
مارکس، محیط زیست و سوسیالیسم سبز

کاظم علمداری

 برگرفته از تریبون زمانه

رشد جمعیت، گسترش بی رویه صنایع آالینده، رقابت های فرساینده ی اقتصادی، سیاسی و نظامی در غرب و شرق، و ولع

سیری ناپذیر انسان در بهره کشی از طبیعت، موجب تخریب روزافزون محیط زیست شده و زیست جمعی انسان ها را عمالً با

مخاطره روبرو می کند. در گذشته، به ویژه در میان مخالفان نظام سرمایه داری، تصور براین بود که آن بالیی که بر سر

محیط زیست آمده ناشی از بهره کشی از انسان و طبیعت، رقابت های خشن و نامحدود درون این نظام است. با این حال،

آشکارشدن واقعیت های فاجعه بار تخریب زیست محیطی در کشورهای سوسیالیستی سابق نشان داد که نابه سامانی زیست محیطی

صرفاً محدود به مناسبات سرمایه داری نیست بلکه بخش بزرگی ازآن ناشی از رشد روزافزون صنایع غیراستاندارد، بهره

کشی غیرقابل جبران از طبیعت، تولید گازهای گل خانه ای و آلوده سازی رودخانه ها، مصرف بی رویه و نسنجیده منابع طبیعی

به ویژه آب، رقابت های سیاسی و اقتصادی، ملی و فراملی، کمبود آگاهی اجتماعی، و بی توجهی به پی آمدهای فاجعه بار آن،

بوده است.

تخریب همه جانبه ی زیست محیطی در کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق سبب شد برخی از منتقدان، آن را به پایه گذاران

سوسیالیسم به ویژه نگاه مارکس و انگلس به اهمیت پیشرفت اقتصادی و سلطه ی انسان بر طبیعت نسبت بدهند. با توجه به این

واقعیت هدف متقدم این مقاله، مطالعه  و بررسی این ادعا است. متأسفانه فاجعه ی زیست محیطی در اغلب کشورهای غرب و

شرق، فقیر، و ثروتمند نیز گسترده شده است. به همین سبب، هدف دوم، بررسی دالیل این رخداد ناگوار است. هدف سوم،

تمرکز روی ابعاد و دالیل فاجعۀ زیست محیطی در شوروی است.

تولید برای بازدهی بیش تر و به چنگ آوردِن هرچه سریع تر محصول، با استفاده از امکانات شیمیایی و صنعتی موجب از دست

طبعاً آلوده سازی شیمیای خاک نیز موجب آلوده گی بیشترمحیط زیست و از دست رفتن همآهنگی. رفتن باروری خاک می شود

تخریب طبیعت برای ایجاد فرصت های بیش تر و سریع تر چه بسا به. خواهد شد( اکوسیستم)زیست محیطی و تعادل طبیعت 

گسترش اهداف کوتاه مدت کمک کند اما پیشرفت و توسعه براساس این سیاست، می تواند طبیعت و زندگی انسان را به

صنایع دودزا و کثیف، جنگ، فقر، نژادپرستی، بی عدالتی، گسترش صنایع نظامی و اتمی، استفاده ی گسترده. مخاطره بیاندازد

و هولناک از سوخت های فسیلی، استفاده ی بی رویه از فرآورده های پتروشیمی از جمله پالستیک، سطح پایین دانش علمی و

زیرا طبیعت سیستمی است دایره وار که در آن، همه. فرهنگی همه و همه به تخریب طبیعت و اکوسیستم انجامیده است

.انسان نیز بخشی فعال از این چرخه است. موجودات درگردشی ارگانیک چه از راه سازندگی و چه تخریب، بازیافت می شوند

بنابراین تخریب طبیعت، به تخریب انسان نیز می انجامد؛ و به دلیل آلوده گی های دیرپای محیط زیست و گرمایش زمین که از

به همین دلیل راه حل نیز بیش از آن. مرز و محدوده ی کشوری و منطقه ای فراتر رفته، این خطر اکنون ابعاد جهانی یافته است

که در سیستم اقتصادی سرمایه داری و یا سوسیالیسم محدود باشد به آینده نگری و تعهد اخالقی بشر، دانش و آگاهی او،
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متابولیسم انسان با»توسعه ی پایدار و متوازن، و نیز به مبادالت مادی و انرژی میان جامعه انسانی و دنیای طبیعی، یعنی 

.گره خورده است« طبیعت

نظرات مارکس و انگلس در باره اکوسیستم

نظرات کارل مارکس و فردریک انگلس در باره یگانگی انسان و طبیعت، و ضرورت های زیست محیطی، کم تر شناخته

:به درستی می نویسد« اتحاد سوسیالیست های استرالیا»عضو ( Simon Butler)آن طور که سیمون باتلر. شده اند

مارکس یک رویکرد منسجم به محیط زیست داشت، که بر شرایط تاریخی و تکامل طبیعی جامعه انسانی و طبیعت استوار• 

«.شکاف متابولیکی»و ( تِِردمیل تولید« )تسمه تولید: »دو ِویژه گی برجسته دیدگاه اکولوژیک مارکس عبارت بودند از. بود

تردمیل تولید اشاره به انگیزه ی سرمایه برای گسترش نامحدود تولید کاالاست، تالش بی وقفه برای افزایش سود، بدون در

[۲.]نظرگرفتن محدودیت های طبیعی محیط زیست

در مناسبات متابولیستی مارکس، یا فرایند متقابل دگرگشت، انسان و طبیعت در یک کلیت به هم پیوسته، تعریف می شوند، که• 

.این رابطه نه مکانیکی، بلکه ارگانیک است. ادامه ی حیات یک بخش، وابسته به حضور بخش دیگر است

گفته می شود،« شکاف متابولیک»که به اختصار « اجتماعی( متابولیسم)شکاف غیرقابل جبران در فرایند متقابل دگرگشت »

منظور از شکاف[ ۳.]مفهوم کلیدی برای شناخت نظر مارکس در باره بحران زیست محیطی در مناسبات سرمایه داری است

توضیح« ماتریالیسم و طبیعت: اکولوژی مارکس» متابولیکی و یا دگرگشت اجتماعی که جان بالمی فاستر در کتاب خود، 

داده است مجموعه ای از فعل و انفعاالت مواد و انرژی و تبادل پیچیده و پویا بین انسان و طبیعت است که برای تولید جریان

زیرا انسان بخشی از. است« بیگانگی انسان از طبیعت»برای حفظ محیط زیست، نیاز به رابطه ای فارغ از [ ۴.]می یابد

مارکس توضیح می دهد که رابطه ای دیالکتیکی. بیگانگی انسان از طبیعت به بیگانگی انسان از خود می انجامد. طبیعت است

به دلیل همین رابطه، تغییرات در طبیعت به تغییرات در جامعه می انجامد و. میان جامعه انسانی و طبیعت وجود دارد

:مارکس می افزاید. برعکس، تخریب طبیعت به تخریب جامعه و زندگی انسان

درمرحله ی نخست، کار عبارت از پروسه ای است بین انسان و طبیعت، پروسه  ای که طی آن انسان فعالیت خویش را واسطه ی

انسان خود در برابر مواد طبیعت. تبادل مواد بین خود و طبیعت قرار می دهد، آن را منظم می کند و تحت نظارت می گیرد

وی قوای طبیعی ای را که در کالبد خود دارد، بازوها، پاها، سر ودستش را به حرکت. مانند یک نیروی طبیعی قرار می گیرد

در حالی که وی با این. در می آورد تا مواد طبیعی را به صورتی که برای زندگی اش قابل استفاده باشد تحت اختیار درآورد

حرکت روی طبیعت خارج از خود نیز تأثیر می گذارد و آن را دگرگون می سازد، در عین حال که طبیعت ویژه ی خویش را نیز

[۵.]تغییر می دهد

یکی خواست آزادشدن از جبر و محدودیت های طبیعت، و یا غلبه بر. رابطه انسان با طبیعت به دو شکل، محقق می شود

طبیعت؛ و دوم رویکرد تکاملی به روابط انسان و طبیعت، که نظرات مارکس و چارلز داروین بر این دومی، استوار است،

فردریک انگلس نیز در[ ۶.]یعنی استفاده از منابع طبیعی و حفظ طبیعت به عنوان منبع تداوم حیات در یک رابطه دو جانبه

متابولیسم بدن ارگانیک، که در سوخت وساز: یکم. نام می برد( متابولیسم)ارتباط با زیست موجودات زنده از سه نوع دگرگشت 

، که دراجزای(غیرآلی و معدنی)متابولیسم غیرارگانیک : بدن نقش تعیین کننده دارد و برای ادامه حیات ضروری است؛ دوم

(آلی= ارگانیک )میان بدن موجود زنده ( interchange)طبیعت جریان دارد و از بین می رود؛ و سوم، متابولیسم مبادله ای 

با این توضیح، نظر مارکس در ارتباط با انسان[ ۷.]و محیط طبیعی، که عامل تغییر دایمی در هر دو انسان و طبیعت می شود

و طبیعت از کانال کار و ابزار تولید که در نقل قول باال آمده است روشن تر می شود که نخست، چه گونه ادامه حیات نیازمند



این رابطه متقابل انسان و طبیعت است و دوم، تخریب طبیعت از طریق همین مراوده و مبادله متابولیستی، که در نهایت هم به

.خود انسان بازمی گردد، رخ می دهد

تکامل مادی تاریخ

مغز انسان نیز. با تکامل ارگان های بدن، انسان قادر شد رابطه خود با طبیعت را تغییر دهد و برآن اشراف بیشتری پیدا کند

یعنی با تکامل ژن، فرهنگی گسترده تر و. نامیده اند« فرهنگ- تکامل مشترک ژن»این را . در این فرایند پیچیده تر شد

همان گونه که ساخت ابزار جدید کار، توانایی های جدیدی در دست و. برعکس، گستردگی فرهنگی موجب تکامل ژن گردید

انجام( تکنولوژی)مورگان، انسان شناس آمریکایی، پژوهشی در زمینه تکامل ابزار تولید . لوئیس اچ. مغز انسان به وجود  آورد

انگلس در این اثر از[ ۸.]قرار گرفت« منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»داد که مورد بهره برداری انگلس در کتاب 

این هر. یکی تکامل ابزار تولید و فرآورده های آن، دوم تکامل خود انسان. تکامل مادی دو تولید و تجدیدتولید سخن گفته است

سومین اثری بود که به طور( ۱۸۷۷« )جامعه باستان»کتاب مورگان، . دو بر اساس انباشت دانش و تجربه بشری ممکن شد

در( مورگان)و ابزار تولید ( مارکس)، تاریخ (داروین)همزمان، اما جدا از یکدیگر به نتایج تکامل مادی در سه زمینه طبیعت 

.یک دوره دست می یافتند

دیالکتیک طبیعت و انسان

او معتقد به رابطه. انگلس معتقد است برخالف آن چه در مناسبات سرمایه داری جریان دارد، انسان از محیط، طبیعی جدا نیست

به طوری که تخریب و نابودی آن در خود. زیرا انسان به واسطه طبیعت زنده می  ماند. دیالکتیکی میان طبیعت و انسان است

:در همین ارتباط مارکس می نویسد. انسان و زندگی او بازتاب می یابد و می تواند به ویرانی کشیده شود

بربستر( شبیه حیوانات)زندگی موجودات زنده، هم انسان و هم حیوانات، به طور فیزیکی نشان می  دهد که در واقعیت، انسان 

زندگی می کند؛ و هرچه انسان عالم گیرتر با حیوانات تطابق می یابد، طبعاً قلمرو طبیعِت( آلی و معدنی)طبیعت غیرارگانیک 

همان گونه که گیاهان، حیوانات، سنگ ها، هوا، نور و غیره به. غیرارگانیکی که او برآن زندگی می کند نیز فراگیرتر می شود

، بخشی به موضوع های علوم طبیعی، بخشی به موضوع هنر، و طبیعت(تئوری)بخشی از آگاهی انسان در قلمرو نظری 

.معنوی غیرارگانیک او تبدیل می شود، … و بخشی نیز زندگی و فعالیت های روزمره انسان را تشکیل می دهد

به طور فیزیکی انسان فقط با محصوالت طبیعت چه در شکل غذا، گرما، پوشاک، مسکن و یا هر چیز دیگری زندگی

می کند… جهانشمولی انسان در عمل و به طور دقیق در بیان یگانگی انسان با طبیعت، که بدن غیرارگانیک او را تشکیل

مادیات، و اشیاء، ابزار فعالیت های( ۲شیوه مستقیم زندگی او را تعیین می کند، و ( ۱تا حدی که طبیعت. می دهد، ظاهر می شود

در واقع طبیعت، بدن غیرارگانیک انسان است بدان معنا که طبیعت همانند بدن او است، و در. زندگی او را فراهم می آورد

زیرا زندگی فیزیکی و معنوی. با طبیعت باقی بماند( بده و بستان)صورتی که او بخواهد زنده بماند، باید در رابطه ی همیشگی 

بدین گونه مارکس انسان[ ۹. ]انسان با طبیعت گره خورده است به این معنی ساده که اجزای طبیعت نیز با خود گره خورده اند

.را بخشی از طبیعت می داند

مراوده ی انسان با طبیعت

(تکنولوژی)مارکس معتقد است که رابطه انسان با طبیعت، نه تنها از راه تولید، بلکه بیشتر به طور مستقیم از راه ابزار تولید 

که خود انسان با استفاده از طبیعت آن را ساخته است برقرار می شود و این به بشریت اجازه می دهد که طبیعت را به راه های

انسان است، به بدن ارگانیک( غیرآلی ومعدنی)این گونه، طبیعت که بدن غیرارگانیک . جهانشمول، همگانی و یکسانی بکشاند



یعنی ابزار تولید در فرایند تولید، در ادامه ی ارگان های بدن او قرار می گیرد و در شکل گیری و. او هم وصل می شود

بدین ترتیب، هر نوع ابزار و اهرمی در دست انسان در حال کار و تولید، به ادامه. توانمند کردن بدن انسان نقش ایفا می کند

برای نمونه های ساده می توان به ساخت و استفاده از کلنگ، چکش و یا. ارگان های او بدل می شود و او را توانمندتر می سازد

و یا می توان به انواع ماشین های بسیار پیچیده. عینک توجه کرد که با استفاده از آن ها، ارگان های بدن انسان تواتمندتر می شوند

و پیشرفته فضایی که با دگرسازی از منابع طبیعی و به دست انسان ساخته شده، و توان سازنده گی و یا تخریبی بدن ارگانیک

همچنین داروهای جدید را می توان مثال آورد که همه بر گرفته از طبیعت،. انسان را هزارها برابر افزایش می دهند اشاره کرد

برعکس، آلوده کردن آب رودخانه و دریاچه به واسطه ی. میلیون ها انسان را از امراض مسری و مرگ نجات داده و می دهد

ضایعات کارخانه ها، آلوده گی به مواد شیمیایی، روانه کردن فاضالب به آن، کشتی رانی، و غیره، به طوری که آب تازه

از دست می رود، و یا مستقیم و غیر مستقیم وارد بدن انسان( آبزیان)رودخانه، یعنی بخشی، یا اساس هستی موجودات زنده 

یعنی. به بدن ارگانیک او متصل می شود( طبیعت)از این زاویه می توان گفت که بدن غیرارگانیک انسان [ ۱۰.]می شوند

انسان در مناسبات تاریخی با طبیعت و فعالیت های زندگی، طبیعت را به منبع معیشت خود تبدیل و در عین حال، آن را

این گونه به عقیده مارکس و انگلس، طبیعت پیش شرط وجود انسان، و تولید ابزار[ ۱۱.]می کند( نابود و یا بازتولید)دگرگون 

این گونه طبیعت، و در. معیشت نیز پیش شرط ادامۀ زندگی انسان در تمام الیه های تعیین کننده آن و در نتیجه جامعه بشری است

همآهنگی انسان و طبیعت به یک ضرورت بدل می شود، و ناهمآهنگی میان. پی آن انسان، در طول تاریخ تغییر می کنند 

به موازات این همآهنگی، تغییر[ ۱۲.]می انجامد( alienation of nature» )بیگانگی از طبیعت »انسان و طبیعت به 

این بدان معناست که میان انسان و طبیعت یک وحدت و یگانگی. طبیعت در طول تاریخ نیز به تغییر انسان منجر می شود

مارکس و انگلس از آن با. وجود دارد، همانگونه که میان اجزای طبیعت همآهنگی و تعادل وجود دارد که نباید از دست برود

علوم امروز این تعادل یا اکوسیستم را به خوبی شناسایی و راه های[۱۳.]نام می برند« وحدت با شکوه انسان و طبیعت»واژه 

[۱۴.]اما برخی ممکن است این واقعیت را نادیده بگیرند و یا نشناسند. حفظ آنرا در اختیار انسان گذاشته است

مارکس تکامل انسان را بیش از آن که از راه فسیلِ گونه ها، آن طور که داروین شناسایی کرد، بشناسند، از راه توسعه ابزار

آن طور که گفته شد توسعه ی ابزارتولید نمایان گر. تولید در فرایند تاریخ که لوئیس مورگان نیز برآن صحه گذاشت، شناخت

همان گونه که تکامل ارگان های موجودات زنده، نمایان گر سازگاری آن ها با محیط. تکامل ارگان های تولیدی بدن انسان است

.زیست شان است

نظر فردریک انگلس در باره ی تخریب طبیعت

آنتی»و « دیالکتیک طبیعت»انگلس مطالب درست، دقیق و قابل توجه ای درباره اکوسیستم در دو کتاب مهم خود، یعنی 

او از طبیعت به[ ۱۵.]نوشته است که با معیارهای علمی زیست محیطی و توسعه ی پایدار امروز مطابقت دارد« دورینگ

باید گفته شود علوم طبیعی مدرن که مواد غنی فراوان و روزافزونی برای این: »عنوان آزمون دیالکتیک نام برده، می نویسد

همین فرآیند[ ۱۶.«]آزمون فراهم آورده است ثابت می کند که در تحلیل نهایی فرایند طبیعت، دیالکتیکی است، نه متافیزیکی

به این معنا که فرایند کنش و واکنش میان انسان و. دیالکتیکی رابطه ی متقابل و ضروری انسان را با طبیعت نشان می دهد

بررسی دقیق عالم هستی،. »طبیعت، و هر تغییری که در محیط زیست به وجود آوریم، به نوعی در زندگی مان بازتاب می یابد

تکامل آن، و تکامل بشر، و همچنین بازتاب این تکامل در ذهن انسان نشان می دهد که تنها می تواند در یک مراوده دیالکتیکی

ساخته شوند؛ در نظرگرفتن کنش و واکنش های عمومی،ِ ایجاد شدن و متوقف شدن هر تغییری چه پیشروانه یا برگشت پذیر،

[۱۷.«]تابعی از این مناسبات است

:انگلس در کتاب دیالکتیک طبیعت نیز می نویسد



برای هر پیروزی، طبیعت انتقام خود را از ما. بگذارید، به خاطر پیروزی های مان بر طبیعت، بیش از حد خودستایی نکنیم

درست است که هر پیروزی، در وهله ی نخست، نتایجی را که ما انتظار داشتیم به ارمغان می آورد، اما در گام های. می گیرد

برای نمونه. بعدی، پیامدهایش کامالً متفاوت خواهد بود، پیامدهای نامنتظری که پیش رفت های اولیه ما را کامالً پس خواهد زد

افرادی که در یونان، بین النهرین، آسیای صغیر و دیگر نقاط جهان، جنگل ها را برای به دست آوردن زمین های قابل کشت نابود

کردند، هرگز به خواب هم نمی دیدند که با از بین بردن جنگل ها، در واقع مراکز و مخازن رطوبت را از بین می برند و عمالً

هنگامی که ایتالیایی های ساکن آلپ در دامنه های جنوبی کوه ها، با. وضعیت اسفناک کنونی این کشورها را پایه ریزی می کنند

استفاده ی نابخردانه از جنگل های کاج، به منظور دسترسی سریع و راحت به نیازهای شان، از چوب درختان جنگل استفاده

می کردند، نمی دانستند که با این کار، ریشه های تولید فرآورده های لبنی را در منطقه، خشک می کنند؛ آن ها متوجه نبودند که با

در عین حال این. این رفتارشان، دامنه های شمالی کوه ها را در ماه های زیادی از سال، از آب چشمه ها محروم می کنند

بنابراین در هر گامی به. … وضعیت سبب خواهد شد که در فصل های بارانی، سیالب های سهمگینی در دشت ها به راه بیفتد

یاد می آوریم که ما به هیچ وجه بر طبیعت مانند یک فاتح بر سر مردم بیگانه، یا مانند کسی که در خارج از طبیعت ایستاده 

است، بر طبیعت حکمرانی نمی کنیم، بلکه ما با پوست و گوشت، خون و مغز و استخوان مان، متعلق به طبیعت هستیم، در میان

طبیعت زندگی می کنیم و تمام تسلط ما بر این واقعیت استوار است که ما نسبت به موجودات دیگر این امتیاز را داریم که

[۱۸.]قادریم قوانین طبیعت را بشناسیم و آن ها را به درستی و خردمندانه به کار گیریم

:انگلس به نمونه آموزنده دیگری نیز از این تجربه ها اشاره می کند و می نویسد

کشاورزان اسپانیایی در کوبا، که جنگل ها را در دامنه های کوه سوزانده بودند تا از خاکستر آن، کود کافی برای یک نسل از

درختان قهوه  بسیار سودآور، به دست آورند، اگر می دانستند که بعد از آن، باران های سهمگین استوایی سطح فوقانی خاک را

او[ ۱۹]که اکنون دیگر محافظتی ندارد، می شوید و تنها صخره های برهنه ای برای شان باقی می گذارد، واقعاً چه می کردند؟

اضافه می کند، آن ها با این کار بی آن که بدانند حفاظ طبیعت، همچنین جامعه و آینده ی نسل های بعد را صرفاً به خاطر نتیجه ای

.آنی، ملموس و تولید بیش تر، از بین می بردند

اما پیروان آن ها در. آن گونه که در نقل قول های باال دیده شد مارکس و انگلس، نسبت به حفاظفت از محیط زیست حساس بودند

جوامع سوسیالیستی، اساس فلسفه و برداشت آن ها را در ارتباط با حفظ محیط زیست نادیده گرفتند و حفظ سالمت محیط زیست

کشورهای سوسیالیستی با وارونه نگری نظرات مارکس و انگلس بر. را فدای دسترسی سریع به پیشرفت های صنعتی کردند

.این امر تکیه کردند که جامعه برای دست یابی به نیازمندی های خود باید بر طبیعت کامالً سلطه یابد و اینگونه نیز عمل کردند

.سلطه انسان بر طبیعت، هر جایی که رخ داد، سرانجام به تخریب و نابودی آن بدل شد

نقطه نظرات مارکس وانگلس نمایان گر دانش و آگاهی آن ها نسبت به رابطه انسان با طبیعت، و پی آمدهای فاجعه بار تخریب

اما آن طور که خواهیم دید، پیروان شان این آموزش ها را درک نکردند و اگر هم می دانستند به این آموزه ها. محیط زیست بود

درک نازل برخی از این پیروان از. بی توجه بودند در نتیجه، مسبب فجایع بزرگی در محیط زیست و زندگی مردم شان شدند

آن جا ناشی می شد که پی آمدهای ناگوار صنعتی را تنها محدود به مناسبات سرمایه داری می دانستند، نه درصنعتی کردن بی رویه

دانش و فرهنگ پایین آنها نسبت به ارتباط طبیعت و حیات انسانی و نداشتن دیدی درازمدت و. و غیراستاندارد اقتصاد جامعه

کشورهای بلوک شرق با جهان غرب وارد رقابتی فرسایشی. آینده نگر از جمله عوامل دیگر پی آمد های فاجعه بار بوده است

بی آن که بدانند با این شیوه ی ایدئولوژیک و! و کشنده علیه خود شدند تا ثابت کنند سوسیالیسم از سرمایه داری برتراست

مقطعی ، آن ها در واقع نه تنها طبیعت بلکه ریشه های تاریخی نظام سیاسی خود را می خشکانند و در بُعد جهانی نیز بدنامی

در این راه فاجعه بار و بی سرانجام با کاربرد اهرم امنیتی صدای هر مخالف و منتقدی را. برای سوسیالیسم به بار می آورند



همه این رخدادهای تلخ از نظام خود کامه و. خفه کردند« دشمن خلق و سوسیالیسم و عوامل بورژوازی»نیز با انگ 

.دیکتاتوری ناشی می شد

مارکسیسم و مسئله زیست محیطی شوروی

حساسیت های مارکس را نسبت به حفاظت از محیط« ماتریالیسم و طبیعت: اکولوژی مارکس»جان بالمی فاستر درکتاب خود، 

این در حالی است که منتقدان معتقدند برای مارکس منبع تولید ارزش،. زیست و نقش طبیعت در تولید ارزش، توضیح می دهد

است، فاستر به استناد آثار مارکس می نویسد که از نظر مارکس کار وطبیعت هر دو منبع تولید« کار»در نتیجه ثروت، تنها 

او به آرای مارکس در نقد برنامه ُگتا نیز تکیه می کند که مارکس در این سند تاریخی، نظر. ثروت اند، نه کار روی طبیعت

فردینال السال، یکی از رهبران برجسته ی جنبش سوسیالیستی آلمان، حقوق دان و پایه گذار انجمن کارگری آلمان که صرفاً کار

کارسرچشمه همه ی: »در نقد برنامه ُگتا، مارکس نظر السال را که نوشته بود[ ۲۰.]را عامل تولید ارزش قرار داده نقد می کند

ثروت است، و از آن جا که کار مفید فقط در جامعه و توسط جامعه امکان پذیر است، حاصل کار بدون کم و کاست و طبق حق

:را رد می کند و به روشنی می نویسد.« مساوی به همه ی اعضای جامعه تعلق می گیرد

و روشن است که)طبیعت نیز همان قدر سرچشمه ی ارزش های مصرفی است که کار، . کارسرچشمه همه ثروت ها نیست»

.، که تازه خود تظاهر یک نیروی طبیعی، یعنی نیروی کار انسان است(ثروت مادی از چنین ارزش هایی تشکیل می شود

تنها هنگامی که انسان از همان گام نخست به مثابه مالک در برابر طبیعت. عبارت باال در هر کتاب ابتدایی دیده می شود…

طبیعتی که سرچشمه ی اولیه همه ی لوازم ابزار کار است اظهار وجود می کند و به آن به عنوان متعلقات خود برخورد می کند،

[۲۱.«]کار او به سر چشمه ی ارزش های اضافی و بنابراین به سرچشمه  ثروت تبدیل می گردد

نقل قول باال در کنار توضیحات بیشتری که مارکس در کتاب سرمایه پیرامون نقش طبیعت در کنار عامل کار در تولید، داشته

است پاسخی است به کسانی که می گویند نگاه مارکس به مسئله تکامل و پیشرفت جامعه، صرفاً اقتصادی و دترمینیستی بوده

به رغم این واقعیت اما برخی منتقدان از جمله آنتونی گیدنز، و مایکل رادکلیف، معتقدند مارکسیسم به دلیل تکیه روی. است

[۲۲.]اقتصاد و تولید بیشتر، از اساس در تقابل با حفظ محیط زیست قرار می گیرد

نگرش سرخ و: مارکس و طبیعت»به سه انتقاد مشترک از رویکرد مارکس به طبیعت را درکتاب خود [ ۲۳]پال بورکت 

مارکس در ابتدا( ۱: )این سه انتقاد شامل موارد زیر است. اشاره و انتقادها به نظرات مارکس را به جا و منطقی نمی داند« سبز

دیدگاه تکنولوژی محور و ضد اکولوژیکی را برای تسخیر( Promethean attitude« )پرومتینی»مفاهیم تولیدی یا 

انتقاد دیگر این که دیدگاه اقتصادسیاسی مارکس و به ویژه نظریه ارزش کار، سهم طبیعت را در( ۲)طبیعت هدف قرار داد؛ 

این ایده که تجزیه و تحلیل مارکس از تضادها و بحران های سرمایه داری هیچ ربطی به شرایط طبیعی( ۳)تولید کاهش داد؛ و 

از جمله انتقادات دیگر توسط دانیل ُکل، ازدانشگا اندیانا، در آمریکا[ ۲۴.]اما بورکت این انتقادها را وارد نمی داند. تولید ندارد

ً است که می نویسد، رعایت اصول زیست محیطی ممکن است کاهش تولیدات صنعتی و حتا اشتغال را درپی داشته باشد که طبعا

در نتیجه، مشکالت زیست محیطی در این کشورها در حاشیه قرار. خالف ادعای های دولت و احزاب کمونیستی تمام شود

[۲۵. ]گرفت، و در زمان هایی حتا به طور کامل نادیده گرفته شد

اما این ادعای درست دانیل ُکل مسایلی است که در عمل در کشورهای سوسیالیستی رخ داد، و مانند بسیاری موارد دیگر با

خیلی پیش از این که یک وجدان زیست محیطی: »ماسیموکویین، جغرافی دان ایتالیایی، می نویسد. نظرات مارکس مطابقت ندارد

[۲۶.«]مدرن بورژوایی در جهان متولد شود، مارکس تخریب طبیعت را محکوم کرد



نظریه سوسیالیسم مارکس و محیط زیست به لحاظ فکری: »دانیل ُکل در ادامه ی انتقادش به دولت های کمونیستی، اضافه می کند

تئوری  سوسیالیسم مارکسیستی از اساس از دیدگاه زیست محیطی، مشکوک و منسوخ شده»و یا [ ۲۷.«]با هم ناسازگارند

[۲۸.«]است

برای مارکس، توسعه صنعتی در دست سرمایه داری، از جمله به دلیل نقض سالمت طبیعت، شیطانی ارزیابی شده است؛

سوسیالیسم مارکس، ایده آلیستی. صنعت در دست کارگران اما کلید رشد اقتصادی، رفاه جهانی و رهایی از خود بیگانگی است

کشورهای سوسیالیستی، بنا به دالیلی که. این مسئله اما ربطی به انتقاد دانیل ُکل ندارد. و برای جامعه ی صنعتِی بدون طبقه بود

در فصل های اولیه این کتاب توضیح داده شد، تماماً به راهی نرفتند که به جامعه مورد نظر مارکس گذشته از درستی و

برعکس در رقابت فرساینده با سیستم سرمایه داری برای تولید بیشتر، و زیر دیکتاتوری خشونت بار. نادرستی اش بیانجامد

بنابراین نمی توان واقعیت. حزبی، حذف هر نوع نظر اصالحی، نهایتاً بحران های زیست محیطی غیرقابل جبرانی نیز آفریدند

نقد نظرمارکس در ارتباط با حفظ محیط زیست،. عملکرد شوروی سابق و چین را معیار ارزیابی از نظرات مارکس قرارداد

و یا بی تفاوتی نسبت به آن، باید براساس نظر او یعنی فرایند کار در رابطه با طبیعت، تضاد شهر و روستا، ضرورت پایداری

.رابطه بین انسان و طبیعت نامیده است، صورت بگیرد( متابولیسم)زیست محیطی و آن چه که او دگرگشت 

اکوسوسیالیسم یا سوسیالیسم سبز

اکوسوسیالیسم جنبش به نسبت جدیدی در رابطه با محیط زیست است که اکو سوسیالیسم، یا سوسیالیسم سبز، ادغام جنبه های

این جنبش بر این باور. است( گلوبالیزم)سوسیالیستی با سیاست های جنبش سبز برای حفظ محیط زیست و تغییرات جهانی شدن 

است که گسترش سیستم سرمایه داری باعث انزوای اجتماعی، فقر، جنگ و تخریب محیط زیست از طریق جهانی شدن و

به نقد و نظرهای درون طیف سوسیالیستی. امپریالیسم، تحت نظارت دولت های سرکوب گر و سازه های فراملی می شود

به عبارت دیگر، گذشته ازاختالف نظر بین موافقان و مخالفان سوسیالیسم، نوع رابطه انسان با طبیعت نیز در میان. می پردازد

.در زیر به نکاتی از این دست اشاره خواهد شد. طیف گسترده ی مدافعان سوسیالیسم مناقشه برانگیز بوده است

اکوسوسیالیست کانادایی و فیلسوف منتقد چپ، می گوید تاریخ آینده برای اکوسوسیالیسم اهمیت دو( Ian Angus)یان انگوس 

.اکوسوسیالیسم با نظر انتقادی به هردو، پدر و مادرش، یعنی محیط زیست و مارکسیسم آغاز می شود: »چندان قایل خواهد شد

در شرایطی که اقدامات انسانی می تواند پایه های زندگی را تخریب کند، این تالش برای ساخت بهترین بینش بوم شناسی با انتقاد

[۲۹.«]مارکسیستی از نظام سرمایه داری – بر اساس استثمار دوگانه کار و طبیعت توسط این نظام، شکل می گیرد

اکوسوسیالیسم، حزب یا آن طور که برخی می گویند ایدئولوژی جدید سیاسی نیست، بلکه جنبشی است که می خواهد طرفداران

یا آن طور که یان انگو گفته. محیط زیست را به سوسیالیسم، و طرفداران سوسیالیسم را به حفظ محیط زیست نزدیک تر کند

اکوسوسیالیسم، در عین حال واکنشی است در حال. کند« سرخ ها را سبزتر، و سبزها را سرخ تر»است بنا دارد که 

شکل گیری که از نقد دیدگاه های سنتی چپ و برداشت های اُرتدکس از مارکسیسم که در به روزکردن مارکسیسم تردید دارند و

.نیز واکنشی در برابر شکست سوسیالیسم در بلوک شرق و پی آمدهای تخریبی زیست محیطی آن، به حساب می آید

جوئل کوول، عضوحزب سبزآمریکا و منتقد نقش سرمایه داری در تخریب محیط زیست، و مدافع اکوسوسیالیسم، در نقد نظر

جان بالمی فاستر، کسی که معتقد است نظرات مارکس در ارتباط با حفظ محیط زیست ناشناخته مانده است، می نویسد، درست

است که برای مارکس، انسان بخشی از طبیعت است، اما این بخش، برخالف طبیعت، فعال است؛ بخشی که عامل همه گونه

به عبارت. در حالی که طبیعت بخشی از این یگانگی است که تغییرات بر روی آن انجام می گیرد. تغییرات در طبیعت است



به این ترتیب ارزش، محصول کار. دیگر، از نظر مارکس، طبیعت توسط انسان به کار گرفته می شود تا ارزش تولید کند

[۳۰.]که در کنترل اوست[ طبیعت]رابطه کامالً فعال انسان با پدیده ای منفعل : انسان بر طبیعت است، نتیجه اش

به طوری که. در نگاه مارکس رابطه انسان با طبیعت دو جانبه است»جان بالمی فاستر این دیدگاه را نقد می کند و می نویسد 

به دیده ی. متصل و مرتبط است« ازخود بیگانگی انسان ازطبیعت»از کار انسان نزد مارکس با « ازخود بیگانگی»مفهوم 

مارکس این از خودبیگانگی، دوگانه است که از رابطه انسان با طبیعت شروع و به رابطه تاریخی انسان با کارش بدل

که داروین آن را کشف کرد، از نظرمارکس، کنش و واکنشی است همراه با«مفهوم ماتریالیستی طبیعت[ »۳۱.«]می شود

.تغییر مداوم شرایط تاریخی جامعه

نیز پاسخ« چشم انداز سرخ و سبز: مارکس و طبیعت»بالمی فاستر در عین حال به نقدهای پال بورکت نویسنده ی کتاب 

به عنوان یک راهنمای درست و کافی برای نجات« نظرات اصلی مارکس»بورکت و من در باره »می دهد و می نویسد، 

هیچ فرد عاقلی نمی تواند ادعا کند تحلیل قرن:«فاستر در عین حال اضافه می کند.« طبیعت از سرمایه داری یک سان می اندیشیم

برای حل بحران زیست محیطی جهان در عصر تغییرات اقلیمی« راهنمای کافی»نوزدهمی مارکس، با وجود درخشنده گی اش، 

)سیاره ای، اسیدی شدِن اقیانوس ها و آلوده گی ناشی استخراج گاز از عمق صخره های زیر زمینی، معروف به فراکینگ 

fraking[)۳۲ ][۳۳.«]باشد

اگر چه مارکس و انگلس به دلیل تخریب محیط زیست توسط نظام سرمایه داری به نقد این نظام، و طرح اصول مهم و اساسی

در رابطه با حفظ طبیعت پرداختند اما توصیه های ایشان در باره اهمیت حیاتی حفظ محیط زیست در استمرار زندگی انسان، به

این نظام ها نیز سرانجام به همان کژ راهه ای رفتند که سرمایه داری تا این. هر دلیل در نظام های سوسیالیستی رعایت نشد

:سیمون باتلر می نویسد. زیرا آن ها نیز به نتایج سریع و زودبازده محصوالت صنعتی توجه کردند. اواخر پیموده است

اکثر آن ها نمی توانستند. امروز، مارکسیست های قرن بیست و یکم، باید از اشتباهات مارکسیست های قرن بیستم درس بگیرند»

.به این نکته توجه کنند که چه گونه بنیان بوم شناختی در نزد مارکس، کم کردن مشکالت زیست محیطی را هدف گرفته بود

معنای معاصر آموختن از اشتباهات مارکسیست های قرن بیستم به این معناست که مارکسیست های امروز باید بخشی از

.جنبش های رو به رشدی باشند که هدف شان جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و دیگر فرسایش های زیست محیطی است

.«]همان طور که می دانیم، انبوه مشکالت زیست محیطی، به تهدیدی جدی و نه چندان دور برای زندگی انسان تبدیل شده است

۳۴]

.پرسش اکولوژیک … چالش عمده ای برای نوگردانی تفکر مارکسیستی است»مارکسیست فرانسوی مایکل لوی گفته است که 

«سازنده ی»به طور معمول، مارکسیست ها در قرن بیست و یکم، حتا از انواع ضداستالینیست هایش، می بایست چشم انداز 

[۳۵.«]تغییر، و پیشرفت های اجتماعی را در نظر بگیرند، نه افزایش سطح نیروهای مولده ی به ارث برده از سرمایه داری

محیط زیست از لنین تا استالین

اما در دوره استالین.  در زمان لنین مالحظات زیست محیطی رعایت می شد۱۹۱۷تنها در نخستین سال های بعد از انقالب 

در همین رابطه کریس ویلیامز[ ۳۶.]فاجعه بارترین تخریب های زیست محیطی در شوروی و کشورهای اقماری رخ داد

نفی ضرورت های زیست محیطی شوروی به عنوان یک سیاست واحد از رهبری لنین تا فاجعه چرنوبیل، در یک: »می نویسد

در حالی که سال های اولیه حکومت شوروی را باید متفاوت از تصویر کلی نادیده گرفتن. خط ممتد و صریح ارائه شده است

اتحاد جماهیر شوروی زیر رهبری.محیط زیست در نظر گرفت که منجر به آلوده گی وحشتناک و جنایات زیست محیطی شد



 با مجموعه ای از سیاست های پیشرو در زمینه های زیست محیطی، آموزش، تحقیقات و حمایت از۱۹۲۰لنین در اوایل دهه 

[۳۷.«]نظریه پردازان مدافع محیط زیست، مشخص می شد

یک کشاورز جوان به نام نیکوالی پودایپولسکی از دهانه رودخانه ولگا به سمت شمال سفر کرد، جایی که به۱۹۱۹در سال 

پس از آن تجربه دیداری، او به مسکو رفت و توانست در. دلیل شکار بسیاری از گونه های حیوانی تقریباً از بین رفته بود

لنین به وضعیت ناگوار حساسیت نشان داد و قوانین جدیدی برای محافظت از. یک مالقات، وضعیت را به لنین گزارش کند

به موجب این مصوبه ها قرار شد که ظرف سه دهه، حدود. در سراسر کشور به تصویب رساند« حوزه های مهم طبیعت»

تنها.  منطقه محافظت شود۱۲۸سی میلیون هکتار از قله های قفقاز و آتش فشان های کمچاتکای اقیانوس آرام در یک سیستم از 

اما این اقدامات قانونی همه ی محیط زیست را در شوروی. موارد استثنائی دسترسی دانشمندان و محیط بانان به منطقه آزاد بود

همچنین در دوره لنین افرادی فرصت یافتند که در حوزه محافظت از محیط زیست، بکوشند و پژوهش هایی. حفاظفت نمی کرد

یکی از چهره های رهبری حزب بلشویک که به حفظ محیط زیست توجه خاص داشت و در این زمینه. نیز انجام بدهند

صاحب نظر بود و در کنفرانس علمی حفاظت از محیط زیست در لندن نیز شرکت کرده بود نیکالی بوخارین، عضو کمیته

توانایی های علمی این نظریه پرداز برجسته ی حزب، توسط لنین. مرکزی حزب، سردبیررونامه پراودا و رئیس کمینترن بود

بوخارین تالیف. خوانده بود« فرزند طالیی انقالب»و « بزرگترین نظریه پرداز»ستایش می شد، به طوری که لنین او را 

تعادل میان»زیر عنوان ( ۱۹۲۱)یک سیستم اجتماعی : در فصلی از کتاب اش در باره ماتریالیسم تاریخی. های متعددی دارد

میان جامعه و طبیعت را با نگاهی به روابط بنیادین میان محیط و سیستم،( متابولیسم)فرایند مادی دگرگشت « جامعه و طبیعت

متابولیسم میان»او تحلیل های خود را بر اساس مفهوم . که میان شرایط خارجی و جامعه انسانی قرار دارد توضیح داده است

کتاب های دیگری از جمله( ۱۹۳۸)افزون برآن او در دوره ای که در زندان استالین بود. مارکس قراد داد« طبیعت و جامعه

[۳۸.]نوشت« نقش های فلسفی»، و »اشعار زندان »، « رمان زندان: این همه چه گونه آغاز شد»، « دست نوشته های زندان»

اگر جامعه انسانی با[ »۳۹.]در این کتاب او بر نظریه مارکس تکیه کرد که انسان هم محصول طبیعت است و هم بخشی از آن

[۴۰.«]محیط خود سازگار نباشد، تمام فرهنگ آن ناگزیر از بین خواهد رفت، و جامعه خود به گرد و غبار تبدیل خواهد شد

در زیر به نمونه هایی اشاره. غیر از بوخارین افراد دیگری در ارتباط با ضرورت محافظت از محیط زیست نقش فعال داشتند

.خواهد شد

در میان صاحب نظران سوسیال دموکراسی اروپا، به ویژه کارل کائوتسکی و ُرزا لوکزامبورگ، نسبت به تخریب محیط

، و خطرات ناشی از کاربرد(۱۸۹۹« )مسئله ارضی»کائوتسکی در کتاب مهم خود با عنوان . زیست، بسیار حساس بودند

کودهای شیمیایی در زراعت؛ و ُرزا لوکزامبورگ در رابطه با ناپدیدشدن گونه ای از پرنده ها در آلمان به دلیل آلوده گی محیط

که با بیماری های«( سرخ پوست ها)«طبیعی، و همین طور پی آمدهای ناگوار تخریب محیط زیست در آمریکا برای بومیان 

در. جدیدی روبرو می شدند، نگرانی عمیق شان را نسبت به خطرات ناشی از توسعه صنعتی در جهان سرمایه داری نشان دادند

برابر آن ها، افرادی مانند جورج لوکاچ و آنتونیوگرامشی دو چهره سرشناس دیگر سوسیال دموکراسی اروپا نه تنها هیچ پایبندی

به حفظ محیط زیست نشان ندادند بلکه به انگلس و بوخارین که معتقد به ارتباط دیالکتیکی میان زندگی انسان و طبیعت بودند،

از دید آن ها، بورخارین. به عنوان کسانی که برای علوم طبیعی، به جای مناسبات تولید، تقدم قائل شده اند به شدت انتقاد کردند

جورج لوکاچ[ ۴۱.]علوم را که روبناست بر مناسبات تولید، تقدم داده است، وشیوه ماتریالیسم تاریخی را نادیده گرفته است 

لوکاچ به نوعی انتقاد نادرست[ ۴۲.]بوخارین را پوزیتیویست و معتقد به ماتریالیسم علوم طبیعی بورژوازی معرفی می کرد

.مخالفان مارکس مبنی براین که او به دلیل تکیه برعامل اقتصادی، حفاظت از محیط زیست را نادیده گرفته است صحه گذاشت

نه تنها لوکاچ و گرامشی، بلکه برخی مارکسیست های غربی دیگر، از جمله برخی نظریه پردازان مکتب فرانکفورت نیز با



.نگاه این منتقدان بیش تر فرهنگی بود تا اکولوژیک. بوخارین نتوانستند کنار بیایند( coevolution« )تکامل همبسته»نگرش 

[۴۳.]آن ها مفهوم متابولیسم مارکس را که بوخارین نظریه خود را بر آن استوار کرده بود نادیده می گرفتند

 زیر چتر حمایتی۱۹۲۰اورونوفسکی دراوایل دهه. آی. وویلوف، و وی. ای. دو تن از اکولوژیست های برجسته شوروی ان

این در شرایطی بود که هنوز در دنیای[ ۴۴.]لنین و بعد بوخارین، کوشش هایی برای محافظت از محیط زیست انجام دادند

[۴۵. ]سرمایه داری غرب هیچ اقدام جدی برای مقابله با تخریب محیط زیست انجام نمی گرفت

، با از بین بردن۱۹۵۱او در سال.  حرکت و سیاست مخربی را در تخریب طبیعت آغاز کرد۱۹۴۰جوزف استالین در دهه

درختان و هموار کردن سرزمین های گسترده ی جدیدی برای کشاورزی، نادیده گرفتن ضرورت جنگل داری، و بازکردن معادن

 میلیون هکتار از مناطق محافظت شده را۳/۵تنها حدود .  درصد ازمناطق زاگرس را تخریب کرد۸۹و مجوز شکار، عمالً 

در واقع از این پس بود که اتحاد جماهیر شوروی با سقوط وحشتناکی از خرابکاری های زیست محیطی روبه رو. کنار گذاشت

آن طور که جان بالمی فاستر گفته است، در کنار سرکوب گری و رفتارهای ضددموکراتیک، جنایات نظام شوروی علیه. شد

[۴۶.]بوم شناسی، منجر به رد عنصر اصلی دیدگاه مارکس از تحوالت اجتماعی شد

لینک این مطلب در تریبون زمانه

ایران امروز :منبع

——————————————

.است که به زودی منتشر خواهد شد« چرا شوروی فروپاشید»این مقاله بخش کوتاهی از فصلی از کتاِب [ ۱]

[۲ ]Butler, Simon, Marxism as if the planet matters, Green Left Weekly, March 24, 2013. In

Climate and Capitalism.

https://climateandcapitalism.com/2013/03/24/marxism-as-if-the-planet-matters/

[۳]Marx, Karl. 1981. Capital, vol. III. New York: Vintage, p. 949. See: John B. Foster,

Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology, AJS

Volume 105 Number 2 )September 1999(: 366–405.

[۴ ]Foster, Bellamy, John, 2000, Marx’s Ecology: Materialism and Nature, New York:

Monthly Review Press, P. 19.

او در باره اقتصاد سیاسی. جان بالمی فاستر استاد جامعه شناسی در دانشگاه اورگان و سردبیر ماهنامه مانتلی ریویو است

سرمایه داری و بحران اقتصادی، بوم شناسی، و بحران زیست محیطی و نظریه مارکسیستی، مطالب متعددی به چاپ رسانده

فاستر نکات ناگفته و کم تر شناخته. به طوری که به منبع قابل اتکایی در این رابطه برای دیگر محققان تبدیل شده است. است

.شده ای از نظرات مارکس و انگلس در رابطه با ضرورت حفظ محیط زیست استخراج کرده است

.۱۸۸. ، ص۱۳۵۲، متن فارسی، ترجمه ایرج اسکندری، از نشریات حزب توده ایران، (کاپیتال)مارکس، کارل، سرمایه [ ۵]

و نظریه مارکس( The Materialistic Concept of Nature« )مفهوم مادی طبیعت»نظریه داروین بر اساس [ ۶]
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