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ارل ک دگاهید رامونیاز آنچه پشیچپ ب انیدر جر یمعاصر کیمباحثات آکادمتر کم

 اتهاممورد  نیاست، چنمطرح  یبشر یدر جامعه واناتیح تیمارکس در مورد وضع

از  ی، از جمله برخ واناتیحقوق حی چپ در زمینهپژوهشگران  از یاریبس بوده است.

موضعی خود  یهیاول یهاکنند که مارکس در نوشتهیها، ادعا مستیالیاکوسوس

ادعا  علاوه،هب .داشته استم.(  –ها )قائل به برتری انسان بر سایر گونه انهپرستگونه

 ،ینیودار دیها به عقاآن یبعد یبندیرغم پایانگلس عل شیدریفرشود که مارکس و یم

ه شده فراتر نرفتند، کنهینهاد قاًیعم یانهیپرستگونهنگاه  نیطور کامل از اهرگز به

 منتقدان نیا .ه استآلوده کرد طور کلی رابه یخیتار سمیالیامر ماتر نیا هجینتدر

متمرکز و  4411 یو فلسف یاقتصاد یهانوشتهدست یاعتراضات خود را عمدتاً بر رو

 یمحور و دوگانه از شکافانسان یدگاهید ،یوستگیپ یجاکنند که مارکس بهیادعا م

 یشناختیاز نظر هست نیارائه داده است، بنابرا یو انسان یانسانریغ واناتیح انیم قیعم

قرار داده که  قیرا مورد تصد وانیح ـروابط انسان  یبرا یو ابزار یاستثمار یکردیرو

 یسته ی  اساس طیشرا دنیشود و قادر به دیانکار م ایگرفته  دهیناد واناتیدر آن رنج ح

 .ستین وانیح

ارائه  نهیزم نیاز مارکس را در ا کیانتقادات کلاس شرو،یپ ستیالیتد بنتون، اکوسوس

 ،وانیانسان ـ ح یغالب مارکس در رابطه کردیکند که رویبنتون استدلال م دهد.یم

 سمیموجب اومانبود، بلکه به «پرستانهگونه»تنها خود، نه یهیاول یهادر نوشته ژهیوبه

او  بود. زین« افراطیکاملًا  یپرستانهگونه یفتگیخودش»از  یا، نمونهآن یرانهدامانسان

، که داشت ی( دکارتسمی)دوال یانگاردر دوگانه شهیکند که نظرات مارکس، ریاضافه م

د بنتون معتق کرد.ی( جدا منی)ماش وانی)ذهن( را از ح یموجود انسان یادیبن یشکلبه

ه، علاوهب .دیدیم« ثابت» یطور دائمبه شانیهاتیرا در ظرف واناتیاست که مارکس ح

ا را به هکار، انسان ی  گانگیبخودچگونه از نکهیا فیشود که مارکس در توصیگفته م

 1.ارزش کرده استرا کم وانیح یداده است، زندگ لیتقل واناتیح هیشب یتیوضع

 اند.ردهک یرویپ شیوه نیاز ا اندمنتقد مارکس نیز که واناتیحقوق حطرفداران  گرید

، و «دادیم شکلتفکر مارکس را  ی،قطع یپرستگونه کی»کند که یرنزو لورنته ادعا م

 یمبتن یانرانسیو غ یانسان واناتیح نیب میبر اساس تقس» گانهیبازخودکار   یهیکل نظر
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و  هستی قتل عام ،شهیدر قلمرو اند»کند که مارکس یجان سنبونماتسو ادعا م 2«.بود

 نیکاتر 3برد. شیرا پ «نیزم یرو گر ید یدهیدموجود رنج اردهایلیم یانحسّتجربیات 

ت، شده اس واناتیح هیعل «یکیدئولوژیخشونت ا»پرلو اصرار دارد که مارکس مرتکب 

فقط » یگرید نیرا مانند هر ماش واناتیکند که او حیادعا م بلیاستا دیویکه د یدر حال

 4.داندیم «ارزشمند یاز نظر ابزار

و در فرهنگ لغت  کردابداع  4791در سال  دریرا چاردیر را پرستیونهگاصطلاح 

 یهااز گونه یاز برخ یکشبهره ای هیعل ضیتبع»عنوان به 4741آکسفورد  یسیانگل

که یحالاما در 5شده است. فیتعر« نوع انسان یبر اساس فرض برتر ،یجانور

منجر  شود کهیم فیتعر وانیانسان و ح نیب زیعنوان تمابه یطور رسمبه پرستیگونه

ژوهشگران پ یبرا شیگرا نیشود، ایم آناناز  یکشو بهرههای دیگر گونه هیعل ضیبه تبع

 یهاگونه نیب زیگونه تماا عمال هر یمفهوم را برا نیوجود دارد که ا واناتیحقوق ح

 یراواقعًا ب نیا ایآ نکهینظر از اگسترش دهند، صرف یوانیح یهاگونه ریو سا یانسان

 6کار رود.سوءاستفاده به ای ضیتبع هیتوج

 جادیا انویانسان و ح نیب یتضاد» آشکاراکند که مارکس یبنتون اعلام م ن،یبنابرا

 کال رنج شاز اَ یانتقاد لیو تحل هیتجز کی...  یرا برا یشناختیهست بنیاد  کند ]که[ یم

که مارکس  ستین نیاتهام ا جانیدر ا 7.بردیم نیاز ب« هاو انسان واناتیمشترک ح

ود وج نهیزم نیدر ا یمدرک چیه رایبوده است، ز واناتیرنج ح هیدر صدد توج ماًیمستق

را  یناختشیهست ادیکل بن یو ی ستیاومان یشناسیندارد، بلکه صرفاً آن است که هست

م با مفهو میرو، در مخالفت مستق نیاز ا کند.یم فیتضع واناتیشناخت رنج ح یبرا

( گراییطبیت) سمیبرابر با ناتورال شرفتهیکاملاً پ سم یاومان کی» نکهیبر ا یمارکس مبن

 8.«پرستیگونهبرابر است با  سمیاومان»کند که ی، بنتون اعلام م«است.

ه است توجقابل اریگرا بسمتفکر گونه کیعنوان انتقادات از مارکس به نیآنچه در ا

دو متن خارج از  ای کیجمله از  یشمارمعمولاً به تعداد انگشتها است که آن نیا

و را ا ینظر یکرهیمارکس و پ یگسترده یهاکه بحث یهستند، در حال یموضوع متک

 راتیتأث ،یخیتر تاربزرگ طیامر، غفلت از شرا نیهمراه ا .رندیگیم دهیناد یطور کلبه
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 داریدپ وانیانسان ـ ح کیالکتیمارکس از د یآن تلق یاست که ط ییهاو بحث یفکر

 اریبسچنین کاری  نهیزم نیدر ا یو یشهیدرک معنادار اند یشود ـ هرچند برایم

( دانش 2) وس؛یو لوکرت کوری( مطالعات او در مورد اپ4شامل: )مباحث  نیا مهم است.

کار  ژهیوبه وانات،یح یشناسو روان یوانیح هایمحرکدر مورد  یآلمان یهااو از بحث

 ؛یکی( انتقاد او از رنه دکارت در مورد حیوانات و نگرش مکان3) ماروس؛یهرمان ساموئل ر

( 1فوئرباخ؛ ) گیلودو species being)) وجود نوعیاز مفهوم  یو ی( استفاده1)

اجتماعی  سمیمفهوم متابول ی( توسعه6و ) ن؛یتکامل چارلز دارو یهینظر ااو ب یوستگیپ

 پرستانهونهگبر  یادعاها مبن .گرانیو د گیبیجاستوس فون لنظر شناسانه بر اساس بوم -

ـ  وانیح یشناسانگلس در بوم یهالزوماً کاوش زین کیکلاس یخیتار سمیالیبودن ماتر

 .ردیگیم دهیانسان را ناد

 ،یخیاساساً تار واناتینکته مهم است که مباحث مارکس در مورد ح نیا صیتشخ

مارکس و انگلس از  یهایبررس بوده است. یـ علم یعیطب منظریو از  انهیگرایماد

نبود، آنطور که در مورد  یاخلاق یدر جامعه معطوف به مسائل فلسفه واناتیح تیموقع

 کیاسکل ی خیتار سمیالیاعتبار، ارزش ماتر نیهمبه است. نیها چنآن منتقدان  شتریب

 نیروابط ب رییطور مشخص با توجه به تغبه مابه است که یزیهمان چ نهیزم نیدر ا

ز ا ک،یاکولوژ در حال تکامل  ط یدر مورد شرا ژهیوآموزد، بهیم واناتیح ریها و ساانسان

 9خواند. یدارهیتحت سرما واناتیح اتیح «بیتخر»جمله آنچه مارکس 

که به  ینبود، کاربر این موضوغ  یکار و یاست که تمرکز اصل یهیاگرچه بد

به  حس نزدیکیو  یاختصاص داشت، اما نگران یدارهیسرما دیتول یوهینقد ش یتوسعه

انسان ـ  کیالکتیتوجه او به د ،یطور کلبه 10.ستین بیمارکس غا لیدر تحل واناتیح

در ارتباط با  وان،یروابط انسان ـ ح ی خیتار یژگیاز و یتصور ریتحت تأث وانیح

امر باعث انتقاد مارکس از آنچه دانشمند  نیا .داشتقرار  یدیمختلف تول یهاوهیش

 یگگانیاز ب یناش« ازخودبیگانه پرستیگونه»مکدونالد آن را  یج یبردل یاسیس

 11است شد. دهینام عتیدارانه از طبهیسرما

 

 وانیانسان ـ ح کیالکتیو د کوریاپ
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 کوریاپ مسیالیاو در ماتر یهاکاوش ریمارکس تحت تأث یستیالیـ ماتر یخیتفکر تار

 ،ی اپیکوریفلسفهدر  یاصل ینکته 12.قرار داشتاو  یدکترا ینامهانیـ موضوع پا

انسان  کینزد یماد یبر رابطه دی( و تأکprotoevolutionary)ی تکاملاشیپ دگاهید

ها، مانند انسان وانات،یح شود.یم داریپد نیاز زم اتیح تمام رایاست، ز واناتیح ریو سا

 13کنند.یشوند که درد و لذت را تجربه میواجد  احساس مشاهده م یعنوان موجوداتبه

همانطور  14پردازد.یها ماز جمله مرگ گونه ست،یز طیمح بیبه تخر یکوریاپ یفلسفه

 15«من است. دوستجهان » کور،یاپ یکه مارکس گفت، برا

 ریو تأث وانیانسان ـ ح یبر ارتباط قو یکوریاپ سمیالیماتر دیاز قضا، با توجه به تأک

موضوع،  ارتباط بهیگرفتند، ب میدر انتقادات خود تصم بلیآن بر مارکس، بنتون و استا

نقل کنند، که در آن او  یکوریاپ یمارکس بر فلسفه یهاادداشتدفتر یرا از  یعبارت

، نداند زیآمرا اهانت وانیح کیعنوان لسوف تصور  انسان بهیف کیاگر »اظهار داشت: 

مدرک  روشن و قانع  نیبنتون، ا یبرا 16«کرد. یزیتوان او را قادر به درک چینم

بر  17از طرف مارکس است. «وانیانسان/ح حیو صر دیشد یانگاردوگانه»از  یاکننده

فاقد  هیاول یمرحله نینشانگر آن است که مارکس در ا نیا بل،یاستا یاساس، برا نیهم

 واناتینسبت به ح انهیابزارگرا یکل طورهب یکردیاست و رو انهیگراعتیطب اندازچشم

ـ  کنندینم یجمله را بررس نیا یواقع ینهیاز منتقدان زم کیچی، هحالنیبا ا 18دارد.

بر  ینمبت رد مذهب   یبرا کوریاپ یی گرایپلوتارک به ماد یانتقاد مارکس از حمله یعنی

د، مارکس کننینقل نم بلیقبل از آن، که نه بنتون و نه استا یدر جمله ن،یبنابرا ترس.

 رس  ت کیدر ترس، و در واقع  رایز» کند:یم انیداند بیپلوتارک م دگاهیآنچه را که او د

 یار]که ع ردیگیقرار م یمورد داور وانیعنوان حفرونشاندن، انسان به رقابلیو غ یدرون

ندارد که چگونه تحت کنترل قرار  یتفاوت مطلقاً وانیح یبرا است[ وً یاز خرد و آزاد

 ورکیاپ» پلوتارک در کتاب یکورینقل قول، مارکس به جدال ضد اپ نیدر ا 19.«ردیگ

اعتراض  «با کلوتس تیکند و درضد یم رممکنیرا غ ندیخوشا یدر واقع زندگ

 ن  یافلاطون، ادعا کرد که د روی، پکپلوتار ،یقبل یکارها ژهیوآثار و به نیدر ا 20کند.یم
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م جهن)»پس از مرگ  یبر ترس باشد، از جمله ترس از زندگ یمبتن دیمردم با یتوده

 21«(.عوام

و  نیاز د یکوریاو به انتقاد اپ یحمله برسرمارکس با پلوتارک،  دیشد یمواجهه

نقد جدل پلوتارک در برابر »او است )با عنوان  ینامهانیپا وستیاساس پ ،یجاودانگ

 یکه همان مشاهدات انتقاد ییجا مانده(، جااز آن به یاـ فقط تکه «کوریاپ اتیاله

است که عقل به انسان اجازه  نیاستدلال مارکس ا شود.یپلوتارک ارائه م یدرباره

راتر ف ،ندیبیم واناتیح« قابل فرونشاندن ریغ ی ترس درون»دهد از آنچه پلوتارک یم

 و رنج واناتیرنج ح انیم یشاوندیخو کور،یاز اپ یرویمارکس به پ نجا،یدر ا 22«رود.

 «یجسمان»در تقابل با پلوتارک، اساس  نیهمچن یو کند.یم قیانسان را تصد

ها دهد ـ چرا که انسانیم وندیپ گرید واناتیها را به حرا برجسته و آن یموجودات انسان

 یارتقا یبرا تیبشر ییبر توانا ـ ضمن آنکه ستندین رایروح نام یدارا واناتیاز ح شیب

 23ورزد.یم دیکأت اریهوش ی وجود ماد یعنی ،یاستدلال عمل قیخود از طر

 مارکس از انتقادات ،یکوریاپ سمیالیاز ماتر واناتیعدم شناخت منتقدان حقوق ح

 نکهینشان دادن ا یدر تلاش برا بلیاستا دهد.یقرار م ریتحت تأث زین گریرا از طرق د

 از عبارت مارکس در ند،یبیم یابزار یدگاهیرا صرفاً از د واناتیمارکس ح
و  ینتزاعا یبه شکل ز،ین عتیطب»کند که ینقل م یو فلسف یاقتصاد یهانوشتهدست

 نکهیغافل از ا بلیاستا .«ستیانسان ن برای یزیاز انسان جدا شده، چ یدرخود به سخت

که منظور مارکس  ردیگیم جهیاست، نت کوریاپ یاصل یهااز آموزه یکیاشاره به  نیا

 «یارابز یحالت ارزش نیدر بهتر» وانات،یح یاز جمله زندگ عت،یاست که طب یمعن نیا

 یتوانست در نوشتهیدر زمان خود مارکس نم یاختهیفرد فره چیحال، ه نیبا ا 24دارد.

کرد( را یخود نقل م ی)که مارکس در طول زندگ کوریمعروف اپ یمارکس گفته

 چیرفته است، ه نیآنچه از ب رای. زستین زیچ چیما ه یمرگ برا» ندهد: صیتشخ

  25.«ستین یزیما چ یندارد، برا یحس یتجربه چیندارد و آنچه که ه یحس یتجربه

رج خا یعنیجدا شده است،  تیاز بشر عتیطب نکهیرو، مارکس در نوشتن ا نیاز ا

کند یرا برجسته م تیواقع نیا ست،ین یزیچ چیه تیبشر یبرا ،یماد ،یاز تعامل حس

قاد او انت یاصل یهستند ـ همان نکته یو نفسان یجسمان ،ینیع یها موجوداتکه انسان
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 .یو فلسف یاقتصاد یهانوشتهدست از بخش نیهگل در ا شیفردر لهلمیاز گئورگ و
ـ دیم فیرا تعر یکه خصلت موجودات انسان ن،یبا زم یجدا از ارتباطات نفسان رست کند 

زنده و در  یعنوان موجوداتکند ـ بهیم فیرا تعر یهمانطور که تمام موجودات ماد

 چیانسان ه یبرا( »کوریاز نظر مارکس )مانند اپ عتیبود که طب یهیمعرض رنج، بد

د فاق مطلقاً  ،یرانسانیغ واناتیمانند ح ،یموجودات انسان عت،یجدا از طب نبود. «زیچ

 کردیرو جیترو نهکند، یم دیبر آن تأک نجایآنچه مارکس در ا هستند. تیموجود

ها هگون یانسان و تمام یحاکم بر هست یماد یرابطه وانات،ینسبت به ح انهیابزارگرا

 هیتوج ای واناتیح ریانسان از سا ییجدا یدهندهنشان کهنیا یجانظر بهاظهار نیا است.

 عنوانها بهوجود مشترک آن انگریباشد، ب هاآنطلبانه از منفعت یاستفاده یاخلاق

 نیکند، از نظر مارکس، ایاستدلال م ایهمانطور که جوزف فراک بود. یکیزیموجودات ف

کرد و هم  ییشناسا وانیعنوان حها را بهبود که هم انسان «یانسان یسازمان جسم»

 26کار رفت.به واناتیح ریسا ها ازآن زیتما یبرا

 در کتاب ،واناتیح ریها و ساانسان نیانکار ارتباط ب یجامارکس به قت،یدر حق

خود،  یو فلسف یاقتصاد یهانوشتهدست ، قبل از4413در  «هودی یمسئله یدرباره»

و  یاقعو ریشده، تحق جادیو پول ا یخصوص تیکه تحت مالک عتینگاه به طب»نوشت: 

ام تحمل اعل رقابلیرا غ نیمعنا توماس مونتسر انیا...به است. عتیطب یعمل بیتخر

در آب، پرندگان در هوا،  یاند، ماهشده لیتبد ملکیکند که ]تمام موجودات به مایم

  27«آزاد شوند.[ دیبا زیـ تمام موجودات زنده ن نیزم یرو اهانیگ

 

 یدکارت یِوانیح یهانینقد ماش
 انهانگارنهدوگا دگاهیآنچه که او د یبرا ایگسترده یفلسف یمبنا یبنتون با جستجو

کند که یم اشارهداند، بارها و بارها یم واناتی( مارکس در مورد انسان و حتیسی)دوال

 یلسفهف یالگو»در  وانیمارکس در ارتباط انسان ـ ح یپرستانهگونهاصطلاح به کردیرو

در سال  «روش یگفتار درباره» دکارت در 28گرفتار شده است. «رتدکا یانگارانهدوگانه

ها یا ماشین تیکه حیوانات به موقع یها را با ذهن مرتبط کرد، در حالانسان ،4639
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 یسعهدر تو یکه تأثیر بسزای یشدند ـ دیدگاهیمنتسب م یطبیع خودکار یهانیماش

اصطلاح بنتون در مورد به فیحال، در توص نیبا ا 29داشت. یروشنگر یاندیشه

 لیقرن هجدهم و اوا یانتقاد انیجر از یشناخت چیمارکس، ه ی دکارت یانگاردوگانه

س که مارک آلمان یشناسدر فلسفه و روان یدکارت یوانیح نیقرن نوزدهم از مفهوم ماش

 یآلمان ستیالیو ماتر ستیآلدهیا ک،یمتفکران رمانت .شوددیده نمیوارث آن بود 

ک روند، در نیو در ا دندیچالش کشرا به یدکارت ماشینـ  حیوان یهیفرض کسانیبه

مارکس انتقادات خود  30کردند. جادی)و انسان( ا واناتیح یشناساز روان یدیجد یانقلاب

 یدر فلسفه یضد دکارت نیریسنت د نیدکارت را بر اساس ا نیـ ماش وانیاز مفهوم ح

 آلمان بنا نهاد.

 ماروسیر ،یوانیح نیماش یمفهوم دکارت هیآلمان عل یفلسف انیطغ یاصل تیشخص

ه الهام، وحى و تعهد ب رب هیتک ایبدون توسل  ی]معتقد به خداباور ستیدئ لسوفیف

و ) واناتیح یشناسدر روان ی، که اکتشافات و( بودیکوریاپشدت ضد[ )و بهم. مذهب

مانند امانوئل کانت،  یشمندانیاند ر( در اواسط قرن هجدهم بواناتیح یرفتارشناس

 ماروسیر 31گذاشت. ریهگل و فوئرباخ تأث شته،یف بیگوتل وهانیهردر،  دیگوتفر وهانی

 نیتا  یهیبا نظر نیهمچن یو توسط دکارت را رد کرد. نیبه ماش واناتیقاطعانه تنزل ح

 یرانسانیغ واناتیح کهنیبر ا یمبن یشناس فرانسوو روان لسوفیف ،یاکبونو دو کوند

 .ها، مخالفت کردهستند، اساساً مشابه انسان طیاز مح یریادگی ییتوانا و یآگاه یدارا

 Trieb مفهوم (4961) واناتیح هایمحرک در ماروسیر ،یتصورات نیدر واکنش به چن
 زهیغر ای یختگیعنوان برانگبه ستمیتا قرن ب یطور کلکرد )که به یرا معرف محرک ای

 جیتدردر آنچه به ماروسیر وجود نداشت(. یواضح یسیمعادل انگل رایشد زیترجمه م

 شد، استدلال کرد که داریپد یشناسدر روان یادیبن یانهیروشنگرا یعنوان مقولهبه

ها( وجود دارد که با احساسات در ارتباط )از جمله انسان واناتیدر ح یذات یهامحرک

 ییتوانا انگریب بیترت نیبه ا ماروسیر ی( براTrieb) محرک 32.رندیگیمتقابل قرار م

 ،یدفر نیگونه تأمل، تجربه و تمرچیبدون ه»به هدف سودمند  یابیدست یبرا وانیح

دو از ب و حاضر یح یاز بدو تولد به بعد، با مهارت ،یمدل ایگونه آموزش، مثال چیبدون ه

 33.دباشی، م«کندیتولد که تا انتها استادانه عمل م
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ها محرکاز  یفرع یمتشکل از ده طبقه و پنجاه و هفت طبقه یبندطبقه ماروسیر

 ایـ  (Kunsttriebe) مهارتی یهامحرک توان بهیها مآن نیتررا بسط داد که از مهم
بق ط نیاقدامات مع یبرا ییهاتیماهرانه در شکل ظرف ایزبردستانه  تی، فعالمشخصاً

 ریها و ساآور زنبورها، عنکبوتشگفت یدیمهارت تول انعنوـ که او به یعادت مادرزاد

 بود یذات محرک کی، هارتیم محرکتصور او از  کند، اشاره کرد.یم فیتوص واناتیح

 34عنصر از انتخاب. کیشامل  ،«ینشیگز محرک کی» یعنیبود،  زین تیعامل یکه دارا

 یهامحرکدر مورد  ماروسیمفهوم ر یفتهیشدت بر مارکس که شبه لیتحل نیا

 35گذاشت. ریبود تأث هارتیم

تر )مربوط به یعموم و یبه تصورات انتزاع یانسانریغ واناتیح ماروس،یر یبرا

 یمفهوم یبه سطوح بالاتر استدلال، مانند رابطه نیجنس( از موضوعات و بنابرا

تا  وانات،ی، حنیبا وجود ا 36ندارند. ی(، استنتاج، تفکر و زبان دسترسی)فراشناخت

احساس بودند، که با  یهاکنندهتحریکدر پاسخ به  یو تصور یآگاه یدارا ،یادرجه

 نیبر ا خود، خیتار یکانت در فلسفه ها ارتباط متقابل داشتند.آن یاساس یهامحرک

 یهامحرکفراتر رفتن از  یخود برا یبا آزاد یانسان یهااساس استدلال کرد که گونه

 انسان یکل ی و اخلاق یشناختروان یازهایو بسط اهداف آگاهانه بر اساس درک ن یذات

 انسان را مشخص یتر که آگاهیتر و کلگسترده میردر افزود که مفاهه  37اند.شده فیتعر

از  رتعامتر و وسیع یمجموعه کیمحصول  ،یانسان ریغ واناتیبا ح سهیکند، در مقایم

بود، و به  طینامشخص انسان با مح تعاملات نسبتاً یبودند که منعکس کننده اتیتجرب

 خود ارتقا یوانیتر حیقو یهامحرکاز  یاز برخ لاتربا یتیداد تا به موقعیها اجازه مآن

 38.ابندی

دهد که ینشان م ،«یشناختتفکر روان یبرا شرفتهیپ یراهنما»در  رابرت آوش،

 لیتحل( به Trieb) محرکمفهوم  ماروس،یر «واناتیح یهامحرک» پس از انتشار

ر کار د مجبور به واناتیح یرفتارشناس انیدانشجو»وارد شده و  واناتیح یشناسروان

 یهامحرکاز  یشیعنوان نمابه واناتیانواع مختلف ح 39«شدند. ماروسیچارچوب ر

تر از آن بودند که بتوان و هوشمندانه کسانی ،یفطرشدند که  دهید یو ذات دهیچیپ
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 وسماریر یهیدر نظر یانسان یهااگر گونه .دداکاهش  یدکارت یکیبه روابط مکانها آن

 لیلکه تق یبود، در حال یکل میکار با مفاه یها براآن ییتوانا لیدلبودند، به زیمتما

 نمود.یورشکسته م یشناختو روان یها از نظر فلسفنیماش تیبه وضع واناتیح یدکارت

ی الودهشبر و  مبنا نیکار بر ا ی اجتماع یشناسیهست کیبسط  یتلاش مارکس برا

تحت  شدتاو به است. ی)و انسان( در زمان خود متک واناتیح یروانشناس نیترشرفتهیپ

قرار گرفت و در طول کار خود،  واناتیح هارتیم یهامحرکاز  ماروسیمفهوم ر ریتأث

ور عسل، زنب» مربوط بهها در بخش سکونتگاهها و لانه دیتول یسهیمثال، هنگام مقا یبرا

انجام  یتر که توسط کار انسانآگاهانه دی، با کاربرد تول«هامورچه، و مانند آن ،یسگ آب

از  مارسیمطابق با مفهوم ر ،هیسرما مارکس در کتاب آن متوسل شد.شود بهیم

ها به بافنده هیدهد که شبیرا انجام م یاعمال عنکبوت کی»نوشت،  هارتیم یهامحرک

 یزنبورلانه یهارا با ساخت سلول یاز معماران انسان یاریزنبور عسل بس کیاست، و 

د کنیم زیزنبورها متما نیمعمار را از بهتر نیاما آنچه که بدتر کند.یخود شرمنده م

 40«کند.یم جادیرا در ذهن خود ااست که معمار قبل از ساخت خانه در موم، آن نیا

 گریاظهار داشت که انسان مانند د یو فلسف یاقتصاد یهانوشتهدست مارکس در

 طرف، کیاز » وانات،یح

 فعال یعیموجود طب کیاو  ،یاتیح یروهاین با ،یعیطب یهاقدرت مجهز به
 هامحرک عنوانها، بهتیها و ظرفگرایشعنوان ها در او بهقدرت نیا است؛

[Triebe.وجود دارد ] جسمانی ،یعیموجود طب کیعنوان به گر،ید یاز سو، 

تحمل رنج، مشروط و محدود، مانند  است با یموجود ،ینی، و عپذیرحس

 عنواناو در خارج از او به یهامحرک اهداف معنا که نیبه ا .اهانیو گ واناتیح
او،  ازین هستند مربوط به اهدافیها نیاما ا مستقل از او وجود دارد؛ اهداف

 او. یاساس یهاو اثبات قدرت کار انداختنبه یبرا ریناگز ،یموضوعات ضرور

 ینیع حساس، و ،یواقع یبا زندگ ،جسمانی است یانسان موجود کهنیگفتن ا

بر  یو مبتن یاهداف واقع یاست که او دارا یمعن نیابه ،یعیطب یهابا قدرت

  41«خود است. تیعنوان اهداف  موجودبه احساس
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س است مارک لیتحل دیشد ییگراعتطبیو  سمیالیبرجسته است، ماتر نجایآنچه در ا

ها و شیمفهوم محرک مربوط به گرا قیاز طر یرانسانیغ واناتیکه انسان را با ح

و  ازهایها، نزهیانگ یدارا یانسان یهااگر گونه 42کند.یم یکیمختلف  ی ذهنیهاییتوانا

که  طور هستند، همان واناتیح ریبا سا سهیدر مقا یترشرفتهیپ یاجتماع یهاتیظرف

 نیجسماسازمان  کی قیاز طر نیمنعکس شده است، ا یو کار اجتماع یانسان دیتول در

فت که توان گیرو منیا از کند.یم یکی یزندگ یهیکه نوع بشر را با بق ردیگیشکل م

خودآگاه هستند که  یاجتماع یهافاقد محرک یرانسانیغ یوانیح یهااگرچه گونه

، ی، حسینیع یموجودات کماکاناست، اما  homo faber)) انسان ابزارساز یمشخصه

،  هامحرک ،یسازمان جسمان یکنندهخود، که منعکس نوعی   زندگی ز یبا اشکال متما

 مانند.یم یها است، باقخود آن یاهتیو ظرف ازهاین

اند که با اخذ مارکس انتقاد کرده «یوجود نوع» شدت از مفهومبه گرانیبنتون و د

در نظر  یانسان ریغ واناتیمافوق ح یگاهینوع انسان جا یفوئرباخ، براآن از هگل و 

ها تفاهمءسو زین نجایاما در ا گذاشته است. شینمارا به پرستیگونه بیترت نیگرفته، به ا

ترجمه  عامعنوان وجود اوقات به ی(، که گاهGattungswesen) یوجود نوع است. ادیز

انسان در  یگونه زیمتما یهاتیها و ظرفمحرک عنوانمارکس، به لیشود، در تحلیم

 یکل ی که به آگاه یخودآگاه ای یاز آگاه یاو را به سطح بالاتر نظر گرفته شده که

  43کند.یم تیمرتبط است، هدا یانسان دیلتو «عام»( و سرشت یبخشتینی)ع

 نیاستدلال کرد که ا شته،یکانت، هردر و ف ماروس،یر یهادهیفوئرباخ، با بسط ا

 ،ینوع ای یوجود کل کیاز  یها اجازه داد خود را بخشها بود که به آنانسان یخودآگاه

ها و نآ نیب «یاساس یتفاوت» جادیو باعث ا نند،یبب یعنوان موجودات اجتماعبه یعنی

 که یتنها در مورد موجود یآگاه« »ترقیدق یمعنابه»او نوشت:  شود. واناتیح ریسا
از خود  وانیاگرچه ح شود.یاست، فرض م ذهنی ی، موضوعاو حالت وجود و گونه

کار را  نیاز خود دارد ـ ا یمعنا که احساس نیفرد دارد ـ به ا کیعنوان به یاتجربه

 هشکل گرفت تیواقع نیا باانسان  یدرون یزندگ دهد. ...یگونه انجام نم کیعنوان به
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 وجود   حالت [، بهیطور کلکند ]بهیخود مرتبط م یاست که انسان خود را به گونه

 44«خود.

 نیا ژهیورا از فوئرباخ اخذ کرد، به یمفهوم وجود نوع یهااز جنبه یمارکس برخ

 45.ودب یافتهتکامل ی نوع ی آگاه ای یکل یآگاه کیانسان  ی اختصاص یمفهوم که آگاه

 یعنوان شالودهبه یوانیح یهامحرک یهیمورد را، هم به فرض نیحال، مارکس ا نیبا ا

 عنوان موجودات  به یو هم به مفهوم موجودات انسان ،یو انسان یانسان ریغ ی شناسروان

ها مارکس، انسان یستیالیدر مفهوم ماتر 46( مرتبط کرد.Homo Faber) عامل  کار

 یهالیو پتانس ازهاین جهیو در نت عتیخود را با طب یفعال و خودآگاه رابطه شکلبه

ود، خ ی گانگیب یمارکس در تئور رو، اگرنیا از دهند.یم رییتغ دیتول قیخود را از طر

 وانات یانسان نسبت به ح یعنوان وجه مشخصهآگاهانه بهخود تکامل یرا برا تیظرف نیا

 هیمنظور توجبه زیآمنیتوه زیتما کیعنوان امر نه به نیدرنظر گرفت، ا یانسانریغ

 یدسازخو یانسان برا یهاتیو ظرف روهاین ازها،ین ییشناسا بلکه صرفاً  ،انسان یسلطه

  بود. دیکار و تول ندیفرآ قیاز طر خیدر طول تار

ادعا مورد سرزنش قرار  نیا یمارکس را برا یبنتون، لورنته و سانبونماتسو همگ

 دایپ لیتقل یتیشوند، به موقعیم گانهیکه از کار خود ب یها، زماندهند که انسانیم

 دن،یدر آن مشترک هستند ـ خوردن، آشام یانسان ریغ وانات یکنند که با حیم

 یهایگیژکه از و یدر حال خود ـ پوشاکو  نهبه خا دادنمثل، و حداکثر، شکلدیتول

 47د.شونیم گانهیب، کار خلاق و عامل  یهاکنندهدیعنوان تولخود به ی انسان ی وجود نوع

 نیبا ا .داشته باشد شرفتهیپ یاپرستانهگونه ی شناسیمارکس قرار است هست نجا،یدر ا

ظر کند که انسان از نیمارکس انکار نم کیکلاس یستیالیماتر-یخیتار لیحال، تحل

، از جمله  کینزد یشاوندیخو واناتیح ریبا سا یشناختو روان یشناختستیز

از نظر  یانسان یاست که گونه در عوض، او معتقد دارد. ،مشترک متعدد یهامحرک

تر کم واناتیح رینسبت به سا درنتیجهاست،  زیو خودآگاهانه متما «عام» د  یتول ییتوانا

ق طررا به عتیقادر است طب تیبشر نیبنابرا شود.یخاص محدود م یهاتوسط محرک

 یانانس دیجد یهاها و قدرتتیظرف ازها،یدهد و دائماً ن رییتغ انیپایظاهر ببه یمختلف

 48کند. جادیا
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کار،  میتقس یتوسعه قیخودآگاه از طر ی عنوان موجودات  نوعها بهانسان یژگیو نیا

از  کند.یم جادیرا ا یگانگیخودب تیظرف زین رهیکالا و غ دیطبقه، تول ،یخصوص تیمالک

ده است، ش لیبرخود تحم ی انسان منحصراً یمسئله کیعنوان به یگانگینظر مارکس ب

ل است( اشتباه گرفته شود، که محصو میدر آن سه زی)که انسان ن وانیبا رنج ح دیکه نبا

 نیمچنه ت،یبشر خیها، محصول تارانسان یگانگیخودب نیا .ستین یگانگیخودب این

 پرستیگونه کیاست که منجر به  یعیموجودات طب ریو سا عتیاز طب یگانگیب

 نیعنوان ماش طور که در اطلاق   ، همانشودیم یدارهیسرما یدر جامعه گانهیبازخود

 49.مینیبیمنزد دکارت  واناتیبه ح

 یدارهیاز سرما یناش یو آلودگ بیو تخر واناتیح یکیاکولوژ طیاز شرا کاملاً مارکس 

مارکس و انگلس آشکارا اظهار کردند  ،یآلمان یدئولوژیا رو، درنیااز ها آگاه بود.بر آن

رودخانه یک آب  ن،یریآب ش ی ماه ‘تیماه’ او است، آب....‘ وجود’ یماه ‘تیماه’»که: 

 محضخدمت به صنعت به کار گرفته شود، به یرودخانه برا نکهیمحض ااما به است.

 اید، شو ودهمیبخار پ یهاقیمواد زائد آلوده شود و توسط قا ریها و ساتوسط رنگ نکهیا

را از  یتواند ماهیساده م یکششود که زه تیهدا ییهاآب به کانال نکهیمحض ابه

شود و یاست متوقف م یماه ‘تیماه’ که یآن محروم کند، مورد دوم ستیزطیمح

 50«نخواهد بود. اتیمناسب ح طیمح کی گرید

حذف ذهن/ روح از قلمرو  لیدلبه یدکارت کیزیبه متاف یقو یمارکس خود منتقد

 فیدکارت در تعر»قول مارکس، به 51صرف بود. ی کیو کاهش آن به حرکات مکان وانیح

 از طرف رف، از چشم عصر مانوفاکتور نگاه کرده است.ص  یهانیعنوان ماشبه واناتیح

 52«انسان بودند. اریدست واناتیبود که ح نیا ییوسطانگاه قرون گر،ید
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 و تکامل ن،یمارکس، دارو
ال ، که در سکندجوان مقایسه میطرز نامطلوبی با داروین بنتون مارکس  جوان را به

موجود  ای انسان به اورانگوتان های چهرهحالتبه شباهت های خود در یادداشت 4437

با  53.هستندخویشاوندی دارای انسان و حیوان  و نتیجه گرفت کهوحش اشاره در باغ

اورانگوتان را  کی دیکه شا یجوان )کس ن یسال بزرگتر از داروهحال، مارکس، نُ نیا

 واناتیح ی، استدلال کرد که کالاشدگ4413باشد(، تنها چند سال بعد، در سال  دهیند

 یسختکه به یانکته ـاست  یبشر یتوسط جامعه عتیطب «بیتخر»از  یانمونه

 کی 54درک کرده باشد. یگرید یدورههر  ای لهمرح نیدر ا نیتوان گفت خود دارویم

 کینزد یبه رابطه حاًیمارکس صر ،یو فلسف یاقتصاد یهانوشتهدست سال بعد، در

  55اشاره کرد. ینیع ی عیعنوان موجودات طببه واناتیح ریانسان و سا

الب غ دگاهید یرانسانیـ غ یانسان واناتیح انیم یبر ارتباطات قو یدیتأک نیچن

-33) «یشناس نیاصول زم»خود  یشگامانهیدر کتاب پ ل،یچارلز ل   بود.نآن زمان 

ص ها اختصابا آن آشنا بودند، چهار فصل را به انقراض گونه نی(، که مارکس و دارو4431

 لیل کرد.یم هیانسان را توج دستبه یوانیح یهاها کشتن گونهآن شتریداد، که ب

ت دسرا بهبرعلیه حیوانات[ ] ینابود ریشمشرویم، می همچنان که پیشاگر » نوشت:

  ،«میریبگ

ون و نه چ م،یداشته باش یتیشده شکامرتکب ی  رانیکه از و دندار یلیدل

 یاجتماع یپارچگکیما »که ،  میکن الی]رابرت برنز[ خ یشاعر اسکاتلند

که  نطورآ ر،ی]شکسپ ییایخولیهمراه ژاک  مال ای ؛«میکنیرا نقض م عتیطب

 که ما میکن تی[ شکادیدوست دارشما 

 م،یصرفاً غاصبان، جباران، و از آن بدتر هست

 حیواناتبه وحشت انداختن و کشتن  یبرا

 ها.آن یسکونتگاه خاص و بوم ر

ز از راه فتح، و دفاع ا نیتصرف زم یجهیکه در نت میتأمل کن دیما فقط با

 یاهر گونه .میبریرا به کار نم یانحصار ازیامت چیخود با زور، ه یدستاوردها

 به دیباشد، با افتهیگسترش  عیوس یهیناح کیکوچک به  ینقطه کیکه از 
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 مشخص گرید یکامل برخ ینابود ایخود را با کاهش  یشرویپ ب،یهمان ترت

 56کرده باشد.

از  یمحل یهاها و گونهبومستیز بیبه تخر یقیانگلس توجه دق ژهیومارکس و به

 چیه ل،ی، برخلاف لنیا با وجود در سراسر جهان داشتند. یدارهیگسترش سرما قیطر

در عوض،  شود.نمی افتیها آن لیدر تحل امدهایاقدامات و پ نیا یبرا یاخلاق هیتوج

کرده  جادیا ایپرستی ازخودبیگانهگونه ه،یسرما ستمیکه چگونه س نیاست بر ا ینقد

مهاجم )بز( توسط  یهاشده توسط گونهعنوان مثال، انگلس به اثرات واردبه است.

د در مور ینگران نجا،یدر ا سنت هلنا اشاره کرده است. رهیدر جز ییاستعمارگران اروپا

 57شود.یمشاهده م یبوم یاکولوژ بیتخر جینتا

ر د نیدارواز  هاخاستگاه گونه ها قبل از انتشارمدت ،عام یمعنابه یتکامل یهادهیا

 میتعجب کن دینبا ن،یبنابرا 58او مطرح شده بود. یعیانتخاب طب یهیو نظر 4417سال 

 دگاهیرا در د یتکامل یهادهیاستوار، از همان ابتدا ا ستیالیماتر کیعنوان که مارکس، به

 یخودهبخود شیدایبر پ یمذهب دگاهیبر خلاف د 4411سال  لیخود گنجاند و از اوا

 یو انسان یرانسانیغ ی جانور یهاگونه یو .دیاصرار ورز یشناسنیزم دور  یهادر گذشته

اگر مارکس  59دانست.یمشترک م یشناختختیو ر یتکامل ی شاوندیخو کی یرا دارا

 مونیم یآناتوم یبرا یدیکل یانسان حاو یآناتوم»استعاره گفت که به 4419در سال 

 نیب یواقع یشناختختیر یشاوندیخو کیدر  شهیاستعاره ر نیحال ا نی، با ا«است

 60بالاتر دارد. سانان یها و نخستانسان

 یاه)انسان هانسیساپهومو در مورد نئوسیل یبنداز طبقه یخوببه بایدمارکس 

 61د.آگاه بوده باش مونیبا م کینزد یشاوندیاز پستانداران با خو یکیعنوان خردمند( به

 لیحصت نگرینیاشتا وهانی یشناس مشهور آلماننینزد زم ریدر تر یرستانیدر دب یو

 شیرنیکه ها یشناسمردم یهایمارکس در سخنران ن،یبعدها، در دانشگاه برل کرده بود.

د، رکشناس مهم برگزار یشناس و کاننیزم کی نیو همچن یعیطب لسوفیاستفس، ف

از جورج  در سطح جهان یمارکس با گفتمان در مورد تحولات انقلاب .داشتشرکت 

در اواخر سال  تا آخر عمر ادامه داشت. یشناسنیاو به زم یعلاقه 62بود. آشنا ریکورو
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 یشناس برجستهنیاز زم یشناسنیزم ییدانشجو یراهنما از ییهادهیگز ی، و4494

کرد که در آن به انقراض یم بردارییادداشترا  Joseph Beete Jukes یسیانگل

 رییتغ لیدل( بهیمیاقل یها )نواحزوترمیا رییاز تغ یها، ناشگونه ی شناسنیزم

 63شده بود. قیدوران گذشته( توجه دق یهامی)اقل کیماتیپالئوکل

و  نیمعروف مقالات توسط دارو ی، فقط دو هفته پس از ارائه4414 یهیدر ژوئ

 یعنوان مبنابه یعیعنوان کاشفان انتخاب طبها بهآن یآلفرد راسل والاس، و معرف

 یاعتلا یراب رانگریو یریتحق ی،قیتطب یولوژیزیف»تکامل، انگلس به مارکس نوشت که 

ر در هر مرحله فرد در براب آورد.یبه وجود م گرید واناتیانسان نسبت به ح ی ستیآلدهیا

 ی  اصل یهایژگیو در و رد،یگیپستانداران قرار م یهیساختار با بق ی کسانی نیترکامل

ـ به حشرات، سختـ به یداران و حتبه تمام مهره یکسانی نیآن، ا تان، پوسوضوح کمتر 

 64.«ابدییگسترش م رهیو غ یخاک یهاکرم

کردند یم نیرا تحس نیدارو ی«هاگونهخاستگاه » شدتمارکس و انگلس هردو به

 یراب ییمبنا ،یعیطب خیتار ینهیکه در زم [کنندیم ادی] یکتاب»عنوان و از آن به

 Fracchiaهمانطور که  را،یز ست،یتعجب ن یو جا 65«.کندیما فراهم م یهادگاهید

سازمان  یزمینه [ دریآلمان یدئولوژیا مارکس ]در یریگموضع»دهد، ینشان م

 -انجامد یم یکیتحول کوپرن کیبشر به  خیتار تیواقع نیعنوان اولانسان به انیجسم

 یوانیح یهاسمیبه ارگان نیدارو کردیبه رو یانسان یمتمم نیکه ... ا لیدل نیبه ا قاًیدق

 66«است. یکلت صور به

در حال توسعه بود، مارکس و انگلس  یعیکه در علوم طب یدیدانش جددر پاسخ به 

نقش » سانگل ن،یبنابرا فراتر رفتند.حتی  یوانیح یهانیماش یدر انتقاد از مفهوم دکارت

د مور نیبهتر»را گولد آن یج  فنیرا نوشت که است« به انسان مونیکار در گذار از م

 یهاهیکه تمام نظر یعنوان کرد )شکل« تکامل توأمان ژن ـ فرهنگ یقرن نوزدهم برا

در همان  67.(رندیبه خود بگ دیمغز و زبان انسان، با یتکامل انسان، با احتساب توسعه

قط ها پرداخت، نه فآن طیدر رابطه با مح واناتیح یدهیچیتکامل پ ریاثر، انگلس به س

 یو 68تکامل. یکیالکتید یهاسوژه ـ ابژه ها بلکه به عنوانآن طیبا مح یبا سازگار
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 تیدر فعال واناتیح ییناگفته نماند که به ذهن ما خطور نخواهد کرد که توانا»نوشت: 

در  یو 69.«میقرار ده تردیدرا مورد  یشده و با طرح قبلیزیرصورت برنامهبه

ت، آن را داش شتریب یقصد توسعه بدون تردیدکه  عتیطب کیالکتید یهاادداشتی

 نوشت:

، استقرا :میمشترک هست یادراک یهاتیدر تمام فعال واناتیما با ح

]سگ  انگلس[ در  دوید درک و برداشت) انتزاع زیرو ن نیا استنتاج، و از

افتن شک یناشناخته )حت یایاش لی(، تحلیانو دوپا انیها: چهارپارهیت یباره

(، و یوانیح ی)در ترفندها بیاست(، ترک لیو تحل هیدانه آغاز تجز کی

 نیناآشنا(. تمام ا طیو شرا دیعنوان مجموع هر دو، )در مورد موانع جدبه

که منطق  یپژوهش علم یهاتمام روش نیراعمل ـ و بناب یهاوهیش

ـ در انسان و ح تیرسمبه یمعمول ابه مش بالاتر کاملاً  یهارده وانات یشناخته 

روش  مربوط به هر مورد( متفاوتند.  ی)توسعهها تنها در درجه هستند. آن

ندوکاو که متضمن ک لیدل نیا به قاًیـ دق یکیالکتیتفکر د گر،ید ی... از سو

بالا از  نسبتاً یاانسان در مرحله یاست ـ تنها برا میخود مفاه تیماه رد

 70است. ریپذامکان یتکامل ریس

اظهار کرد که  آدولف واگنر یدرباره ییهاادداشتی مارکس در ب،یترت نیهمبه

ر د خود هستند. یازهایتمام موارد مربوط به ن «کیتئور» صیقادر به تشخ واناتیح

که  است دیگوسفند بع کی یبرا » خاطر نشان کرد که ی، او با ناراحتیپاراگراف بعد

 ه، ک«واضح باشد یخوردن توسط انسان است امر تیکه قابل آن 'دیمف'از خواص  یکی

 .ندکترسیم میو استثمار کارگران  واناتی)و رنج( ح غارت نیب یاگسترده یهانهیقر

 71دند.دایخود نشان مبه انسان از هیشب یمارکس معتقد بود که سه سگ کوچکش هوش

که  -اتخاذ کردند  تبار انسان در نیبا دارو یکسانی دگاهیمارکس و انگلس د نیبنابرا

است ، قطعاً در درجه است نه  ادیز نکیر، که ابالات واناتیانسان و ح نیتفاوت ذهن ب»

را قبول  دگاهید نیا یطور کلها بهآن ن،یتوان گفت که مانند دارویدر واقع، م« نوع.
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ان به تویبالاتر را م واناتیبا ح یحت سهیها در مقاانسان «میعظ یبرتر»داشتنند که 

 72انسان نسبت داد. «جسمانیساختار »و  «یعادات اجتماع» ،«یفکر یهاییتوانا»

 

 کیو شکاف متابول پرستی ازخودبیگانهگونه
 یو علم یتکامل نشیخود، که ب یستیالیـ ماتر یخیتار کردیمارکس با توجه به رو

 یبود که چگونه توسعه یابیارز نیطور فعال در خود گنجانده بود، قادر به ارا به

نج و باعث ر جادیرا ا گانهیبازخود پرستیرا دگرگون و گونه واناتیروابط ح یدارهیسرما

چرا به »خود  یر، در مقالهج، جان برزمینه نیدر هم شده است. واناتیح یگسترده

 عنوانبه یرانسانیغ واناتیح یساده یدهد که مشاهدهیهشدار م «؟بپردازیم واناتیح

 ی مفهوم قرن نوزدهم لیاست و مستلزم تحم یخیتارریغ ریش ایمنبع گوشت، چرم 

 واناتیح ریانسان و سا نیاظهار داشت که ب یو 73است.« هارفت در طول هزارهپس»

« شباهتیو هم ب هیهم شب»ها آن رایوجود دارد، ز یجسمان زیو هم تما یوستگیهم پ

 یاقتصاد طیدر شرا رییتغ لیدلها بهآن نیروابط خاص ب کهنیبر ا دیبا تأک یو هستند.

 کند کهیدگرگون شده است، خاطرنشان م یخیاز لحاظ تار یو فرهنگ یـ اجتماع

را شاهد  یندیآغاز فرآ ،یشمال یکایو آمر یغرب یقرن نوزدهم، در اروپا

 و ده،یبه اتمام رس ستمیقرن ب یشرکت یدارهیبود که امروز توسط سرما

بوده است  عتیانسان و طب نیب یکه قبلاً واسطه یموجب آن هر سنتبه

ا آنچه انسان ر یحلقه نیاول واناتیح ،یگسستگ نیاز ا قبل شکسته شد.

ها نآ باشد. ادیز اریبس یافاصله یدهندهنشان نیا دیشا .کرد بودندمیاحاطه 

 و مولد یالبته اقتصاد یتیمرکز نیچن او بودند. همراه انسان در مرکز جهان 

 یها براهرچه باشد، انسان یو سازمان اجتماع یدیتول یدر ابزارها رییتغ بود.

 74وابسته بودند. واناتینقل و پوشاک به حوغذا، کار، حمل

 را واناتیتحول در روابط ح نیا ،یدارهیسرما یخیتار یمارکس از توسعه لیتحل

 یتیموقع یدهندهنشان ،نیعنوان ماشبه واناتیاو، تصور دکارت از ح یبرا برجسته کرد.

مارکس توجه داشت  شود.یاعطا م یدارهیسرما یی کالا دیدر تول واناتیاست که به ح
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سازمان  رییو تغ رویمنبع ن کیبه  یرانسانیغ واناتیح لیمداوم، مانند تقل راتییکه تغ

  اعمال شده است. هیسرما شتریانباشت ب یها، براآن تیو موجود یجسمان

 را نشان داد و قرابت یپرورش واناتیانسان و ح نیب ایپو یمارکس رابطه ه،یسرما در

 خیاراز ت هیاول یدر مرحله»که  خاطرنشان کرداو  ها را روشن کرد.متقابل آن یو وابستگ

 یراتییکار دستخوش تغ ابزار قیکه از طر یواناتیح یعنی شده،یاهل وانات یح»، «بشر

کار همراه با  لیعنوان وسارا به یاند، نقش اصلطور خاص پرورش داده شدهشده و به

 75«کنند.یم یشده است باز انجامکار  زیها نسنگ، چوب، استخوان و صدف، که در آن

 یخیتار ینکته متمرکز شد که چگونه توسعه نیطور خاص بر ابه یدر همان زمان، و

 و جادیرا ا طیشرا نیشهر و روستا که با آن همراه بود، ا میاز جمله تقس ،یدارهیسرما

 ی  طور که در منطق کلدهد، همانیم لیتقل هیبه ابزار و مواد اول یسادگرا به واناتیح

عنوان ها را بهآن میکه ما عادت دار یاهانیو گ واناتیح» شود.یمنعکس م ستمیس

 شوده میداد حیتوض مارکستوسط  گونهنیا« میریدر نظر بگ عتیمحصولات طب

از کار  سال گذشته،  یتنها محصولها، نهآن ی ممکن است در شکل کنون

تحت  یادیز یهانسل یدار در طادامه ی جیتحول تدر کی یجهیبلکه نت

طور خاص در مورد به باشد. یکار انسان ت یعامل قیکنترل انسان و از طر

گذشته  یهااز کار سده یها اثرآن ،ناظر نیتریسطح رایب یابزار کار، حت

محصول خاص ممکن است هم  کی ...،در اکثر موارد .آیندبه نظر می

مورد استفاده قرار  ندیدر همان فرآ هیاول یعنوان ابزار کار و هم مادهبه

 هیاول یماده وانیکه ح ییاحشام، جا یپرواربنددر عنوان مثال، به .ردیگ

مزارع  یدهکود یکود ]که برا دیتول یاست برا یحال ابزار نیاست، و در ع

 76شود[.یاستفاده م یکشاورز

با  یمتفاوت غالباً روابط یرانسانیغ واناتیح افته،یمیتعم ییکالا دیتول ستمیس نیا در

 یداران از زندگهیسرما یابیارز یمارکس چگونگ ،هیسرمادر جلد دوم  دارند. هیسرما

ت ثاب یهیبارکش سرما واناتیعنوان حاحشام به» را شرح داد: دیگاوها در رابطه با تول

هستند که در  یاهیاول یها مادهآن شوند،یکشتار پروار م یکه برا یهستند؛ هنگام

ثابت که  یهینه سرما نیو بنابرا شوندیمحصول وارد گردش م کیعنوان به تینها
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 ه،یسرما یبرا ،یرانسانیغ واناتیح یجسمان اتیح 77«در گردش هستند. یهیسرما

( را که توسط یمرتبط با زمان گردش مال یهانهی)از جمله هز هانهیهز یمسئله

در » شود، مطرح کرد.یم نییتع یعیطب دیبازتول ی اقتصاد یکنندهمیتنظ یهاجنبه

ود توسط خ دیها ... زمان بازتولمانند اسب»داد که  حی، مارکس توض«مورد ابزار کار زنده

 یعیطب نیقوان عنوان ابزار کار توسطها بهآن زندگیمتوسط  شود.یم مقرر عتیطب

 نیزگیجا دیبا موارد جد دیدوره، موارد فرسوده با نیشدن ایپس از سپر شود.یم نییتع

توان یرا م یگریکرد، بلکه فقط اسب د نیگزیذره جاتوان ذرهیاسب را نم شوند.

فًا صر هیبودند، اما از نظر سرما زیها از نظر شکل متماکه اسب یدرحال 78«کرد. نیگزیجا

 بودند. ضیتعوقابل ی  دکارت یهانیماش

 واناتیدر روابط ح یمارکس ، دوران تحولات اساس زمان نوشتن اواسط قرن نوزدهم، 

انند م شد،یاستفاده م واناتیح یرویها بود که از ناگرچه مدت بود. یرانسانیـ غ یانسان

ر د یدارهیسرما یمرتبط با توسعه ونیزاسینقل کالا، مکانودرمزارع و حمل یزنشخم

دقت برآورد کردند که داران بههیسرما بود. واناتیروابط ح یاساس دگرگونیحال 

ود را وجه س نیتواند به بهتریم نیماش ای یرانسانیغ وانیانسان، ح یروهایاز ن کیکدام

مربوط به پرورش و مراقبت از  یهانهیموارد در انگلستان، هز یدر بعض دهد. شیافزا

استخدام  ینهیاز هز شیها بها و کانالها در امتداد رودخانهلنج دنیکش یها برااسب

ه ک تیواقع نیها )و اآن العاده کم دستمزد فوق لیدلانجام همان کار بود، به یزنان برا

ها لحاظ نشده بود(، در خانه در دستمزد آن یارهادر ک یاجتماع دیبازتول یهانهیهز

  79.شدندیها ماسب نیگزیلنج جا یعنوان ک شندهزنان اغلب به جهینت

ه ب دنیسرعت بخش یبرا یدنبال استفاده از علم و فناورطور مداوم بهبه هیسرما

 ،یعیطب و یاقتصاد یکنندهمیتنظ یندهایاست تا بتواند مدت زمان مرتبط با فرا دیتول

در تحقق سود کاهش  عیو تسر یرا با هدف کاهش زمان برگشت مال واناتیرشد ح رینظ

 پرورش گوسفند، ینهیداد، در زم حیطور که مارکس توض همان 80دهد.

ما ا است. رممکنیپنج سال غ انیساله قبل از پاپنج وانیح کی لیتحو

 واناتیح ترعیسر یسازاست آماده ریپذخاص امکان یهاتیآنچه در محدود

 یهمان کار قاً یدق نیا است. یاصلاح دیجد یهاها با روشسرنوشت آن یبرا
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، 4411تا اواخر سال  ن،یاز ا شیپ ل توانست انجام دهد.کو یبود که ]رابرت[ ب 

ارم قبل از سال چه ،یمانند گوسفندان فرانسو قاًیدق ،یسیانگل یگوسفندها

اله سکی یگوسفندها کول،یب ستمیدر س کشتار نبودند. یپنجم آماده ای

شدن سال دوم کاملاً رشد یقبل از سپرتوانند پروار شوند و در هر صورت یم

ا به گوسفندان خود ر ی... ساختار استخوانکولیب ،یبا پرورش انتخاب کنند.یم

 New) ولستریگوسفندان ن نیا ها کاهش داد.آن تیموجود یحداقل لازم برا

Leicesters81شوند.یم دهی( نام 

اد اقتص کتاب یسندهینو ،یمارکس از لئونس دو لاورگن، دامدار فرانسو نجا،یدر ا

 اتیوشت و لبنگ دیتول شتریکه طرفدار گسترش ب رلند،یاسکاتلند و ا س،یانگل ییروستا

 یکه قبلًا برا یزمان ینفر را در همان بازهسه تواندیدهنده مپرورش» :کندیبود نقل م

ر دتر، گردتر و ها بلندتر نباشند، پهنو اگر آن نفر لازم بود به بازار بفرستد؛کی

ن، استخوامیزان از نظر  دارند. یشتریدهند رشد بیگوشت م شتریکه ب ییهاقسمت

 تمام وزن باًیو تقر ستندیها نآن ینگهدار یاز مقدار لازم برا شتریوجه بچیهها بهآن

 82«ها گوشت خالص است.آن

 دیجد یهاروش نیخود در مورد لاورگن، به ا یانتقاد یهاادداشتیمارکس در 

 انیپایبه سود ب یابیدست رایاعتراض داشت، ز اتیگوشت و لبن یبرا واناتیح دیتول

 گانهیبازخود پرستیگونهنوع  کی ی ذات -شد  یو آزار جسمان واناتیح عیمنجر به رنج وس

مورد  ییهانیعنوان ماشزنده بلکه به تعنوان موجودانه به واناتیکه در آن ح

ورش پر یمنظور کاهش ساختار استخوانکه به یگوسفندان .رندیگیقرار م یکاردست

ت و ها به گوشآن لیتبد ینارس برا یهابا استخوان»مارکس،  یگفتهبه ـبودند  افتهی

 یتاسکل یهاتر و چارچوبنیتر و سنگبزرگ اریبس یهابدن لیدلبه ـ «یچرب یاتوده

 ریش دیتول شیافزا یبرا کردند.یخود را تحمل م ییستایوزن و ا یسختتر، بهفیضع

در  یاندهیطور فزااحشام به شدند.یگرفته م ریها زودتر از شبازار، گوساله یبرا

 یکه برا های پرانرژینهاده ریشدند و با کنجاله و سایمحصور م هاییاقکتا

 83شدند.یم هیاند، تغذشده یبه رشد طراح دنیبخشسرعت
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با ماندن در  واناتیح»مارکس شاهد آن بود که  ،یدامدار یقبل یهاوهیطبق ش

 یهیتغذ یهاها با جعبهمحدودبودن به غرفه« بودند. دارای تحرکآزاد همچنان  یهوا

ه ک یو تا زمان ندیآیم ایبه دن یواناتیها حزندان نیدر ا»بود که  امعن نیا همراه آن به

و  «یزندگ یروین یجدزوال »امر منجر به  نیا «مانند.یکشته شوند در آنجا م

 هیسرما یسودآور برا ییعنوان اجزابه ها شد، که صرفاً رشد در بدن آن یهایناهنجار

 تمسیس» نیبود. ا!« زیانگنفرت» هانیمارکس، تمام ا یبرا شدند.یدر نظر گرفته م

 84بود. «واناتیح یزندان برا یهاسلول

 یسازییو کالا دنیبخشسرعت یبرا ایدارانههیسرما یهاروش نیامروزه، چن

 یفشرده داً یشد اتیرشد، عمل یهاشامل استفاده از هورمون زین یعیطب دیبازتول

است  ییهایماریدرمان ب یها براکیوتیبیگسترده از آنت یو استفاده ،یوانیح یهیتغذ

 واناتیح دیها فقط در مورد تولروش نیا شود.یم یناش واناتیپرورش ح طیکه از شرا

اوها، ها ، گها، خوکاند، مانند موارد مرغتر شدهو گسترده دتریشد اتیگوشت و لبن یبرا

 دیتأک ستیزطیشناس محگاندرسون، جامعه انیطور که راهمان 85.یگوسفند و ماه

 یریگیبا پ ماًیمستق یصنعت دیمحصور در تول واناتیح میکند، گسترش عظیم

 86ارتباط دارد. هیانباشت سرما یوقفهیب

یک  یدارهیسرما یداد که چگونه توسعه حیتوض ل،یتحل نیا قیمارکس از طر

 جادیا یرانسانیغ یجانور یهامورد، گونه نیدر ا عت،یانسان و طب نیب گانهیب گری واسطه

 یهایآلات درون دامدارنیرا به ماش واناتیح گانه،یبازخود پرستیگونه نیا کرده است.

 لیدلبه یدر سراسر جهان در معرض نابود واناتیح که در حالیدهد یم لیتقل یصنعت

با  هانیکه تمام ا ـها قرار دارند انوسیشدن اقیدیو اس میاقل رییتغ ستگاه،یز بیتخر

 دکنیدونالد خاطرنشان ممک .استمعاصر مرتبط  یدر دوره یدارهیسرما یعملکرد کل

تکه کهت یهابدن شتریهرچه ب» رایز رد،یگیبه خود م آلودطنز یانشقاق سرشت نیکه، ا

عنوان گوشت، چرم، چسب گردش کالا به قیـ از طر «ابدی یها با بدن ما تلاقآن یشده

که با  افته،ی نیا 87«شوند.یم دیانسان ناپد یاز زندگ شتریب تیدر نها»ـ  رهیو غ

 یگانگیا باست که ب یشیپو هیمرتبط است، شب یدارهیدر سرما گانهیبازخود پرستیگونه

نشان داد، هرچه  امزیلیو موندیطور که رهمان همراه است. یدر حالت کل عتیازطب
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در  کیزیوفیبا جهان  ب «یواقع متقابل   یاثرگذار»تر باشد، قیعم عتیاز طب یگانگیب

 یکنندهآلوده یهاپسماند دیکالا و تول دیرابطه با منابع مورد استفاده در تول

 88است. دتریها شدستمیاکوس

 یکیاکولوژ طیشرا ،یدارهیسرما ستمیگسترده در مورد عملکرد س یهاینگران نیا

عه و جام عتیطب سمیملاحظات مارکس در مورد متابول در گانهیبازخود پرستیگونهو 

 ،یآلمان یبرجسته دانیمیش گ،یبی، ل61و  4411 یهادر دهه است. ختهیآم همدر

 را« قانون جبران خسارت» سیانگل یپیشرفته یکشاورز یهاداد که روش حیتوض

 یآن عدم بازگشت مواد مغذ یجهیحمل محصولات به مناطق دورتر که نت لیدلبه

 یهانیزم بیمنجر به تخر یدزد ستم یس نیا کند.یبه خاک است، نقض م شدهغارت

 یو .فتریرا پذ یکیاز جمله مفهوم روابط متابول گ،یبیل لیمارکس تحل شد. یکشاورز

بسط  یکیرا با تمرکز بر شکاف متابول یتریغن ی ستیالیاکوسوس کیمتابول کردیرو یحت

عام  سمیشده، در تضاد با متابول گانهیب ی اجتماع سمیمتابول کیموجب آن، داد، که به

  89کند.یقطع م ایرا مختل  یعیطب یهاانیها و جرستمیها، سچرخه عت،یطب

 میرژ»، که آغاز تجارت آزاد بود، مارکس در آنچه 4416در سال  غله نیبا لغو قوان

 نیا کرد. ییروند را شناسا نی، چندخواندیم یدارهیسرما ییمواد غذا دیتول «دیجد

خاک است، که  یمواد مغذ یدر چرخه یکیشکاف متابول شتریب قیشامل تعمروندها 

 یهانیعنوان ماشکه خود بهشود یم واناتیح از زهیمکان غارت اسیمق شیباعث افزا

دادن سوق یبرا یازهیانگ 90.ندرفتگی( مورد استفاده قرار منیقطعات ماش ایص رف )

 یچرخش ستمیاز س یعنوان بخشبه اتیگوشت و لبن شتریب دیسمت تولبه سیانگل

است که شامل تناوب  یکشاورز یبرا ینورفولک روش یاچهار دوره ستمینورفولک ]س

 یمشابه( وجود داشت که در درجه یچرخش یهاستمیس ریمترجم[ )و سا-است یزراع

 یبه مرتع و برا یشتریب یهانیزم جه،یدر نت کرد.یخدمت م راول به مردم ثروتمندت

 یشد، در حال لیها تبدغلات و دانه یجامانند حبوبات، به ،یاپرورش محصولات علوفه

 ن،یزم یرو شتریب یپرورش واناتیبا وجود ح داد.یدام را گسترش م یچرا راتیکه تأث

 سیگندم در انگل دیتول د،یجد ییغذا میرژ نیتحت ا بود. ازین یتربه کارگران کم

عموم مردم  یهیمنظور تغذغلات به یشدت سقوط کرد و منجر به واردات گستردهبه



 پرستی ازخودبیگانهمارکس و گونه 24 

د که شدن لیپرورش خوک، گاو و گوسفند به مراتع تبد یبرا رلندیا یهانیسرزم 91شد.

نژاد با  دیتول یبرا ولسترهاین 92شد. ییروستا تیاز جمع یاریبس یباعث آوارگ

 یشتریکنند که سود ب دیتول یاوارد شدند تا بتوانند گونه رلندیبه ا یبوم یگوسفندها

 یکشاورز یهاوهیش 93.واناتیبه سلامت ح یتوجهچیفراهم کند، بدون ه هیسرما یبرا

 شیو باعث افزا غارتانگلستان و خارج از آن  موجود در خاک را در یمواد مغذ ،فشرده

 یکیشکاف متابول ،جانیدر ا شود.یو غلات م یکشاورز یهاواردات نهاده رب هیتک

صورت غلات دوردست را غارت کرد، چه به یهانیسرزم یو مواد مغذ افت،یگسترش 

 ایشده، بیتخر یهانیزم میترم ی)چلغوز( برا مصرف انسان، چه گوانو یها براو دانه

د کو یسازیغن یبرا یپرورش واناتیح یهیتغذ یکنجاله برا دیکلزا در تول یدانه

 94ها.آن

 که باعث کرد،یم شیستا یصنعت یکشاورز اتیکه لاورگن از وضع عمل یدر حال

 یمبتن یکشاورز ستمیمارکس س شد،یم اتیگوشت و لبن یبرا واناتیح دیتول دیتشد

کل مردم و  یغذا برا نیتأم یکارآمدتر برا یستمیکرد که س شنهادیبر غلات را پ

 95.ودب نیزم درازمدت حاصلخیزیاز  نانیاطم

 ،یرانسانیغ واناتیتنزل انسان و ح زی، و نگانهیبازخود پرستیگونهانتقاد مارکس از 

مرتبط  یکیباشد، که به شکاف متابول یتر وگسترده یکیاز انتقاد اکولوژ یتواند بخشیم

رت از شود، بلکه شامل غایمحدود نم یرونیب عتیفقط به طب یکیشکاف متابول 96است.

بر  یمبتن یهاستمیدر س یرانسانیغ واناتیکه ح ییشود، جایم زین یجسمانموجودات 

 شیگرفته و افزا دهیها را نادکه رنج آن ابند،ییم لیتقل نیگسترش  مداوم، به ماش

او از چارچوب صرفاً  لیمطرح شد، تحل واناتیح یمسئله یوقت قت،یدر حق دهد.یم

ظر بروز کرد، که از ن یرانسانیغ واناتینسبت به ح یفراتر رفت، قرابت یطیمحستیز

 97مانند خود انسان هستند.« متحمل رنج»شده و شده، کالامحدود یمارکس، موجودات

 یآموزه از دست نداد. یکوریاپ سمیالیخود را با ماتر کینزدمارکس هرگز ارتباط 

 هر دو مربوط به رایهم است ز هیو رنج انسان شب واناتیبود که رنج ح نیها ا یکوریاپ

 وسیلوکرت ،سرشت اشیاء یباره دراول و دوم  یهادر کتاب است. یعیموجودات طب
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روع با ش کند،یمطرح م یبر قربان یمبتن یهانییبه آ اعتراض، پنج  یشاعر بزرگ روم

 یانیاتا پ ان،یتوسط پدرش آگاممنون در محراب خدا ایگنیفیکردن ایقربان فیاز توص

 :دهیگاو داغد کیبا  وانات،یبر قرابت انسان با ح دیهمچون تأک

 انیاغلب در برابر معبد پرعظمت خدا

 آلود،خشم یهاکشته شده در کنار محراب یاگوساله

 جهد.یم رونیب اشنهیاز خون گرم که از س یانیجر

 از برگ سرگردان است دهیپوش یهادره انیمادر در م

 کند.یجستجو م نیزم یها را بر رومرد سُ ،داغدار

 کاودیرا م ییبا چشمان جستجوگر هر جا

 آکنده از ناله ستد،یایشود؛ م افتیاش فرزند گمشده دیشا

 گرددیجنگل؛ او دوباره به آغل بازم یزارهاشهیب از

 98.اشدر حسرت گوساله همواره

 

 ،وانیندهد که رنج انسان و رنج ح صیچند سطر تشخ نیتواند از ایکس نمچیه

اتر فر یبرا یانقلاب یامبارزه هم هستند.به هیطور که خود مارکس اشاره کرد، شبهمان

ح وضومارکس به است. یضرور یدارهیمرتبط با سرما عتیاز طب یگانگیرفتن از ب

قرار است  اگر مبارزه است. نیاز ا یبخش گانهیبازخود پرستیگونه ی کنشهیکه ر افتیدر

 کیلکتایشود، لازم است د لیتبد «ییگراعتیطب»به  «افتهیکاملًا توسعه سم یاومان»

 وستدجهان » ی کوریشده بر اصل اپبنا یکینیساخته شود، ا وانیاز انسان ـ ح یدیجد

آزاد  دیبا زیتمام موجودات زنده ن»مارکس با تکرار  مونتزر اظهار داشت،  «.من است

 99«شوند.
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؛ مصوبه چاپ  4761)کمبریج ، ماساچوست: انتشارات دانشگاه هاروارد ،  های خاستگاه گونهدرباره
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