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کتاب  اشکتابکوهی سایتو پژوهشگر جوان مارکسیست اهل ژاپن است و 

یک بار از منظر این ،میراث مارکس یارزیابی دوبارهبحث ارزشمندی است در 

گرا، هویژه آلمانی را که مارکس را پرومتبه کتاب ادعای نویسندگانِ. این تاکوسوسیالیس

کشد. خوانند منصفانه به چالش میصنعتی بر طبیعت می یسلطه یرزمندهتولیدگرا و 

نامد را می «هاموج اول اکوسوسیالیست»چه خود ی کتاب، آنیتو در مقدمهعالوه سابه

ها نظرات قرن نوزدهمی مارکس پیرامون محیط زیست را برای با این اعتقاد که آن

دهد. کسانی مانند آلن لیپز، دانند، مورد انتقاد قرار میاهمیت میامروز ناکافی و بی

 سند است. لیپزدانیل تانورو، جوئل کوول و من. این به نظرم ادعایی ساختگی و بی

شد اما آن سه دیگر خود را مارکسیست  «مارکسیستی پارادایم ذاشتنگ کنار» خواستار

ی طبیعت نظرات مارکس درباره (برخی) انند و اگرچه ممکن است انتقاداتی بردمی

بدانند. چون این موضوع  «اهمیتکم»مالت او را أشود تداشته باشند اما این باعث نمی

 کنیم.جا شروع میاز همینشود پس پیگیری نمیخوبی بهدر کتاب مطرح اما 

های این کتاب این است که مارکس را همچون یک ترین خصیصهیکی از مهم

پارچه از آثار که از ابتدا تا انتها دارای تعلقات جدی محیط زیستی )به باور ساختار یک

کند. یمعرفی نماست برخی( یا تمایالت شدید ضد محیط زیستی )به باور چندی دیگر( 

 یلفهؤکند چندین ماستدالل می ایسایتو به شکل متقاعدکننده گونه کههمان

 ر بسیارتغیی چند ،به همان ترتیبو  دارد، وجود طبیعت بر مارکس تأمالت در پیوستگی

 .مجدد گیریجهت و مهم

 1یدارانهسرمایه «جدایی»ی او، سائل میان پیوستگی اندیشهترین میکی از مهم

طبیعت است. مارکس اعتقاد داشت در جوامع  بهترانسان از زمین یا به عبارت 

 مسألهن ای اوداری شکلی از یگانگی میان تولیدکننده و زمین وجود داشت. پیشاسرمایه

دید که وحدت اصیل میان طبیعت و انسان را که ی کلیدی سوسیالیسم میرا وظیفه

 ،)نفی در نفی( االترولی این بار در سطحی ب ،مجدداًاست ده کرداری تخریب سرمایه

داری را چه در مباحثات ی مارکس به جوامع پیشاسرمایهعالقه نکته. این برقرار کند

                                                      

1 The Capitalist “Separation” 



 ی مبین رحیمیمیشل لووی، ترجمه 2 

هر  اش )فرانز مائورر(،شناسیبا کارل فراس( چه در تحقیقات انسان اش )مثالًاکولوژیکی

 دهد.وضیح میت 2،ناخودآگاههای دو از سوسیالیست

 ورا به 1881ی سال ترین و آخرین اسناد، نامههمچنین مارکس در یکی از مهم

ل توانند به شکمیداری، جوامع مدرن سرمایه وقمع کردنِیمن قلعگوید به می زاسولیچ

ه ک اشاره به این نکته مالکیت و تولید جمعی بازگردد. «باستانیِ»نوع  تری ازمتعالی

ادا تا ، از کانآمریکا رساند چرا که دررا میسایتو بصیرت  ،به دوران ما است مرتبط کامالً

جوامع بومی در خط مقدم مقاومت در برابر تخریب  م[،-پاتاگونیا ]در آمریکای جنوبی

 داری قرار دارند. محیط زیست از سوی سرمایه

بر طبیعت در  مالت مارکسأترین کار سایتو نشان دادن حرکت و تکامل تاما مهم

 (1881) سرمایهاست. تا قبل از او اعتقادات  گیریشکلباز، بازاندیشی و مسیر فراگیری

رد، داری مشاهده کتوان ارزیابی نسبتاً غیرانتقادی ]نزد مارکس[ از پیشرفت سرمایهمی

شود. این از آن یاد می «گراییپرومته» مبهمِایِ اسطوره اصطالحآنچه عمدتاً تحت 

های انقیاد نیرو»مارکس کمونیست جایی که ]حزب[ طور صریح در مانیفست نگرش به

 ندکداری را تجلیل میسرمایه به دستِ «برای زراعتها سرزمینپاکسازی »و « طبیعی

های اقتصادی نوشته(، دست1881لندن ) دفترهایهمچنین در  دیدگاه. این آمده است

که آنها قابل مشاهده است. عجیب های این سالو دیگر نوشته1881 -1881 هایسال

 خود نادیده نقد( را در 1881 -1888) گروندریسهدلیل سایتو بیرسد به نظر می

را در  «داری برای تمدنموریت بزرگ سرمایهأم»گیرد. کتابی که در آن مارکس می

ی خود گرایداری که اسیر زندان محلیرابطه با طبیعت و در ارتباط با جوامع پیشاسرمایه

 کند.اند را تحسین میهمچون بت و پرستش طبیعت

جایی که مارکس با نظرات  رسند.از راه می 1888-1888های تغییرات در سال

 هیدگیتت مربوط به گ، شیمیدان کشاورزی در مورد مسائل و مشکالین لیبجاستوس ف

شود. این و شکاف متابولیکی میان جوامع انسانی و محیط طبیعی آشنا می 1خاک
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خرب از ماهیت م [نسبت به قبلتری ]به ارزیابی بسیار انتقادی شودمی آشنایی منجر

نیز در دو (، و 1881) سرمایهویژه در کشاورزی در جلد اول داری بهپیشرفت سرمایه

با خواندن آثار دیگر دانشمند آلمانی کارل فراس،  1888. پس از سال جلد ناتمام بعدی

زدایی و تغییر اقلیم محلی آشنا مارکس با دیگر موضوعات محیط زیستی مانند جنگل

را  ایهسرمیافت تا جلد دو و سه شود. بنا بر نظر سایتو، اگر مارکس این امکان را میمی

و  ؛کردکید و تمرکز میأبا شدت بیشتری تهای اکولوژیکی خود تکمیل کند بر بحران

 نسبت به وضعیت ناتمام موجود، بهالبته این به طور ضمنی حاکی از آن است که او 

 نداشته است. کافی توجه  یمسائل چنان

ترین اختالف نظر من با سایتو. در چندین قطعه از رسیم به مهمبا این تفاسیر می

 ادتضداری ناپایداری محیط زیستیِ سرمایه»کند برای مارکس کتاب سایتو ادعا می

در مارکس که ؛ یا اینکید از سایتو است(أ، ت142)صفحه  «]درونی[ سیستم است

ز دانست؛ یا ستیمی «داریسرمایه ترین معضلِمهم»های آخر شکاف متابولیکی را سال

 .«داری استی تولید سرمایهتضاد اصلی شیوه»های طبیعی برای مارکس ا محدودیتب

 هایاعم از کتاب مارکس، هاینوشته در ]چطور[ سایتو که کنم می تعجب من

 چنین عباراتی .است برخورده عباراتی های او به چنینها یا دفترنوشتهدست شده،چاپ

ناپایداری در سیستم  یمسأله نوزدهوجود ندارند، فقط به این دلیل خوب که در قرن 

ساز در نیامده سرنوشت یمسألهداری چنان که امروز مطرح است به صورت یک سرمایه

است که زمین وارد عصر اکولوژیکی  1448بود. یا به این دلیل بهتر: که تنها از سال 

شده است. به عالوه به باور من، شکاف متابولیکی یا تضاد  4،نیپوسآنترو ای، عصرتازه

                                                      

 4 Anthropocene برای آغاز یک عصر جدید است. دورانی که سرآغاز تأثیر  غیررسمی پیشنهادی

 را نیاصطالح آنتروپوس .شناختی سیاره استو ساختار زمین اکوسیستم های انسان برفعالیت یعمده

 یدوره کواترنر، جدیدترین برای اشاره به 148۱ یدر اوایل دهه شوروی دانشمندان بارنخستین

کردن دوران برای مشخصبا برداشتی متفاوت این اصطالح  148۱ یدهه . دردکردناستفاده  شناسیزمین

. در دبه کار گرفته شثیر عمیق رفتارهای بشر خصوصاً بر اتمسفر زمین أشناختی جدید ناشی از تزمین

ژئوشیمیایی ی، بیولوژیک و که تحقیقی بود روی آثار جوّ نشریه ساینس ای درمقاله 2۱11سال 

اد کرد. ن پیشنهیعنوان آغاز دوره آنتروپوسقرن بیستم را به یهای یخ، میانههای بشر روی هستهفعالیت
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ر بیش مسألهنیست.  «تضاد سیستم»یا « داریمعضل سرمایه»های طبیعی، با محدودیت

شرایط جاودان »هاست. تضاد ]اصلی[ بین سیستم است و، به قول مارکس، از این

ی فته)بنا به گ. در واقع ی زمینرو شرایط طبیعی حیات انسانی بر کرهاینو از «طبیعی

، عیتواند تحت هر شرایط طبیسرمایه می ،کندمی استداللرکت پل بگونه که آن (سایتو

م تا انقراض کامل حیات به طور دائبه انباشت خود ادامه دهد  شده،تخریبهرچند 

  شود که تمدن بشری از بین رفته باشد.انسان: انباشت سرمایه تنها زمانی ناممکن می

ن برد که به نظر مبه پایان می را خود گیری هوشیارانه کتاببا یک نتیجه سایتو

 کسمار. استباقی مانده  ناتمام یپروژه یک سرمایه بندی مناسبی از موضوع است:جمع

 داری،سرمایه نقد او بر اما. نکرد بینیپیش را امروز دنیای و نداد پاسخ سؤاالت یهمه به

 .کندمی فراهم کنونی محیطی زیست بحران درک برای را مفیدی بسیار نظری مبانی

 

 داریوسرمایهاقلیم منبع: سایت

 

                                                      

تغییرات  18تا قبل از انقالب صنعتی در قرن . جدا قلمداد شود هولوسن ای جدید که باید از دوراندوره

دراز مدت طبیعی مانند تغییر در انرژی تغییرات  یمحیطی ارتباطی به رفتار انسان نداشتند و نتیجه

تخریب محیط  اما با شروع انقالب صنعتی رفتار انسان باعث ،های آتشفشانی بودندخورشیدی یا فعالیت

 مینز یهای انسان باعث شده توانایی کرهآنتروپوسین دورانی است که در آن فعالیت .است شده زیست

 .در معرض خطر قرار گیرد و حفظ تعادل خود بخشی به خودمنظ برای
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