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 نقدبه  اکولوژی    ی مقولهبررسی چگونگی ورود  که به    اکوسوسیالیسمِ مارکسکتاب  

گشوده است    ی ابخشی از جبههپردازد  می   در مسیر بسط آنمارکس بر اقتصاد سیاسی  

هدف  بوم اش  که  مارکسیسم  سایتو  بازسازی  کتاب،  این  در  است.  نگگرا  به  با  اهی 

جانتالش متقدم  من  بالمی های  و  گسترده  فاستر  جزئیات  و  تحقیقی  از    پیوند از  پر 

پیرامون   اوداری بر مبنای ارزش و مطالعات  تحلیل مارکس از سرمایهبین  جانبه  همه

 دهد.علوم طبیعی ارائه می 

مسیر کار    در  گوشانهبازی   یی مارکس به علوم طبیعی انحرافدهد عالقهاو نشان می

کید  رفت تأتر می چه پیش، مارکس هرنیست بلکه برعکس  سرمایهتکمیل  اصلی او در  

انتقادی  توجه  بر  و  وناپایداراش  اجتماعی  تسلط جامعه  کیاکولوژی  ی  تحت  که  ای 

 شد.   تر می کارِ مزدی، پول و مبادالت بازار قرار گرفته، بیشی ءوارهیشمناسبات 

دهد تحلیل مارکس از شکاف متابولیکی )تخطی از نشان می روشنی  بهاو همچنین  

سرمایه  محصول  که  اکولوژیکی(  پایداری  جداییشرایط  بخشی  است  از داری  ناپذیر 

ایجابیِ سرمایه از شرایط  او  و نیافتگی سرزمین داری در توسعهتحلیل  های استعماری 

به بیان دیگر ارتباط  داری در سرتاسر جهان است.  هنگامِ گسترش سرمایه  به   نواستعماری 

ی مارکس وجود  تنگاتنگی میان شکاف متابولیکی و امپریالیسم اکولوژیکی در اندیشه

 دارد. 

های بندی صورتبه    «خرأمارکس مت»  ی ای بر عالقهنور تازهی خود  نوبهبه ع  این موضو

 ایبالقوه  راهنمای ، همچون نمونه(mir)  د جوامع روستایی روسیهداری، مانن پیشاسرمایه 

 . تاباند ، می انسان و طبیعت در کمونیسم مولدِبرای مدیریت عقالنی متابولیسم  

می  نشان  مسایتو  هماهنگی  اقتصادیان  دهد  مطالعات  و  طبیعی  سیاسی،  دانش 

سازد تا از مفهوم نسبتاً غیرتاریخی بیگانگی انسان )از کار، طبیعت و مارکس را قادر می

ثیر درک تحت تأ  1844  سال  های نوشتهکه آن را در دست  ، مفهومیجامعه( فراتر رود 

های گانگی از قابلیت و دین به عنوان بی از وجود انسان )  ی فوئرباخ گرایانهانسان عام و کلی  

 نوع بشر( طرح کرده بود. 

خاطر که از مارکس به   ،اندهمدل  اصلیجریان  اکولوژیکی  گرایشبرای کسانی که با  

تحلیل  این  جالب خواهد بود که ببینند    ،کندی او انتقاد می باورانهگرایی خوشپرومته
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تفکر او را است که    داریسرمایهاز    خرأمت  مارکسِ بر مبنای علوم طبیعی  ماتریالیستی  

خوش این  از  دورتر  بر  بینی هرچه  غلبه  برای  انسان  تکنولوژیک  توانایی  مورد  در  ها 

مارکس از بررسی تولید کشاورزی )بَرد.  های طبیعی در مسیر تولید فراتر میمحدودیت

نتایجی   دهد،نشان میبه روشنی  ، که سایتو  در این زمینه  داری تحت شرایط سرمایه

 .(گیردتر می ماع

داری به نقض این معرفت مارکس از شرایط پایداری اکولوژیکی، از گرایش سرمایه

جامعه الزامات  به  نسبت  آگاهی  و  پساسرمایهشرایط،  عقالنی  ی  مدیریت  برای  داری 

رفتنِ  های کنش برهم  فراتر  با  طبیعت،  با  از    متابولیک  و   تر اخالقی  ی اندیشهاو 

تر شد.  در نسبت با  تر و جدی های جوانی، عمیقدر دوره  محورانهانسان  ی گرایانهنوع 

این نکته جالب   .م[اشاولیه  محوری انسانگرایی ]ه به مارکس به  خاطر گونه اتهامات وارد

او تحت تاثیر توجه به    است که در جریان بسط نقد اقتصاد سیاسی از بار این گرایشِ

 د.  علوم طبیعی کاسته ش

به همچنین  امروزِیسایتو  شایع  ادعای  این  اجتماعی  بوم  درستی  که   راشناسان 

سرمایهزمینه  زیستی  محیط  قرن  های  صنعتی  بوده چنان خوشنآ  نوزدهداری  بینانه 

می  رد  طبیعی است  دانشمندان  حتی  کند.  و  فراس،  و  لیبیگ  مانند  ای 

بار مسائل پایداری صنعتی و کشاورزی برای نخستین  زوُنِ جهی چون  داناناقتصادسیاسی 

اقلیم   از منظر     مطرح کردند  نحوی به  رازاد  بشرو حتی تغییر  از منکران که  بسیاری 

 از طرح چنین مسائلمارکس    .توانست باشدمی نیز هشداردهنده  امروزی تغییر اقلیم  

صورت انتقادی ها را بهآگاهی داشت و آنقویاً  در جوامع علمی آن زمان    ای کننده نگران

 . کرد سرمایهوارد کار خود پیرامون 
اما   ،کرد  ترسترگ خود مشکلمارکس را برای تکمیل اثر  کار  ،  روشبدیهی است این

ی او در تالش برای چگونگی انجام این های منتشر نشده نوشته ی آثار و دستمطالعه

 بستِکار  ی نحوه  در  رهنمودهایی  که  ضروری استاز آن جهت    ،امتزاج مفهومی مهم

 .  دهددست می به  چنین متدی در مواجهه با بحران امروز سیاره

ی مارکس مانند  شدهتنها آثار شناخته که سایتو بر اساس نهآن کاری است    اًاین دقیق

جامانده و آثار های به نوشته ی دستکه با مطالعه یارزش اضاف  های نظریهو    گروندریسه
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می منتشرنشده  انجام  او  پروژه    دهد.ی  تحت  اخیراً  که  آثار   MEGAآثاری  )مجموعه 

در دستر انگلس(  و  منابع    سمارکس  است. سایتو  گرفته  ترسیم  قرار  در  را  کار خود 

، یک سال پس از انتشار جلد اول  1968های مارکس در سال  گرا از نوشته مارکسی بوم 

 کند.  ، اخذ می سرمایه

نیست.    «دانشمند»یک  او به عنوان  بعدی از  تک  خوانشیمارکس تنها  و از  اما روایت ا

بیگانگی بشر،    کند می کید  أت  سایتو ، حضور دارد  جواندر کارهای مارکس  که  مفهوم 

کنار گذاشته نشده بلکه به صورتی تاریخی و ماتریالیستی در مسیر کاری او در بعدها  

 داری و ترسیم کمونیسم تعمیق یافته است. تحلیل سرمایه

اش، مارکس  رغم سرشت نسبتاً غیرتاریخی مفهوم بیگانگی در کارهای ابتداییعلی

ایی اجتماعی کارگران از زمین و دیگر که بیگانگی بر مبنای جد  کردمی کید  أجوان ت

می رخ  تولید  برای  الزم  ازشرایط  جامعهایندهد.  داشت  اصرار  جوان  مارکس  ی  رو 

می  شاملبه بایست  کمونیستی  سازمان   مجددِ  اتحادِ  حتم  با   ی فته یااجتماعاً  کارگران 

 .آنبا کار خود و تولیدات  طبیعت باشد و نیز

کرد این  داری میتر وارد تحلیل خود از سرمایهبیشهرچه مارکس دانش طبیعی را  

تنها به ی او، بیگانگی از طبیعت و بازپیوستن به آن نه نموده در تفکر اولیهرخ   مفهومِ 

شود بلکه به صورتی تاریخی و ماتریالیستی در تحلیل  حال خود رها نشده و فراموش نمی

این مطلب    ور دقیق در حال پیگیری طپردازد. حال مارکس به به ایفای نقش می دوباره  او  

ی مناسبات ر نتیجه طور مادی دمتابولیستی انسان با طبیعت به   بود که چگونه مبادالت

رقابت    ی یافته شیئیت  و  سرمایه  انباشت  مزدی،  کار  و  اجتماعی  داده  به تغییر شکل 

نوان مانع  یافته اکنون به عآید. بنابراین این روابط شیئیت میشکلی ناپایدار و مخرب در

 آید.  زدایی از طبیعت در مسیر پیشرفت پایدار انسان در میاصلی در بیگانگی 

گرای ماجتماعی معاصر، گرایش بو  گرایانبوم، برخالف ادعای بسیاری از  سخن کوتاه

ی مرکزی تفکر محیط  او نیست. اگرچه هستهی  مارکس تنها منحصر به کارهای اولیه

)بیگانگی/بیگانگی  او  اندیشهزیستی  اولیه  مراحل  در  طبیعت(  از  او شکل زدایی  ورزی 

بر  ته یافپخته و قوامدر جریان کار  طور اساسی از سوی او بهگرفت اما این هسته بعدها 
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پردازی دقیق های علوم طبیعی و تئوری روی اقتصاد سیاسی با دریافت جدیدترین یافته

 بسط یافت.    ،داری در تولید و توزیع و مبادلهی سرمایهیافتهپیرامون روابط شیئیت 

سایبه مثال،  می عنوان  به تو شرح  مارکس  که چگونه  کامالًدهد  درگیر   طور  جدی 

جدی میان   یمباحثاتشد،  ها و مطالعات لیبیگ و فراس در پایداری کشاورزی  فعالیت 

خاک یعنی سرقت    بارآوری  ی[]در مقوله اهمیت نسبی سوءمدیریت مستقیم    که  دو آن

های اقلیمی و توپوگرافی مانند  فه لؤمو    ،و عدم تزریق مجدد آن به خاکمواد معدنی  

 . گرفترا در برمی یزایزدایی و بیابانجنگل 

ی تغییر اقلیمِ ناشی از  لهأطور روزافزون متوجه مسطوری که مارکس و انگلس به به

در   عنوان مثال،به  هایی از این توجهات،دند. نمونه زدایی شهای بشر مانند جنگل فعالیت 

 . بازتاب داشته است  سرمایههای جلد دوم و سوم نوشته دست

به  نظریهمی   نشانروشنی  سایتو  بر  مارکس  دانش کشاورزی  ، رانت  ی دهد چگونه 

متابولیکی نظریه شکاف  اولیهدارانهسرمایه  ی  طرح  در ،  پایدار  تولید  پیرامون  او  ی 

داری در جوامع  های پیشاسرمایهبندی ی صورتهای بعدی او دربارهکمونیسم و بررسی

 گذاشته است.    شناسی به آن پرداخته، اثرهای مردمنوشته روستایی که در دست

ای اساساً ضد محیط  مقوله هرگونه تالش نظری برای یافتن  در مجموع، کتاب سایتو  

ی کمونیستی را دشوار او برای جامعه طرحداری و زیستی در تحلیل مارکس از سرمایه

های بعد از چهدر دسترس قرارگرفتن دفترهرچه بیشتر  با  زمان  هم ن  سازد. همچنیمی 

کند  چارچوبی برقرار می   این کتاب،  «مگا»  ی در مجموعه  (و انگلس)مارکس    1968سال  

 ی. ختشناگرا در سطح روشبرای بازسازی و تکمیل مارکسیسم بوم 

مارکس   زیستی  محیط  تفکر  پیشاهنگِ  و  پیشرو  زوایای  بر  انداختن  نور  این 

  دانش طبیعی های  پیشرفتونگی ترکیب  گی چبرای نحوه   دهددست می به   هاییسرنخ 

ی که سیاره را با معضالت فراوان عدم پایداری داری، سیستمبا تحلیل و مبارزه با سرمایه 

 .مواجه کرده است

کند بیش از هر زمان دیگر امروز بر فعاالن اجتماعی کید می أطور که سایتو تهمان

ی پایدار داری و توسعهپایداری ]خودِ نظامِ[ سرمایه و محیط زیستی واجب است بین  
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تفکیک قائل    کند انسانی که متابولیسم خود و طبیعت را به طور عقالنی مدیریت می

 .  شوند

رد شدن از تمام خط قرمزهای اقلیمی و محیط زیستی    ای که بشر در حالدر هنگامه 

داری تنها با سلب سرمایهاست که    آشکارکره است، در این بحران پیشِ رو،  در زیست

ی انسانی پایدار ضروری مالکیت، تخریب و از بین بردن آن شرایطی که برای توسعه

 دهد. است خود را نجات می

بدیل  برای  غیر سرمایههایمبارزه  برای ی  مبارزه  با  است  اکنون همراه شده  دارانه 

های غیربشری با گونه سالم  مشترک    و زیست  مدارِی زندگی انسان  همراه با تکاملارزش

 در مقیاس جهانی.  

 

 داری وسرمایه اقلیمسایت  منبع:

 

https://climateandcapitalism.com/2018/01/08/on-kohei-saitos-karl-marxs-ecosocialism/

