن اما .بود
 «طالیی عصر» اصطالح بهدر  انگلیسی کشاورزی: آوردمی جمله
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 یا صنعتی« مانوفاکتوری»بر بنیادی ( نوزدهم قرن سوم سال وپنجبیست)
 استخوان، کود عظیم واردات نیازمند و نبود خودکفا و بود شده سازماندهی

طور که این، همان .بود مرزها از خارج از نیغرودانه هایکنجاله و گوانو
 بیشتر مارکس که همان بود،« انقالب کشاورزی دومذات »تامپسون نوشت، 

 ،انقالب دوم کشاورزی تامپسون،: به کنید نگاه .بود گفته پیش قرن یک از
 .۶۴ ص

 Letters onهایی درباره کشاورزی مدرن )نامه لیِبگ، فون یوستوس[ ۶۳]
Modern Agriculture)، ،۱۷۵ صص ،۱۸۵۹ مابرتی، و والتون لندن-

 فاستر، بالمی جان .۱۶۲ ص ،فلسفه فقر مارکس، .۲۲۰ و ۱۸۳ و ۱۷۸
 صص ،Monthly Review، 2000 نشر نیویورک،، مارکس یاکولوژ

 به کرد، توصیف تدریجی روند یک را خاک غارت مارکس .۱۴۹-۱۶۳
 به مارکس .شدمی دنبال کشورها دیگر مغذی مواد غارتبا  وقتی خصوص

 موارد برای را  (exhaustion) خاک «فرسودگی» اصطالح کلی طور
: به کنید نگاهد .بردمی کار به ردابرده همتحد ایالت جنوب همچون شدیدی

Marx,Capital, vol. 3 ۷۵۶ ص. 
انقالب دوم  تامپسون، در را دونکستر کشاورزی انجمن قول نقل[ ۶۴]

 .ببینید ۶۹ ص ،کشاورزی
 ,Political » گود، .۷۴ و ۷۳ صص، انقالب دوم کشاورزی تامپسون،[ ۶۵]

Agricultural, and Commercial Fallacies»، ۳۶۸ ص. 
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 Deepening, and Repairing, the» مایکل،مک و اشنایدر[ ۶۶]
Metabolic Rift»، ۴۷۲ ص. 

 ،«Perspectives on Technology» روزنبرگ، نیتن: به کنید نگاه[ ۶۷]
 مارکس، .۱۳۶ ص ،۱۹۷۶ کمبریج، دانشگاه انتشارات ،UK کمبریج،

 نگاه پیشرفته کشاورزی در واردات شّدت هدربار .۸۹۴ ص ،۳ ج ،«سرمایه»
 و ۱۵۰ صص ،«The Origins of High» Farming هولدرنس،: به کنید
۱۵۱. 

 .۶۹ و ۶۵ صص ،«The Centrality of Agriculture» دانکن،[ ۶۸]
 انگلیسی هپیشرفت کشاورزی از انتقاد در مارکس که کندمی استدالل دانکن
 .۷۲ ص همان، بود، شده گمراه «بورژوا هایرادیکال» توسط

 صص ،«The Sociology of Food and Agriculture» کارولن،[ ۶۹]
۲۴۹-۲۵۰. 

[۷۰ ] Marx,Capital, vol. 1 ۶۳۸ ص. 
 


