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 کتاب اکولوژی، و ]ارتباط[ مارکس هایی پیرامونکتاب فزاینده موج میان در

 ن موضوعای درباره اثر بیشتر این بخش. است برجستهکتابی اکوسوسیالیسمِ مارکس 

 هک است صنعتی یجامعه به کور تعهدی داریسرمایه از مارکس تحلیل آیا که است

کشیدن با پیش سایتو کوهی است؟ گرفته نادیده را اکولوژیکی بحران و طبیعی شرایط

 هایمشغولیبه بازشناسی دل بحث،در این  مارکس اکولوژیک هاییادداشت

 قویتت را استدالل این پرداخته و سیاسی اقتصاد نقد با هاآن ارتباط و او محیطیزیست

 دیده است.می داریسرمایه در 2درج را محیطیزیست بحران مارکس که کندمی

 هایمشغولیی شایع دانست که دلای بر این مباحثهتوان ردیهرا می این کتاب

داند و در سودمند بودن آنها برای دوران محدود و ناقص می اکولوژیک مارکس را شدیداً

کند. برخی متفکران سوسیالیست چون آندره گرز، جیمز اُکانر و آلن معاصر تشکیک می

طِ رو، خلیپیتز چنین ادعایی دارند. در عوض کوهی سایتو حامی، اگر نگوییم دنباله

ر بالمی فاستر و پل برکت است که بو کسانی مانند جان ومانتلی ریویی نشریه فکری

ارد. کید دأداری تی مارکس در نقد اکولوژیکی بر سرمایهسشنای روشالعادهاهمیت فوق

ی اکولوژیک مارکس به سایتو در این مطالعه شرح دقیقی از مراحل پیشرفت اندیشه

رسد که سیر خود به جایی میافزاید. پیشرفتی که در ممطالعات قبلی در این زمینه می

 کند.امروزی می« اکوسوسیالیست»مارکس را تبدیل به یک 

شود تر از آنچه در مورد او تصور میپیام اصلی این کتاب این است که مارکس بیش

اکولوژی بوده است. سایتو برخالف بسیاری از محققان دیگر، زمینه و  یدرگیر مسئله

های حات و مفاهیم اکولوژیکی را با استناد به نوشتهی مارکس از اصطالبستر استفاده

های خصوصی او و آنچه از دیگران های منتشرنشده، یادداشتنوشتهمنتشرشده و دست

ثبت کرده، بررسی کرده و تصویری از مفاهیم مهمی که مارکس از علوم طبیعی و 

 دهد. کشاورزی به کار گرفته به دست می
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به قدر  سرمایهمیان انسان و طبیعت در کتاب  3متابولیکی ینقل مارکس از مبادله

عنوان کافی شناخته شده است. در این مبادله، کار انسانی با مواد برآمده از طبیعت به

نیروهای طبیعی برخورد کرده، آنها را تصاحب کرده، تغییر شکل داده و مادامی که 

ی این مبادله در شیوه کند.دهد خود نیز تغییر میمحیط طبیعت خارجی را تغییر می

کند گیرد: سرمایه طبیعت را استثمار میداری شکلی مخرب به خود میتولید سرمایه

ی متابولیکی میان انسان و زمین، از برگشت مواد اصلی تا جایی که با اخالل در مبادله

که توسط انسان مصرف شده است به زمین جلوگیری کرده و از این طریق مانع از 

 شود برای ماندگاری بارآوری خاک حیاتی است.رد طبیعی میکارک

در « ی متابولیکیمبادله»سایتو با ردگیری خاستگاه و مسیر استفاده از اصطالح 

دهد که شاید مارکس این اصطالح را از جیکوب کارهای مارکس شواهدی به دست می

به همسرش جنی ای ( وام گرفته باشد. مارکس در نامهJacob Moleschottمالشات )

ار برد. مالشات با انتشنام می« ی متابولیکی مالشاتیمبادله»از  2591ژوئن سال  12در 

ای پیشگام در استفاده از این اصطالح به چهره 2591در سال  ی حیاتچرخهکتاب خود 

ن ای از ایی مارکس گواهی است بر این مدعا که نسخههای اولیهتبدیل شد. برخی نامه

 ی او موجود بوده است.ی خانهکتابخانهکتاب در 

هایی از دوستان و معاصران مارکس چون جاستس ون در مقابل در این کتاب نام

ز تواند مهم باشند. دانیلآید که میلیبیگ، حیمز جانسون و رونالد دانیلز به میان می

ممکن است خاستگاه این  ،2581 یمارکس و انگلس در دههدوست صمیمی و همرزم 

 2592( در سال Microcosmos« )ریزکیهان»اصطالح باشد. دانیلز مطلبی با عنوان 

شروع  2592شود. مارکس در تابستان جویا می ی آنبارهنویسد و نظر مارکس را درمی

آثار لیبیگ و جانسون که در آن زمان به خاطر رویکرد استادانه و  یکند به مطالعهمی

د. دارهایی برمیاند و یادداشتی متابولیکی شهره بودهان به موضوع مبادلهشدقیق

                                                      

 زبان اصطالحِ آلمانیِ های مختلف انگلیسیدر ترجمه از آلمانی به انگلیسی در متن ها و نویسنده3 

lStoffwechse ی مارکس بهمورد استفاده Interaction Metabolic   وMetabolic 

Exchange کنش متابولیک و دومی فارسی اولی به برهم یسازی شده است. در این ترجمهمعادل

 .متابولیک برگردانده شده است یمبادله به
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ی مفهوم علمی دگردیسی در طبیعت شناخته شده جانسون همچنین به خاطر ارائه

 کند.از آن استفاده می سرمایهاست، مفهومی که مارکس به دفعات در 

د چرا دانسویه مییکبا این حال سایتو چنین نظراتی را در خاستگاه این اصطالح 

وجه ی مالشات از این اصطالح به قدری انتزاعی و متافیزیکی است که به هیچکه استفاده

تواند منبعی برای مارکس بوده باشد. در سوی دیگر، اگرچه مکاتبات اولیه بین نمی

 الشعاع انتقادات مارکساین موضوع تحت اماخوبی شناخته شده است مارکس و دانیلز به

دانیلز قرار گرفت که در تبادل نظر آنها در آوریل سال  4محورنگلس از بنگاه طبیعتو ا

 مکتوب شده است.  2592

رسد ، به نظر می2511 یهای مارکس در دههبا این حال با رجوع به نوشته

داشت، مرجع مارکس در این  که ها و نقاط قوتیی کاستیی[ لیبیگ، با همه]نظریه

اشاره به این »ی مشهوری هست بدین مضمون که جمله سرمایهزمینه بوده است. در 

های مخرب وجود جنبه یعنی است، منفی حامل وجهی توسعه طبیعی، علوم دید که از

 «.است لیبیگ های جاودانارزش از یکی مدرن، کشاورزی در

ند کویسنده مدام به خواننده یادآوری مییکی از مباحث محوری در این کتاب که ن

میان  متابولیکی کنشبندی مارکس از برهمثیر شیمیِ کشاورزی لیبیگ بر صورتأت

گزیده شده است  «مگا» یای که از بخش چهارم مجموعهجامعه و طبیعت است. قطعه

خوانده است.  2592لیبیگ را در سال  شیمیِ کشاورزیدهد مارکس کتاب نشان می

لد ی مارکس از جنوشتهمند و روشن درمورد لیبیگ تا نخستین دستای نظاماما مطالعه

دهد مارکس در اولین در دست نیست. این نشان می 2519در سال  سرمایهسوم 

 نچهآدهد. های خود از لیبیگ روایتی انتقادی از بحران اکولوژیکی به دست نمیقرائت

کند خوشبینی لیبیگ از امکان در این مطالعات اولیه نظر مارکس را به خود جلب می

منظم از کودهای  یغلبه بر تخریب محیط زیست از طریق مدیریت علمی و استفاده

ن ی مارکس به ایی عالقهکشد که ریشهمصنوعی بود. سایتو این فرض را هم پیش می

اثر جیمز اندرسون در سال  ای منچستردفترهخوشبینی لیبیگ ممکن است خواندن 

بت ثیرات مثأباشد. اندرسون در این کتاب امکان بهبود بارآوری طبیعی خاک و ت 2589
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وری و ارتقای قیمت استفاده از سیستم زهکشی و کود حیوانی را در بهبود بهره

از دیگر کتاب اندرسون  2592محصوالت زراعی بررسی کرده بود. مطالعات مارکس در 

ای ادامه بینیدهد مارکس همچنان به چنین خوشی کشاورزی در اروپا نشان میبارهدر

ی آثار اندرسن مارکس را به سمت خواندن آثار دیگر لیبیگ رسد مطالعه. به نظر میداد

 های بعد سوق داد.و جانسون در سال

، لیبگ در شیمیِ کشاورزیی کتاب بینانهاولیه و خوش هایبرخالف ویرایش

، که مارکس آن را در همان دهه خواند 2511ویرایش هفتم همین کتاب در سال 

استفاده کرد که اشاره  5«فرهنگ غارت»دیدگاهی بدبینانه در پیش گرفت و از اصطالح 

ی یوهشکاربستِ ی داشت به شکاف متابولیکی و بالیای اکولوژیکی که در نتیجه

 آید.داری به وجود میهکشاورزیِ شیمیایی در تولید سرمای

تِ نوشکند که مارکس اصطالح انتقادی دیگری را در دستسایتو خاطرنشان می

کند: بهای زمین طرح میدر بخش مربوط به اجاره 2519در  سرمایهنخستِ جلد سوم 

رسد با گرفته و به نظر می از لیبیگمارکس این اصطالح را  6.«ناپذیرشکاف جبران»

رود عناصر حیاتی خاک از بین می»نوشت: دل است وقتی لیبیگ میهم ی اوبدبینی تازه

ترِ در ابتدا بررسی دقیق«. رودای خاص فراتر میو این تباهی با تجارت از مرزهای ناحیه

موکول شد. اما مارکس نظرش را تغییر داد  سرمایهسازی جلد سوم این مفهوم به آماده

 آغاز کرد. (2511 -2511)نخست سرمایه و کار بر این موضوع را در همان جلد 

منابع و بسط تفکر اکولوژیک مارکس در این کتاب با جزئیات و دقت بیشتر از هر 

در این زمینه منتشر شده بررسی شده است. این کتاب همچنین نشان  ترآنچه که پیش

 درکه  ی مارکسشدهگرفتهنادیده عمدتاًهای خصوصی ها و فیشدهد که یادداشتمی

ق ر فکری او  بتاباند. شاید اغرافمراحل س ای برد نور تازهتوانمی منتشر شده است «مگا»

اکوسیالیسم  ینباشد که بگوییم مطالعات معاصر پیرامون مارکس و نیز نظریه

 ای شده است.ی تازهمارکسیستی با این کتاب وارد مرحله
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