
)۲استدللت چپ – مارکسیسم (

در ادامه بحث  نقش و اهمیت مارکسیسم در دنیای امروز، بنیامین کونک�ل ب�ه بررس�ی رابط�ه  بی�ن ک�ار

بدون مزد کارگران در کارخانه،  زنان در خانه و استفاده بی رویه از من��ابع ط��بیعی می پ��ردازد. بنی��امین

  اس�ت. یک�ی  از آخری�ن آث�ار وی،  کت�اب« اوت�وپی ی�اn+1کونک�ل، نویس�نده و از س�ردبیران نش�ریه

افلس» می باشد.

خانه ای که مارکس ساخت

بنیامین کونکلنوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۱۵۰۲: تعداد کلمات

ممکن است گفت�ه ش�ود ک�ه ه�دف کلس�یک و مس�تمر مارکسیس�م، هم�اهنگی ی�ک تئوری کام�ل انقلب

 ای�ن ویژگ�ی سیس�تماتیک
 
اجتماعی با یک سیاست جامع انقلبی است: یک دستور بسیار دراز. و دقیقا

یا کلی مارکسیسم بر روی  تمام فعالیت سیاسی و فکری که روح�ش در آن دمی�ده ش�ده،  ی�ک کیفی�ت

گسیخته معینی تحمیل کرده است. عدم امکان اینکه یک تفکر تنه�ا، و ح�تی در ای�ن رابط�ه دو اندیش�ه،

بتواندبه یک بینش جامع لزم برسد، کامل  آشکار است، و اولین پیش نویس برنامه نوشته ش��ده توس��ط

مارکس و انگلس-=هم زمان  یک برنامه سیاس�ی و  ی�ک برن�امه پژوهش�ی-  در تم�ام ط�ول عم�ر ان�ان

مجبور بود  که، حتی در طرح، ناتمام باقی بماند.

جنبه ای از ناتمامی پایدار پروژه مارکسیستی، در سراسر نسل های بعدی، تاریخی و قابل تأس��ف اس��ت.

بعد از فروپاشی انترناسیونال دوم، گرایش به س�وی بیگ�انگی متقاب�ل روش�نفکران و کنش�گران ب�وده

است، و بین خود روشنفکران این تمایل وجود داشته است ک�ه ب�ر رش�ته های ج�داگانه دانش�گاهی خ�ود

چشم بند زده، و این موضوع را فراموش کنند که مرزهای بین علوم اجتماعی و تقسیمات بین ان علوم

و  واقعیات «طبیعی» و «فرهنگی»  فقط جزئی از ویژگی های نقشه  دنی�ا محس�وب می گردن�د و ربط�ی ب�ه

زمین ناگسستنی جهان ندارد. به سهم جود، کنشگران متمایل به فراموش کردن ای�ن موض�وع هس�تند

که،  ایده ی�ک نی�روی م�ادی در تاری�خ محس�وب می ش�ود. ام�ا دلی�ل به�تری ب�رای ح�الت ناتم�امی ی�ا



پاره پارگی مارکسیسم وجود دارد ، و آن بدون شبهه،  باز ب�ودن وی�ژه آن ب�ه عن�وان روش�ی ب�رای فک�ر

کردن در مورد تمام زندگی  انسانی و عمل غیرانسانی اس�ت؛ در ای�ن معن�ا، ک�اراکتر شکس�ته، ناامی�د و

 نشانه ای از زندگی در حال جریان است. آن همچن�ان ناتم�ام ب�اقی می مان�د
 
حتی نامتجانس ان، صرفا

زیرا تاریخ این گونه است.

در سال های اخیر،  مارکسیسم نشان داده است  که خود یک طرح زنده است به ویژه از طریق ب��از ک��ردن

دو رویه پژوهشی، که در آثار مارکس و انگلس و اکثریت وارثان انان قابل تشخیص اما پ��رورش نی��افته

باقی مانده است. 

اولین نمونه  این گونه تحقیقات،  در بسط و گسترش اکولوژی مارکسیستی، اگر عنوان کتاب مه��م ج��ان

) نشان۲۰۰۰بلمی فاستر  کمی تغییر داده شود،  را می توان  بازیافت. کتاب « اکولوژی مارکس» (سال 

گاه از اینکه فعالیت تولیدی انسان مبتن��ی  متفکران محیط زیست بودند، آ
 
داد که مارکس و انگلس واقعا

بر هر شکلی از روابط اجتماعی،  خود شیوه ای از مدیریت و یا س��وء م��دیریت  مب�ادله بی�ن گ�ونه  منحص��ر

بفرد سیاسی ما و انواع  دیگر  طبیعت زمینی می باشد. مارکس به ویژه   نگران موضوع فرسودگی خاک

بود. سرمایه داری در عصر خ�ود، اول از طری�ق تمرک�ز جمعی�ت در ش�هرهای ب�زرگ، ج�ایی ک�ه زباله ه�ای

انسانی نه  تنها زمین را بارور نمی کردند بلکه در عوض خیابان ها و آبراه ها را آلوده می نمودند، و دوم،

به خاطر کالیی کردن کشاورزی و با تشویق تک محصولی،  خاک را از مواد مغذی حیاتی تهی نمود. ب��ر

این اساس، بلمی فاستر یک برداشت کلی از ش�کاف متابولی��ک بی�ن انس�ان کاپیتالیس��تی و ط��بیعت

 چنی�ن نمی گوی�د، ام�ا ش�باهت اش�کاری بی�ن گرای�ش
 
غیرانسانی استنتاج می کن�د. ه�ر چن�د او دقیق�ا

سرمایه داری در ستاندن  از ک�ارگران،  بیش�تر از آنچ�ه ک�ه ان ب�ه ش�کل دس�تمزد پرداخ�ت می کن�د، و از

ط��بیعت غیرانس��انی بیش��تر از آن��ی ک��ه ب��دان دوب��اره  ان��رژی قاب��ل اس��تفاده و زن��دگی بیول��وژیکی

برمی گرداند، وجود دارد. 

چرخ��ش س��بز در مارکسیس��م بینش ه��ای ق��دیمی را ب��ه جل��و س��وق می ده��د: م��ا در کت��اب «س��رمایه»

می خوانیم، سرمایه نه فقط یک بلکه هر دو «منابع اصلی ثروت-کارگر و خاک را تحلیل می برد.» ب��ا ای��ن

حال، این تفکر اکوسوسیالیستی را می توان به خاطر آنکه  به ان�دازه ک�افی پی�ش ن�رفته  اس�ت، را م�ورد

انتقاد قرار داد. متفکرانی چ�ون بلم�ی فاس�تر، جیم�ز اوک�انر، و پ�اول ب�ورکت در کت�اب « مارکسیس�م و

 سازگاری مارکسیسم با اکولوژی را تصدیق کرده ان�د. ب�ا۲۰۰۷اقتصاد محیط زیست» (سال 
 
) تاکنون اساسا

توجه به ارتباط مارکسیسم در تئوری، یعنی با توسعه بی پروای «تمام نیروهای تولیدی» که در هر شیوه

تولیدی  در دسترس قرار دارد، و در عمل با سابقه ننگین محی�ط زیس�تی اتح�اد ش�وروی،  ای�ن موض�وع



چیز کوچکی نیست. اما هنوز به نظ�ر نمی رس�د ک�ه  تلفی�ق مناس�ب اکول�وژی مارکسیس�تی و اقتص�اد، در

اشکال تجربی و تحلیلی و همچنین انتزاعی و برهانی ان، رخ داده باش�د. کت�اب « س�رمایه داری در ت�ار

زندگی » اثر  جیسون دبلیو مور،  وعده انجام اقداماتی در جهت جبران این شکست را می دهد.

هم چنین در امتداد اکولوژی مارکسیستی جدید،  آنچه که می توان اویکولوژی مارکسیستی نامی��د،  نی��ز

)-  کلمه یونانی به معنی مص��ارف خ��انگی، ب��وم -ریش��ه مش�ترکOikosپدیدار شده است. اویکوس (

کلمات اکولوژی و اقتصاد است: اکولوژی، (از اویکوس باض�افه لوگ�وس، ب�ه معن�ی گفتم�ان) ب�ه معن�ای

واقعی کلمه،  به مفهوم مطالعه یک خانواده است، در حالی که اقتصاد (اویکوس باضافه نومیا ) ب�ه معن�ی

مدیریت آن است. بنابراین  اکولوژی به معنی مطالعه خانواده زمینی دنیای طبیعی است؛ «اقتصاد» به

معنی مدیریت  مبادله کالیی رسمی خانگی -در حال حاض�ر س�رمایه داری – می باش�د؛ و اویکول�وژی ب�ه

معنی آن چیزی است که با فعالیت خانگی یا تولیدی انسان در هر جایی که از طری�ق روش�ی ب�ه غی�ر از

مبادله کالیی، یعنی بدون پول اتفاق می افتد، ارتباط دارد. 

در نتیجه، پدیده اویکولوژیکی، کارهای بی مزد خانگی، نظافت، تعمیرات، و اماده سازی مواد غذایی را در

بر گرفته؛ شامل مراقبت بی پ�اداش از  بچه ه�ا،  مریض ه�ا، و اف�راد مس�ن می ش�ود (و ن�ه ک�ار ب�ا حق�وق

معلمان و پرستاران حرفه ای)؛ شامل مشاوره بی جیره و مواجب (توسط دوستان و خ�انواده و ن�ه توس�ط

روانپزشک)، روابط جنسی با (عاشقان داوطلب و نه ک�ارگران جنس�ی)، و غی�ره می باش�د. از آنج�ا ک�ه ب�ار

چنین کار بی جیره و مواجبی از زمان ظهور سرمایه داری و قبل از ان، بطور نامتناس��بی ب�ر عه�ده زن�ان

افتاده است، فمنیست ها توجه ویژه ای به عرصه اویکولوژی دارند.، «دستمزدها بر علیه کار خانگی» (سال

) ،  اثر سیلویا فدریچی و نقطه عطف فمینیسم مارکسیستی، بر نقش حتمی کار بدون مزد مت�داول۱۹۷۵

زنان-در آن زمان-  در نگهداری خانوداه  ک�ارگران دس�تمزدی، معم�ول م�ردان، تأکی�د می ک�رد. اخی�را،

، دع�وت ب�ه۲۰۱۴مقاله نانس�ی فری�زر در نش�ریه نی�ولفت ریوی�و «پش�ت خ�انه پنه�ان م�ارکس» در س�ال 

«گسترش مفهوم کاپیتالیسم» نموده تا  این که به طور کام�ل ب�ه ش�رایط  غیراقتص�ادی ادغ�ان ش�ود ک�ه

اساس حفظ اقتص�اد س�رمایه داری می باش�د. ای�ن ش�امل ه�م «فراین�دهای ط�بیعی ک�ه زن�دگی را حف�ظ و

خرج های مادی  تأمین اجتماعی را تهیه می کند،» می باشد  و هم « روابط همبسته» و «تمایلت عاطفی» را

در بر می گیرد که تسهیلت لزم را «به طور مناسب در اختیار انسان اجتماعی  و ماهر ی که ک��ار را انج��ام

می دهد» ، می گذارد.

مارکسیسم  از همان آغاز، شم  و فراستی  به این نوع از  وابستگی متقابل را داشت ، درست مثل اینک��ه

آن کورمال کورمال به سوی  کلیت غیر قابل درک ابژه، یا آن طور که لوکاچ  می گف�ت  «تکام�ل ج��امعه



به عنوان یک کل» پیش می رفت. اگرچه هنوز به اندازه کافی این بصیرت کسب نشده اس��ت، ام��ا آن ،

چشمان خود را به سوی اکوتوتالیتی -یعن�ی ب�ه ط�ور همزم�ان ه�م ب�ه ص�ورت اکول�وژیکی، اقتص�ادی و

ایکولوژیکی-که همیشه در مد نظر بوده، باز کرده است. این به تنهایی برای متمایز س��اختن آن از هم��ه

گونه های دانش، روزنامه نگاری،  عقیده و ای�دئولوژی هایی ک�ه بیش�تر ب�ا س��رمایه هم خ�و هس�تند ک�افی

است ، و  رابطه سنت  با هر نوع  آین�ده ای ک�ه  ارزش دنب�ال ک�ردن  دارد،  را تض�مین می کن�د. .در آن

واحد  به راحتی می توان گفت که یک تئوری بزرگ بایستی اکنون ب�ا پراتی��ک  نوش�ده متح��د گش�ته و،

دوباره بنا بر لوکاچ ، «رابط�ه بی�ن وظ�ایف عاج�ل کن�ونی و کلی�ت  فراین�د ت�اریخی  را اعلم کن�د.» ب�از،

حداقل  امید  بستن به دو نتیجه سیاسی ارزش دارد. اول، افزایش رای دهن�دگان طرف�دار سوسیالیس�م

یا هر آن چه که ما می خواهیم آن را بنامیم: امید  نه فقط به فمینیست ها و س�بزهای بیش�تر بلک�ه م�ردم

گ�اه  ب�ه رابط�ه بی�ن پریش�انی اقتص�ادی، اض�طراب محی�ط زیس�ت ، و بیشتر- مطمئن�ا اک�ثریت م�ردم- آ

ناامیدی خانگی یا جامعه و غفلت. نتیجه دوم و مرتبط با آن،  امی�د ب�ه درک به�تر   اس�یب پذیری از ی�ک

سرمایه داری جهانی که به نظر قادر مطل�ق می رس�د. در ه�ر ح�ال، هم�ان اقتص�اد جه�انی ک�ه ب�ر فض�اهای

 وابسته به آن فض�اها ب�رای ادام�ه گس�ترش خ�ود
 
اکولوژیکی و اویکولوژیکی زندگی تسلط دارد نیز ناچارا

نیز است. آن به برکت ن�ه فق�ط ک�ارگران بلک�ه زن�دگی انس�ان ب�دون م�زد و ط�بیعت غیرانس�انی، زن�ده

می ماند، و آن ها باید  عدم همکاری را متوقف کرده و برگردانند.  

۲۰۱۵برگرفته از مجله دیسنت، پاییز 

Benjamin Kunkel, The House That Marx Built, Dissent, fall 2015
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