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 چکیده 
انسان با سا  مناسباتها  در عصر حاضر،  را    شکل رییتغ  ی ا گونه به   واناتیح  ریخود 

  تیکه جمع  یدر حال  داشته است.  یدر پ  یتوجهقابل   یطیمحستیاند که اثرات زداده

  تی است، جمع  شیهمچنان در حال افزا  ابندیی انسان پرورش م  ی غذا  ی که برا  یواناتیح

در   راتییتغ  نیا  .ابدیی ها همچنان کاهش م گونه   ی ندهیبا انقراض فزا  یوحش  واناتیح

بشر  خیآن در تار یشناخت و بوم  یطیمحستیهمراه با اثرات ز وانیح -انسان   مناسبات

که   یجی را  ی هامحرک  نیو همچن  راتیتأث  نیا  یمقاله به بررس  نیا  بوده است.  سابقهی ب

به بررسی   با اقتباس از مکتب فرانکفورت،  .پردازدی م  بخشد،یروابط مخرب را تداوم م

مناسبات   ی وسته یپهمبه  ی هاعنوان محرکسلطه به   ی دئولوژیو ا  هیسرما  (ethos)  خوی 

پرداختن    ی برا  دیجد  ی هااست یکه س  یدر حال  .خواهیم پرداخت  وانیح  -انسان    یکنون 

ز  ی دامدار   صنعتبه   تنوع  دادن  دست  از  ن به   ی ستیو  مورد  پاسخ   ازیشدت   ی است، 

 . خواهد بود یاساس ی هامحرک نیبه پرداختن به ا یتر متککننده متحول 

 

 مقدمه 
پوانسان تغ  نیزم  ی رو   یشناختبوم   ییایها  تغداده  رییرا  به  و   طیشرا  رییاند 

  م، یکن ی م  ی زندگ  ی دیما در عصر جد  .دهند یادامه م  ی اسابقه ی ب  ی هاروش  به   یکیزیوف یب

تعر  ن،یآنتروپوس انسان  تسلط  با  ا  (.2006)کروتزن    شودیم  فی که  حال،    نیبا 

عمدتاً توسط    کرهستیز  رایدوره باشد، ز  نیا  ی نادرست برا  ین ممکن است نام یآنتروپوس

 هیانباشت سرما  ی برا  را  عتیکه استثمار طب  یاجتماع  یهاستم یاز س  یخاص   ی مجموعه

  Capitalocene  ن یتالوسی اصطالح کاپ  ن،یدگرگون شده است؛ بنابرا  کنند، ی م  تیهدا

  یهاست که زندگکه انسان مدت  یدر حال   (.2017،  2016تر خواهد بود )مور  مناسب 

  یشدن و رشد اقتصاد   ییکال   لیدلداده است، به  قرار  ریتأثتحت   نی زم  ی را بر رو  یوانیح

  رییتغ   اسیو مق   زانیاز نظر م   ی جانور  ی هاگونه   ریسا  ی رو  راتیتأث  ن، یتالوسی در عصر کاپ

مناسبات   یِط یمحستیاثرات ز   ی مقاله، ما بر رو  نیدر ا  است.  سابقهیها ب آن  رات یو تأث

  . میکن یروابط مخرب تمرکز م  نیا  یاساس  ی هاو محرک  نی تالوسیدرکاپ  وانیح  -انسان  
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و مطالعات   یطیمح  یشناسکالن که جامعه  یِشناختجامعه  کردیرو  کیبا استفاده از  

که امروزه   یکه سازمان اجتماع  خواهیم کرداستدلل    زند،ی م  وندیرا به هم پ  یوانیح

  .کندیم  جادیمشترک ا  ی وجود  داتیتهد  دهد،ی را شکل م  وانیح  -ساختار روابط انسان  

کمک   یستیو از دست دادن تنوع ز  یمیاقل  راتییبه تغ  وانیح  -انسان    یمناسبات کنون

معتقدند که وجود انسان و   ریاخ  ی هاکه دانشمندان در گزارش  یهر دو بحران  کند،ی م

 ی اساس   ی هامحرک  یانتقاد  یهینظرسپس با اتکا بر    .کندی م  دیها را تهدگونه  ریسا

را که ممکن است    نیگزیجا  ی ساختار  -  یاجتماع  طیو شرا  وانیح  -روابط مخرب انسان  

 . می کنی م ییدهد شناسا فیرا کاهش و تخف یطیمحستیاثرات ز

از    نیا ف  -  بار  ی هاافتهیمقاله  الهام گرفته است، که  2018)  لویو م   پسیلیآن،   )

مآن  ریاخ  لیتحل نشان  زندگ  دهدیها  اندازه  تا چه  انسان  زم  یوانیح  یکه  در    نیرا 

با مقاد  یکنون  ی جهان  ی تودهستیز  هاآن   داده است.  شکلرییتغ قبل از   ینیتخم  ریرا 

تا   یپستانداران وحش   ی تودهستیکه ز  یکه در حال  افتندیکردند و در  سهیانسان مقا

جِ  افته یکاهش    ششمکی به است،  پستانداران  کل   یگسترده  شیافزا  لیدلرم 

 ی تودهستیاز نظر درصد کل ز  است.   افتهی  شیچهار برابر افزا  باًیاحشام تقر  ی تودهستیز

درصد را    4  یدرصد و پستانداران وحش  60  یدرصد، احشام اهل  36پستانداران، انسان  

  ت یجمع   ی طور تصاعدها به انسان  (.2018  لویو م  پسیلیآن، ف  -  )بار  دهندی م  لیتشک

برامورد  یوانیح  ی هااز گونه   ی تعداد  افزا  ی استفاده  را  م   ن یو در ع  شیغذا   زان یحال 

  اند. ها شدهشدت کاهش داده و باعث انقراض آنرا به  یوحش   یوانیح  ی هاگونه   تیجمع

  نیتوجه است و تا هم قابل   وانیح  -انسان    ی افتهیر ییروابط تغ   نیا  یطیمحستیاثرات ز

در   گرفته شده است.   دهیناد  یطیمحست یز  استیس  ی هادر بحث  ی اد یاواخر تا حد ز

سمت  که نژاد بشر را به  ی اعنوان عوامل عمدهوضوح به روابط به  نیا  ر،یاخ  ی هاگزارش

تغ  ی وجود   ی هابحران با  ز  یمیاقل  راتییمرتبط  تنوع  دادن  دست  از  سوق   یستیو 

 . (IPBES 2019؛ IPCC 2018)شده است  ییشناسا دهد،ی م

  واناتیبا ح   ی(، ما بر روابط انسان2018)  لو یو م  پسی لیآن، ف   -  بار  ی ها افته یبر اساس  

با انقراض روبرو هستند،    ی اندهیطور فزاکه به   یوحش  واناتیح  نیو همچن  ی دامدار  یِاهل

است    نیهدف ما ا  وان، یح  -نوع روابط انسان    نیا   ی هر دو  یبا بررس  .م یکنیتمرکز م

مشترک   ی هاو محرک  وانیح  -انسان    ی افتهیرییروابط تغ  راتیکامل تأث  ی که گستره 
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شده و گسترش   یجهان  د،یتشد  ،یصنعت  یبه حد  ی دامدار   .میروابط را نشان ده  نیا

 یاگلخانه   ی گازها  بسیار زیاد   آب و انتشار  ی گسترده  یاست که منجر به آلودگ  افتهی

  ش ی ب  برداشت  قیاز طر  زین   ی انسان  ی هات یفعال   (.2006و همکاران    نفلدی)اشتا  شودی م

که   - گذاشته است    ریتأث  یوحش  واناتیبر ح  یو آلودگ  ستگاه،یاز دست دادن ز  1،از حد

در هر مورد،   (.2011و همکاران    ی)بارنوسک  شودی م   یانقراض جمع  نی منجر به ششم

  ی و سرعت  اسیدر مق   گرید  ی جانور  یهاداد که چگونه انسان بر گونه   م یخواه  حیتوض

دارد،   تیها اهمبر انسان  یط یمحستی ز  راتیگذاشته است، چرا از نظر تأث  ریتأث  سابقهی ب

 ی هدف از بررس   .شودی انجام م  ی چه کار  راتیتأث  نیپرداختن به ا  ی و در حال حاضر برا

آشکاراروابط  نیا اهم  ،  دادن  تغ  نیا  تینشان  از   وانیح  -انسان    ی افتهیرییمناسباتِ 

 «یوان یصرفاً »مشکالت ح  هانیا  است.  ی وجود   داتیو تهد   یط یمحستینظر اثرات زم

  زیها را نهستند که انسان   یط یمحستیبلکه مشکالت ز  ستند، یاز نظر رفاه و انقراض  ن

م   ریتأثتحت حال  .دهندیقرار  ح  یدر  مطالعات  مح  یوانیکه  مطالعات  اغلب   یطیو 

که چگونه   میدهینشان م  جانیدر ا   شوند،ی در نظر گرفته م  قیتحق  ز یمتما  ی هاحوزه

انسان   مح  ی دهنده نشان  وانیح  -روابط  انسان   یطیمشکالت  بر  که  تأثاست   ریها 

سمت  ( را بهعتیطب  ای)  یشناخت بوم  اتیح  -  وانیح  - انسان    ی و کل رابطه  گذاردی م

 .دهدی سوق م  یاحتمال یفروپاش

ا  دادن  نشان  از  رابطه   نکهیفراتر  بحران  وانیح  -انسان    ی چگونه   ی هابه 

کاپ  یطیمحستیز عصر  م  ن یتالوسی در  شناسابه   کند، ی کمک   یهامحرک  ییدنبال 

  . میها هست محرک  نیپرداختن به ا  یچگونگ   یروابط مخرب و بررس   مشترکِ  یستمیس

 -روابط مخرب انسان    نیا  یاساس  ی هامحرک  یبه بررس  ی انتقاد  ی هیبا استفاده از نظر

به    ی اگسترده   ی معنا  «ی انتقاد  ی هیکه اصطالح »نظر  یدر حال  پرداخت.  میخواه  وانیح

و   یاس یاز نقد مارکس از اقتصاد س   یاشاره به سنت ناش   ی خود گرفته است، ما از آن برا

م  ی دئولوژیا توسط    م یکنی استفاده  بعداً  فرانکفورتکه  گروهمکتب  از   ی ، 

فرانکفورت در   یاجتماع  قاتیتحق  ی سسهؤمدر    شهیکه ر  لسوفانیشناسان و فجامعه

اول    ی اعضا  ن یترشده شناخته   .افتیداشتند گسترش    1930و    1920  ی هادهه نسل 

ها با اقتباس آن  تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه بودند.  مر،یمؤسسه شامل ماکس هورکها
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  د، یفرو  گموندیمانند ماکس وبر و ز  ییهاست یمارکسریغ   نی از آثار کارل مارکس و همچن

م  طب انسان  ان یمناسبات  فناور  ی دار ه یسرما  عت، یها،  به   ی و  تحل  یشکلرا   لی گسترده 

 کردند. 

،  2015؛ گاندرسون  2014؛ استونر  2002  نگی)مانند وهل  یطیمح  انشناسجامعه

ب 1996مرتبط )مثالً ووگل    ی هانه ی ( و زم2016 بهتر بحران    ی ( برا2005  روی؛  درک 

را مطرح   عتیکار مکتب فرانکفورت در مورد سلطه بر طب   ینی بازب  ،یکنون  یطیمحستیز

ح  اتیادب  اند.کرده بل    ی وانیمطالعات  گرهارت  2010)مانند  مند2010؛  ؛  2010  تای؛ 

فزابه   ن یهمچن  (2014گاندرسون   نظر   یانده یشکل  و  فرانکفورت  مکتب    ی هیارتباط 

به  یستیمارکس گسترده را  اطور  با  م  نه یزم  نیتر  وا)مثالً  دهدی نشان  ؛  2000  لدی 

کالرک  2013گاندرسون   و  کالوزن،  لونگو،  دا2015؛  و 2015  ورکیو    تزی؛  فاستر  ؛ 

که   یو کسان  هاستی نیاکوفم  را  یوانیمرتبط با مطالعات ح  ی کردها یرو  (.2018کالرک  

انتقاد  گیردر رو  «ی وانیح  ی »مطالعات  که  هنجار  یاس یآشکارا س  ی کرد یهستند،   یو 

  (. Gigliotti 2017؛  Cudworth 2011)مانند    انددادهاست، بسط    یوانیمطالعات ح   ی برا

 یاد یمارکس و مکتب فرانکفورت اساساً بخش ز  ی هاده یا  رسدیکه به نظر نم  یدر حال

آن از مکتب فرانکفورت   یهیاول  ی توسعه  2،قرار داده باشد  ریرا تحت تأث  اتیادب  نیاز ا 

 (.دی مراجعه کن Best 2009الهام گرفته شده است )به 

تحل با  بر   تری لیما  »سلطه  مورد  در  فرانکفورت  مکتب  مبهم  گاه  برداشت  کردن 

 ی سلطه  ی ها براآن  حیدو توض  انیم  ی رابطه   .میکن یکمک م   اتیادب  نیبه ا  عت«یطب

  شوند، ی ادغام م  یخوبندرت به به   -  ی دار هیو سرما  ی ابزار  ت یعقالن  -  عت یمدرن بر طب

،  2015؛ گاندرسون،  269،  1984  یهستند )ج  ی نقاط کور  ی اوقات متناقض و حاو  یگاه

 واناتی)از جمله ح  عت یبه کنترل طب  ازی است: ن  نیها ااستدلل آن  ،یطور کلبه   (.228

 ی خیثابت تارامر    کی   یانسان  ی هاگونه  ی بقا  ی و عمل برا  ی عقل ابزار  قی( از طریرانسانیغ

(،  205،  1980حادتر شده است« )هِلد    ی دار ه یهدف »توسط سرما  نیحال ا  نیاست، با ا

 یمنطق   ی بندصورت  ی ما را برا  ییتوانا  رایز  ست،فرد ابه که منحصر  یاجتماع  یستمیس

را   ی اقتصاد  دیتول  ژهیوکه ابزارها، به  یدر حال  کندی م  ف یاهدافِ با ارزش و ملموس تضع

با کمک   (. 228،  2015؛ گاندرسون  1947  مری)هورکها  دهدی به اهداف ارزشمند ارتقا م 

اشنا  ژهیوبه   ، یط یمح  یشناختجامعه  ی هینظر معروف  مورد 1980)  برگ یمفهوم  در   )
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مکتب    ی هانش ی ب  یل یطور تحل(«، بهtreadmill of production)  دیتول  رشد مستمر»

برا تا آن  میکنیم  هیفرانکفورت را تجز و   یط یمح   یشناختجامعه  ی هاپژوهش   ی ها را 

بر اساس کار مکتب فرانکفورت، بر دو محرک مرتبط    م.یساز   راتریپذ  ی وانیمطالعات ح

)از   عتیطب  /یزندگ  ادی( انق 1)  :م یکنیتمرکز م  وانیح   -با هم در روابط مخرب انسان  

کردن   ی ( ابزار2و )  ه«،یسرما  خوی که ما آن را »   ه،یانباشت سرما( به  واناتیجمله ح

چارچوب   نیا  .م ینامیسلطه« م  ی دئولوژی(، که ما آن را »اواناتی)از جمله ح  عتیطب

  کند، ی م  لیرا تحل  ی دئولوژ یاز ا  یو شکل خاص  ی اقتصاد  -   یاس یس   طیکه شرا  یوجهدو

برابه بنابرا  عت یطب  -انسان    یطیمح  ی شناختجامعه  ی هالیتحل  ی طور گسترده    نیو 

 استفاده است. قابل  وانیح -روابط انسان 

به جامعه  نیا با کمک  ب  یط یمح  ی شناسمقاله همراه  دادن  نشان  کاربرد    شتریو 

مطالعه در  فرانکفورت  انسان    ی مکتب  ح  عتیطب   - روابط  ز  وانات،یو   یشاخهر یبر 

دبهرو جامعه  ی گریگسترش  جامعه به   یشناس از  »مطالعات   ا ی  «ی وانیح  ی شناختنام 

جامعه عل  گذاردی م  ریأثت  زین  وان«یح  -انسان    ی شناخت»مطالعات   یشروع  رغمی که 

 دایپ  ی شتریو جامعه اعتبار ب  واناتیح  انیروابط م  تیاهم   ی آشکار ساز  قیآهسته، از طر 

؛ کارتر و 2013و مانکوس    ورکی؛  2008  نیروی؛ ا2007؛ کالوف  2003  برتای)ن  کندی م

لونگو    ورکی؛  2018چارلز   فرهنگ  نهی زم  نیا  (.2017و  مطالعات  از   واناتیح   یفراتر 

 واناتیها و حانسان  یبررس  ی ( براواناتیمعنا از رفتار ح  افتنی  یعنوان مثال چگونگ )به

 ورک ی  است.  افتهیطور مداوم بسط  به   یطیمحستیز  جیو نتا  ی شناختاز نظر روابط بوم 

)  و بررس2017لونگو  از  انسان    یستیالیماتر  ترانهیگراواقع  ی های (   وان ی ح  - روابط 

را که متقابالً    یطیمح  جیروابط نتا  نی نشان دهد چگونه ا  تواندی که م  کنندی م  یبانیپشت

 یرا برا   «یشناخت»کالن جامعه  کردیرو  کیما    نجا،یدر ا   .کند یم  جادیاند اتجربه شده 

م  ی وانیمطالعات ح مانکوس    ورکی)به    میکن یاتخاذ  لونگو    ورکی؛  2013و   2017و 

کن اهمدیمراجعه  تا  گونه   یدامدارصنعت  گسترش    شناختیبوم   تی(  کاهش   ی هاو 

  . کنندیم  ترکیدها ما را به بحران نزچگونه آن  کهنیو ا  م یرا نشان ده  یوحش  واناتیح

  نیهمچن  تر،انهیگراواقع   -  یستیالیماتر  ی هایبررس  ی ها برا عالوه بر پاسخ به فراخوان آن

مشترک سلطه و استثمار که   ی هامحرک  ییشناسا  ی برا   یمطالعات  ی ها به درخواست
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  میدهی پاسخ م  دهندی سوق م  شناختیبوممخرب    ریرا به مس   هارانسانیها و غانسان

( استدلل 4،  2014)  ورکیهمان طور که    (.2018  چارلز؛ کارتر و  2014)گاندرسون  

مرتبط    یالزام اخالق  کی»  ی طیمح  یشناس و جامعه   یوانیمطالعات ح  بیترت  نیکرد، به ا

 دی حفظ و بازتول  ییچرا  می موضوع که اگر بخواه  نیا  طرحما با    .«گذارندی را به اشتراک م 

بوم مخرب  و  استثمارگرانه  توض  وانیح  -انسان    یشناختروابط    لیتحل  میده  حیرا 

انسان  ر  ی ساختار زم  وان یح  -وابط  بوم  یاجتماع  ی هانهیدر  به    دیبا  زین   یشناختو 

  یپرداز هینظر  ی برا  .می کن یکمک م  ی خط فکر   نیداشته باشد، به ا  یتوجه کاف  ی دئولوژیا

 یانهیگراواقع  کردیدر جهان«، عالوه بر رو  واناتی»ح  یزندگ   یاجتماع  دی بازتول  ی ماهرانه

 - یاجتماع ی روهاین قیاز طر واناتی (، که در آن ح2017و لونگو ) ورکی تیمورد حما

مورد مطالعه   زیرا ن  «وانات یحبرداشت ما از  »  دیبا  رند،یگیسلطه قرار متحت  ی ساختار

و   ی طی مح  ی شناختجامعه  ی هیما از نظر  (.واناتیح  یساخت اجتماعبر  یعنیداد )   ارقر

م  استفاده  فرانکفورت  مکتب  محرک  میکن یکار  در   یجهان  راتییتغ  ی ساختار  ی هاتا 

را ثابت    ی ساختار  ی ندهایا فر  نیرا که ا  ییهای دئولوژی ا  نیو همچن  وانی ح  -روابط انسان  

   .م یکن یبررس دارند،ی نگه م 

نگاه کن  یشناختجامعه  ی پروژه  کیعنوان  به   ورک یبه کالرک و    دیکالن  )مثالً 

توص2005 با  انسان    فی (،  پ   وانیح  -روابط  شروع آن   یطیمحستیز  ی امدهایو  ها 

 وانات یح  ی هارفتن گونه   ن یو سپس بر از ب  ی دامدارصنعت  که ابتدا بر گسترش    م یکنی م

 وان ی ح  -روابط انسان    نیاست که ا  نی ها ابخش  نیهدف ما در ا   .کند یتمرکز م   یوحش

که به آنچه دانشمندان   میریدر نظر بگ  یطیمحستیعنوان مشکالت زطور خاص بهرا به

به تهداکنون  توص  ی افتهیسازمان   تی موجود  یبرا  ی وجود   ی دهایعنوان   فی انسان 

م  کنندی م بهره   (.IPBES 2019؛  IPCC 2018)  کندی کمک  با  مکتب    ی ریگسپس  از 

خواه نشان  چگونه    میفرانکفورت  ا  هیسرما   خوی داد  محرک  ی دئولوژیو   یهاسلطه، 

  ق یاز طر .کنندی م یندگیرا نما وانیح -انسان  رانگریو  ش یپ از ش یروابط ب  نیا یاساس

را   نیگزیجا  یاجتماع  ی های دئولوژیو ا   هاستم یس   نیهمچن  ص،ینقد و تشخ  ندیافر  نیا

م  می کنی م   ییشناسا منف  توانندی که  نتا  یطی مح  یاثرات  و  مثبت    جیرا کاهش دهند 

 . اورندیها به وجود بتمام گونه  ی برا ی شتریب
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انسان   سرما  وانیح  -روابط  عصر  و    ی دامدار صنعت    :هیدر 

 ( defaunation)  زداییحیوان
روابط امروز انسان    ی هاعرصه  نی سازترطور خالصه دو مورد از مشکلبخش به  نیا

 وانات یح  ی صنعت  ی ( دامدار1: )کند یم   فیتوص   یطیمحستیز  راتیرا از نظر تأث  وانیح  -

 یها افتهیها و  ما از گزارش  «(.زداییحیوان)»  یوحش  واناتیح  ی ها( کاهش گونه2و )

 ن یا   ،ی گر یاز هر زمان د  شی که چگونه ب  میتا نشان ده  میکنی استفاده م  ریاخ  یعلم

 دیجامعه را تهد  ی اندهیدارد که به طور فزا  یط یمحستی اثرات ز  وانیح  -روابط انسان  

 واناتیح  فیتوص  ی برا  جیاست که ما اغلب از صنعت متعارف و زبان را  گفتنی   .کندی م

اثر استفاده   نیدر سراسر ا  یپرورش  وانات ینقش ح  نیو همچن  زداییحیوانو    یوحش

ها و و نقش   واناتیح  ی کننده فیتوص  که زبانِ  میها آگاه هستبحث   نیما از ا  .م یکنی م

 یرا رمزآلود کند )مثالً استفاده از »گوشت« به جا   تیواقع  تواندی ها مآن  ی کاربردها

مثال، استفاده   ی در مقابلِ، برا یوانیح تیو فرد تهیویسوبژکت   شناسایی  ی »بدن«( و برا

از   ییهافرد را به بخش بهموجودات منحصر  ت،یکه با سلب فرد  «ی ااز »اصطالحات توده

بعد؛  به   23،  2007کند )آدامز    رییتغاین زبان باید    ،کندی م  لیانبوه تبد  تیموجود   کی

 یندها یافر  تواندی زبان م  (.2001  بی؛ است 3، فصل  1990به آدامز    دیرجوع کن  نیهمچن

 یکلمات  ی سازینرم کردن و شخص  ی برا  تواندی م  ل،یدل  نی را پنهان کند، اما به هم  یواقع

  یاسیبار سخشونت   ی ساختار  طیدر شرا  دهید  بیآس  واناتِیح  یزندگ  فیتوص  ی که برا

 غات، یها در تبلاستفاده از آن ی به استثنا  کننده باشد.گمراه رود،یبه کار م ی اقتصاد -

 شود، ی م   دیتأک  واناتیح  تیکه در آن بر فرد  ها،شینما  گریو د  یروابط عموم  ی هاکارزار

انبوه    یتیها( و موجود صرف )نه سوژه   ی ایاشعنوان  به یواقع  یمعموًل در زندگ  واناتیح

 شود، ی اختصاص داده م  رهیها و غبدن آن  ی ها، اعضاکه به نقش   ییها( و نامی )نه فرد

دهنده و فاقد تکان  یدرستبه  یجمع  ی هاعنوان مثال، استفاده از نام به  -  شوندی م  یتلق

 -  broilerاز »  ی تر و با ابهام کمترصادقانه  ی اکلمه  چی عنوان مثال، هبه  احساس است..

برا  انیبر  یتوال   ی وجود ندارد و کلمه  «یبار »مرغ گوشترقت  یزندگ  فیتوص  ی کن« 

(sequenceدر »گاو ش )اگر   دارد.  یاو از نظر اجتماع  ی دللت بر علت وجود   قاًی دق  «ی ری

ب   یاهیگ  ی هامشابهت  »برداشت  و  »برداشت«  بنا  شیمانند  با  حد«    یِ گفتمان  ی از 
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(، Stibbe 2001  ،155)   رندیگی م  دهی را ناد  واناتیرنج ح  جان،ی عنوان منابع ب به  واناتیح

 دهیرا ناد  واناتیمناسب هستند که واقعاً رنج ح  یاجتماع  طیدر شرا  یاصطالحات  نیچن

 یِ موجود  -   livestockمانند »دام« )  ها،کننده فیتوص  نیترردوستانه یغ   ی حت  . رندیگی م

)به  مثال  زنده(  به Stibbe 2001  ،155عنوان  مناسب(،  هستند.   یطور  احساس    فاقد 

:  میکن ی استفاده م  ی شکل انتقاد کلمات به  نی(، ما از اومهیقول )گنبود عالئم نقل   رغمیعل

فاقد احساس   بخشندی ها را تحقق مکه استفاده از آن  ی اجتماع  ستم یس  ی اندازه ها بهآن

 ی بر اساس نگرش ابزار   واناتیح  یزبان  ی ابزارانگار  (.Mussell 2013به    دی هستند )نگاه کن

است که   نیا  یعمل  ی نکته   بنا شده است.   یاجتماع  ی هاستم یها توسط س به آن  یواقع

زنده    ِی»موجود  مثال،  ی برا که در آن    میکن  جاد یا  یاجتماع   طیشرا  میتالش کن  دیما با

که کامالً هدف    عاطفهیو ب  حیوجود نداشته باشد، از جمله اصطالح صر  گری)دام(« د 

 گریزنده( و د  ِیموجود  ی)با شکل زبان  تا آن زمان، دام  .کشدی م  ریآن را به تصو  یینها

خشن و ظالمانه خواهند   ی جنبه   یدرستهمچنان به   وانات یح  ی گفتمان  ی های ابزارانگار

 داشت.

 

 دامداری صنعت 
روابط   ی ریشکل چشمگبه   ندیافر   نیشدن ا  یغذا و صنعت  ی برا  وانات یپرورش ح

که در حال حاضر حدود    شودی زده م  نیتخم  داده است.  رییرا تغ  نیزم  ی رو  یکیزیوف یب

ا  ی غذا  ی برا  وانیح  اردیلیم   70 از  دوسوم  و  هستند  اسارت  در   وانات،یح  نیانسان 

ا  شوند،یفشرده پرورش داده م  صورتبه  ایآزادانه حرکت    توانندی که نم  یمعن  نیبه 

)  ی زندگ فزا  (. WAP USA 2018؛  CWF 2017کنند  ا  یانده یدرصد  در   واناتیح  نیاز 

  (. Noske 1997; Twine 2012ند )هست وانات«یح ی»مجتمع صنعت ای  یصنعت یدامدار

 ن یتر توجهاز قابل   یک ی(  CAFOs)  واناتیمتمرکز ح  ی هیتغذ  اتیو گسترش عمل  جادیا

گاو،    1.000از    شیب  ی بزرگ حاو   ی هاCAFOمتحده،    التیدر ا  شدن است.ی صنعت  جینتا

  ی صنعت ی هامدل  (.EPA 2018مرغ هستند ) هزار125از   شیخوک و ب هزار10از  شیب

در   ی اندهیطور فزاشده است و به  ی به روش عاد   لیمتحده تبد  التیدر حال حاضر در ا

  ح ی( توض2017)  لدی و چا   سیو ید  ،ی همانطور که هارو  .شوندی م  رفتهیپذ  یسطح جهان
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 دیدرصد از تول  72در سطح جهان مشتمل بر     یصنعت  یهای دامدار  ایها  CAFO،  اندداده

مزارع   همچنین  .شوندی گوشت خوک  م  د یدرصد از تول  55مرغ، و  درصد تخم  42مرغ،  

در   گسترش هستند.   لدر حا  یجنوب  ی قایو آفر  کیمکز  ل،یهند، برز  ن، یدر چ  یصنعت

شدن ی صنعت  راتیتأث  ست، ین  نجایما در ا  لیموضوع تمرکز تحل  واناتی که رفاه ح  یحال

ما    یمستند شده و در کار قبل   یخوببه   ی دیتول  ی ها  ستم یس  نیدر ا  واناتیبر رفاه ح

 Gunderson 2013; Stuart, Schewe, and Gundersonمورد بحث قرار گرفته است )

2013; Gunderson, Stuart, and Petersen 2016; Stuart and Gunderson 2018 .) 

ت،  مرتبط اس   واناتیح  ی صنعت  ی توجه با دامدارقابل  یطیمحستیاز اثرات ز  ی تعداد 

همان طور که توسط تبسم   .ناستفاده از آ  زان یآب و م  یسطح آلودگ  شیاز جمله افزا

ب1754،  2016)  ی عباس »تول  ان ی(  است،  مضرتر  یکیدام    د یشده   ی هات یفعال  نیاز 

ها گزارش  نیتراز جامع   یکی  زاد است«.انسان  ی هاتی تمام فعال  نی در ب  یطیمحستیز

مخرب پرورش دام    ریتأث   وانات،یح  یصنعت  ی دامدار  یطیمحستیز  ی مدهاآی پاز کل  

(Steinfeld et al. 2006از انتشارات سازمان غذا و کشاورز ) ی  ( سازمان ملل متحدFAO  )

درصد از   70دام    دیمرتبط با تول  ی ندهایا فر، فائو گزارش داد که  2006در سال    است.

را    ن یدرصد از سطح زم  30  دهد،یم  لیرا تشک  ی کشاورز  ی هان یزم  ی های کل کاربر

  نیهمچن  ی دامدار  .کندیکمک م  یستی و از دست دادن تنوع ز  نیزم  بی اشغال و به تخر

متحده است    التیفسفر در ا   ی( و آلودگVitousek et al. 1997)  تروژنین   یمنبع اصل

(Steinfeld et al. 2006.)  ی فشرده  دیتول  شیباعث افزا  نیدام با غالت همچن  ی هیتغذ 

  ب ی تخر  جهیو در نت  شودی مرتبط م   ییایمیو استفاده از کود و مواد ش  یزراع  ی هان یزم

همچن  نیزم و  خاک  ز  یسطح  ی هاآب  یآلودگ   نیو  افزا  ی نیرزمیو   دهدیم  شیرا 

(Steinfeld et al. 2006.)  66(،  2014متحده )  التیا  ی شناختن یزم   قاتیبر اساس تحق  

 ردیگیسرچشمه م  ایذرت و سو  دیاز تول  رسدیم  کیمکز  جیکه به خل  یتروژنی درصد ن

ب برا  شتریکه  ا  .شودی ها مصرف مدام  ی هیتغذ  ی آن  بر  آب   سومکی  باًیتقر  ن،یعالوه 

برا  نیریش م  ی جهان  استفاده   Hoekstraو    Mekonnen  (. Walsh 2013)  شودی دام 

 ازیمتر مکعب آب ن  15400تن گوشت گاو به    1  دی که تول  دهندی ( گزارش م2012)
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برابر غالت   20شده    دیتول  ِیهر کالر  ی گوشت گاو به ازا  دیکه تول  دهندیدارد و نشان م

 . کندی آب مصرف م ی انشاسته ی هاشهیو ر

بر   است.  داشته  یجهان  یمیاقل  راتییدر تغ  یتوجهسهم قابل   نیهمچن  ی دامپرور

فائو   گزارش  تغ اساس  با  از  می اقل  رییمقابله  (،  Gerber et al. 2013)  دام  ناشی 

را منتشر   ی انسان  ت یمربوط به فعال  ی اگلخانه  ی درصد از کل گازها  14.5  باًیتقر  ی دامپرور

  ل یرا تشک   ی درصد از کل انتشارات مربوط به کشاورز  65  ییتنهاو پرورش گاو به   کندی م

ب  یگوارش  ریکه تخم  دهدی ( گزارش م2016)  USEPA  .دهدی م از دام  از   شی حاصل 

تشک  التای  متان   انتشار  کل   از  23٪ را  مد  دهدی م   لیمتحده  دام  تیریو  ی کود 

عالوه بر    .شودی را شامل م  اضافی   درصد  8  (و استفاده  هیتصف   ،ی سازرهی ذخ  ،ی آورجمع)

  دیدرصد از انتشار اکس   70  باًیرشد خوراک گاو تقر  ی استفاده برامورد  تروژنی کود ن  ن،یا

  لیاست که متان پتانس  گفتنی  (.USEPA 2009)  کندیمتحده را آزاد م  التیا  تروژنین

  د یسال و اکس  20کربن در طول    دیاکس ی از د  شتریبرابر ب  56  یِبیتقر  یِجهان  شیگرما

ب  280  یجهان  ش یگرما  لیپتانس  یدارا  تروژنین دارد   شتریبرابر  را  مشابه  مدت   در 

(UNFCCC 2019.)  نها پاک  ت، یدر  جنگل   ن یزم  ی سازنرخ  رشد  به  ییزداو  منظور 

  ژهیوبه است ) افتهی شیافزا شدتگاو به  ی چرا ایخوراک دام  ی برا ی محصولت کشاورز

ز تنوع  دادن  از دست  به  هم  که  آمازون(،  تغ  یستیدر  به  هم  کمک   یمیاقل  راتیی و 

 (.Armenteras et al. 2006; Fehlenberg et al. al. 2017  ؛Fearnside 2005) کندی م

و خواستار  IPCC 2018)  یمیاقل  راتییتغ  ینادولتی ب  ئتیه  ریاخ  ی ژهیگزارش   )

  ی جهان  شیاز گرما  ی ر یجلوگ  ی جامعه برا  ی هاو گسترده« در تمام جنبه   عیسر  راتیی»تغ

  است.  یوانیو مصرف محصولت ح  دیدر تول   راتییگزارش شامل تغ  نیا  است.  زیآمفاجعه

منظور  به   یمصنوع  ای  ی اهیگ  ی هان یبه پروتئ  رییطور خاص به نقش تغگزارش به  نیا

 ی جنگل  ی هابه محوطه  یمرتع  ی هان ی زم  لیتبد  نیدام و همچن   دیتول  ی برا  ینیگزیجا

تا سال    یتر محصولت دامکه »مصرف کم   کند ی م  انی اشاره و ب  شتریجذب کربن ب   ی برا

و تلفات کربن انباشته را کاهش    ییزداجنگل   یتوجهابل ق  زانیبه م   تواندی م  زین  2050

 IPCC (IPCC  ی ژهیارائه شده در گزارش و   م یوخ  تیوضع  («.Weindl et al., 2017)  دهد

به توجه گسترده  (2018 را   ی اسابقه ی ب  یاجتماع  ی هاها شد و جنبش رسانه   یمنجر 
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تغ  ی دگیرس  ی برا جمله    ،یمیاقل  راتییبه  اعتصابات   انقراض علیه  شورش  از  و 

  کشندی ها را به چالش م ها دولت جنبش   نیا  هوا به وجود آورد.وآب   ی برا  ی آموزدانش

در   یراتییتغ  ازمندی کاهش انتشار کربن اتخاذ کنند که ن  ی را برا  ی اتا اقدامات گسترده

ارز   است.  ی دامپرور ز  ریاخ  یجهان   یابیگزارش  تنوع  مورد  خدمات   یستیدر  و 

  کند ی را مستند م  یست ینقش دام در بحران تنوع ز  نی( همچنIPBES 2019)  یستمیاکوس

ا ادامه در  ب  ن ی)در  ب  نیا  داده شده است(.  حیتوض  شتریمورد  که   کند ی م  انیگزارش 

در مجموع استفاده   نیچهارم زمخوراک و سه  ی محصول برا  دیسوم تولکی دام از    دی»تول

و انتشار   ستگاهیدارد،« از جمله از دست دادن ز  عتی طب  ی برا  ییمدهاآی پکه    کندی م

 (.IPBES 2019) ی ا گلخانه  ی گازها

 ، ی دامپرور  یطیمحستیبه اثرات ز  ی دگیرس  ی برا  یفعل  ی شنهادهایو پ  هااست یس

 ف ی و مصرف، ضع  دی و رشد مداوم در تول  یمدل صنعت  یگرفتن مشکالت اساس  دهیبا ناد

 ی فرد   ی هااروپا دستورالعمل  ی هیکه اتحاد  یدر حال  ،یدر مورد آلودگ  .مانند ی م   یباق

 یها  استیطور خاص دارد، سبه   هاتراتی و ن  اکیآب، آمون  یهوا و آلودگ  یآلودگ  ی برا

مورد انتقاد قرار    ی در دامپرور  هانده ی آل   نیتراز بزرگ   تیحما  لیاروپا به دل  ی هیاتحاد 

در   ژهیوبه   ی از دامپرور  یناش  یآلودگحفاظت از    (. Greenpeace EU 2018گرفته است )

 Hauterاست )  فینظارت و اجرا ضع  ی محدود برا  یمتحده با بودجه و منابع انسان  التیا

توجه مصرف گوشت  که کاهش قابل  دهدی از مطالعات نشان م ی انده یتعداد فزا (. 2012

انتشار   ی ریشمگچطور  به   تواندی م  اتیمرغ و لبنتخم  نیگوشت گاو( و همچن  ژهیو)به

 .Sabaté et al)آزاد کند    یستیتنوع ز  ی را برا  نیرا کاهش دهد و زم  ی اگلخانه  ی گازها

2015, Kim et al. 2015; Röös et al. 2017; Rojas-Downing et al. 2017; Poore 

and Nemecek 2018 .)   ساینس،    ی در مجلهPoore     و Nemecek  (2018ب )کردند   ان ی

منجر به    تواندی م   کند،ی را حذف م   یوان یکه محصولت ح  ییغذا  ی هامیکه انتقال به رژ

در   درصد شود.   49تا    ی اگلخانه   ی درصد و انتشار گازها  76تا    ن یکاهش استفاده از زم

وگن   یحال فعالن حقوق حدهه  ی برا  یاخالق  سمیکه  درخواست  مورد  بوده   واناتیها 

مقابله با   ی برا  یاجرا شوند( اکنون راه  یطور جمع)اگر به  ی رخوااه یو گ  سمیاست، وگن 

تغ  شناختیبوم  بیتخر م  یمیاقل  راتییو  رژبه  ریی تغ  .دهندی ارائه   ی هامیسمت 
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ن   ی خواراه یگ وگن  تول  رییتغ  ازمند ین  زیو  دامپرور  ی کشاورز  داتی در  است    ی و 

(Gunderson 2013 .) 

 

 زدایی حیوان
  تیجمع  ابند، ییانسان پرورش م  یغذا  ی که برا  یوانات یتعداد ح  ی تصاعد   شیبا افزا

گونه   ی وحش  واناتیح انقراض  و  افزا کاهش  به  ی روند  -است    افتهی  شی ها  عنوان که 

آن    ییزدا حیوان شامل   ی جانور  ی هاگونه   نیا  (. Dirzo et al. 2014)  شودیم  ادیاز 

طور که   همان  و حشرات هستند.  های ماه  ستان،ی پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوز

Sodhi  ،Brook    وBradshaw  (2009توض ) یجانور   ی هارفتن گونه   نی ، از باندداده  حی 

مانند    کایآمر  ی در قاره   الجثهم یجانوران عظ  . ستین  ی د یجد  ی ده یدر اثر اعمال انسان پد

 هزار11  نیپس از ورود انسان ب  کریپغول   ی هاها و تنبلدندان، ماموتریشمش  ی هاگربه 

 انی ( ب2009  ،514)  Bradshaw، و  Sodhi  ،Brookشدند.    دیناپد  شیسال پ   هزار13تا  

تواند تا حد ی م  ستوسنیدر اواخر دور پل   الجثهم یکه »اضمحالل جانوران عظ  کنند ی م

از انسان   ی که انقراض ناش  یدر حال  مربوط شود.«  یانسان   یمنف  راتیبه انواع تأث   ی ادیز

است    سابقه ی بشر ب  خیدر تار  تیانقراض و کاهش جمع  ی نرخ فعل  ست،ین  ی دیجد  زیچ

(IPBES 2019) . 

 شود ی م   دهینام  -انسان    تیبا هدا  -  یانقراض جمع  دادیرو  نیهر سال آنچه که ششم

  (. 2015کاران  هم  و  کابِلو؛  2011و همکاران    ی)بارنوسک  ردیگیخود م  تربهی جد  یشکل

  سابقه ی انقراض« ب  ی»سونام  کی  ی حفاظت معتقدند که ما در حال تجربه  شناسانستیز

، Ceballosهستند )  « یکیولوژیب  ی ها مسئول »نابود( و انسانLovejoy 2017)  میهست

Ehrlich    وDirzo 2017  ونیلیم  65  ی برا  ری نظیب  یجمعانقراض دسته  ک ی(، »شروع 

و سرعت    زانیاز مطالعات م  ی اندهیتعداد فزا  . (4,2015)و همکاران    Ceballosسال«  

 هزار ها  مثال، تلفات گونه   ی برا  .دهدیها را نشان م گونه  تیکاهش و انقراض جمع  عیسر

پ  هزاردهتا   نرخ  )چ  نی شیبرابر  برنشتا  انیویاست  ن2008  نیو  جمع  یمی(،    تیاز 

(، و تا اواسط قرن Dirzoو    Ceballos 2017  ،Ehrlich)داران در حال کاهش هستند  مهره 

ها در معرض انقراض درصد از تمام گونه  50تا    30که    میانتظار داشته باش   میتوانی م
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همکاران    رندیگ  رارق و  گفته   (.2004)توماس   Dirzoو    Ceballos  ،Ehrlich  ی طبق 

  اند. داران منقرض شده گونه از مهره   دویستسال گذشته حداقل    صدیکدر    (،2017)

  نیسال( که در آن از ب   ونیلیم   2  یانقراض گذشته )ط   ی نیبا نرخ تخم  سهیدر مقا  نیا

 Ceballos, Ehrlich, and)  دیکشی سال طول م  هزاردهدار  مهره   ی گونه  دویسترفتن  

Dirzo 2017بس انقراض  است.   زی انگشگفت   اری(  بر  دادن  عالوه  دست  از  شناخت  ها، 

 ی در چهار دهه  مهم است.  زین  یفراوان  ی ( و کاهش کلیخاص )انقراض محل   ی هاتیجمع

داران وجود داشته است  مهرهصد کاهش در تعداد افراد  در  28طور متوسط  گذشته به 

(Dirzo et al. 2014.)  Ceballos  ،Ehrlich    وDirzo  (2017در )از    سومکیکه    افتندی

  یبررسپستاندار مورد   ی گونه   177داران در حال زوال هستند و از  مهره   ی هاتمام گونه 

از گستره  80از    شی ب  هااز آن  یمین  باًیتقر داده  ی درصد  از دست  را   راً، ی اخ  اند.خود 

ب  -  اسى یس  ی برنامه  زم   دولتىا نی علمى  ز   ی نه یدر  تنوع  ز  ستىیخدمات   بوم ستیو 

(IPBES 2019سرعت سر )ها در معرض درصد از تمام گونه   25انقراض را با گزارش    عی

و   ز  82خطر  دادن  از دست  م  یوحش  واناتیح   ی تودهستیدرصد    ن یا  . کندی مستند 

 سازد ی و خاطرنشان م  دیکأت  یعیطب  ی هاستم یها به سانسان   یبر وابستگ  ریگزارش اخ

نکنند،    جادیما ا  یو اجتماع  ی اقتصاد  ی هاستم یدر س  یاساس  راتییها تغکه اگر دولت

 خواهد کرد. دیانسان را تهد تیموجود یستیچگونه بحران تنوع ز

انقراض و کاهش    یاصل  لیهستند که دل   ده یعق   نیحفاظت بر ا  شناسانستیاکثر ز

از حد،    شیبرداشت ب  ستگاه،یشامل از دست دادن ز   ی جانور  ی هاتیدر جمع  یفراوان

آلودگ  ی هاگونه  تغ  ی ماریب   ،یمهاجم،   ;Dirzo et al. 2014)  است  یمیاقل  راتییو 

Ceballos, Ehrlich, and Dirzo 2017; Sodhi, Brook, and Bradshaw 2009; IPBES 

 یندهیفزا  ی هامحرک  زین   ن یزم  ی کاربر  راتییتغ  جهیو در نت  ی گسترش دامپرور  (. 2019

 ی کشاورز  ی برا   ییزدادرصد از جنگل  67هستند:    یوحش  ی هاانقراض گونه   ی برا  یمهم

عامل   ییزداجنگل   (. Poore and Nemecek 2018)  منظور کشت خوراک دام استبه

(؛  Sodhi, Brook, and Bradshaw 2009است )  ییدر مناطق استوا  ژهیوانقراض به  یاصل

 باً یدر حال حاضر در حال انجام است و تقر   م یاز اقل  یناش  یمحل  ی هاحال، انقراض  نیبا ا

(، که معتقد است  2016)  Wiensتوسط    شدهی بررس  3ی گونه   1000از حدود    یمیدر ن
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افزا  5تا    ندهیآ  ی هادهه  رد  راتیتأث  نیا ا   شد.  افتی  ابد،یی م  شیبرابر  به   نیبا توجه 

هشدار داد    رایاخ  یست یسازمان ملل متحد در مورد تنوع ز  منشور  ییاجرا   ریروندها، دب

 یاگونهبه  ات«یح  رساختی»ز  کهنی که رهبران جهان دو سال فرصت دارند تا قبل از ا 

  یدگیمنجر به انقراض انسان شود، به بحران انقراض رس  تیکه در نها  فتدیبه خطر ب 

 (. Watts 2018کنند )

 رد یگیبحث قرار ممحور موردانسان ی انهیاغلب در زم  ییزداحیوان  تری عواقب فور

خدمات   .شودی مطرح م  ستمیاکوس  یکارکردهاخدمات و  عنوان از دست دادن  که به 

راهبه   ستم یاکوس اکوس   ییایمزا  ح یتوض  ی برا  یعنوان  ارائه   ی برا  هاستم یکه  انسان 

  کنندهی بانیو پشت  یفرهنگ   کننده،م یتنظ   ،ی نیظهور کردند و شامل خدمات تأم  دهندی م

اکوسبه   (. 2005هزاره    ستم یاکوس   یابی)ارز  شوندی م خدمات  مثال،  را   ستمیعنوان 

 یها و از جنبهافشانگرده  ی اینشان دادن مزا  ی برا  تی ف یسنجش ک  ی از جنبه  توانی م

آمار   ، یافشانگرده  ی هاتعداد گل  ی از جمله  محاسبه   یمختلف  ی ها به روش  ی برآورد 

 ی برا  یانسان  ی رویاستخدام ن  ی نهیهز  ایمرتبط،    ی شده  دیتول  ییمواد غذا  یارزش پول

خدمات   نی چن  یتوجهطور قابلبه   توانندی ها مانقراض  در نظر گرفت.  یدست   یافشانگرده

  ی رفته برادستاز  ی هااگر گونه   (.2008را مختل کنند )بروک و همکاران    یستمیاکوس

بر سالمت    ترم یمستق  تواندیم  ییزداحیوانمهم باشند،    ی ماریمهار ب   ا ی  ییاهداف دارو

از مردم در سراسر   ی اریبس  ی برا  یمهم  ییمنبع غذا  یوحش   واناتیح  بگذارد.  ریانسان تأث

دارو   ایغذا    ی که برا  یو پستانداران  ستانیدرصد از پرندگان، دوز  36جهان هستند و تا  

 Ceballosهمان طور که    (. Dirzo et al. 2014با انقراض روبرو هستند )   شوند ی استفاده م

ب4،  2015) انقراض فعلاندکرده  انی( و همکاران  اجازه داده شود که سرعت   ی : »اگر 

 یای از مزا  ی اریتر  از سه برابر طول عمر انسان( از بس)در کم  ی زودها بهانسان  ابد،یادامه  

در   دولتىنا یعلمى ب  -  اسىیس  ی برنامه  ریگزارش اخ  محروم خواهند شد.«  یستیتنوع ز

تنوع ز  ی نه یزم فزاIPBES 2019)  بومستیو ز  ستى یخدمات  خدمات   ی نده ی( وخامت 

 نیا  ی برا  گرید  ی هاها به گونه انسان  ی و وابستگ  یستیبحران تنوع ز  لیدلبه   ستم یاکوس

درصد    75از    شیکه »ب  کندی م   انیگزارش ب  نیمثال، ا  ی برا  .سازدی خدمات را مستند م

غذا انواع محصولت  م  ،یجهان  ییاز  برخ  جاتیو سبز  هاوه یاز جمله  مهم   یو    نی تراز 

است  محصولت به ی  مکه  کشت  فروش  به    شوندیمنظور  بادام،  و  کاکائو  قهوه،  مانند 
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 هستند«. یمتک  واناتیح یافشانگرده

 اهان یجانوران و گ  ی هاگونه   یالمللنیتجارت ب  منشورمانند    ینیکه قوان  یدر حال

انقراض )  یوحش قانون گونهCITESدر معرض  ا  ی ها( و  متحده   التیدر معرض خطر 

گونه   ی برا از  ا  ی هاحفاظت  خطر  معرض  تالششده   جادیدر  با    ی حفاظت  ی هااند، 

 ی ها تالش  یاثربخش  یزمان  ی هاچالش   ،یبه طور کل  روبرو هستند.   یمهم  ی هاچالش

بر نجات   یحفاظت  ی هاتالش  شتری. ب کند یمقابله با انقراض محدود م  ی را برا  یحفاظت

 یاریاز بس  . هیبه انقراض هستند تا حفاظت اول  کیکه نزد  شوند ی متمرکز م  ییهاگونه 

 Souléاست )  ر«ید  ی لیو خ  ی محور »ناکافبحران  کردیاز کارها در رو  ی اریجهات، بس

1996.)  Lovejoy  (2017معتقد است که اقدامات حفاظت )باید صورت قبل از انقراض    ی

هاست و مسائل مربوط به حفاظت از امور مربوط به ارزش  شتریکه ب   یی جااز آن  .گیرد

علم اطالعات  کمبود  بSarewitz 2004)  ینه  کار  زم  ی شتری(،  حفاظت لزم   ی نهیدر 

و حفاظت از آن متقاعد کند   یرانسانیغ  اتِیح  یذات  ی گذار است تا جامعه را به ارزش

(Piccolo 2017 .)  روبرو هستند.  ییهاها با چالشاز گونه   تیحما  نی قوان  یحت  CITES   و

موافقت   نیقوان  ریسا به  اتیح  یالمللنیب  ی هانامه و  به   لیدلوحش  مربوط  مشکالت 

  (. Trouborst et al. 2017)  مانندی م  یمحدود باق  یو اجرا، از نظر اثربخش   ی سازاده یپ

کم   تیبا اولو  ی ها همچنان امربه انقراض گونه   ی دگیاز رهبران جهان، رس   ی اریبس  ی برا

ا  است. اخ  التیدر  ترامپ  فهرست    ی هاگونه   راًیمتحده، دولت  از  را  انقراض  در خطر 

حفاظت    یطور کلرا رد و به  دیجد  ی هافهرست گونه   ی ها براخارج کرده است، درخواست

گونه تضع از  منابع  استخراج  و  توسعه  نفع  به  را  )  فیها  است   (.Siciliano 2018کرده 

مانند    ییهاکنشگران گروه  ن ی( و همچنIPBES 2019روندها، دانشمندان )  نیا  رغمیعل

 یدگ یرس  ی برا  کالی راد  ی و اقتصاد  ی اجتماع  راتییاکنون خواستار تغ  ورش انقراض ش

 به بحران انقراض هستند. 

 

  



 ی کانال تلگرامی »ما حیوانات« ، ترجمهدایانا اِستوارتا و رایان گاندرسون 16 

  -روابط مخرب انسان    دیو بازتول  یاشهیر  یها پرداختن به محرک

 وان یح
را که در بال   وانیح  -و مرتبط با روابط مخرب انسان    یبخش دو علت اساس  نیا

کاهش    گر،ید  یبه عبارت  ،هیسرما  (ethos)  خوی  (1)  : کند ی م  یی داده شد شناسا  حیتوض

  ل یدل( به هدف به لهی)وس  ی اقتصاد  دیتول  یو ارتقا  لهیوس  کی)هدف( به    یزندگ  کی

سرما انباشت  واقع  ای،  سلطه  یدئولوژیا(  2)و    هیضرورت  ا  یسرشت   کیدئولوژیو 

مابق  واناتیح ابزار به   عتیطب  ی و  برا  ی عنوان  انسان.  ی صرف  نشان   یبررس  اهداف  ما 

داد که چگونه   نظر  ،یانتقاد  یه ینظرخواهد  به  اتکا   یِ ط ی مح  یِ شناختجامعه  ی هیبا 

م  ،ی ستیمارکس سرما  کندی روشن  انباشت  ضرورت  چگونه  گسترش   هیکه  باعث 

سپس به موضع    .شودیم  ییزدا حیوان  نرخ   شیافزا  نیآن و همچن  ی امدهایو پ  ی دامپرور

داد که مناسبات   میو نشان خواه   میپردازیم  ی ابزار  نیتمکتب فرانکفورت در مورد عقال

چون ابزار تصور همرا پست و    واناتیکه ح  ی دئولوژیتوسط آن ا  وانیح  -انسان    یکنون 

 یبرا  دیبا  عتیسلطه بر طب  کیدئولوژیو ا  ی هر دو بعد ساختار  .  شودی حفظ م   کندی م

ما    در نظر گرفته شود.  ییزداوانیو ح  یجهان  ی دامپرور  دیو بازتول  یعلل اساس  حیتوض

 کرد.   میمخرب را مطرح خواه  مناسبات  نیشکل و پرداختن به ارییتغ  یچگونگ   نیهمچن

 

 ه یبه انباشت سرما واناتیح  اد ی: انقهیسرما خوی
فرد بهمنحصر   دی تول  ی وه یش  کی   یخیاز لحاظ تار  ی دار ه یکه سرما  یلیاز دل   یکی

 ی در حال (.1984  تیاست )اسم  عتی آن با طب  ی «ارزش مبادلهمبتنی بر    ی است »رابطه

بقا و استفاده   ی را برا  یهستند تا محصولت  طیدر تعامل با مح  دیتول  ی ها وه یکه تمام ش

»انباشت    نیتأم  ی دارهیدر جوامع سرما  عتیمنطق تصاحب طب  ایکنند، هدف    جادیا

)  ه« یسرما  انیپای ب تولWallerstein 2004: 24است  نه  مف  د ی(،  خدمات  و    .دی کالها 

است    د«یخاطر تولبه   دیخاطر انباشت« و »تول»به  هیانباشت سرما  ریدرگ  ی دارهیسرما

(Marx 1976: 742.)   بر    ی »رابطه  یشناختبوم   ی امدهایپ مبادلهمبتنی   ی«ارزش 

( د ی تول  رشد مستمر)  د«یتول  لی»تردم  هیطور مشهور در تشببه   عت یبا طب  ی دارهیسرما
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مجبور   ی از نظر ساختار  دارانههیسرما  ی اقتصادها  شده است:  دهیکش  ریبه تصو   برگیاشنا

زباله و   جادی)برداشت( و ا  شتریب   یعی منابع طب  ی هانهاده  ازمند یبه گسترش و رشد و ن

 ( هستند. ی)افزودگ شتریب یآلودگ

به رشد    ی داره یسرما  یوابستگ  یمنف   یط یمحستیز  ی امدهایفرانکفورت از پمکتب  

 یور که چون »ساختار بهره   کندی ( استدلل م52,  1994مثال، مارکوزه )  ی برا  آگاه بود. 

  یاو حت  شود.  یعیطب  ی هاطلبانه است«، مجبور است وارد عرصهذاتاً توسعه  یدارهیسرما

اقتصاد   عتیبه طب  ی اندازاست که دست   واضحکه »  کند یم  ی ادآوری از  اندازه  تا چه 

)مارکوزه،    ریناپذییجدا  ی دارهیسرما تأک61:  1972است«  با  شده(.   دی،    اضافه 

روابط سلطه   یشگی که منتج به گسترش هم  -دارد    از یبه رشد نامحدود ن   ی دارهیسرما

 ل یتحل  فیتوص  ی برا  دیروش مف  کی  .شودی م   ندهیفزا  ی ط یمحستیز  بیو استثمار و تخر

بوم   یاجتماع از سرما   ی شناختـ  فرانکفورت  است:    ه یسرما  خوینقد    ،ی دار هیمکتب 

و منش« که از ماکس شلر   خوی   -  ethosاصطالح »  .هیبه انباشت سرما  یزندگ   ادیانق

اشاره   هیهم به رانش کور سرما  ی دی طور مفگرفته شده است، به   تیبه عار  4( 1961)

ساختار  کند،ی م نظر  از  که    ی که  است  آن  با  قابل   یزندگ  ی ندهایافرمستلزم  اصالح 

و  ی آگاهبه  ی اقتصاد -  یاس یس ی روهاین  نیکه ا یباشند، و هم به روش هیانباشت سرما

  یزندگ  هیسرما  خوی   (.دیادامه مراجعه کن  ی)به بخش فرع  دهندی شکل م  ی گذار ارزش

سرما  واناتیح اهداف  تابع  در    ی برا  .کندی م  هیرا   ، یروشنگر  کیالکتیدمثال، 

 : کنند ی استدلل م نی( چن251، 1969و آدورنو ) مریهورکها

. . . با    ماندهی باق  ی هااز نمونه  یکه تعداد کم   ندی آیم  ادیبه    یتنها زمان  واناتی»ح

صاحبشان که در عصر بتن و فولد   ی برا  هیعنوان خسارت سرمافرسا، به طاقت  ی درد

بخش از   نیآخر  قا،یدر آفر  .شوندی ها نبوده نابود مآن  ی برا  یحفاظت کاف   نیقادر به تأم

 شود،ی ها انجام م رو به کاهش آن  ی هاحفظ گله   ی برا  ی اهوده یکه در آن تالش ب  ن یزم

  کنشهیطور کامل رها بهجنگ هستند. آن   نیها در آخرافکنفرود بمب  ی برا  یها مانعآن

 « خواهند شد.

مبه  ر،ی در ز را متحول   ی دامپرور  ه،یسرما  خوی که چگونه    م یدهیاختصار نشان 

 شده است.  ییزداوانیکرده و موجب ح
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از    ژهیوبه   ، یصنعت  ی دامدار ،  (واناتیمتمرکز ح  ی هیتغذ  اتیعمل)  CAFOاستفاده 

  یبرا  واناتیبدان معناست که ح  نیا  ،ی دامپرور  ی نهی در زم  است.   هیسرما  خوی مظهر  

مبادله   ی عمدتاً برا  واناتیح  دی تول  .می مستق   ی تا استفاده   شوندی م  دیمبادله )سود( تول 

  (.Gunderson 2013بشر است )  خیتار   ی ه یبا بق   سهی در مقا  دینسبتاً جد  ی رابطه  کی

ب  ی تعداد  پژوهشگران  به  ی سازنه یشیاز  را  توضسود  م  یحیعنوان  رنج    میعظ  زانیاز 

عنوان مثال بنتون اند )بهکرده   ییشناسا  ی و دامدار   ی کشاورز  دیتول  ی هادر نظام   واناتیح

د1993 نوسکه  1996  کنزی؛  »جوامع  62،  1996)  کنزید  ی گفته به   (. 1997؛   ،)

ها را و آن  یپول  ی هیرا وارد مدار سرما  اتوانیتنها مردم، بلکه حمدرن نه  ی دارهیسرما

به کال   واناتیکه ح  یهنگام   .«کنند ی م   ی کال تلق  دی تول  ندیافر  ی دادهاعنوان درونبه

 یو برا   شوند،ینم  ده ید  یاخالق  تیبا موقع  یعنوان موجوداتبه  گرید  شوند،ی م  لیتبد

ن شرا  ی ازهایبرآوردن  تحت  م  یطیصنعت،  ن   رندیگیقرار  با  ها آن  ی زندگ  ی ازهای که 

تا حد امکان   هیسرما  خوی به حداکثر رساندن سود،    ی برا   (.2010  یمطابقت ندارد )آنتون

عنوان به  .داردیاو ابراز م  یاساس  ی ازهایرا در تنگنا قرار داده و حداقل توجه را به ن  وانیح

هرچه   د یو هدف تول  شوندی کال در نظر گرفته م   کیهمچون    یگوشت  ی هامثال، دام

 توانی را م  ی ریش  ی گاوها  حد ممکن است.  نیترو ارزان  نیترعیگوشت، با سر  شتریب

  نی ترعیتا حد امکان، ارزان و سر  دیبردگان( در نظر گرفت که با  ایعنوان کارگران )به

 ه یدارو و تغذ  ،یزندگ  طیدر معرض آن شرا  واناتیدر هر مورد، ح  کنند.  د یرا تول  ریش

متمرکز   ی هیمدرن تغذ  اتیعمل  ها حداکثر کردن سود است.که هدف آن   رندیگیقرار م

که   یدر حال  یوانیح  ی انبوه کالها  دی شده است: تول  ی هدف طراح  کی   ی راب  واناتیح

 ک ی  ن،یعالوه بر ا  (.2009  دی)مک دونالد و مک برا  رساندیرا به حداقل م  هانهیتمام هز

  متیقمصرف محصولت ارزان  شیافزا  ی برا  غاتیاز تبل  ییغذا  -  ی دامپرور  میصنعت عظ

)برستر و شرودر  بردی سودآور بهره م ستمِیس نیمحافظت از ا ی برا ی گر یو لب یوانیح

 یدار ه یمنطقِ سرما  نیا  ی دی بخش کل  (.2018و همکاران    ی ؛ گادفر2016؛ پاتس  1995

با آلودگ  ی هانهیهز  «ی سازیاصطالح »برون به سالمت انسان و   ست،یزط ی مح  یمرتبط 

 است.  یمیاقل راتییتغ

  ی انوسیمثال، بحران اق  ی برا  .شودیم  ییزداوانی موجب ح  نیهمچن  هیسرما  خوی 

 یماه  ی هااز حد گونه   شی که باعث برداشت ب  ی دار هیسرما  ی روهایدر ن  توانی را م  یکنون 
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تخر   (Clausen and Clark 2005; Clark andکرد  یابیرد  شوندی م  شناختیبوم  بیو 

Clausen 2008).  ی )سود  نیزم  ی نابود  یعلت اصل  ،ییدر مناطق استوا  ییزداجنگل ، 

 اسیدر مق  ی و دامپرور  ی کشاورز  دیتول  ی برا  نیزم  ی (، تا پاکساز2009بروک و برادشاو  

برا  -بزرگ   بوم   ی نه  برا  یمصرف  ب  ی بلکه  سو  یالمللن یصادرات  گاو،  و   ا، یگوشت 

  شدهیتجارت جهان  (.2009شده است. ) رودل و همکاران،    یابیرد  یستیز  ی هاسوخت

  یبوم  ی هاگونه   ینیگزیو جا  هاستم یمهاجم، مختل کردن اکوس  ی هاگونه  ریمنجر به تکث

 دهد ی ( نشان م 2005)  ورکیکالرک و    یخیتار  لیتحل  (. 2000و هابز    یشده است )مون

شده    یجهان   یمیاقل  رات ییو تغ  ی اگلخانه   ی باعث انتشار گازها  ی دارهی که چگونه سرما

هنگام بحث در   .شودیمحسوب م  یستیتنوع ز   ی برا  دیتهد  نیکه اکنون بزرگتر  -است  

جمع انقراض  و  کاهش  زگونه   تی مورد  مح  شناسانستیها،  از   ستی زط یحفاظت 

Ceballos  ،Ehrlich    وDirzo  (2017  ،7  )اقتصاد  کنند ی م  د یکأت رشد  چگونه    ی که 

و   «ی از حد، »رشد دائم  شی مصرف ب  ژهیبه و  یستیبحران تنوع ز   یعنوان عامل اصلبه

  ز ی( ن318،  2009جونز )  گرفت.  دهیناد  دینبا  جهتوقابل   ی هاپرحاصل را در نقش محرک

 : دیگویو م  کندی مرتبط م ی دار ه یبحران انقراض را به سرما

زمان» سرما  یتا  س  ای  ی دار هیکه  استخراج    ی گرید  ی اقتصاد   ستمیهر  شامل  که 

ادامه خواهد   یفعل  یاست دست نخورده باشد، انقراض جمع   دیتول  ی منابع برا  ی گسترده

حال  داشت. برخ  یدر  سرما  پردازانهینظر  یکه  شد   ی دار ه یمعتقدند  خواهد  مجبور 

 یدار هیسرما  ی ایپو  ت ی فیشود. . . ک  داریپا  یطیمحستی کند و از نظر ز  یرا درون  هانهیهز

 « .کندی م ی ریامکان جلوگ نیاز ا

شدن توسط صنعت    یشش گونه در شرف قربان  نیبا عنوان »ا  راًیاخ  ی خبر  ی امقاله 

گذاران که در آن قانون  دهدی متحده نشان م  التیرا در ا  دهیپد  نینفت و گاز هستند« ا

به از گونه  تیدر حال کاهش حما افزاها  اقتصاد   شی منظور  استخراج   قیاز طر   ی سود 

 (. Bullinger 2018منابع هستند )

فزا ح  از  یاندهیتعداد  مح  یوانی مطالعات  پژوهشگران  موضوع    ستیزط یو  این  بر 

تا   ستیزط یمح  بیو تخر  واناتیرنج ح  ،ی دارهیمنطق سرما  لیدلکه، به   نظر دارنداتفاق

مثال،    ی برا  نشود، متوقف نخواهد شد.  ی دارهیسرما  نی گز یجا  دیجد  نظام  کیکه    یزمان
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تمرکز بر حداکثر کردن سود و   لیدلبه  ی دارهیکه سرما  دهدی م  حی( توض2016)  نتریپِ

ح به  دارا به  واناتینگاه  ح  شهیهم  ،ییعنوان  رنج  به    ن، یبنابرا  .شودیم  واناتیمنجر 

 (: Painter 2016, 340نخواهد بود ) یهرگز کاف ی رفتار ای  یصنعت راتییتغ

باشد،    ش یستاو قابل   د ی، هرچند مف  صنعت   یفرد و حت  رفتار  رییتغبه زبان ساده،  »

  ی طبقات   ضی که لزوماً بر اساس منطق ستم، سلطه، تبع  ،ی دار ه یسرما  نی که ماش  یتا زمان

  دهد،ی ما را شکل م  ی و اقتصاد  یاسی س  ،یمناسبات اجتماع  کند،ی عمل م  یپرستو گونه 

کاف ز  یهرگز  بود،  و   یستمیس  نیچن  راینخواهد  استثمار  از  کامل  اجتناب  امکان 

امر چقدر   نیدر ا  کهنیا  رغمی عل  ،یصنعت   ایفرد    چیه   ی را برا  واناتیاستفاده از ح سوء

 .« کندی م رممکنیباشد  غ  ی جد

( توض2009جونز  کسان   دهدی م  ح ی(  چگونه  م   یکه  تالش  منطق    کنندیکه 

 نیو بنابرا  شوند یمجازات م   یبر بازار فعل  ی مبتن  ی را کنار بگذارند در جامعه  ی دارهیسرما

فراتر از   اریبس  های ر یگجهینت   نیا  حرکت کند. ی دارهیسرما  ی سوفرابه    دیبا  ستمیکل س

  ی عیاز دانشمندان علوم طب   از سوی شمار روزافزونی  ،  ستیپژوهشگران مارکس  ی هاحلقه

و   برندیسؤال م  ریرا ز   یدارهیمنطق سرما  ی که برتر  شودی مطرح می و شهروندان نگران

را بالتر از تمام اهداف    ی هستند که رشد اقتصاد  ینی گزیجا  یاجتماع  ی هادنبال نظام به

 ی دولتنا یب   استیس  -  یعلم  ی برنامه   ریعنوان مثال، گزارش اخبه   .دهندینم  حیترج  گرید

 که:  کندی م ان ی( ب IPBES 2019) اکوسیستمیو خدمات  یستیدر مورد تنوع ز

 ی و اقتصاد  یمال  ی هاستم یتکامل س  دار،یپا  ی رهایمس  ی دیکل  ی ها از مؤلفه  یکی»

پا  ک ی  جادیا  ی برا  یجهان الگو  یجهان  داری اقتصاد  از  رشد    یمحدود و فعل  ی است که 

  یاقتصاد ی هافراتر از شاخص ی رییمستلزم تغ نیامر همچن نیدور است. . . ا ی اقتصاد

 توانند ی شود که م  ییها[ است تا شامل آنGDP]  یناخالص داخل   دیمانند تول  متعارف

 بکشند.«  ریرا به تصو یزندگ  ت یفی از اقتصاد و ک ی ترنگرتر و بلندمدتکل ی هادگاهید

نمونه  یکی اولو  نیگزیجا   سیستمی  ی ها از  رشد    تی که  و  سود  کردن  حداکثر 

  دهد، یبروز م  ی اجازه  وانیح  -انسان    دتریو به مناسبات مف  گذاردی را کنار م  ی اقتصاد

  یو راه  ی دارهیسرما  ی برا  ی شنهادیپ   نیگزیعنوان جابه   ییزدا رشد   است.  «یی »رشدزدا

بوم   ی دگیرس  ی برا بحران  است.  یکنون   یشناختبه  شده  کاهش    ییزدا رشد   ظاهر  به 

 د ی اشاره دارد که شامل کنار گذاشتن تول  ی مواد و انرژ  د یشده در کل تول  ی زیربرنامه 
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و مصرف است که    دیتول   ی و کاهش عادلنه   شرفتیعنوان شاخص پبه  یناخالص داخل

افزا را  انسان  محل  یشناخت بوم  طیو شرا  دهدیم  شیرفاه  در سطح  در   یو جهان  یرا 

از    (. 2010  ریآل  -نزی و مارت  سیکال  در،ی. « )اشنابخشدی د م بهبو  مدتمدت و بلندکوتاه 

تول  ییجاآن ب   ش یب  دیکه  مصرف  و  حد  کشورها  ش یاز  در  حد  از   ی از  ثروتمند 

 یمستلزم انقباض در اقتصادها   ییزدا فراتر رفته است، رشد   یکیزیوفی ب  ی هاتیمحدود

  کند ی در حال توسعه کمک م  ی حال به کشورها  نیاست و در ع  افتهیاز حد توسعه    ش یب

به پاتا  ک  داریطور  بهبود    یی زدارشد  (.2017  سی )کال   ابندی  ستد  یزندگ  تی ف یبه 

با مقدار   یزندگ  قیاست، از طر  یدارهیسرما  ی برا  میچالش مستق  کی   ی دهنده نشان

 ی کیزیوف یب  ی از مرزها  گریاست که د  یجهان  ی اجامعه  جادیو هدف آن ا  شتر، یو نه ب   یکاف

  رات ییو تغ  هااست یاز س  یف یقبالً ط  ییرشدزدا  متخصصان  (.2011  سی)کال   رودیفراتر نم

 یو فشار را بر رو   ی و توان ماد   ی انرژ  تواندیاند که مکرده   شنهادیرا پ  یسبک زندگ

 Alexander 2014; Kallis, Kerschner, and)  ساکنان آن کاهش دهد  ریو سا  ارهیس

Martinez-Alier 2012; Kallis and March 2015; Kallis 2017; Kunze and Becker 

کنار   ست؛ین  ییاصل رشدزدا  کی  واناتیح  ریکه بهبود مناسبات با سا  ی در حال  (.2015

سرما الزامات  کم   ،ی دار ه یگذاشتن  منابع  از  زندگ استفاده  و  محدوده   یتر،   یهادر 

که    ییجااز آن  ها به دنبال خواهد داشت.تمام گونه  ی را برا  ی دیمف   جی نتا  یشناختبوم 

ب برا  یدار ه یدرون نظام سرما  ی هاحلراه  ی شتریافراد   یناکاف    کیاکولوژ  بیتخر   ی را 

بوم   کی دموکرات  ،ی دارهی پساسرما  ی هانیگزیجا  دانند؛ی م رشد   یشناخت و   یی زدا مانند 

  م ی را متقاعد کن  گرانیاست که د نیا یچالش اصل خواهند کرد. دایپ ی اندهیفزا تیاهم

 تز ی؛ آلپروو2008گراهام    بسونی واقعاً ممکن است )گ  یدارهیفراتر از سرما  ی گریکه راه د

 (. 2015و اسپث 

 

 واناتیکردن ح  یسلطه: ابزار یدئولوژ یا

 یبه ابزار   ازی داده شد ن  حیکه در بال توض  هیبه انباشت سرما  واناتی ح   یزندگ  ادیانق

 یابزار  ،ی امروز  یپرورش  واناتیکال، مانند ح  کیعنوان  ( بهدی»پرورش« )تول  کردن دارد.

 وانات یاز ح  ی اری، مانند بسنیز  بودن  ییکال ریغ  وانیح  ، واست  ی دار هیاهداف سرما  ی برا
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  ی ابزاربودگ  انی رابطه م  .شوددر نظر گرفته می توسعه    ی برا  یفن   ی مانع  ی معنابه  ،یوحش

انق انباشت سرما  یزندگ  ادیو  در جوامع سرما  ه«یسرما  خوی )»  هی به  بال(   یدارهیدر 

  عتیطب  ،ی دار هیداد، در سرما  حی( توض1972همان طور که مارکوزه )  است.  ریناپذییجدا

 . شودی م  لیتبد  ی استثمار و رشد اقتصاد  ی خام برا  ی ا استخراج و ماده   ی برا  ی به منبع

 ی به منفعت کل نظام اقتصاد   لیرا تبد  واناتیح  گریو د   عتیسلطه بر طب   ی دارهیسرما

از   یکیهمچون  مولد،    ی روهاین  ی : »رهاسازدیگوی ( م306،  1966آدورنو )  کرده است. 

 زیآمبا تسلط خشونت   کینزد  ی ارابطه  کند،ی را کنترل م  عت یالقدس که طب اعمال روح

طب تول  ی اوه یش   ی دارهیسرما  دارد«.  عتیبر  طب  دیاز  بر  »سلطه  آن  در  که    عتیاست 

 (. 154، 1980شد« )هِلد  ی به منفعت کل نظام اقتصاد لیتبد

خاص    ی دارانههیدر انتزاع  از شکل سرما  واناتیمعاصر بر ح  ی سلطه  یاگرچه بررس

 می نی بی بعد جداگانه م  کیعنوان  را به   واناتیح  کردنی آن اشتباه است، اما ابزار  یخیتار

 ی اول  رایداد، ز  لیتقل  هیسرما  خوی را به    واناتیح  کردنی تمام ابزار  توانی( نم1)  :رایز

  ی اجتماع  د یبازتول  حی ( توض 2و )  (104،  1947  مریاست )مثالً هورکها  ی مقدم بر دوم

را هم    واناتیکه ح   ی دئولوژیآن ا  یبدون بررس   واناتی ح  ریمدرن انسان بر سا  ی سلطه

دشوار   داند،ی درست م  ی که سلطه بر آنان را امر  سازدی م  یموجودات پست و هم منابع

 یوسعت رنج و استثمار امروز   ی برا  یشناختروان  ی ها ن ییکه ما به تب  یدر حال  است.

 حی از »طمع« است(، هر توض  یناش   یصنعت  ی دامدار  کهنی)مثالً ا  میهست  نیبدب   واناتیح

  ک یدئولوژیو ا  ی ساختار  ی رهایتعامل متغ   دیبا  وانیح  - مناسبات انسان    ی برا  یقبولقابل 

 دهد.  حیسلطه دارند توض  واناتیکه بر ح را

چارچوب فرانکفورت  ر  یبررس  ی برا  دیمف  یمکتب  هم   ی ساختار  ی هاشهیهم  و 

:  1969و آدورنو )  مریهورکها  .دهدیارائه م   واناتیح  ری انسان بر سا  ی سلطه  کیدئولوژیا

245fتحت ستم    ی در جوامع بشر  دیمد  ی هامدت   ی برا  واناتیکه ح   کنند ی ( استدلل م

غرببوده  انسان  و  د  ی اند  به   ربازیاز  را  موجودخود  سا  زیمتما  ی عنوان   واناتیح  ریاز 

است. آن  ی اعضا  ریسا  شناسانده  از  پس  فرانکفورت  )بهمکتب  (، 1967  تیوا  ژهیو ها 

به   تیحی مس  -  تیهودی ستون  یکیعنوان  را  ا  تیحما  ی هااز  سلطه   ی دئولوژیاز 

بوده و   وانات«یو برتر از »قلمرو ح  زی ها اساساً متماکه بر اساس آن انسان  شناسندی م

با    ی که رفتار ابزار  کند ی استدلل م   مریمثال، هورکها  ی برا  .ابندیغلبه    عتیبر طب   دیبا
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دارد، که معتقد است »تنها    یحیمس  -  ی هودی  اتیدر اله  شهیر  ی حداقل تا حد  واناتیح

م انسان  )هورک  واناتیح  ابد؛ ینجات    تواندیروح  بکشند«  رنج  دارند  حق    مر یها فقط 

را  عتیمربوط به سلطه بر طب ی هاده یا زی( ن1969و آدورنو ) مریهورکها (.104، 1947

  ی عنوان راهرا جدا از انسان و علم را به  عتیطب  لسوفانیکه ف   یزمان  ،ی تا عصر روشنگر 

طب  ی برا بهره به   عتیدرک  و  کنترل  م   کردند،ی م  میترس  ی بردارمنظور    .کنند ی دنبال 

ب  ی برا هم  و  دکارت  هم  طب  ی ابزار  یدگاهید  کنی مثال،  تقو  عت یاز    - کردند    تیرا 

  تیدکارت نوشت که هدف بشر  و استفاده شود.  ریها تسختوسط انسان  دیکه با  ی موجود

علم و   (.51،  2006کند« )دکارت    عتیباشد که خود را ارباب و صاحب طب   نی»ا  دیبا

 ر یتسخ  ی برا  ی (، به ابزار1964باشند )مارکوزه    هیکه در بند اهداف سرما  ی زمان  ،ی فناور

انسان  اند:شده   لیتبد  عتیطب م»آنچه  طب  خواهندی ها  که   نیا  اموزندیب  عتیاز  است 

تنها هدف    نیا  ها استفاده کنند.انسان  ریکامل بر آن و سا  ی سلطه  ی چگونه از آن برا

( تفکر  (.Horkheimer and Adorno 1969, 4است«  تر و را پست  واناتیکه ح  ی اوج 

 باً یتقر  یستیآلدهینظام ا  ی برا  واناتیکه »ح  ییاست، جا  سمیآلدهیا  کند، ی مبدل به ابزار م

نقش ا   یهمان  تکذسم«یفاش  ی برا   انیهودیکه    کنندی م  فایرا  تحق  ب ی.    تِیوانیح  رِیو 

 (. 2010  تا یمند  به  دی ؛ رجوع کن1998b: 80است« )آدورنو    یواقع  سمیآلدهیا  نیا  -انسان  

عقالن به  ثابت  ی ابزار  تی توجه  از جنگ   یموضوع  پس  فرانکفورت  مکتب  آثار  در 

(، دو 1947  مری)هورکها  خسوف خردبا بهره از وبر در    مریهورکها  دوم است.  یجهان

  تیعقالن  .ی ابزار   /ی نظر   تیو عقالن  ی ماهو  /ین یع  تی را شرح داد: عقالن  تینوع عقالن 

ناب اکنون اساس تعامل   یِبرده است و ابزاربودگ  نی را از ب  یو اخالق  یشناختیی بایتأمل ز

از هر   شیامروز ب  عتیکه »طب  ی طوربه   دهد،ی م  لیها را تشکگونه  گریو د  عتیبا طب 

د ابزار   ی گریزمان  برا  ی همچون  م  ی صرف  تصور    ، 1947  مریهورکها)   شود«ی انسان 

 .شودی م   لیتعامل تبد  ی برا  یبه راه معقول  عت یاستفاده، کنترل و تسلط بر طب  (.101

 مر یسلب شده است« )هورکها  یذات  ی معنا  ایاز تمام ارزش    عتی»طب  گر،یبه عبارت د

به انسان خدمت    تواندی که چگونه م  شودیم  دهید  لیدل  نی( و تنها به ا101  ،1947

فاقد   عت یطب  ریکه تسخ  معتقد است  مریهورکها  ن،یعالوه بر ا  کند و به نفع آن باشد.

  چیموضوعِ استثمار کامل است که ه  عتی: »طبشودی در نظر گرفته م  ی مرزوهرگونه حد
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بنابرا  یهدف و  ندارد  عقل  جانب  نم   یتیمحدود  نیاز  شامل  جهان شودیرا    یِ سالر. 

 (. 108،  1947  مری)هورکها شود«ی انسان هرگز ارضا نم کرانِی ب

را به سلطه بر انسان   عتیو طب  واناتیسلطه بر ح  زیآدورنو و مارکوزه ن  مر،یهورکها

)گاندرسون   زدند  طب   (. 2015،  2014گره  بر  به   کیعنوان  به   عت یتسلط    یجاهدف، 

به   شیافزا  ی برا  ی الهیوس متناقض رفاه،  ح  یطور  با  همراه  را  انسان  و   واناتیسالمت 

است:    ریمکتب فرانکفورت به شرح ز  دیتأکتناقض مورد  کرده است.  دیتهد  ستیزط یمح

پ امروز  م  شرفتی»آنچه  بر طب  شود،یمحسوب  که   یو درون  ی رونیب   عتیتسلط  است 

تهد  ی زهیغر  ی واسطهبه کند،  حفظ  است  قرار  که  را  آنچه  خود،  نابود  دیحفظ    یبه 

مستلزم سلطه بر انسان است    عتیسلطه بر طب   ن،یبنابرا  (.9،  2008)کوک    کند«ی م

برداشت توسط آلدو لئوپولد تکرار شد   نیا  (. 67  ، 1966آدورنو    ؛93  ،1947  مری)هورکها

تار »در  داشت:  اظهار  آموخته   خیکه  ما  نهادوارمی)ام  میابشر،  در  فاتح  نقش  که    تی ( 

)لئوپولد    یبیخودتخر  زم  ی ده یعقبه   (.1949است«   ی زیچ  ستیزط یمح  /نی لئوپولد، 

با  ست ین اجتماع  دیکه  بلکه  شود،  زندگ  یفتح  آن  در  که  آس   .می کنی م  ی است    بی با 

خود و   یاز زندگ   تیو حما  میرسان یم   بیبه خودمان آس  تیدر نها  عت،یرساندن به طب

 (. Watts 2018)  میکن یم فیرا تضع «یزندگ رساختی»ز

  ی زیچ  -شکل داده است    یرانسانیغ  واناتیوضوح رفتار ما را با حسلطه به  ی دئولوژیا

به  ادبکه  در  گرفته  مورد  واناتیو حقوق ح  یست ینیاکوفم  اتیطور گسترده  قرار  بحث 

پالموود   )مانند  مرچنت  2000،  1993است  ر1980؛  س 1983  گانی؛    (.1995  نگری؛ 

و مرگِ اغلب    یآور زندگو عذاب  یعی رطبیغ  طیشرا  لیدلبه   ی صنعت  ی در دامدار  واناتیح

 ی جانوران وحش   ی هاگونه   روبرو هستند.  میو رنج مستق   بیدردناکِ خود همچنان با آس

با سلطه روبرو هستند و   زیها ن از رنج مواجه نشوند، اما آن  ی کسانیممکن است با سطح  

اهداف    ی ها براآن  ستگاهیو ز  شوند یشکار م   ماًیخود مستق   ی پست فرض  ت یموقع  لیدلبه

  یبرا  یمهم  ی مدهاآیپداده شد،    حیهمان طور که در بال توض   .شودیم  بیانسان تخر 

از سلطه   یاشکال مشترک  .گذاردی م  ریتأث  زیها نمناسبات وجود دارد که بر انسان  نیا

( 228،  2007)  مریو هورکها  گذاردیم  ریها تأثو انسان  واناتیح  ریوجود دارد که بر سا

  انسان است.«   ی . . . مبارزه براوانیح  ی که »مبارزه برا  دهدی استدلل سوق م  نیرا به ا

ز  میاقل  رییتغ  ی وجود   ی هابحران تنوع  دادن  از دست  زندگ  یستیو  را انسان   یکه  ها 
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   .کند ی آشکار م ی گریاز هر زمان د شیسرنوشت مشترک را ب نیا کند،ی م دیتهد

با    «ی»آشت  قی دادن به سلطه از طر  انیآدورنو و مارکوزه خواستار پا  مر،یهورکها

  ی و هم به آشت  طیبا مح  یهستند، که هم به هماهنگ کردن تعامالت اجتماع  عتیطب

فارغ از فراخوان »بازگشت«   (.2016اشاره دارد )گاندرسون    یو شور انسان  تیدادن عقالن

 که نیا   ی ادآور یاست که عقل را با    یروشنگراز    ی دی مستلزم نوع جد  ی آشت  عت،یبه طب 

ن طب  زیآن  عقالن  عت یمحصول  )  .کند یم  تری است  آشت1972مارکوزه  به   ی (  عنوان را 

 یاستفاده از علم و فناور   نیو همچن  عت ینسبت به طب  دیجد  یاخالق و نگرش   ی توسعه

مارکوزه از آن   . کندی م  فیتوص  سازد«،ی را »رها م  عتیکه طب   یمخربریغ  ی هابه روش

تسلط بر آن و   ی جابه   ی زندگ  ی که هدفش حفظ و ارتقا  کندی م  تیحما  ی علم و فناور

 کنند ینکته را برجسته م  نی( ا1969و آدورنو )  مریهورکها  آن است.  یرانیو  تیدر نها

 آورد.   ادیخود را به    ت یوانیح  تیخواهد بود که بشر  ریپذامکان  یدر صورت  یکه آشت 

باانسان از  »  هستند و نه ارباب آن:   عتیاز طب   یبه خاطر داشته باشند که بخش  دیها 

  عتیتکه از طب  کیتنها    گرید  میهست  عتیاز طب  ی اتکه  میدهی م   صیکه تشخ   ی الحظه

رخ دهد   تواندی م  یتنها زمان  یواقع  شرفتیپ  رای( ز103:  2000)آدورنو    ...«بود  مینخواه

»انسان طبکه  از  سلطه  یعیها  و  شوند  آگاه  طب  ی بودن خود  بر  متوقف   عتیخود  را 

 (. 152،  2006« )آدورنو سازند

 ریو شفقت با سا  یگسترش شمول همبستگ  عتی با طب  یآشت  ی هااز جنبه   یکی     

 ی مراقبت و همدرد  اتیبه اخالق  ه یاحتماًل شب  یآشت   (.1993  مریاست )هورکها  واناتیح

  است. ده  کر  فی( توص2015به گِرون    د یرجوع کن  نی ؛ همچن 1996است که دونوان )

ماکس شلر و   ی از جمله کارها  «یهمدل  ی هیقرن »نظر  کیاز    ش ینوان با اقتباس از بود

گذاشتند، به   ریتأث  واناتیآرتور شوپنهاور )که بر موضع مکتب فرانکفورت در مورد ح

کن  2010گرهارت   اهمدیمراجعه  به   ی همدل  تی(،  زبان را  مجدد   وند یپ  ی برا  یعنوان 

  ی بر درک همدلنه فرصت  یمبتن   یروابط انسان  .دهدی م  حیتوض  واناتیح  ریها با ساانسان

از معرفت که   یشکل  کند،یفراهم م  وانات یبا ح  یروابط اساساً منطق  ی ریگیپ  یرا برا

  تواند ی م  گرید  وانیح  کیشناخت    است.  گرید  ی هاگونه  قیو عال  ازهای دنبال درک نبه

دق درک  به  د  ی ترقیمنجر  تجربه  دگاهیاز  )ت  یزندگ  ی و  شود  درک   (.1992  لوری او 
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(  Nash 1989)  یاخالق  ی از گسترش دامنه  تواندی م  واناتیح  ریاز سا  دیجد  ی همدلنه

  یضرور  ییزدا وانیو امر ح  ی صنعت دامدار  ی هاب یپرداختن به آس  ی کند که برا  تیحما

داده شد، پرداختن    ح یکه در بخش قبل توض  ی اقتصاد  -   یاسیس  راتییهمراه با تغ   است.

  یدئولوژیا  دنیچالش کش   به   ی ما برا  ییبه توانا  ییزدا وانیو موضوع ح  ی به صنعت دامدار

اخالق   ی دارد که از گسترش دامنه  یبستگ  ی ادرک همدلنه  نیو تکو  یخیتار  ی سلطه

غ حال  کند.  تیحما  هارانسان یبه  اکوس  یدر  خدمات  از  استفاده  عنوان به   ستمیکه 

فرم پلت  ریهمان طور که در گزارش اخ  ، یرانسانیغ  واناتیدرک ارزش ح  ی برا  یچارچوب

( IPBES 2019)  یستمیو خدمات اکوس  ی ستیدر مورد تنوع ز  ی نادولتیب   ی اسیس  -  یعلم

چارچوب   نیا   خودِ  دهد،یرا نشان م  گرید  ی هاما به گونه   ینشان داده شده است، وابستگ 

  یرها از لحظات اخالق  ِیابزار  تی عقالن  کیو    هیسرما  خوی   انیمحکم م   وندیاز پ  ی انمونه 

برا بودن آن  دیبه مف   عتی»ارزش« »خدمات« طب  است:  ی شناختییبایو ز انسان   ی ها 

 . قرار دارد تیانسان در اولو ی ازهایدارد و ن ی بستگ

 یاساس  یاز اجزا  یکیو    وانات،یدادن روابط با ح  یآشت  ی از موانع متعدد برا  یکی

به سرنوشت د  یتفاوتی »ب  -است    ریفراگ  یسردسلطه،    ی دئولوژیا نسبت   گران« یما 

( 363:  1973)آدورنو    «ییبورژوا   ی تهیویسوبژکت  ی( و »اصل اساس1998a, 201)آدورنو  

مق  شرطش یپ  - در  وحشت  و  کن   اسیخشونت  )نگاه  هولوکاست  مانند  به    د یبزرگ 

Mussell 2013 .)  و برکنار    یتفاوتی از ب  ی متعدد  ی هانسل اولِ مکتب فرانکفورت نمونه

و   مری)هورکها  کند یارائه م  وانات«یاز قلمرو ح  امانیب   یکشمدرن از »بهره   یبودنِ آگاه

مستلزم   واناتیبا سرنوشت ح یو تحقق همبستگ  ی غلبه بر سرد  (.246، 1969آدورنو،  

همدلنه صرفاً اَعمال شبه   ی دار هیسرما  است.  ی اقتصاد  -  یاسیس  طیشرا  رییتغ  ی فشار برا

گرفتن    دهیکه با ناد  یاعمال  داند،ی است مجاز م  هیریخ   ی شکل کارزارهارا که معموًل به

  (. Mussell 2013, 62)  کندی م  دیگسترده، آن را بازتول  رنجِ  ی ساختار  -  یاساس اجتماع

از کنشگران،   ی اریراهبرد غالب مشترک بس   وانات،یو رفاه ح  ی آزاد  استیدر رابطه با س 

 سم یوگن   ای  ی فرد  یخوار اه یمانند گ  ی محدود سبک زندگ  ی هات یشدن در فعال  ریدرگ

 ییزداوانیو ح   یجهان  ی دارهیسرما  ی مؤثر با صنعت دامدار  ی حال، مبارزه   نیبا ا  است.

را   وانیح  -مناسبات مخرب انسان  نی است که ا یاجتماع  طیدر شرا یمستلزم دگرگون 

ا   .کند یم  تیهدا با سا  ی دئولوژیفراتر رفتن از   یشکلبه  واناتیح  ر یسلطه روابط ما را 
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  ب ی کاهش آس  ی برا  ییهااست یدر مورد س  ی اریکه بس  یدر حال  .دهدیم   رییتغ  نیادی بن

مانند    یجیتدر  ی هاشرفتیفراتر از پ  ی امر  ی اند، آشتبحث کرده   واناتی و محافظت از ح

زبزرگ  ی هاقفس  و  مستلزم    نیا  است.  شتریب  ی شده محافظت   ی هاستگاهیتر   کیامر 

و   هیسرما  خویکه امکان آن خارج از    ی ااست، رابطه   واناتیبا ح  دیجد  یفیک  ی رابطه

 سلطه وجود دارد.  ی دئولوژیا

 

 گیری نتیجه
کنون ز  وان یح  -انسان    ی مناسبات  نظر  تار   مخرب  یطیمحستیاز  در  بشر   خی، 

با    (. Watts 2018)  کند یم  دیرا تهد  ارهیس  ی رو   ات«یح  رساختیاست و »ز  سابقهی ب

  یفراوان  ی طور تصاعدها بهچگونه انسان  دهدیکه نشان م  ریاخ  ی مطالعه  کیالهام از  

افزا  یپرورش   واناتیح ع  شیرا  در  گونه   نیو  به  یوحش  واناتیح  ی هاحال  طور را 

داده  ی ریچشمگ )بار کاهش  ف  -   اند  م   پس یل یآن،  م 2018  لویو  روابطِ    نیا  زانی(، 

 .میکرد  یها  را بررسها، و واکنشآن  یطیمحستیاثرات ز  وان،یح  -انسان    ی افته یرییتغ

حال ا  یدر  به  ن یکه  اغلب  حروابط  ح  «یوانیعنوان »مشکالت  رفاه  منظر   ای  واناتیاز 

 -روابط انسان    نیاساس است که ا  نیاستدلل ما بر ا  شوند،ی مطرح م   واناتیانقراض ح

 یگر یاز هر زمان د  شی هستند که اکنون ب  «یطیمحستیدر واقع »مشکالت ز  وانیح

  ی دگیرس   ی برا   یفعل  ی شنهادها یو پ  هااست یس   .کنندیم  دیوضوح وجود انسان را تهدبه

همچنان بر موضوعات منفرد و   ییزداوانیو ح  ی به مشکالت مربوط به صنعت دامدار

ها با  آن  ی ریعدم درگ  لیدلحال، به   نیبا ا  تمرکز دارند.  یمنف  راتیتأث  یجیکاهش تدر

 خواهند بود.  یناکاف  تیها در نهاحلراه نی ا ،ی ا شهیعلل ر

روابط    نیکه ا  را  ییربنایز  ی روهایها و نلحاظ نمودن کار مکتب فرانکفورت، محرک

ما از    ص یتشخ  .کند یاند، روشن م کرده  د یحفظ و بازتول  جاد،یرا ا  وانیح  -مخرب انسان  

را   یستم یس  راتییاحتمال تغ  ،ی اشهی عنوان علل رسلطه به  ی دئولوژیو ا  هیسرما  خوی 

داشته   یوانیح  ی هاگونه  ریها و ساانسان  ی برا  ی دیمف   جینتا  تواندی که م  دهدیارائه م

که جامعه   ی احتماًل تا زمان  وانیح  -مشکالت مرتبط با مناسبات مخرب انسان    باشد.

جد نگرش  همدل  ی دینتواند  ذات  ،ی از  ارزش  به  احترام  و  ابزار  یدرک  نه  سای)و   ر ی( 
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ادامه خواهد داشت. اتخاذ کند،  زنده  برا  موجودات  بهبود مناسبات   ی هر گونه تالش 

که   هیسرما  خوی   ی سلطه   لیبه دل  زین   یمنف   ی امدهایو پرداختن به پ  وانیح  -انسان  

را   ی سود و رشد اقتصاد   ی برا عتیاز طب   یکشو بهره   تیرا تقو  انهیجوی برتر  ی هانگرش

 تر ی و قو  دیجد  ی هااست یکه مطمئناً به س  ی در حال  محدود خواهد بود.  کند، ی م  هیتوج

از مح  ی برا نگونه  ریو سا  ستیزط یحفاظت  معنادارتر در مناسبات   رییاست، تغ  ازی ها 

ا  وانیح  -انسان   گذاشتن  کنار  سرما  ی دئولوژیمستلزم  منطق  و    است.  ی دار ه یسلطه 

به آنبدون   اپرداختن  انسان    یعوامل اساس  نیها،  به   وانیح  -روابط  همچنان منجر 

 خواهند شد.  یط یمحستیمخرب ز جینتا
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