مارکس و محيط زيست
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چنان که منتقدی گفته ،در ساليان اخير باب شده است که رشد آگاھی زيست محيطی را با »پرسش رايج پسامدرنی از
فراروايت عصر روشنگری« يکسان بينگارند .بارھا شنيدهايم که وجه مشخصهی تفکر سبز ديدگاه پسامدرن و
پساروشنگری آن است .اين شيوهی فکری ،بيش از ھر جای ديگر ،در پارهای انتقادھا از مارکس و انگلس آشکار است.
بيشتر اوقات اين سخن در ميان است که ماترياليسم تاريخی -که با کار دو بنيانگذار آن پديد آمد -يکی از اصلیترين
راهھايی بوده که مفھوم بيکنی چيرگی بر طبيعت را به دنيای مدرن انتقال داده است .رواج اين ديدگاه را میتوان از
مشاھدهی مکرر آن در بررسیھای خود چپ دريافت .برای نمونه ،کارولين مرچنت ،فمينيست و سوسياليست طرفدار
حفظ محيط زيست ،مینويسد» :با آن که مارکس و انگلس به طرزی فوقالعاده بر آسيبھای »زيستمحيطی«
سرمايهداری آگاه بودند و حساسيتی بيش از حد معمول نسبت به آن نشان میدادند ...ليکن اسطورهی عصر روشنگری
را در باب پيشرفت از رھگذر تسلط بر طبيعت پذيرفته بودند«.
البته ،نمیتوان انکار کرد که بسياری از مدعيان پيروی از مارکس با طبيعت چون شيئی رفتار میکردند که گويی فقط
بايد از آن بھرهبرداری کرد .باری ،منتقدان امروز معموال استدالل میکنند که جھانبينی مارکس و انگلس پيش از ھر
چيز از انديشهی استيالی تمام عيار تکنولوژی بر طبيعت سرچشمه گرفته است و ،به رغم حساسيتھای زيستمحيطی
آن دو در حوزهھای خاص ،در اساس بايد بر چنين بستری دربارهی ديدگاهھای تئوريک آنان داوری کرد ،و بنابراين از
اين ديدگاه مارکسيسم و طرفداری از حفظ محيط زيست ھيچ گاه به تمامی با يکديگر سازگار نيستند.
ايراد اصلی را که اين انتقاد کلی از مارکس بر آن استوار شده ،تد بنتون -سوسياليست طرفدار حفظ محيط زيست و از
منتقدان مارکس در اين حوزه» -نگرش پرومتهای و توليدگرايانه به تاريخ« ناميده است .راينر گروندمان نيز بر ھمين
نظر است و در کتاب خود مارکسيسم و محيط زيست مینويسد» :فرض اساسی مارکس الگوی پرومتهای تسلط بر
طبيعت« بود ،ديدگاھی که خود گروندمان میکوشد از آن دفاع کند .ويکتور فرکيس ليبرال نيز ،که به نظر او دفاع از
ديدگاه فوق به ھيچرو ممکن نيست ،مینويسد» :نگرش مارکس به جھان ھمواره جوھر پرومتهای خود را حفظ کرد و
غلبهی انسان بر طبيعت را ستود «.جان کالرک آنارشيست طرفدار حفظ محيط زيست حتی پا را از اين فراتر میگذارد:

»انسان« پرومتهای مارکس موجودی است که طبيعت خانهی او نيست و زمين را به چشم »زيستگاه« خود نمینگرد،
روحی تسخير-ناپذير است که در تالش برای تحقق خويشتن طبيعت را به زير سلطه در میآورد ...در نزد چنين
موجودی ،نيروھای طبيعت ،خواه نيروھای سرکش طبيعت درون ،خواه نيروھای تھديد کنندهی طبيعت بيرون ،بايد
مھار شوند.

البته ،در قلمرو مسايل زيست محيطی ،افزون بر ايراد پيش گفته ،انتقادھای عمومی ديگری نيز از مارکس و انگلس شده
است )در اينجا به انتقادھايی که از کل مارکسيسم میشود اشاره نمیکنم( .برای مثال ،بنتون استدالل میکند که مارکس
»بیترديد نگرشی انسانمحور« داشت و با ھر معياری که برای پيشرفت اقتصادی حدودی طبيعی قايل میشد مخالفت
میورزيد .به ھمينسان ،بسيار گفتهاند که مارکس در نظريهی ارزش )نيروی( کار را سرچشمهی ھمهی ارزشھا
شمرده و بدين طريق وجود ارزش در ذات طبيعت را انکار کرده است .عالوه بر اين ،عملکرد زيست محيطی بسيار بد
در حکومتھای پيشين اتحاد شوروی و کشورھای اروپای شرقی را بازتاب کلی ناکامی مارکس در گنجاندن مالحظات
زيست محيطی در روايت اصلی خود به شمار میآورند.
با اين ھمه ،اتھام پرومتهگرايی شاهبيت انتقادھای زيست محيطی از مارکس است .بدين طريق ما را به پذيرش اين نظر
سوق میدھند که گويا طرفداری راستين از حفظ محيط زيست ،دست کم ،نيازمند رد کردن خود مدرنيته است .زدن اتھام
پرومتهگرايی شيوهای است غير مستقيم برای آن که کار مارکس و کل مارکسيسم را برداشتی افراطی از مدرنيسم جلوه
دھند و چه بسا با اين کار بتوان مارکس و مارکسيسم را بسی آسانتر از ليبراليسم مردود شمرد .ويد سيکورسکی
نظريهپرداز پسامدرن طرفدار حفظ محيط زيست مینويسد:

مارکس ...از شيفتهترين ستايندگان ماشين در دنيای مدرن بود و به سبب آن که سرمايهداری در فرآيند کامل کردن
ماشين قرار داشت چشم بر گناھان آن میبست.

گفتنی است اين ادعا که کار مارکس بر »پرومتهگرايی« ناپخته استوار بوده است سابقهای بس ديرينه دارد .منتقدان
بورژوايی مارکسيسم ديرگاھی است کوشيدهاند اشارات ادبی فراوان مارکس را به پرومته در زنجير اثر آيسخولوس
گواه آن بدانند که در پس تعھد آشکار مارکس به تفکر علمی ،بنيادی »دينی-اساطيری« قرار دارد .ليکن يادآوری اين
نکته بسيار مھم است که ،در ميان متفکران ،فقط مارکس مجذوب اسطورهی يونانی پرومته نشده بود .پرومته
برجستهترين چھرهی فرھنگی در سراسر دوران رمانتيک به شمار میرفت .در فرھنگ غربی ،پرومته نه فقط نماد
تکنولوژی بلکه حتی بيشتر مظھر آفرينندگی ،انقالب و شورش بر ضد خدايان )و دين( بود و روبنس ،تيسين ،دانته،

ميلتون ،بليک ،گوته ،بتھوون ،بايرون ،شلی ،و بسياری ديگر اسطورهی پرومته را دستمايه ی اصلی در کار خويش
ساختند.
در کار مارکس پرومته بيشتر نماد انقالب است تا تکنولوژی .راست است که در اساطير يونان پرومتهی ايزد )تيتان(،
آتش را برای انسان به ارمغان میآورد .اما برای مارکس اين حقيقت بسی مھمتر بود که زئوس ،به تالفی ربودن آتش،
پرومته را برای ابد به زنجير کشيد و پرومته میکوشيد خود را از بند برھاند .چنان که الن ميکسينزوود در دھقان-
شھروند و برده میگويد :برای تراژدی نويس بزرگی چون آيسخولوس ،پرومته »نمودار مخالفت اھل آتن با بندگی و
خودرايی است ،زيرا پرومته در برابر جباريت زئوس میايستد و بندگی و سرسپردگی ھرمس ،پيامآور زئوس ،را خوار
میشمارد «.وانگھی ،آن چه در اثر آيسخولوس ،پرومته در زنجير ،که روايتی از اسطورهی پرومتهای و بازتاب
ارزشھای دموکراسی آتن به شمار میرود ،مشھور شده است ،نه تکنولوژی در معنای امروزی آن بلکه ذوق و
قريحهی کار ،پيشهوری و آفرينندگی است ،يعنی ھمان ھنرھای عملی که دموکراسی آتن بر آن استوار شده بود.
بدينسان ،اسطورهی پرومته به قدری در آتن باستان مھم بود که حتی تضاد طبقاتی ميان شھروندان کارکن در
دموکراسی و اعيان و اشراف مخالف دموکراسی نيز در برداشتھای از بيخ و بن متفاوت از اين اسطوره رخ مینمايد،
چنان که روايت آيسخولوس در پرومته در زنجير بازتاب برداشت دسته اول و روايت افالطون در دولتمرد نمودار
برداشت دستهی دوم از اسطورهی پرومته به شمار میآيد .مارکس با فھم ويژگی انقالبی و طبقاتی اين تضاد در روزگار
باستان ،آشکارا با پرومته آيسخولوس احساس نزديکی و ھمدردی میکرد نه با پرومته افالطون.
آن چه گفتيم ،با آن که در فھميدن اشارات مارکس به پرومته بسيار مھم است ،شايد نامربوط به نظر آيد ،زيرا امروزه در
کار آن دسته از منتقدان حوزهھای فرھنگ و محيط زيست ،که جملگی کل سنت روشنگری ،به ويژه مارکس و انگلس،
را به پرومته گرايی متھم میکنند ،حتی ذرهای از اين پيشينهی پربار فرھنگی ،که به بيش از ھزار و پانصد سال پيش
يعنی آغاز تمدن غرب باز میگردد ،وجود ندارد .اين منتقدان ،در آثار خويش ،اسطورهی پرومته را ،گسسته از معنای
اصلی تاريخی و فرھنگیاش ،به نماد فرھنگی مدرنيته و تجسم توليدگرايی افراطی و تسلط بر طبيعت )از جمله طبيعت
انسان( بدل ساختهاند .در واقع ،اين حقيقت که امروزه بسياری از منتقدان پسامدرن ،انديشهی آفرينندگی انسان را ،که در
اسطورهی يونانی پرومته تجسم يافته است ،با توليدگرايی ساده و استيالی تکنولوژی بر طبيعت يکسان میانگارند خود
دليل مسلم بر نفوذ جھانبينی مسلط سرمايهداری در انديشهی پسامدرن است.
نمونهی کالسيک چنين بازسازی از اسطورهی پرومته را میتوان در عشق و تمدن اثر ھربرت مارکوزه يافت.
مارکوزه استدالل ميکند که:
پرومته ،برجستهترين چھرهی حماسی ]در فرھنگ اروپايی[ ،تردست و ياغی )محنت کشيدهای( است که بر خدايان
میشورد و به بھای رنج ابدی خويش فرھنگ میآفريند .او تجسم بارآوری و کوشش خستگیناپذير برای چيرگی بر
زندگی است ...پرومته مظھر حماسی زحمت ،ثمربخشی و پيشرفت از رھگذر واپس زدن اميال به شمار میآيد.
مارکوزه در مخالفت با تاکيد يک جانبهی مدرنيتهی غربی بر اين پای میفشرد که:
در قطب مقابل بايد اصل واقعيت ديگری را جست و جو کرد :اورفئوس و نارسيسوس ...بيانگر واقعيتی يکسره
متفاوتاند .آنان به چھرهھای فرھنگی دنيای غرب بدل نگشتهاند ،بلکه مظھر شادی و رضايت خاطر ...و يادآور
تجربهی دنيايی ھستند که به چيرگی و تسلط بر آن نياز نيست ،بلکه بايد آن را آزاد کرد.
مارکوزه در آن زمان سرگرم پروراندن نقدی از عقالنيت ابزاری بود که ويژگی کل فرھنگ صنعتی غرب-خواه
سرمايهداری ،خواه»شبه سوسياليسم سربازخانهای« )تعبير روی مدودف(-به شمار میرفت .اما برخی کسان
استداللھای مارکوزه را به منزلهی »انتقاد شديد« از شخص مارکس میدانند .مارشال برمن در کتاب ھر آنچه سخت
است دود میشود و به ھوا میرود دقيقا چنين برداشتی از نوشتهی مارکوزه دارد ،ھر چند برمن بر آن است که در نظر
گرفتن مارکس به عنوان طرفدار پرومته گرايی ساده خطاست .او مینويسد:

اگر مارکس در جايی نگرش بتوارگی داشته باشد ،اين امر نه در ارزيابی وی از کار و توليد بلکه در آرمان بسيار
پيچيدهتر و جامعتر توسعه است» :توسعه و تکامل آزادانهی کارمايهھای جسمانی و معنوی« )دست نوشتهھای
 ...(١٨۴۴مارکس میخواھد پرومته و اورفئوس را يکی کند؛ در نظر مارکس ،کمونيسم ارزش جنگيدن دارد ،زيرا،
برای نخستين بار در تاريخ ،بشر را توانا میسازد تا پرومته و اورفئوس را يکجا در کنار ھم داشته باشد ...مارکس
میدانست که راه فراتر رفتن از تضادھا از درون مدرنيته ميگذرد نه از بيرون آن.

بی گمان ممکن است کسانی استدالل کنند که در »پرومته گرايی مارکس« گونهای »ابھام« وجود دارد که میتوان با
استفاده از آن برداشتی از انديشهی مارکس را پروراند که بر طرفداری از حفظ محيط زيست استوار باشد ،چنان که
کيت ساپر ،سوسياليست طرفدار حفظ ميحط زيست ،در مقاله خود »پرومته سبز« چنين نظری ابراز کرده است .ليکن
آن چه را که به ظاھر »ابھام« مینمايد برخی ديگر ،در برداشتی ارزندهتر ،در حکم تنش ديالکتيکی در نظريهی
مارکس میدانند که از تالش مارکس برای فراتر رفتن از تصورات معمول در سنت روشنگری ،دربارهی توليد و
چيرگی بر طبيعت ناشی شده است .ويليام ليس شاگرد مارکوزه در بررسی بسيار مھم خود تسلط بر طبيعت گفته است
عبارتھايی نظير »چيرگی بر طبيعت«» ،مھار طبيعت« و »تسلط بر طبيعت« کم و بيش مورد استفادهی ھمهی
انديشهگران سدهی نوزدھم بود و به ھمين سبب معانی گوناگون و پيچيدهای به خود گرفت .بنابر اين ،استفادهی گھگاھی

مارکس و انگلس از چنين عبارتھايی به خودی خود بدان معنا نيست که آنان ديدگاھی مبتنی بر توليدگرايی افراطی
اختيار کرده بودند .ليس بر آن است که نوشتهھای مارکس و انگلس روی ھم رفته »نمودار ژرفترين بينشی است که
میتوان در کل انديشهی اجتماعی سدهی نوزدھم ،و به طريق اولی در سدهھای پيش از آن ،دربارهی مسايل پيچيدهی
مربوط به چيرگی بر طبيعت يافت«.
نکتهی آشکار در بررسی مارکس ھمانا رابطهی متقابل ميان انسان و طبيعت است .از نظر او ،شکل تاريخی خاص
مناسبات توليدی ،در ھر دوره از تاريخ ،سنگ بنای اصلی اين رابطه به شمار میرود .چنان که مارکس در
دستنوشتهھای اقتصادی و فلسفی  ١٨۴۴می نويسد:
آدمی به طبيعت زنده است ،يعنی طبيعت پيکرهی اوست .پس چنانچه آدمی بخواھد زنده بماند بايد پيوسته با طبيعت گفت
و گو کند .اين سخن ،که حيات جسمانی و معنوی انسان با طبيعت پيوند دارد ،معنايی جز اين نمیدھد که طبيعت با خود
پيوند دارد ،چه آدمی پارهای از طبيعت است.
مارکس و انگلس نه تنھا ستايندهی توليدگرايی نبودند ،که خود از نخستين منتقدان آن به شمار میآمدند .چنان که انگلس
جوان در سال  ١٨۴۴نوشت» :تبديل زمين-که تنھا چيز ،ھمه چيز و نخستين شرط موجوديت آدمی است-به موضوعی
برای داللی ،آخرين گام در راھی بود که خود آدمی را به موضوع داللی تبديل کرد «.مارکس نشان داد که در
سرمايهداری مناسبات ميان انسانھا و ھم چنين رابطهی انسان و طبيعت به شکل مناسبات پولی در میآيد .وی در مقابل
جامعهای که زير سيطرهی »نقدينهی بیرحم« قرار دارد و مجبور به افزايش دايمی بارآوری است ،خواھان چنان نظم
اجتماعیيی بود که به تکامل ھمه جانبهی استعدادھای بشر ياری رساند و رابطهای عقالنی ميان انسان و طبيعت ،که
آدمی نيز پارهای از آن است ،ايجاد کند .مارکس در بخش پايانی جلد سوم سرمايه نوشت که آزادی بيشتر انسان منوط به
آن است که »انسانھای اجتماعی شده ،توليدکنندگان ھمبسته ،به تنظيم عقالنی رابطهی خود با طبيعت بپردازند و به جای
آن که بگذارند طبيعت چون نيرويی کور بر آنان مسلط باشد ،آن را به کنترل ھمگانی درآورند«.
مارکس معتقد بود به ھمانسان که جامعهی بشری نمیتواند خود را از ضرورت تنظيم کنش متقابل انسان با طبيعت
برھاند ،نخواھد توانست لزوم در نظر گرفتن شرايط طبيعی موجوديت انسان را نيز ناديده بگيرد .اما تنظيم عقالنی
مناسبات ميان انسان و طبيعت در ذات خود با تسلط ماشينانگارانه بر طبيعت ،به نفع گسترش روزافزون توليد ،ھم چون
ھدفی در خود ،ناسازگار است .مارکس استدالل میکرد که در جامعهی توليدکنندگان آزاد و ھمبسته ھدف زندگی
اجتماعی نه کار و توليد ،در معنای تنگ و کوتهبينانهی آن در جوامع مبتنی بر مالکيت و فردگرايی ،بلکه تکامل ھمه
جانبهی استعدادھای خالق آدمی ھم چون ھدفی در خود است و در اين راه »کاھش زمان کار روزانه پيششرطی
ضروری به شمار میآيد «.اين سرآغاز دوران دستيابی به قلمرو آزادی است ،دورانی که در آن انسانھا با يکديگر و
نيز با طبيعت پيوند میخورند.
مارکس دريافته بود که تحقق اين شرايط مستلزم دگرگونسازی ريشهای مناسبات انسان با طبيعت است .با از بين رفتن
مالکيت خصوصی بر زمين و تکامل جامعهی توليدکنندگان آزاد و ھمبسته ،برای نخستين بار ،پايداری مناسبات با
طبيعت در مقياس جھانی امکانپذير خواھد شد .مارکس با اشاره به لزوم محافظت از کرهی زمين برای نسلھای آينده
نوشت:

از ديدگاه جامعهای با شکل اقتصادی برتر ،مالکيت خصوصی افراد بر کرهی زمين درست ھمانقدر نامعقول است که
مالکيت خصوصی انسانی بر انسان ديگر .حتی کل يک جامعه ،يک ملت ،يا ھمهی جوامع موجود روی ھم رفته نيز
مالک کرهی زمين نيستند .آنان فقط متصرفان و استفادهکنندگان از آناند که بايد ھم چون پدران مھربان خانواده زمين را
در وضعيتی بھتر به نسلھای پس از خود بسپارند.
مارکس استدالل کرد که ھدف شايستهی کشاورزی برخالف »روح کلی حاکم بر توليد سرمايهداری که به کسب فوری
پول توجه میکند ،ھمانا کمک به تامين ھمهی احتياجات اوليهی گوناگون و دايمی زندگی است که بشر نسل اندر نسل به
آن نياز دارد «.بدين سان ،ميان بھرهبرداری کوتهبينانهی سرمايهداری از منابع زمين و خصلت دراز مدت توليد واقعا
پايدار ،تضاد کاملی وجود داشت و مارکس بارھا بر اين پای فشرد که در جامعهی توليدکنندگان آزاد و ھمبسته پيشرفت
اقتصادی ،بدون به مخاطره انداختن وضعيت طبيعی و جھانیيی که رفاه نسلھای آينده به آن بستگی دارد ،صورت
میگيرد .اين درست ھمان توصيفی است که امروزه از مفھوم توسعهی پايدار میشود و آشکارتر از ھر جای ديگر ،در
گزارش کميسيون براتلند با عنوان آيندهی مشترک ما به چشم میخورد:
»توسعهای که نيازھای امروز را برآورد بی آن که به توانايی نسلھای آينده برای تامين نيازھای خود آسيب رساند«.
گرچه مارکس در نوشتهھای خويش به نقد زيست محيطی از سرمايهداری نپرداخت )بیترديد دليل اين امر آن بود که
وی گمان میکرد سرمايهداری مدتھا زودتر از آن که مسايل زيست محيطی بتواند به شکل واقعا بحرانی درآيد از ميان
میرود و جای آن را جامعهی توليدکنندگان آزاد و ھمبسته خواھد گرفت( ليکن اشارات مارکس به مفھوم پايداری گواه
آن است که او تيزبينانه به تاراج محيط زيست در نظام سرمايهداری وقوف داشته است .دلمشغولی اصلی مارکس در
اين زمينه بررسی آثار صنعتی شدن سرمايهداری بر تاراج خاک بود .معروفترين عبارت وی را در اين مورد میتوان
در جلد نخست سرمايه در بخش مربوط به »صنعت بزرگ کشاورزی« يافت که نقطهی اوج فصل کليدی و نھايی

مارکس دربارهی »ماشين آالت و صنعت بزرگ« است که در آن به آثار انقالب صنعتی میپردازد و استدالل میکند
که:

ھر پيشرفتی در کشاورزی سرمايهداری نه فقط پيشرفت در ھنر غارت کارگران که در عين حال پيشرفتی در ھنر
تاراج خاک به شمار میآيد .ھر پيشرفتی در افزايش حاصلخيزی خاک در يک دورهی معين ،ھم چنين پيشرفتی در
تخريب منابع پايدار ھمين حاصلخيزی است .ھر اندازه کشوری ،برای نمونه اياالت متحده ،صنعت بزرگ را اساس
تکامل خود قرار دھد ،اين فرآيند تخريب نيز به ھمان نسبت پرشتابتر خواھد بود .بنابراين ،توليد سرمايهداری فقط با
صدمهزدن به سرچشمهھای اصلی ثروت-زمين و کارگر-است که تکنيک و ترکيب روند اجتماعی توليد را رشد میدھد.
اين گفتهی مارکس نه نظرياتی موردی يا از سر اتفاق بلکه بازتاب بررسی موشکافانهی مارکس از آثار يوستوس فون
لیبيگ ،شيمیدان خاکشناس آلمانی ،است که اغلب او را بنيانگذار رشتهی شيمی خاک میشناسند .مارکس تا آغاز
دھهی  ١٨۶٠گمان میکرد که پيشرفت کشاورزی سرمايهداری ممکن است چنان پرشتاب باشد که حتی صنعت را
پشتسر گذارد .اما بررسیھای مارکس دربارهی کار لیبيگ و ديگر کارشناسان مسايل کشاورزی در زمان نگارش
سرمايه ،نادرستی اين ديدگاه را بر وی آشکار ساخت .مارکس در پايان مھمترين فصل نوشتهی خود دربارهی کشاورزی
سرمايهداری )»پيدايش اجارهی زمين در سرمايهداری«( توضيح میدھد که:

بزرگمالکی جمعيت شاغل در کشاورزی را به حداقلی پيوسته رو به تقليل کاھش میدھد و آن را در مقابل شاغالن در
صنعت ،که دايما رو به تزايد ھستند و در شھرھای بزرگ و پرجمعيت ساکناند ،قرار میدھد .از اين رھگذر،
بزرگمالکی وضعيتی پديد میآورد که در آن انسجام در تبادل اجتماعی ،که از قوانين طبيعی زندگی برمیخيزد ،به
گونهای جبرانناپذير بر ھم میخورد .در نتيجه ،قوهی حياتی خاک برباد میرود و اين اسرافکاری را نيز بازرگانی به
فراسوی مرزھای يک دولت معين انتقال میدھد )لیبيگ(.

بدين ترتيب ،در سرمايهداری صنعت بزرگ و کشاورزی بزرگ نتايج يکسانی به بار میآورند :ھر دو تباھی کارگر
کشاورزی و فرسايش »توان طبيعی خاک« را سبب میشوند .مارکس نوشت:
تاريخ به ما میآموزد که نظام سرمايهداری در تقابل با کشاورزی عقالنی عمل ميکند و با آن ناسازگار است )ھر چند
که موجب پيشرفت فنی در کشاورزی میشود( .کشاورزی عقالنی يا بر کشاورزان خردهپايی متکی است که از رھگذر
کار خويش گذران میکنند ،يا بر کنترل توليدکنندگان ھمبسته.
برای مارکس» ،کشت عقالنی زمين ،ھم چون دارايی جاودانهی ھمگان ،شرط قطعی موجوديت و توليدمثل نسلھای
متوالی بشر« به شمار میآمد.
مارکس و انگلس بحثھای خود را به مسايل زيستمحيطی مربوط به خاک محدود نکردند ،بلکه افزون بر آن به
کندوکاو در مسايل متعدد ديگر در زمينهی پايداری پرداختند ،از جمله مساله جنگلھا ،رودخانهھا ،نھرھا ،دورريزی
زبالهھا ،کيفيت ھوا ،مواد مسموم کنندهی محيط زيست و غيره .مارکس نوشت» :به طور کلی ،توسعهی کشت و صنعت
تاکنون چنان به تخريب شديد جنگلھا انجاميده که در مقابل آن تالشھايی که در پرتوی اين توسعه برای حفظ و احيای
جنگلھا انجام گرفته است بسيار کوچک و ناچيز مینمايد «.مارکس ،در پرداختن به مسالهی زبالهھای صنعتی ،از
اقتصادی سخن میگفت »که بر پيشگيری از توليد زباله استوار شود ،يعنی کاھش ضايعات توليد به حداقل و استفادهی
بیواسطه از ھمهی مواد خام و کمکی مورد نياز در توليد«
در نظر مارکس و انگلس ،سرچشمهی اصلی تخريب محيط زيست در سرمايهداری تضاد شديد ميان شھر و روستا
است ،تضادی که از ويژگیھای نظم و سامان سرمايهداری به شمار میآيد و به اندازهی تقسيم کار ميان سرمايهدار و
کارگر برای اين نظام اساسی است .انگلس نوشت:
ھنگامی که میبينيم چگونه فقط در اينجا ،در لندن ،مقدار کودی که روزانه با صرف ھزينهھای گزاف به دريا ريخته
میشود بيش از کودی است که در سراسر پادشاھی ساکسونی توليد میگردد و عالوه بر اين چه دم و دستگاه عظيمی
الزم است تا از مسموم شدن کل لندن با اين کودھا جلوگيری کند ،آنگاه يوتوپيای از ميان بردن تضاد ميان شھر و
روستا پايهی عملی در خور توجھی میيابد.
اين بينشھای زيستمحيطی ،که در ميان متفکران سدهی نوزدھم بسيار استثنايی بود ،ھمگی از اين مايه میگيرد که
مارکس و انگلس نخست اين نکتهی اساسی را به رسميت شناختند که در آينده ،در ھر جامعهای ،مناسبات انسان با
طبيعت در اساس بايد مبتنی بر پايداری باشد.
پس استدالل کسانی ،از جمله تد بنتون ،که معتقدند مارکس و انگلس »جنبهھايی از اقتصاد سياسی سرمايهداری را ،که
نشان از مخالفت با انديشهی ايجاد محدوديت طبيعی بر انباشت سرمايه داشت ،تاييد میکردند و آنھا را تعميق
میبخشيدند« باطل است .در حقيقت ،مارکس و انگلس چندان چيزی برای گفتن دربارهی محدوديتھای طبيعی مطلق در
کرهی زمين نداشتند .در اين معنا برخی کسان ،از جمله بنتون ،معتقدند که بررسی مارکس از ديدگاه زيستمحيطی در
سطحی پايينتر از بررسی مالتوس ،که بر رشد جمعيت متناسب با افزايش منابع غذايی تاکيد میورزيد ،قرار دارد
)مالتوس نه به خاطر جنبهھای مربوط به محيط زيست يا ظرفيت جمعيتی ،بلکه بيشتر برای توجيه کردن حداقل دستمزد
برای معاش و برچيدن قوانين حمايت از فقرا در انگلستان چنين ديدگاھی اختيار کرده بود( .با اين ھمه ،مارکس و
انگلس در ميزان تاکيدی که بر شرايط طبيعی توليد گذاردند و ھم چنين در قبول اين واقعيت که اقتصاد پايدار نيازمند

مناسبات پايدار با طبيعت در مقياس جھانی است ،وضعيتی منحصر به فرد داشتند و در اين معنا پذيرش محدوديتھای
طبيعی ،جزيی اساسی از استدالل آنان بوده است.
مارکس و انگلس بر آن بودند که محدوديتھای رشد جمعيت ،به سان ديگر محدوديتھای طبيعی ،تا آنجا که وجود
داشت فقط حقانيت سوسياليسم را تقويت میکرد .انگلس جوان در ھمان نخستين نوشتهی خود دربارهی اقتصاد سياسی
)در مورد نسبت ميان جمعيت و منابع غذايی( چنين آورده بود» :حتی اگر مالتوس کامال بر حق میبود« اين امر فقط
دليل ديگری در تاييد »دگرگونی اجتماعی« و ايجاد جامعهای به دست میداد که در آن »بود و نبود« انسانھا ديگر به
مناسباتی صرفا کااليی و مبتنی بر »تقاضا« بستگی نداشته باشد .البته مارکس و انگلس ھيچ يک بر اين باور نبودند که
مالتوس »کامال بر حق« است .آنان دريافته بودند که پيشبينی مالتوس مبنی بر اين که ماھيت تغيير ناپذير آدمی و منابع
محدود زمينھای قابل کشت رشد جمعيت را از رشد منابع غذايی پرشتابتر ميکند ،پويايی کشاورزی سرمايهداری را،
که انقالبھای بازرگانی و کشاورزی و صنعتی موجب آن شده بودند ،دست کم میگرفت .طنز مساله در آن است که
چون پيشبينیھای مالتوس درست از آب درنيامد و بشر برای نخستين بار در تاريخ در اواخر سدهی ھجدھم رفته رفته
بر قحطی ديرينه )که فرنان برودل آن را »نظام زيستشناختی کھن« ناميده است( چيره شد ،شمار جمعيت چنان افزايش
يافته است که امروزه مسالهی اضافه جمعيت تھديدی جدی برای محيط زيست کل کرهی زمين به شمار میآيد .وانگھی،
حتی اگر بپذيريم که امروزه کشاورزی به طور فزايندهای از تامين نيازھای اساسی جمعيت ھمچنان رو به افزايش جھان
ناتوان است ،اين امر بيشتر به بررسی مارکس دربارهی ناپايداری کشاورزی سرمايهداری ،که به تاراج خاک متکی
است ،مربوط میشود تا به ديدگاه انتزاعیتر مالتوس )در پيروی از ريکاردو( که معتقد بود کشت روزافزون زمينھای
حاشيهای از بارآوری نھايی کشاورزی میکاھد.
ايراد نابهجای ديگری که بر مارکس ميگيرند ،به گفتهی ژان پل دلژ ،سوسياليست طرفدار حفظ محيط زيست ،آن است
که مارکس در نظريهی ارزش خود »ھيچ ارزش ذاتی برای منابع طبيعی« قايل نبود .برای مارکس ،قانون ارزش خود
يک ويژگی تاريخی جامعهی سرمايهداری به شمار میرفت .آرای مارکس دربارهی مناسبات ارزش را ھمان قدر
میتوان دفاع از نظم و سامان سرمايهدارانهی محيط زيست شمرد که دفاع از خود سرمايهداری .آری ،مارکس در اين
زمينه ھمان قدر وجود ارزش ذاتی در طبيعت را نفی میکند که چشمانداز جامعهای عاری از بيگانه گشتگی را.
مارکس در نظريهی خود آشکارا بر اين تاکيد کرده بود که در سرمايهداری مناسبات ارزش با طبيعت چون »موھبتی
بالعوض« و » عطيهای« که به سرمايه داده شده است رفتار میکند .اين ديدگاه با نظر ديگر مارکس دربارهی »تاراج«
خاک در سرمايهداری-يا به تعبير ديگر با شرايط پايداری که بايد بازتوليد طبيعت را در نظر بگيرد اما نظام
سرمايهداری آن را آشکارا زير پا میگذارد-کامال سازگار است.
در نظر مارکس ،بايد ميان ثروت مادی در گستردهترين معنای آن )ارزش مصرف( و ايجاد ارزش در سرمايهداری
)قلمرو ارزش مبادله( فرق گذاشت .مارکس نوشت» :کار يگانه منبع ثروت مادی و )يگانه منبع( ارزش مصرف حاصل
از کار نيست .به تعبير ويليام پتی ،کار پدر ثروت مادی و زمين مادر آن است «.تناقض سرمايه داری آن است که در
حالی که در پی کسب ارزش مبادله )سود( است ،در مقياسی بزرگتر ،شرايط کيفی الزم برای ايجاد ارزش مصرف و
ثروت-از جمله محيط طبيعی زيست و بارآوری طبيعت-را ناديده میگيرد .به نظر میرسد که مارکس اصل اساسی
زيست محيطی را که در ساليان اخير کسانی از جمله بری کامنر آن را رواج دادهاند ،آشکارا دريافته بود» :از ھيچ
چيزی پديد نمیآيد «.مارکس خود چنين نوشت:

گفتهی لوکرتيوس واضح و روشن است» :از ھيچ نمیتوان چيزی پديد آورد «.ايجاد ارزش يعنی تبديل نيروی کار به
کار .نيروی کار ،خود ،توانايیيی است که از طريق مواد غذايی در ارگانيسم انسان ايجاد میشود.

اھميت تاريخی انديشهھای زيستمحيطی مارکس و انگلس را با مقايسهی آرای آنان با نظريات جورج پرکينز مارش،
شخصيت بزرگ ورمونتی و طرفدار حفظ محيط زيست ،میتوان دريافت .بسياری مارش را برجستهترين طرفدار حفظ
محيط زيست در سدهی نوزدھم و )به گفتهی لوئيس مامفورد( »آغازگر جنبش حفظ محيط زيست« میدانند .مارش در
معروفترين قطعه از اثر کالسيک خود انسان و طبيعت ) (١٨۶۴نوشت:

بخشھايی از آسيای صغير ،شمال آفريقا ،يونان و حتی ناحيهی آلپ در اروپا ھستند که در آنجا اعمال انسان چھرهی
زمين را به متروکهای چون ماه بدل کرده است .ھر چند در زمان کوتاھی که ما آن را »دورهی تاريخی« میناميم اين
مناطق آشکارا از جنگلھای انبوه ،چراگاهھای سرسبز و مرغزارھای حاصلخيز پوشيده شده بودند ،اما اکنون اين
مناطق چنان خراب شدهاند که ديگر نمیتوان آنھا را آباد کرد ...زمين با شتاب بسيار به خانهای نامناسب برای
شريفترين ساکنانش بدل میشود و دوران ديگری از جنايت و بی توجھی بشر به آينده ...تا بدان اندازه سبب کاھش
حاصلخيزی ،ويرانی زمين و برھم خوردن اوضاع اقليمی میشود که انحطاط ،بربريت و چه بسا نابودی انواع را در
پی میآورد.
گفتهھای مارش را میتوان با برداشت بسيار نزديک انگلس دربارهی تحوالت بلندمدت زيست محيطی مقايسه کرد:
انگلس به سال  ١٨٧۶در مقالهی »نقش کار در گذار از ميمون به انسان« نوشت:

اما مگذاريد اندر باب پيروزی انسان بر طبيعت زياده از حد خودستايی کنيم .چه در برابر ھر يک از اين پيروزیھا
طبيعت از ما انتقام میگيرد ...مردمانی که در بينالنھرين ،يونان ،آسيای صغير و ديگر جاھا جنگلھا را نابود کردند تا

زمين کشاورزی به دست آورند ھيچ گاه تصور نمیکردند که با نابودی جنگلھا مراکز تجمع و ذخيرهی رطوبت را از
بين میبرند و شالودهی وضعيت نابسامان کنونی را در اين کشورھا به وجود میآورند .ھنگامی که ايتاليايیھای
آلپنشين جنگلھای کاج دامنهی جنوبی را نابود کردند )ھمان جنگلھايی که در دامنهی شمالی سخت حفاظت میشد( به
ھيچرو گمان نمیکردند که با اين کار ريشهھای صنعت لبنيات را در مناطق خود از بين میبرند ...بدين سان در ھر گام
به ياد میآوريم که ما به ھيچرو مانند يک فاتح خارجی ،که بر مردمی چيره شده است يا ھم چون کسی که از بيرون به
طبيعت مینگرد ،فرمانروای طبيعت نيستيم ،بلکه با گوشت و خون و مغز خود متعلق به طبيعت و در ميان آن ھستيم و
کل سيادت ما بر طبيعت در واقع عبارت از اين واقعيت است که ما اين امتياز را بر ديگر موجودات داريم که میتوانيم
قوانين طبيعت را بشناسيم و آن را به کار بنديم.
بررسی دقيق عبارات فوق نشان میدھد که ميان رویکرد انگلس و مارش به مسالهی تخريب محيط زيست ھمانندی
آشکاری وجود دارد .ھر دو به تفصيل به فجايع زيست محيطی عظيمی که تمدنھا با آن روبهرو بودهاند پرداخته و
پايداری را مسالهی اصلی شمردها ند .مارش میگفت که در بھرهبرداری از طبيعت بايد »بیتوجھی به آينده« را پايان
داد و انگلس نيز بر اين واقعيت پای میفشرد که ما به »طبيعت تعلق داريم« و بايد »قوانين آن را به درستی به کار
بنديم «.ھر دوی آنان نگرشی کامال انسانمحور در پيش گرفتند ،بدين معنا که بر عواقب تخريب محيط زيست برای
سرنوشت بشر تاکيد ورزيدند.
در اين جا مساله اين نيست که بگوييم برداشت مارکس و انگلس ،به تنھايی يا ھر دو ،از علم محيط زيست ھمتراز
مارش بوده است .چنين نيست .ليکن نگرش آنان به ھيچرو با ديدگاه مارش ،بزرگترين طرفدار حفظ محيط زيست در
آن روزگار )که ھنوز بسيار مورد احترام است( ،ناسازگار نبود .وانگھی ،اين صرفا يک تصادف نبود که انسان و
طبيعت ،اثر برجستهی مارش دربارهی ويرانی محيط زيست در کرهی زمين که پيش از سدهی بيستم نگاشته شده ،فقط
سه سال زودتر از انتشار نخستين جلد سرمايهی مارکس ) (١٨۶٧چاپ شد .ھر دوی اين کتابھا واکنشی به آثار انقالب
صنعتی بودند )ھر چند مارش به اندازهی مارکس بر اين امر آگاه نبود( .اثر مارکس به شورشھای طبقهی کارگر الھام
میبخشيد ،در حالی که انديشهھای مارش پيکار گستردهای را برای حفظ طبيعت برمیانگيخت .تنھا با درآميختن
بررسیھای موجود در اين دو اثر میتوانيم به نقدی زيستمحيطی و ھمه جانبه از سرمايهداری ماشينی دست يابيم .البته
دليل اين امر آن است که ھر چند مارش نخستين طرفدار حفظ محيط زيست در آن دوران بود ،اما مارکس و انگلس
بودند که به تيزبينانهترين نحو وضعيت تاريخیای را که شالودهی تخريب محيط زيست در سدهی نوزدھم بود دريافته
بودند .در واقع ،از آنجا که ريشهھای بحران جھانی محيط زيست را نه در طبيعت که در جامعه بايد جست ،شايد امروز
مارکس و انگلس بيش از مارش بتوانند به ما بياموزند که برای پرداختن به مسايل زيست محيطی چه کارھايی ضروری
است.
محور اصلی برداشت مارکس و انگلس از جامعهی مدرن ھمانا نقد آنان از انباشت سرمايه بود .آنان متقاعد شدند که
سرمايهداری به لحاظ اقتصادی و نيز سياسی ناپايدار است و اين امر در نھايت زمينه را برای رشد نيروھای انقالبی ،که
سرمايهداری را واژگون ميکنند ،فراھم میآورد .ھمين نقد از انباشت سرمايه مارکس و انگس را-در اولين نوشتهھای
خود -به اين نتيجه رساند که نظام سرمايهداری مناسبات پايداری با طبيعت ندارد .اما در بررسیھای آنان اين مساله
ھنوز آن قدر اھميت نداشت که بتواند بر آيندهی سرمايهداری اثر گذارد )آنان گمان میکردند ديری نمیپايد که
سرمايهداری بر اثر تضادھای اقتصادی و سياسی خود به مرگ طبيعی از ميان میرود(.
اشارهی مکرر مارکس و انگلس به پايداری زيست محيطی در آثار خود بيشتر به درک آنان از نيازھای جامعهی آينده،
جامعهی توليدکنندگان آزاد و ھمبسته ،مربوط میشد تا به شرايط از ميان رفتن سرمايهداری .مارکس به روشنی دريافت
که ثبات ھر جامعهای به ايجاد مناسباتی سراپا تازه و متوازنتر با طبيعت بستگی دارد.
امروزه نگرش طرفداران راديکال حفظ محيط زيست فقط اين تفاوت را دارد که میانگارد تخريب جھانی محيط زيست
نقشی اساسی در بازی آخر سرمايهداری دارد .برای نخستين بار در تاريخ بشر ،ما با مسالهی بقای محيط زيست در
مقياس جھانی روبهروايم ،مسالهای که متفکران سدهی نوزدھم ،از جمله مارکس و انگلس ،به ندرت میتوانستند
تصوری از آن داشته باشند )ھر چند مارش را بايد يک استثنا شمرد( .با اين ھمه ،بدون پذيرش رويکرد مارکس و
انگلس در نقد انباشت سرمايه ،حتی نمیتوان ذرهای از مجموع مسايلی را که اکنون در برابر ما قرار دارد دريافت.
خطاست که پاسخ مسايل زيست محيطی را ،به نام گونهای »پسامدرنيته«ی مجرد و بیشکل ،در رد »مدرنيته« و نفی
شيوهھای تفکری که نقدی نظاممند از سرمايهداری به دست میدھند جست و جو کنيم .به بيان دقيقتر ،بايد ضرورت
رويارويی جدی با مدرنيته-و بيش از ھمه مدرنيتهی سرمايهداری-را پذيرفت و آن را دگرگون ساخت .ناگفته پيداست که
در غير اين صورت نابودی جھان زندهای که میشناسيم حتمی است و تودهی عظيم بشريت در اين کار چيزی جز
زنجيرھايش را از دست نمیدھد ،اما سيارهای را نجات میبخشد.

