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پا خاسته است به واناتیح یآزاد یتاکنون برا ستینه چپ مارکس

 یانامعه یبنها وانهاتیو حقوق ح وانهاتیح ییو نهه ننش  رهها

ه ک میکنیرا به عهده گرفته اسهت  ما استدلا  م یسهتیالیسهوسه

 :دارند یمشترک دشهن  واناتیح خواهانِیها و آزادسهتیمارکسه

ها اتحاد آن یبرااسهههت  یضهههرورت هیهتز مها تون 81  یبورژواز

  یواقع یانقلاب یپروژه کیمنظور به

 

رسههد در نهاه او  ینظر مهسههتند که به زیدو چ واناتیح رهاییو  سههمیمارکسهه

 کرد جادیبودن ادوستوانیح یبرا ژهیوبه ینه مورد او  مون چندان مشترک نشاشند 

 یکارگر و سههاخت  نامعه یطشقه یاتخاذ هدف آزاد یبرا واناتیداران حو نه دوسههت

  اند شناخته شده یستیالیسوس

 واناتیچندان مورد تونه فعالان حقوق ح کیکلاسهه سههمیکاملاً برعکس: مارکسهه

 کیعنوان به هینظر  یا  ستین سهتیآنارشه - (سهتی)اتونوم یخودگردانهوادار عندتاً 

شود یدر نظر گرفته م یاستشداد یدئولوژیا کیعنوان از حد سهاده و به  یب یهینظر

 و یدارهیاگرچه نقد سرما مونود منسهو  شده است  واقعاً سهمِیالیسهوسه انیکه با پا

چپ  انیهرا در م یمجهدد تیهمحشوب«( طشقهه» ،«قیرف)» یواژگهان ننش  کهارگر

از  یدرک واضهههح ایافراد برداشهههت  ،حا   یآورنهد، امها با ایدسهههت مهبه کها یراد

ز ا یبارزطرز دانند که بهیم یها را افرادستیمارکس ندارند  یسهنت یهاسهتیمارکسه

 یبورژواهاخردهو غالشاً از  زنندیاقتصهههاد حرف م یمتنفرنهد و فق  دربهاره وانهاتیح

 صیتشخکنند، قابل یپوشخود چشهم یکشاب سیخواهند از سهوسهیکه نن یفرهنهیب

  ستندین

مورد تونه قرار  ژهیورا به واناتیح یخود، فعالان آزاد یبه نوبهنیز ها ستیمارکسه

 دهید ییبورژوا یانیگراو اخلاق بیعج ییاهایدنعنوان تارکهها اغلهب بهآن دهنهد:ینن

 زیخود را وقف اهداف ناچ ،یموضهههوعات ا هههل یتنرکز بر رو یناشهههونهد که بهیم

شههرکت  یطشقات یمشارزه یرود که در اقدامات و اتحاد برایها انتظار ماز آن کنند یم

به  یاز رفقا وقت یاریبس خود را در منز  بهذارند  «اتوانیحبه شور و شوق »کنند، اما 
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از استثنار و  کسانیطور به واناتیها و هم حکه در آن هم انسان شندیاندیم یانامعه

 ریکنار گذاشههت  گوشت و پن یمعنابه  یا رایز شهوند،یشهوند، نهران میسهتم آزاد م

 تیرا که اهن «خواراهیگ انیآقا»انهلس قشلاً   یدریو بهه هر حها : فر هها اسهههت آن

حالت   یکم گرفته و در بهتردسهههت یتندن بشهههر خیمصهههرف گوشهههت را در تهار

  ، مسخره کرده بود بودند ییایاتوپ یهاستیالیسوس

 یسهههتیالیماتر لیکه تحل میو معتقد میکنیمخالفت را رد م  ی، ما ا یا ونودبها 

مربوطه و  اسهههتیانهلس، سههه  یو نقد نامعه توسههه  کار  مارکس و فردر یخیتار

 کیاز  هم وابسهته هستند ها، لزوماً بهآن یانتناع یهااز رنج واناتیح ییفراخوان رها

 راتییو تغ شههودیواقع م واناتیکه در آن اسههتثنار ح یخیخاص تار  یاگر شههرا سههو،

 اناتویح ییرها یمطالشه ،ردیقرار نه لیمورد تحلدادن به آن، انیپا یلازم برا یانتناع

 که طشقات میریرا در نظر نه تیواقع  یاگر ا هر،ید یاز سههو  خواهد ماند یاخلاق یامر

لکه ب ،یطشقات یمشارزه خیتنها از طشقات مظلوم در طو  تارکسهب سود، نه یحاکم برا

امعه ن یستیهرگونه نقد مارکس ،اندکرده یکشبهره زی( نعتی)و طش واناتیهنواره از ح

  ناقص خواهد بود

 اهگنظرمنک  است از  هر،ید یاز سو واناتیسو، و حکیاز  یاستثنار کارگران مزد

ه امروز زین دیتول لیها با وسهههاداشهههته و ارتشان آن یفیک یهاتفاوت یخیتکهامهل تار

 خیتار واناتیکارگر و ح یتنام اختلافات، طشقه رغمیعلو ،  یا ونود با متفاوت باشههد 

م ستو تحت شدهریتحق ده،یدرنج یعنوان مونوداتآن هر دو به یدارند که ط یمشترک

چون  یعنوان عامل و دومبه یاند  اولهداشههت حاکم یبا طشقه ریناپذیآشههت ایموانهه

نقد  با ردِ واناتیح ییرها یدهیکه: ا میکنیرو، ما اسهههتدلا  م یا  ازییموضهههوه رهها

 سمیحا ، مارکس  یدر ع  استمتناقض ای ریهظنکناکان نامعه،  یخیتار یستیالیماتر

 تاسیو س یاز تئور نفکیلا یبخش دیبا واناتیح ییرها امروزه که یا رفت یاز پذ یوقت

اولاً،  ماند یم یباق متناقضباشههد امتناه کند، به هنان اندازه  یسههتیمعا ههر مارکسهه

 ، بلکه در واقع آنرا منک  ییرها  یتنها چنمولد نه یروهاینی توسههعه یِفعل یمرحله

 بدون استثنار، سلطه و رنج ینهان جادیهرکس که خواهان ا اً،یثان  سازدیم یرا ضرور

حه  هه زین واناتیبر ونود رنج ح دیاسههت، با یریشهههیپقابل ینیو از نظر ع یانتناع
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 یبرا ینداگانه و منفرد یکردهایرو بردن آن تلها  کند   یاز ب یگهذاشهههتهه و برا

ر   یچپ و ننش  کارگر خیقشلاً در تار واناتیح رهاییو  سهههمیکردن مارکسهههمتحد

 حیوضت ریز یتزها نشده است  رفتهیطور گسترده پذموارد تاکنون به  یاما ا داده است 

 یمجشور به اتحاد دینشا واناتیخواهان حیها و آزادسهههتیدههد کهه چرا مارکسهههیم

 متحد شوند  یزندگ یبرا وندیپ کیدر  دیشوند بلکه با یانشار

 

 

 

 

1 
و ارز   یماد یهاعنوان حاملرا فق  به واناتیح یدارهیمدرن سهههرما ینامعه

 هانی ههورت راعنوان ابزار کار و موضههوعات کار که بهبه ه،یسههرما دیعنوان ابزار تولبه

 یبرا یانسان یروین چیکه از ه مادامی - کندیم یابیشود ارزیم  یتأم عتیتوس  طش

  مهار آن استفاده نشود 

 واناتیبا کشت  ح وانات،یاز ح یکشگردانندگان  هنعت گوشت، قلب مجتنع بهره

خوک،  ونیلیم 06از   یب فق  در آلنان با کشههتار کنند یکسههب م یاردیلیدرآمد م

 اردیلیم 06تا  یسهههالانه گرد  مال مرغ، اردک و غاز ونیلیم 066گاو و  ونیلیم 5.3

 سیفرانک سوئ اردیلیم 86حجم فرو  بالغ بر  سیدر سوئ یحت  دیآیبه دست م وروی

 انهیوحش  یمعنولاً تحت شرا« العادهخارق» واناتیحها، وح ها و باغرکیدر س است 

ها شکار، آن  یدر ح را انجام دهند  یبارمشقت یشهیشهوند تا اعنا  ننایم ینههدار

 ،ها یآزمادر  شوند یعندتاً ثروتنند، کشهته م انیشهکارچ یمنظور سهرگرمبه  هرفاً

 واناتیکه  نعت ح یدر حال کنند،یو کارگر عنل م قیتحق عنوان موضهوعاتها بهآن

  یا فروشههد یم یبازعنوان اسههشا ها را بهآن حد، از  یو پرور  ب دیبا تول یخانه

لًا کام یباشد و رابطه  یشرا  یشاهد ا یاست و هرکس انهیوحشتناک و وحش  یشهرا

  یشههرا  یها در چنآن ینداشههته باشههد، هنهام مشههاهده سههتیز یبا مح یاهانهیب

 مونودات واند احسهههاج تجربه خواهد کرد   یرا با ا یهندل یحداقل نوع ،یسهههخت

 ؟باشد یستیمارکس دیبا پرستیبا گونه تیچرا ضد
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شههدن شههوکه اغلب با واناتیاز ح یکشههدادن به بهرهانیتعهد به پا جه،ینت کیعنوان به

 شود یها آغاز مآن یکیدئولوژیا ریگسترده و تحق اجیدر مق واناتیح کشت  ریتأثتحت

 یحیتوض یدر نستجو یهنشسته یزهیانهمنک  است با  یتعهد  ی، چنحا   یدر ع

 یمنجر به تأمل واناتیبا رنج ح یهندل لغو آن آغاز شههود  یبرا یاسههتثنار و راه یبرا

 یشههدن در مشارزه برافعا  یزهیشههود و انهیم واناتیانسههان و ح  یدر رابطه ب ینظر

 دهد؟یخود را نشهههان م چهونه در عنل زهیانه  یاما ا  زدیانهیرا برم واناتیح ییرها

  میکن یرا بررس واناتیح بخ ییرهاناری و عنل ننش   یتئور دیانازه ده

 

2 
 رهاییو  واناتیحقوق ح زبانِیننش  معا ر آلنان ساده، یطور خلا ه و تا حدبه

 تسیمارکس لسوفیاسهت که ف ینظر -ی اسهیسه انینر کی یتحت سهلطه واناتیح

از سه  انینر  یا کند یم فیتو  «یکیزیمتاف پرستیگونهضد»آن را  یزیمارکو مائور

 شده است: لیتشک یا ل یمکتب فکر

 ایدر،ر ریچارد سینهر، پیتر سنت در بورژوایی اخلاقی یفلسفه 

  دیهران و سزگی  هلا  ریهان، تام
 گری هامدت برای آن شههاخص یچهره که ،لیبرال حقوقی نقد 

 او به یراًاخ دونالدسون سو و کینلیکا ویل مانند نویسندگانی  است فرنسیون

  اندپیوسته
 به یمتک که ،لیبرال سوسیال پساساختارگرای ستیزیاقتدار 

 دیهران و دریدا ژاک موتریچ، بیرگیت هاراوی، دونا آدامز، نی کارو  تفکر

  است
 

 دمانن نهادها و هاسازمان از تعدادی در بورژوایی پرستیگونهضهد اخلاقی یفلسهفه

 رفاه و حیوانات حقوق برای سههیاسههی هایگریمطالشه که اسههت غالب( PETA) پیتا

 یارائه ها،کنپی  ها،لابی ها،دادخواسههت از اسههتفاده با و کنندمی مطرح را حیوانات
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 متوسل خصو ی نهادهای و دولت ،کنندگانمصرف به غیره، و کارشهناسی یمشهاوره

    شوندمی

 ستیزیاقتدار و اخلاق فیلسوفان بی  سهیاسی و نظری پلی لیشرا  حقوق منتقدان

 اسی،سی ینظریه دو از یک هر به هاآن نزدیکی و تفسهیر به بسهته  دهندمی تشهکیل

 ردهگست توافق حدی تا هنچنی  امر ای   شوند متنایل دیهری یا ای  به اسهت منک 

 واقع در که کندمیبیان  را حیوانات رهایی و حیوانات حقوق حیوانات، رفاه ننش  در

  کنندمی تلا  آن به رسیدن برای که است هدفی حیوانات حقوق

 خود یسیاس ظاهر لیشرا  سوسیا  پرستیضدگونه - پساساختارگرا سهتیزیاقتدار

 و (اتونومیسههم) گراییخودمختار از الهام با پارلنانی خارج چپ اشههکا  در ترتیببه را

  دهدمی نشان آنارشیسم

 

3 
پرسهه  روبروست که چرا رنج   یبا ا ییبورژوا پرسهتیگونهضهد یاخلاق یفلسهفه

 یلافاتاخت  یتر: چرا چنقیعشارت دقبه ایشود یم یبا رنج انسهان متفاوت تلق واناتیح

   کند یاقدامات را فراهم م یاخلاق یمشنا

کشهت  و استفاده از  یبرا شهدهرفتهیپذ عنوماً هاتیتون انینر  یاسهاج ا  یبر ا

قادر به  واناتیح که یعنوان مثا  ابه - دههدیقرار م قیدق یابیهرا مورد ارز وانهاتیح

از نظر نوه متفاوت و  واناتیرنج ح نکهیندارند، ا یشهههناخت ییاسهههتدلا  نشوده و توانا

اقد ف واناتیتنام ح که یبا اشاره به ا  ،یهنچن  رهیاز رنج انسان است و غ ترتیاهنکم

 کی( به رهیو غ یها )از هر سنتنام انسهان  یو هنچن سهتند،ین یشهناخت یهامهارت

 یرا در اسههتدلا  برا یرا ندارند، تناقضههات درون یشههناخت فیانجام وظا ییاندازه توانا

 یدر درون مجنوعه یحت  ،یعلاوه بر ا  سازدیآشکار م واناتیکشهت  و اسهتفاده از ح

عام  یرنج انسان کیاز  میتوانیم یسختر متفاوت است که بهقداشکا  رنج آن ،یانسهان

داران طرف ،یتناقضههات  یچن یجهیدر نت  میعام  ههحشت کن یوانیدر مخالفت با رنج ح

 زیاتن جادیا یبرا یمونه لیدل چیمعتقدند که ه پرسههتیگونهضههد یاخلاق یفلسههفه

پرسههند که یها مرو، آن یااز ونود ندارد  وانیرنج انسههان و ح  یتونه بقابل یاخلاق
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 که یا لیدلها: بهپهاسهههخ آن در عنهل ونود دارد؟ یزیتنها  یونود چن  یچرا بها ا

بر  یمشن کیدئولوژیفرض ا یعنیقرار دارد،  پرسهههتیتحت نفوذ گونه یبشهههر ینامعه

 ،یتینسن ضیتشع ای یاست که درست مانند نژادپرست  یبحث ا انسهان  یگونه یبرتر

فاقد   یو بنابرا ستندین هیتونقابلکند که یم  ییرا تع یهنجار یمرزها پرسهتیگونه

نوان عکه به ،پرستیگونه نهر،یدر عوض، طشق نظر س اسهت  یو اسهاج واقع هیپا چیه

 هیمشههخص و عل یهاگونه ینهر  مغرضههانه در نهت منافع اعضهها ایتعصههب  کی»

  است  واناتیح هیعل «ضیتشع» لیشود، دلیم فیتعر «هرید یهاگونه یاعضا

 یبا ادعاها پرستیگونه یدئولوژیاسهت که ا  یا یاخلاق یفلسهفه  یمحاسه  چن

 ییورژواب پرستیگونهضد یاخلاق یحا ، فلسفه  یبا ا شود یدفاه خود روبرو مرقابلیغ

 واناتیدهد که چرا حینن حیتوض ق،یطور دقبه دارد: یخود مشکلات متعددیخودبه

ه بلک شوند؛یواقع م یمصرف اقتصاد ها موضوهچرا آن رند،یگیقرار م یکشهمورد بهره

تحت  و افتهی تیها مشروعو انسان واناتیدهد که چهونه رفتار متفاوت با حیم حیتوض

نوان عبه  ،یبنابرا مهم است  زیتنا کی  یا پنهان شده است  یکنون یانتناع  یشهرا

 کندیم هیکدام شکل از تفکر تون دیبه ما بهو تواندیم ییبورژوا یاخلاق یمثا ، فلسفه

از کشتار  واناتیو چرا در مورد ح شوندینمها کشهته ها در کشهتارگاهکه چرا انسهان

و عنلکرد  اءمنشههه یدرباره اسهههاسهههی زیچچیتواند هیحا ، نن  یبا ا  رودینم نیب

 کیعنوان تر، هم کشهههتارگاه را بهطور مشهههخصبه ایارائه دهد،  واناتیح یکشهههبهره

به چه منظور در آن کشههته  واناتیح که یدهد و هم ا حیتوضهه شههدهیتجارت  ههنعت

و  یانتزاع یها و عنلکردهادگاهیها را به اعنا ، دپرس   یتنام ا در عوض، شهوند یم

 دهد یم لیتقل شههوند،یواقع م یدارهیسههرما یکه کاملاً ندا از عنلکرد نامعه یفرد

 یدئولوژیموضهههوه آن ا اسهههت: یخیرتاریغ یاخلاق یفلسهههفهه  یچن  ،یعلهاوه بر ا

 خیاز لحاظ تار  رفاً انینر  یا در زمان حاضر است  یبورژواز ینامعه یانهپرستگونه

 تواندیندرت محیوان علاقه مند اسهههت، وگرنه به -به تاریخ رواب  انسهههان  یدئولوژیا

  دیبه ما بهو پرستیگونه یدئولوژیا  یدایو پ یانتناع خاستهاهدر مورد  یزیچ
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4 
ه دهد ک حیکند تا توضههیاو  تلا  م یدر درنه واناتیحقوق ح لیشرالی یهینظر

عنوان ها بهچرا با آن ستند،یبرخوردار ن یها، از حقوق مدنخلاف انسانبر وانات،یچرا ح

پاسخ آن اساساً   های دارای حقوق قانونیسوژهعنوان شود نه بهیرفتار م )ابژه( اشهیاء

 فیتعر نلکیعنوان ماقانون به در واناتیح رای( اسهههت: زکیه)توتولوژ انههیهگوهنهان

 ییعنوان دارابه یاز نظر هنجار واناتیحاسهههتدلا ، از آنجا که   یا رویپ شهههوند یم

ه ها منجر بگونه  یمنافع ب یهرگونه تضهههاد ند  یشهههوند، بنابرایم  ییتع یانسااان

 یراه را برا نلکیعنوان مابه واناتیح تیوضههع شههود یم یرانسههانیمونودات غ یناکام

 یعلن - یاسیس خوان بر اسهاج  کند یآماده م واناتیاز ح افتهینسهازما یکشهبهره

مثشت مشهابه حقوق بشر  ای یمنف یحقوق اسهاسهفقدان  یهجینتمربوطه، مشهکل در 

 تعصهههب کیبر اسهههاج  یکه قانون فعل رندیگیم جهینت هینظر  یطرفداران ا اسهههت 

 یبه هنان روش قاً یدق داند،یارنح م واناتیحرا نسشت به  هاانساناسهت که  یاخلاق

 یهیرنظ  یبنابرا داشههتند  یبرتر اهیسهه یهانسههشت به برده دپوسههتانیسههف یکه زمان

 فیاز تعر یرا ناشهه های دارای حقوق قانونیسههوژهعنوان به واناتیح یعدم تلق یحقوق

  داندیم

 ایو/  «ءایاشهه» یاز نظر حقوق واناتیکه ح ییقضهها تیواقع  یامروزه از اعتشار نقد ا

با  کاسته نشده است  یزیشهوند، چیمحسهو  م یحقوق ای یقیاشهخاص حق« اموا »

 حیرا توضهه واناتیاز ح یکشههنه بهره یحقوق یحا ، واضههح اسههت که هنجارها  یا

 لیدل  یبه ا واناتیح اند آن بوده جادیعامل ا ،حقوق یهینظر ایها و نهه آن دهنهدیم

را  هاحقوقدانان آن ایگفته اسههت   یکه قانون چن سههتندین یخصههو هه نلکیما  ههرفاً

 رایاسههت ز بنیادی ی( قانوندیتول ابزار )بر یخصههو هه تیمالک کنند یفرض م  یچن

، یطشقات یمشارزه یدر ط و مشادله اسهههت  دیتول ییِرواب  بورژوا یحقوق انِیقهانون، ب

 اریدر اخت یدیبه ابزار تول ژهیورا به واناتیو ح یطور کلرا به عهتیحهاکم طش یطشقهه

آن  ریو بر کاربرد فراگ  یرا تأم یمراتشسههلسههله  یچن یخود تنز  داده، از نظر حقوق

 وانیحاست که با  یقانون یامر انسان یامروز برا ل،یدل  یبه هن کرده است  حیتصر
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خود  ییخصهههلت بورژوا لیدلبه یحقوق یهنجارها خود رفتهار کنهد  ییعنوان دارابهه

  پرستیگونه لیدلفق  به، نه دهندیرا م واناتیاستثنار ح یانازه

رغم یعل زین وانهاتیپردازان حقوق حهیههونود دارد کهه نظر یحهها ، موارد  یبها ا

مونود در مواضع خود، به تنرکز  یانهپرستگونهضدمندانه و قانون یهایسازسهردرگم

قد ن یقطع یطور خاص، از ننله دستاوردهابه اند کنک کرده یلیتحل دگاهیتونه بر د

موضههوه اسههت که چهونه وضههع مونود   یکردن ابرنسههته انهپرسههتگونهضههد یحقوق

زمان را فراهم و چهونه هم واناتیاز حثرتر ؤم یاقتصهههاد یکشهههبهرهامکهان  یحقوق

ه کای  هر،ید انیبه ب - کندیم جیترو را یمدن ینامعه ازیمورد ن یاسهههیسههه ر یپذ

 تیامن وانات،یاز اسهتثنار و ستم ح یرینلوگ ینابه واناتیرفاه ح مونودِ واقعاً قانونِ

   کند یم  یرا تأمآن

تابع توهنات  واناتیحقوق ح یهیآن اسهههت که نظر تریا هههل یابیحا ، ارز  یبا ا

ارتشان اقتصههاد  واناتیپردازان حقوق حهینظر دولت و قانون اسههت  یدرباره ییبورژوا

 قطع هرید یآن را از سو یدولت و فرم حقوق ییسو و شکل بورژواکیاز  یدارهیسهرما

 غیتشل یمترق اسههتیسهه یمثشت برا چارچو  مرنعِ کیعنوان مورد دوم را به یو حت

 یعنوان ابزارفدرا  به  یاسهتفاده از مؤسهسات و قواندر حد امکان، مطنئناً،  کنند یم

 اناتویح لیتشد یحا ، تقاضا  یبا ا مشروه است  یامر ،یوانیمشارزه با  نعت ح یبرا

  یا است  انهیگراآرمان یخواسته کیمشهابه، حقوق دارای اشهخاص  ایبه شههروندان 

ها، دولت و قانون نه انسههان انیدر م یکه حت ههادق اسههت  یطیدر شههرا ژهیوامر به

    هستند یو هنشسته یبرابر ،یآزاد یکنندهفیبلکه تضع ،کننده یتضن

 

5 
 یفهفلس یوهیبه هنان ش شاًیاز قدرت تقر انهپرستگونهضهد -نقد پسهاسهاختارگرا 

 کا یرا راد وانیح -رواب  انسههان  یاخلاق یرود، اما ملاحظهیم  یپ ییبورژوا یاخلاق

وان عنبه وانیح  یکه چهونه ا کندیپرس  را مطرح م  یاساساً ا انینر  یا کند یم

طور مداوم ساختار به  یو معتقد است که ا شده یبه نهان معرف یساختار انتناع کی

و  یعیو موارد مربون به علوم طش ینهارروزنامه ای یادب ،یانتشارات مذهش مثلاً قیاز طر
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 انینر  یا شهههود یم دیدکارت تا کانت بازتول قیطراز کتها  مقدج از  - یانتنهاع

 :تاس عتیاز نامعه و طش دوگانه یحا ل ساخت ،پرستیمعتقد است که گونه  هداکی

 سانان یم [( درباره - اتینوبل ادب یزهینا ی]برنده یتزئ)کو« بزرگ یگفتنان غرب»

کننههد کههه اگرچههه تنههام یم دیههتههأک انیههنر  یطرفههداران ا  ،یعلههاوه بر ا  وانیحو 

، اراده ،خرد، علم -اند بوده دیمف یتندن بشر شرفتیپ یبرا ینوعکه به یاتیخصهو ه

با آن  عتیطب شهههوند، اما طرفِینسهههشت داده م جامعهبه  - مهانند آنو  تیهعقلهان

 سر گذاشتهپشتشده و   یهزینا ندیفرآ  یشهود که توسه  ایمشهخص م ییزهایچ

 ر،یتفسهه  یطشق ا  رهیافسههون و غ ،یریپذهیجان ها،ز یانه ،تیمعنو -شههده اسههت 

ها انسان :کندیم دایادامه پ وانیانسان و ح انیدرون رابطه م یاسهاخت دوگانه  یچن

ه در شوند، کیم ریتعش لیتحلوهیقادر به تجز یو اشخا  یعنوان افراد معقو ، منطقبه

سهه  که تو عتیمربون به طش معقو ریغ یعنوان مونوداتبه واناتیبالاتر از ح یامرتشه

  یبر ا یاسهههتدلا  مشتن قرار دارند شهههونهد یخود کنتر  م جهانهاتیو ه ههاز یانه

 حیتوض یاز قدرت برا انهپرستگونهضد -پساساختارگرا  و اساج نقد هیپا ،یانهاردوگانه

 تیمحروم  یو هنچن یبر دوم یاست، کنتر  اول واناتیها بر حانسان یاسیس یسلطه

    یاز دموکراس یدوم

 یهاتسینیبا فن یتفاوت چندان پرستگونهضد -پسهاساختارگرا  کردیدر عنل، رو

ه را و نژادپرستان انهیگراتیندارد، که اقدامات ننس یو مخالفان نژادپرسهت زیسهتاقتدار

د ونو ییگراتیننسهه دگاه،ید  یطشق ا  دهندیقرار م یمشههابه مورد بررسهه یشههکلبه

 ریمحافظت تعش ازمندینو  جاناتیه ریتأثو تحت یعاطف یعنوان مونودبه زن رایدارد ز

و قادر به  یقو یذهن ی، دارا«خونسرد»و  یعقلان یمونود مردکه  یدر حال شهود،یم

از  یریتعش جادیخود، ا ینوبهبه ،ینژادپرست یشهیر از خود ساخته شده است  تیحنا

در مقابل ملل  یعنوان بدوبه شدهریتحق و مذاهبِ مردمعنوان مثا  است، به یگرید

    یبرتر غرب

 یانهاردادن دوگانهنشههان یمعنااز قدرت به انهپرسههتگونهضههدنقد  بودنِکا یراد

 یلطهس یبرا یعنوان ابزاربه یانهاردوگانه  یا طرح ،پرستیگونه یدئولوژیمستقر در ا

ارزه با به مش نسشت شتریب تیاهن عنوانتحت یدئولوژیا کی هیو رد مشارزه عل یاسیسه
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با هنان  سههتیاتونوم انپرسههتگونهضههد ل،یدل  یبه هن اسههت  هرید یهایدئولوژیا

 یهامسیمکان ریو سا یزیسهتگراهنجنس ،ینژادپرسهت ،ییگراتیکه با ننسه یاعتقاد

 کنند،یاسههت مخالفت م ییبورژوا ییرها یکه ناقض هر نوه وعده تیمحروم یِانتناع

 - تمس یکپارچگی کردیاست که رو لیدل  یبه هن هستند  واناتیمخالف استثنار ح

 املک ییرها ای( یدگیتن)درهم یتینترساکننالیاعنوان آن به یکه در شهکل فعل

(total liberation) محشو  است  اریها بسآن  یدر ب -شود یشناخته م 

 حی ح زیستاقتدار پرستیگونهاز مشاهدات ضد یاریبس ،یلیتحل  هرفاً یاز ننشه

 رف از گفتنان مسل  در مورد رواب   یفاتیها تو است که آن  یمشهکل ا هسهتند 

 که یدر مورد ا یحیتوض چیهیدهند، بیاشهکا  ستم ارائه م ریو سها وانیح -انسهان 

ب غال گونه یمورد نقد ا شکل است، و چرا گفتنانِ  یبه ا وانیح -انسان  یچرا رابطه

 اریانهدوگانه سرشت تواندمی سهتیزاقتدار -پسهاسهاختارگرا  پرسهتیگونهضهد اسهت 

 هچهون کهرا  ای  یعنی کند، آشکار بورژوازی ایدئولوژی در را حیوان و انسهان یدرباره

 اضههرح شههوندمی برده نام که هاییگفتنان در تفکر از ایدئولوژیک شههکل یک عنوانبه

 توضههیحی هیچ  کند تعیی  را ایدئولوژی ای  عنلکرد یا منشههأ تواندننی اما اسههت؛

 ایجاد را حیوان و انسااان ایدئولوژیک انهاریدوگانه چیزیچه دقیقاً کهای  درمورد

 انپرسههتگونهضههد که زمان هر  دهدننی ارائه اسههت، آن یواسههطه چیزیچه و کرده

 لیل،د ای  به  شودمی مغشهو  هاآن تحلیل کنند،می اشهاره نکته ای  به سهتیزاقتدار

 اقیب آلیستیایده هنه، از بی  و،  وری کاملاً نهایت در پدیدارشهناسهانه، نریانی ای 

 رویکرد: ای  بر علاوه  انهاردمی تاریخ موتور را( غل )  هههرف تفکرِ زیرا مهانهد،می

 پیدای  و سهتم مختلف انواه بی  کیفی متقابل ارتشان یمسهئله ،ساتم یکپارچگی

  فق نریان ای  نهایت، در  گیردمی اشتشاه هاآن هنجاری - سیاسی ارزیابی با را هاآن

 فتنانگ از پرستیگونه روای از :است تفسهیر( گویانههنان) تولوژیکات الهوهای به قادر

 عنوانبه  هستند تابو عندتاً تاریخی ماتریالیستی هاینظریه  شودمی ناشی گرایانهگونه

 ولوژیایدئ و تولید بورژوایی رواب  بی  کارکردی و درونی هنشسههتهی یمسههئله مثا ،

 اییوهش عنوانبه داریسرمایه آیا که شودمی گرفته اشتشاه مسئله ای  با نژادپرسهتانه،
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  برعکس یا - است بدتر تریمهم یمسهئله یا نژادپرسهتی از هنجاری لحاظبه سهتم از

  شودمی رد آن تحلیلوتجزیه برای تلا  حاضر حا  در بنابرای ،

 

6 
 روایت مه و ،پرستیگونهضهد اخلاقی یفلسهفه هم: که بپذیریم توانیممی بنابرای 

 توضیح هیچ لیشرا  حقوقی نقد هنچنی  و ستیز،اقتدار پرستیگونهضد آن، تررادیکا 

 هاآن  دهدننی ارائه آن ایدئولوژیکی کتنان و حیوانات از کشهههیبهره برای مفیدی

 سانیهن دهند، شرح تفصیلبه را حقوقی هنجارهای و پرستیگونه ایدئولوژی توانندمی

 نندک تعیی  یافتهساختار مشابهِ هنجارهای و هاایدئولوژی سایر با را هاآن اشهتراکات و

 ونود با  کنند برنسههته قوانی  و هاایدئولوژی ای  در را درونی تناقضههات هنچنی  و

 یا حیوانات مورد در ایدئولوژیک تفکر چهونه که بهویند ما به توانندننی هاآن ،ای 

 داریسهههرمایه ینامعه در چرا و آمد پدید نهان در دارایی عنوانبه هاآن نایهاه

 ا ح در که را ایفناورانه ههنعتی و  کاملاً شههکل دقیقاً حیوانات از کشههیبهره بورژوایی

 نفعبه چرا، که کنندننی کنک ما به هاآن: خلا ههه طوربه  گرفت خودبه  دارد حاضههر

 قرار کشههیبهره مورد داریسههرمایه ینامعه در حیوانات چهونه دقیقاً و کسههیچه

    گیرندمی

 سههه هر :دارد دنشا به سههیاسههی عنل برای فوری عواقب نظری کنشودهای چنی 

 ساج،ا ای  بر  دارند سروکار انهترسپگونه اسهتدلا  درونی عنلکرد با منحصهراً رویکرد

 - اسهت انهپرسهتگونه درک و فهم یها نتیجهاز نظر آن حیوانات از کشههیبهره نوه هر

 یدرنه در نیز، شودمی انجام حیوانات رهایی منظوربه که سیاسی عنلکرد هاآن برای

 دوستان، یحلقه  است حقوقی هنجارهای و اخلاقی رفتار مناسب، تفکر یمسهئله او 

 یفتهگ طشق - آن گرانلابی و حیوانات آزمای  لابراتوار گوشت، یکنندهتولید قصا ،

 کنار حیوانات رهایی برای را خود یانهپرسهههتگونه تفکر باید هنهی مدارج، هاآن

 انتناعی آگاهی به مربون ایمسههئله چیز هر از بی  اینجا در انتناعی عنل  بهذارند

 و حیوانات از کشههیبهره  اسههت آن ینداگانه افراد تنام هایآگاهی مجنوه که اسههت

 یئلهمس حالت بهتری  در و شناختی،معرفت ،فلسفی یمسئله یک به حیوانات رهایی
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 انپرستهگونضد و حقوق پردازاننظریه اخلاقی، فیلسوفان  یابدمی تقلیل نظری حقوقی

 دسههو حیوانات از کشههیبهره از که کسههانی که دهندمی توضههیح واقعاً نه سههتیزاقتدار

 ای  لدلی نه و دارند کشیبهره ای  فعلی اشکا  ماندگاری به شهدیدی یعلاقه برندمی

  دهندمی توضیح را علاقه
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در   کندنق  خود را ایفا می سهههمیاسهههت که مارکسههه ییهنان نا قاًیدق نجایا

و  عتیطش ینهیرا، در زم یو آگاه ونود یمارکس و انهلس رابطه ،هیاول یهانوشهههته

  یمارکس و انهلس ا  دهندیمورد بحث قرار م واناتیها و حانسههان  ینامعه و هنچن

 یخیاز نظر تار یاز شناخت و آگاه یکه چهونه اشکا  خا کنند یپرس  را مطرح م

 میانجیموضههوه عنصههر  هر،یبه عشارت د - نامعه ارتشان دارد یدهسههازمان یبا نحوه

در  یکار انتناع قیها از طرها آشکارا ساده بود: انسانپاسهخ آن  یو آگاه یهسهت  یب

و  خود یخود، آگاه یونود ماد قیمربوطه، از طر یخیتار یدیمنهاسهههشات خاص تول

کار   یا کنند یم دیتول ،کند رییتغ دیتواند و بایم یآگاه  یکه ارا  یطیشرا  یهنچن

و هم عنلکرد  عتیکه هم طش -از قشل مونود   ِیفعا  شهههرا رییتغ -اسهههت  یانتناع

  یاز ا کند یم جادیدرک هر دو ا یرا برا نهیحا  زم  یدهد و در عینامعه را شکل م

  یب یفرضههه یانهاردوگانه یزیچکه چه مینیبش دی: بانهدیگویرو، مهارکس و انهلس م

عنوان در آن به یزیچکنهد، چهیم جهادیرا ا عهتینهامعهه و طش  یب ،یونود و آگهاه

را  عتیها، نامعه و طشانسهههان  یب یدرون یرابطه یزیچگذارد، چهیم ریواسهههطه تأث

  ،یبنابرا خود  یخیاست در شکل خاص تار یکار انتناع زیچ  یو ا -دهد یم لیتشک

در ذه   یسههادگبه هرید یاز سههو عتیو طش واناتیسههو و ح کینامعه از   یتضههاد ب

 کار یاز سازمانده یخیخاص تار شکل کیعنوان به یدارهیسرما شود:ینن جادیمردم ا

 ،یدارهیسهههرما دیتول ندیدر فرآ کند:یم جهادیتنهاقض را دائنهاً از نو ا  یا ،یانتنهاع

 لیتشد یکشهههبهره ی هههرف برا منشعِ کیکلنه به  یواقع یمعنابه عتیو طش واناتیح

 شوند یم
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 مسههیالیماتر مشتنی بر روشههی عتیانسههان، نامعه و طش  یرابطه ب ی ازدرک چنی 

را اساج  یانتناع یهسهت رایاسهت، ز یساتیالیماتر دگاهید کی  یا اسهت  یخیتار

 رییتغ رقابلیرا ثابت و غ یهست رایاسهت، ز یخیتارآن  سهمِیالیو ماتر داند؛یم یآگاه

توسههه  خود  یطور انتناعکند که بهیدرک م یعنوان ونودرا به دانهد بلکه آنینن

 ونود دارد که مارکس و انهلس زین یخیرتاریغ سمیالیماتر کی شود یم دیها تولانسان

ساده  یطرح یمعنابه یونود و آگاه انیارتشان م آن مشرا ساختند شدت از خود را به

کند: یم دیطور که انهلس تأکهنان سهههت،ی( نینسهههتی)دترم ینشر یرابطه کیهاز 

 یمشارزه یاسیاشکا  س - ییاساج است، اما عوامل مختلف روبنا یاقتصاد تیوضهع»

از  حاکم پس یشده توس  طشقه میتنظ یقانون اسهاس یعنیآن،  یامدهایو پ یطشقات

ه  در ذ یمشارزات واقع  یاشههکا  قانون و بازتا  تنام ا ره،یو غ روزمندانه،ینشرد پ کی

 یهادگاهید ،یو حقوق یفلسههف ،یاسههیسهه یهاهینظر یعنیدر آن،  کنندگانشههارکتم

در روند  زیعوامل ن  یتنام ا -ی نزم یهاستمیو گسهتر  موارد مشهابه به س یمذهش

 یادیها را تا حد زاز موارد شکل آن یاریاسهت، که در بسه رگذاریتأث یخیمشارزات تار

( …) انیپایاز اتفاقات ب یانشوه انیعوامل و در م  یدر تعامل تنام ا کنهد یم  ییتع

 «کند یمطرح م امری ناگزیرعنوان خود را به یروند اقتصاد تنهای در که است

 

8 
 الغاو  میداده و مورد نقد قرار ده حیرا توضههه واناتیاز ح یکشهههبهره میاگر بخواه

 سههمیالیبه ابزار ماتر دیبا م،یآن برخورد کن تیمشهروع یفق  با الهوها که ینه ا م،یکن

    میاتکا کن یخیتار

 یدئولوژیاکههار،   یا یمتون خود برا  یتراز مهم یکیمههارکس و انهلس در 

 یرونیو ب یدرون عتیگام با سرکو  طشبهدهند که چهونه بشهر گامیم نشهان ،یآلمان

آن را آموختند و  ادیو انق عتیها استفاده از طشرا ادامه دادند، چهونه آن عتیکار با طش

  یبر اسهههاج ا کردند  جادیو نامعه را ا عتیطش  یهها تفاوت بچهونهه خود انسهههان

خود از  یدرون عتیطش و یخارن عتیتسل  بر طش یریادگیها با انسهان ،لیتحلوهیتجز

ها کنند که انسهههانیم دیمارکس و انهلس تأک کردند  یو اهل دیکار، خود را تول قیطر
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کار  قیحا ، از طر  یبا ا خواهند ماند  یبهاق زین  یو چن -انهد بوده وانیدر ا هههل ح

 -ی تکامل انتناع قیو از طر عیو توز دیتول یانتناع یتوسهههعهه قیاز طر ،یانتنهاع

س قو  مارکبه کردند  دایپ ی از نظر درنهتفاوت واناتیح ریها با ساخود، انسان یخیتار

که دوسهههت  یهرید زیهر چ ایمذهب  ،یآگاه قیتوان از طریانسهههان را م»و انهلس: 

 یتشیمع لیوسا دیمحض شروه به تولها خودشان بهآن داد  صیتشخ واناتیاز ح دیدار

 یکیزیکه مشهههرون به سهههازمان ف یاکنند، مرحلهیم زیمتنا واناتیاز حخود، خود را 

ود خ یماد یزندگ میمستقریطور غخود به شتیمع لیوسا دیها با تولانسهان ها بود آن

 ییتوانا»که  کردیحا ، به ذه  مارکس و انهلس خطور نن  یدر ع «کنند یم دیرا تول

  «قرار دهند دیرا مورد ترد با طرح قشلیشده و یزیربرنامه یروشعنل به یبرا واناتیح

امها تنهام اقدامات » سهههد،ینویم عاتیطب کیاالکتیادطور کهه انهلس در هنهان

 یها را بر روآن یهرگز نتوانسههته اسههت مهر اراده واناتیح یهنه یشههدهیزیربرنامه

 یعیطش یازهاین دیکه با عت،یها، مونودات طشرو انسهههان یااز «بههذارد  یبهاق  یزم

 ندارند بلکه از یتفاوت نوع واناتیرا برآورده کنند، با ح رهیو غ یدنیمهانند غذا، آشهههام

 - یاسیسه یِعنل انتناع یجهیاختلاف در درنه نت  ینظر درنه متفاوت هسهتند و ا

 ها است خود آن یاقتصاد
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 یتکامل ریو س خیتار حیتوضه یرا برا یدیمف کردیرو یخیتار سهمیالیماتر  ،یبنابرا

از تندن هستند که در آن  یندیها حا ل فراآن کند:یفراهم م وانیح -رواب  انسان 

 واناتیتفاوت با ح مونب آن،بهندا شهههده و  عتیاز طش یهها بها کهار انتناعانسهههان

ا، گرختارساپسا پرستیگونه، برخلاف ضدعنوان مثا به اند کرده جادیرا خود ا یانسانریغ

 فیو را ت واناتیها و حانسان  یب یانهاردوگانه قادر استتنها نه یخیتار سهمیالیماتر

 عنوانرا به یتواند کار انتناعیم  ،یعلاوه بر ا  دهدیم زین حیکنهد بلکه آن را توضههه

 دیدائناً در عنل بازتول یانهاردوگانه  یآن ا قیکند که از طر ییشهههناسههها یعنصهههر

 هههرفاً  واناتیاز ح کیدئولوژیا یهاکه برداشهههت افتیتوان دریرو م  یاز ا شهههود یم

ر هسههتند د یماد یواقع ادیبن کی یبلکه تا آنجا که دارا سههتندین لیتخ یهاسههاخته
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اج اسهه واناتیدر مورد ح انهپرسههتگونهتفکر  ب،یترت  یبه ا هم هسههتند  یقیواقع حق

به قلب  یزیمارکو مائور آن است  کیدئولوژیبلکه بازتا  ا ست،ین واناتیاز ح یکشبهره

 م،یدانیم هیها را فروماآن رایز میکنینن یکشبهره واناتیما از ح»برد:  یموضوه پ  یا

 زیامر ن  یاما از ا  «میکنیم یکشههها بهرهاز آن رایز میدانیم هیرا فروما واناتیبلکه ح

 هافتیرابطه در آن سازمان   یرا که ا یخیاشهکا  خاص تار دیشهود که ما بایم جهینت

ونود ندارد که روند  عام یِکار انتناع چیگذشههته، ه ها یاز ا  میاسههت، مشههخص کن

سهههاختار  خاصِ یهادر شهههکل یفق  کار انتناع شههههیبشرد، بلکه هن  یتندن را پ

 ونود دارد  یخیتار
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که  سههتین یدارهیسههرما یکنون ینامعه یاقتصههاد -ی اسههیفق  رواب  سهه  یا

بلکه  شوند،یروبرو م هریکدیبا  آمیزخصومت یشهکلآورد که بهیرا به ونود م یطشقات

ها از منافع مخالف آن یطشقات، که ناشهه  یتضههاد ب  چنی  بوده اسههت زین یرواب  قشل

 تسیکمون فستیماناساج، در   یبر ا مانده اسهت  یباق خیاسهت، تا امروز موتور تار

 «است  یمشارزات طشقات خیتار ،یتاکنون تنام نوامعِ خیتار»آمده است: 

 یکار انتناع یمعا ههر، سههازمانده یدارهیسههرما - ییبورژوا یطشقات یدر نامعه

 -بازار  قیکار از طر یروین یسازمانده اسهتوار اسهت: یانتناع یاسهاسهاً بر دو رابطه

با  دیداران در روند تولهی: کارگران و سههرمایو رواب  طشقات -کالا اسههت  کیکار  یروین

صو  ح یلازم برا یهیسرما ای) دیداران  احب ابزار تولهیسرما شوند یروبرو م هریکدی

 یداریکار را خر یرویکار، موضهههوعات کار و ن یها ابزارهاآن  یآن( هسهههتنهد، بنابرا

فرو  ندارند  ینز آن برا یهرید زیکه چ یکنند )مورد آخر توسهه  کارگران مزدیم

محصو  دوباره شکل کالا را  کنند یمستقر م دیها را در روند تول( و آنشودیعرضهه م

سههود، که   یحا ، ا  یبا ا شههود یکسههب سههود فروخته م یکه برا ردیگیبه خود م

با  تنها افتد یننفرواز آسنان  ناًی، عاست یدارهیسهرما دیو هدف تول لیانشاشهت آن دل

معاد  دستنزد  یکه ارزشه یاها فراتر از نقطهآن :دیآیدسهت مه اسهتثنار کارگران ب

در  کنند که نهیم دیتول یها مازادآن بیترت  ی  به اکنندیانهد کار مکرده دیهخود تول
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مارکس در نلد سهههوم کتا   اسهههت  دارانهیسهههرما اریها بلکه در اختخود آن اریاخت

در مقابل کل طشقه  یواقع فراماسون ینامعه کی»داران هیسرما سهدینویم هیسارما

 کنند یبنا م« کارگر

هم اسههتثنارگر ونود دارد و  یدارهیسههرما یدر نامعه نکهیبا تونه به ا  ،یبنابرا

در   کندیم یکشبهره واناتیکه از ح ستیانسهان ن یگونه کلِ  یشهده، اهم اسهتثنار

منافع و تحت دنشا  به زیقشل از هر چ یو کارگران مزد واناتیاز ح یکشهههعوض، بهره

از  یکشههو بهره واناتیاز ح یکشههالشته، بهره  ردیگیحاکم  ههورت م یطشقه تیهدا

که  لیدل  یلزومهاً فق  به ا یمتفهاوت هسهههتنهد و دوم یفیاز نظر ک یکهارگران مزد

ند  کایجاد ننیها با آن یهنشسته شوندیواقع م یکشهمورد سهتم و بهره زین واناتیح

 یدارهیسرما دیاما مناسهشات تول کشهند یرا م واناتیها حدر کشهتارگاهحتی کارگران 

حاکم و  یطشقه  یب  یکارگر، بلکه هنچن یو طشقه دارانهیسرما  یتضهاد بتنها به نه

 یعت ن یافتهیسازمان یکشمورد او  بهره دارد  یبسهته واناتیح  یو هنچن عتیطش

طور که  اساج، هنان  یبر ا  بردیاز آن م هنهفتیو سود  دهدیرا انجام م واناتیاز ح

و  و پ یخصو  تیمالک یکه تحت سلطه عتیتصهور از طش  یا» سهد،ینویمارکس م

الشته شههامل   یا «اسههت  عتیطش یو خوارکردن عنل یواقع ریتحق شههود،یحا ههل م

 واناتیتنها کارگران بلکه حپرس  که چرا نه  یپاسخ به ا یبرا شهود یم زین واناتیح

در  ینیمع یفیبا فرض تفاوت ک - رندیگیمورد اسهتثنار قرار م یدارهیتحت سهرما زین

ار ک یشکل سازمانده  یدر ا واناتیکه ح یو کارکرد تیموقع دیبا -انجام آن  یوهیش

را مورد  وانیخاص استثنار ح یانهدارهیرو شکل سرما یاو از کنندیکسب م یانتناع

 قرار داد  یبررس

 

11 
 یعنوان مشههخصهههبه یدارهیسههرما یکه برا یبلافا ههله در رواب  انتناع واناتیح

و فرو   دیرا در بازار خر یزیچچیها هآن -کنند یافراد فعها  اسهههت، شهههرکهت نن

کار خود را در  یرویها نآن یوقت فروشهههند:یکهار خود را نننیروی  یکننهد، حتینن

اسهههاج،   یبر ا  کنندینن افتیدر یآن مزد یدر ازا کنندیمصهههرف م دیتول ندیفرآ
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از  یکشبهره  ستندیکارگر ن یاز طشقه یکنند و بخشینن دیتول یارز  اضاف واناتیح

 مطابقت دارد: کندیم فیتو ههه عتیاز طش یکشهههعنوان بهرهها با آنچه مارکس بهآن

 دارانهیدارند، سرما اریکه در اخت یو قدرت اقتصهاد ییبورژوا تیمونب حقوق مالکبه

ی نظریه یدر معنا یکشههبهره  یا برند یسههود م عتیو طش واناتیمخر  با ح رفتاراز 

ارز   دیحا  مارکس مفهوم اسهههتثنار را به تول  یبا ا  سهههتین ارز  مشتنی بر کهار

ه ک زیکه بردگان ن ردیگینن جهیو او مطنئناً از مشههاهدات نت کند یمحدود نن یاضههاف

   رندیگیکنند مورد استثنار قرار ننینن دیتول یارز  اضاف

ند مان قاًیمقاومت کنند، دق افتهی ههورت سههازمانتوانند بهینن واناتیاز آنجا که ح

ابزار کار )مانند  یعنی هان،یرا در دسهههترجِ دِیهعنوان ابزار تولبهه یعیمواد طش ریسههها

( و موضوعات کار )چرم، گوشت رهیگوشت و غ ر،یتخم مرغ، ش دیتول یبرا ییها یماش

 اغلب موارد یکارگران مزد  رندیگیاسههتفاده قرار م رد( مورهیو غ شههتریب یفرآور یبرا

 یارز  اضاف دیتول ه،یها تحت کنتر  سرماآن دهند یرا در عنل انجام م زیآمخشونت

و  یشههکافانجام زنده  یشههامل کشههت  و دوشهه  و هنچن واناتیرا که در  ههنعت ح

 دیتول واناتیکه توسههه  ح یمحصهههولات کنند یم یاسهههت، عنل لیقش  یاز ا یموارد

ر قرا یمورد پرداز  بعد ی، توس  کارگران مزدخودشان آن کالاها هستند ایشوند یم

ه تنها بسهههود نه دیرو تول یااز شهههوند یعنوان کالا فروخته مبه تیو در نها رندیگیم

 عتیطور خاص و طشبه واناتیازح یکشهههبلکه به بهره ،یاز کارگران مزد یکشهههبهره

ز ا یکشههمنظور به حداکثر رسههاندن سههود حا ههل از بهرهبه دارد  یبسههته یطور کلبه

کل شهه  یبه مؤثرتر دیتول ندیرا در فرآ واناتیدر تلاشههند تا ح دارانهیسههرما وانات،یح

 شان،یهایژگیها از واست: نداکردن آن یمعن  یبه ا  یمؤثر هنچن منک  ادغام کنند 

 ها در احساج رنج آن تیاز ننله قابل

 

12 
 یسهههتیالیماتر پرسهههتیگونهضهههد کیکه تنها  دیآیبر م  یموارد چن  یاز تنام ا

 یاسههت، که با بررسهه وانیح -نامع رواب  انسههان  لیو تحل حیقادر به توضهه یخیتار

سههو و  کیاز  هیسههرما  یو سههلطه ب یاسههتثنارعنوان رواب  تر، امروز خود را بهقیدق
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 پرسهههتیگونهضهههد کی دهد یم شهههانن هرید یاز سهههو عتیو طش واناتیح ا،یپرولتار

 یطشقات یو نقد نامعه لیتحل یرا برا یدیند یاندازهاچشههم یخیتار یسههتیالیماتر

 ریذپبیدر آن آس یدارهیکه نظم سرما کندیم ییرا شناسا ییهاو حوزه جادیا ییبورژوا

    ردیهدف قرار گ دیاز استثنار با واناتیح ییرها یاست و برا

کار طور خودبه واناتیگرفت که ح جهینت توانینن یاسیدر واقع، از نقد اقتصهاد س

حا ، مشارزه با   یبا ا شههوند یآزاد م یسههتیکنون ای یسههتیالیسههوسهه ینامعه کیدر 

است که مردم   یا یلازم برا یهاشرن یاز آن از پ تیو سلب مالک هیسرما تیحاکن

  کرد! میرا آزاد خواه واناتی: ما حرندیبه میتصن یطور ننعبتوانند به

بر  حاکم یباشهههد و هنراه آن کنتر  طشقه داریپا هیسهههرما یکه رابطه یتا زمان

 زیچو هنه عتیطش هی، سرماادامه یابد شود و انتخا  ابزار آنیم دیچه تولآن یچهونه

 ایتواند خود را از آن رها یفرد نن قیطر  یدههد که از ایقرار م ییزارا در رونهد ارز 

  کند یستادگیدر برابر آن ا
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ذشته از گ  ستین یدیند زیآنچه تاکنون گفته شد چ شتریب ها،ستیمارکسه یبرا

 یهالیتحل یا ل راهننا ،یاسیاز اقتصاد س یو نقد مارکس یخیتار سهمیالیماتر ها یا

 و انداختهخود را بالا  یهاتوانند شانهیها مآن  یبنابرا هاست آن یاسیو سه یاقتصهاد

 را اتیاکنون توسهههل به اخلاق د،یب متونه شهههد: خندیبهو واناتیح خواهانیبه آزاد

مر ا  یا یبرا یخوب لیها دلاو آن  دیرا آغاز کن یدارهیسرما هیمتوقف و با ما مشارزه عل

 خواهند داشت!

، اسههت یند یخیتار سههمیالیدر مورد ماتر ی: اگر کسههمیکنیحا ، ما فکر م  یبا ا

تر از هنه، مهم دارند  یخ مشههترکیتنها تارنه واناتیها و حاعتراف کند که انسههان دیبا

؟باشد پرستیگونهضد دیبا سمیچرا مارکس  



 ی مارکسیسم و رهایی حیواناتتز درباره 81 21 

ها سود دارند که از آن یکسانی، دشن  سهتم و اسهتثنارشهدهتحت واناتِیطشقات و ح

 - زیها را نکه ظلم و سههتم بر آن یدر حال ،ها اسههتبرد و مسههئو  اسههتثنار آنیم

 دیبا هاستیمارکسه  ،یعلاوه بر ا حاکم  ی: طشقهدهدیسهازمان م -اشهکا  مختلف به

 یوانیح دیتول یکنون زانیم ،یکیو اکولوژ یمخر  انتناع راتیتأث لیدلبهداننهد که به

  شودیم یانتناع شرفتیاست و مانع پ یرمنطقیغ واقعاً
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دهد که در مورد یانازه را نن  یمولد تنها به ما ا یروهاین یتوسههعه یسههطح فعل

ه و موضو میشهیندیاعنا  شهده ب واناتیبر ح یانتناع یشهکلکه به یفصهل رنجوحل

کرب   یگذرا به ردپا ینهاه  میمطرح کن ییرهها یهها را در مشهارزه براگنجهانهدن آن

اذ اتخ یضرورت فور ،یعیآن از منابع طش یهیرویمصرف ب ایاز  هنعت گوشت  یناشه

ناقض ت کند یبرنسته م زیرا ن واناتیبا ح یدر تعاملات انتناع یستیمارکسه یموضهع

 یهاگونه یاسههت که ا ههل بقا دهیرسه یاسههیامروز به مق عتیو طش یدارهیسهرما  یب

 یهتوندر آن سهههم قابل ی ههنعت یوانیح دیکه تول یزیچ - کندیم دیرا تهد یانسههان

  دارد 

اسهههت، بلکه  یرضهههروریغ ینیتنهها از نظر عنهه وانهاتیاز ح یکشهههامروزه، بهره

 یحد و روزافزون منابعاز یباعث مصرف ب  یا اسهت  شهرفتیو سهد راه پ یمنطقریغ

 دیشههوند نز در تولیاسهتفاده نن یاهداف معنادار یشههود که برایم ایمانند آ  و سهو

از  یناش یطیمحستیز یهابیآس  یمنطق عیتوز چیمرغ، بدون هو تخم ریگوشهت، ش

 یآ  در حا  حاضر تا حد یآلودگ ای یمحصولکشت تک ،یباران یهاننهل یپاکسهاز

را شههت گو دیتول تواندیهرکس معتقد باشههد که م  ،یبنابرا اند برگشههت شههدهقابلریغ

صور منتقل کند، گرفتار ت یسهتیالیکار سهوسهوسهاز کیآن را به  یحت ای نادیده بهیرد

 هیسرما یلاب یهااسهت که گروه ییمواد غذا ی هنعت دیاز تول کیلوحانه و رمانتسهاده

ر از نظ داریپا یدی هههنعت غذا و گوشهههت به تول لیدر مقهابهل، تشد کننهد یم غیتشل

نا به یستیالیسوس یخواسته کی ،یانتناع یشدهیزیروگ  و برنامه ،یطیمحستیز

   خواهد بود 
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 یتندن بشر خیدر تار یسهم مهن واناتیمشههور اسهت که اسهتفاده و مصهرف ح

تنها مولد امروز نه یروهایکند: نی، حکم بر تهداوم آن تا به امروز نن یا ونود بها دارد 

 دیمجدد مناسشات تول یبلکه بازساز سهازند،یم ریپذرا امکان واناتیبا رنج ح یهندرد

مقاله   یحاضر در ا یهاطور که تز و هنان کنند یم یاساج منک  و ضرور  یرا بر ا

   کار ندارند   یعدم انجام ا یبرا یمنطق لیدل چیه هاستیمارکس کند،یاثشات م

 ریپذمکانرا ا یخیتکامل تار شرفتهیپ یِدارهیسرما یفناور لیکه پتانس تیواقع  یا

 زیرده را نگست بیامکان تخر لیپتانس  یرا پنهان سازد که ا تیواقع  یا دیکند، نشایم

و  انهارینادیده ،یءوارگیحا  شههه  یو در ع ییشهههامل امکان رها  یا کند:یفراهم م

مخر   یروهاینه ن هریمولد مدرن بخواهند د یروهایاگر ن اسههت  یکامل زندگ ینابود

دارند  متقابل یامر علاقه  یکه در ا یو رفاه باشههند، کسههان شههرفتیپ یبرا یبلکه ابزار

دهند،  رییرا تغ یمناسهههشات انتناع دیها باآن خود را متحهد کننهد  یروههاین دیهبها

رای باز افراد، بلکه در عوض  یمنافع معدود یمولد نه برا یروهاین هریکه د یشهههکلبه

: مییگویاسهههت که م لیدل  یبه هن و اعنا  شهههوند  افتهیهمنهافع عنوم توسهههعهه 

عاً و واق یانقلاب یپروژه کی یدر مشارزه برا دیبا واناتیح خواهانیو آزاد هاستیمارکس

 متحد شوند  - عتیو طش واناتیها، حانسان ییرها -متندنانه 
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ه معتقدند که ن یخیتار یهاسههتیالیماتر خ،یاز تار یسههتیآلدهیبرخلاف تصههورات ا

  یبر ا یمشارزه مشتن  یا بشهههر هسهههتند  خیموتور تار یبلکه مشارزات طشقاتها، دهیها

با  در تضههاد ریناپذیطور آشههتمنافع طشقات که به یاسههت که در نوامع طشقات تیواقع

تواند  ههرفاً پنهان یخصههومت م  یا - شههودیهرگز سههازگار نن رندیگیقرار م هریکدی

قانون  است،سیمذهب،  ک،یدئولوژیا یهاسمیبه عشارت بهتر، با استفاده از مکان ایشود، 

در  امر  یاز ا نانیاطن یبرا تا حد امکانحاکم  یطشقه و موارد مشهابه سرکو  گردد 

 غالب  یهادهیعنوان اخود به یهادهیا لی، مثلاً با تحنتلا  است
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و  دیهتول نهدیدر فرآ یو کههارگران مزد وانهاتیح یطور کهه در کهارکردهها هنهان

 یدر مشارزه با طشقه واناتیونود دارد، نق  ح یفیک یهاهها تفاوتاز آن یکشهههبهره

دفاه از خود  یبرا توانندیم یکارگران مزد متفاوت اسههت  یبا کارگران مزد زیحاکم ن

 ینامعه کیدر مورد  ایو  یزیراعتصههابات و تظاهرات برنامه یکنند، برا یدهسههازمان

 یانتناع  یشرا توانندیها مآن وانات،یدر تضهاد با ح ز،یاز هر چ  یب آزاد فکر کنند 

 هجیو در نتکرده  لیتحلوهیاند، تجزسهههلطه و اسهههتثنار قرار گرفتهآن تحت دررا که 

 یطشقه ل،یدل  یبه هن خود انجام دهند  ییرها یدهسازمان یبرا یاقدامات مشهخص

توانند موضههوعات یفق  م واناتیخود باشههد  در مقابل، ح یعامل آزاد تواندیکارگر م

 باشند  ییرها

 تفاوت  یمعنولاً ا یسنت یهاستیشهود، مارکسهیم واناتیح ییبحث از رها یوقت

 چیکه ه کنندیها اسههتدلا  منآ  کشههندپی  می واناتیو ح یکارگران مزد انیرا م

 کیستناتیسه یانتناع لیتحل کیتواند از ینن واناتیح ییرها یبرا یخیضهرورت تار

 ییرسهد، اسهاسههاً رهایآن م ینوبت به انرا یدرسهت اسهت: وقت  یا اسهتنشان شهود 

بلافا له از  توانیضرورت آن را نن -است  یاقتصاد -ی اسهیموضهوه سه کی واناتیح

تفاوت  یمزد یداربا مورد لغو بردهوضههعیت  با ای  حا  بدسههت آورد  هیسههرما لیتحل

را   ییاز پا افتهیسازمان یطشقات یمشارزه ،یخیضرورت تار کیعنوان به ندارد  یچندان

 یموضوه که مشارزه  یفهم انه از گرفت و  جهینت هیرواب  سهرما لیتوان از تحلیمه ن

ر  خواهد داد که  ی هههورت امر تنها در  یا اسهههت  خیتار یمحرکه یروین یطشقهات

  رندیآن به یبه انرا میتصن یاسیاز نظر س یکارگران مزد

ا هآن  کنندینن لیرا تحل دیمدرن تول یوهیشهه  ههرفاً یانقلاب یهاسههتیمارکسهه

 ات،یبر اساج تجرب هیخود به سرما ادیمقابله با انق یرا برا یاسهیسه میتصهن  یهنچن

 – سهههدینویمارکس م طور کهو آن - یدارهیخود از اسهههتثنار سهههرما یها، آگاهرنج

امعه از ن یشکل بالاتر یواقع یهیپا تواندیم ییتنهاکه به یماد  یشرا»شان از دان 

 لیکه در آن رشههد کامل و آزاد هر فرد ا ههل حاکم را تشههک یارا شههکل دهد، نامعه

    کنندیاتخاذ م« خواهد داد

 یکشهههبه رنج و بهره دادنانیپا ی)در تنام موارد( برا ییرهها ردیهرکس کهه بپهذ

که برای آن  – کیدئولوژیا لیدل کیاز  ریغ -ندارد  یلیاسههت، دل یضههرور یانتناع
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 عنوان رواب به هیرواب  سههرما لیتحلوهیتجز شههوند  یتلا  مسههتثن  یاز ا واناتیح

 یدارهیسود سرما دیکه تول دهدیامروز نشان م یاسهتثنار و سلطه در نامعه یمرکز

 واناتیز حا یکشبر بهره  یبلکه هنچن ست،ین یبر استثنار کارگران مزد ی رفاً مشتن

عه و نام  یکه در آن تعامل ب ،یدارهیسرما دیتول ( استوار است یطور کلبه عتی)و طش

 یزمان منابع ا لاسهت، هم افتهیمنظور به حداکثر رسهاندن سهود سهازمان به عتیطش

 ریذناپساز  یامشارزه  یبنابرا )مارکس( « کارگرخاک و »برد: یم  یتنام ثروت را از ب

 د باش عتیو طش واناتیح ییرها یشامل مشارزه برا دیرابطه با  یبردن ا  یاز ب یبرا
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ندارد  ونود یلیدل چیبجنهد، ه ییرها یگرفت برا میتصههن یکسهه یوقت  ،یبنابرا

 واناتیحا  ح  یدر ع ،یدادن به رنج انتناعخاتنه یبرا ریاتخاذ تنام تداب رغمیکه عل

 زین مسیدر کنون یحت  یا هاستیمارکس یبرخ یهدف کنار بهذارد )به گفته  یرا از ا

و  یاز کارگران مزد یکشدر بهره یفیک یهاتنام تفاوت رغمیدر واقع، عل ونود دارد( 

 -را دارند  رنجاحسههاج  تیقابل کسههانیطور به واناتیها و هم ح: هم انسههانواناتیح

  یواضههح و مطلق ب زیتنا جادیا  ردیطور مداوم اشههکا  مختلف به خود بهاگر به یحت

کاذ  خواهد  یمتناقض و محصههو  آگاه یدرک ت،یقابل  یدر مورد ا وانیانسههان و ح

 یخیتار -ی انتناع یشهههکلرغم اختلافات مربون به درنه که بهیکهه عل یزیبود، چ

  مانده است  یها باقچنان ونه مشترک آنهن افته،یتوسعه 

، تنام بحث مربون به رنج نکهیبا گفت  ا ستیمارکسه یاز رفقا یاریبسه ا،ینجدر ا

 یدارهیسرماضد استیو اسهاج س هیتواند پایاسهت و اخلاق نن انهیگرااخلاق یموضهع

 توانیگذشههته، نن  یاز ا  کنندیامر مخالفت م  یرا فراهم کند، با ا یطشقات یآگاهانه

 کیامر با   یمشهارزه کرد، بلکهه ا یبها بورژواز یدرخواسهههت هنهدرد ایه یبها هنهدل

 مشخص تیمشخص از وضع لیبر تحل یآگاهانه مشتن یاسیخ  س کیو  یدهسازمان

ها دو اشتشاه مرتکب  ورت، آن  یدر ا یدرسهت اسهت، اما حت  یو ا  شهودیمنک  م

رنج دارند و ونود  یِخیتار یسههتیالیماتر تیاز اهن یها برآورد اشههتشاه: آنشههوندیم

  رندیگیاشتشاه م ییبورژوا ییگرااخلاق را با اخلاق ینیع
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 ،سههتین یسههتیآلدهیا یمقوله کی میسههینویآن م یدرباره نا یکه ما در ا یرنج

 ای یمانند رنج دلشاخته یدرد و رنج  یا است  یخیتار یسهتیالیماتر یمقوله کیبلکه 

 آن یدیاست که لزوماً در سازمان نامعه، در رواب  تول یبلکه رنج سهت،یدرد دندان ن

 یراده براا برود   یطور بالقوه از بو به ابدیکاه   دیو با تواندیم  یدارد، و بنابرا شهیر

است  یطشقات یو هنشسته مشارزه یاساس یبَرنده یپ یروین کیکار   یا قیانجام دق

رنج در  گرفت دهیناد است  یخیتار سمیالیماتر یگراز نلوه ریناپذییندا یبخش  یا -

  میکن یآن را نف انیمهم از بن یاست که عنصر یمعن  یبه ا یستیمارکس یهینظر

ت، به از اخلاق اس یناش یزشیدر ابتدا انه یمارکس یمعنا  یبه بهتر استیس یحت

( و ی)مزد یداراز برده یناشهه رنجِ م،یطور که نشههان داد سههاده که، هنان لیدل  یهن

 اسههت  یدارهیبردن سههرما  یاز ب یامکانات برا ینسههتجو یکنندهلیاسههتثنار، تسههه

 یدارهیسرما ذاتیِ مشابه مواردو  سهمیالیاسهتثنار، سهتم، امپر دیامر که تول  یدرک ا

 م،یبریشهههود که ما در آن رنج میم یطیشهههرا جادی: باعث اهریبه عشارت د ایاسهههت، 

 یاستیاسههاج، س  یو بر او نقد  لیکه نامعه را تحل داردیها را بر آن مسهتیمارکسه

    ندکناتخاذ  یانقلاب

 یاخلاق یزهیانه کیتوس   زین هاسهتی: مارکسهمیریبه جهینت میتوانیرو م  یاز ا

  یو هنچن یاسههیسهه تیاقدام به فعال یبرا یریگمیتصههن یکه برا شههوند،یم تیهدا

شوند  یمتوقف نن نا یها در احا  آن  یبا ا است  یضهرور یاسهیسه یهاامیپ غیتشل

رنج را به  یبرده و تجربه یپ یهندل یو اقتصهههاد یاسهههیسههه یهاتیبلکه به محدود

 ب،یترت  یبد  کنندیم لیاز نامعه تشد یخیتار یسههتیالیماتر لیتحل کیآغاز  ینقطه

رنج  یننع یتنها از تجربهخود نه یدهسهههازمان یرا برا یاسهههیها ضهههرورت سهههآن

 ،یدر سههاختار انتناع یکارگران مزد ینیع تیاسههتثنارشههدگان، بلکه از درک موقع

  یز اا  ییاز پا یطشقات یمشارزه یاز امکانات برا کیکدام  نکهیو ا -آورند یدست مهب

   شود یم یامر ناش

ست ا گونه یا یانقلاب اتیدرک از اخلاق اسهت: ییگرااخلاق و اخلاق  یتفاوت ب  یا

آن تضادها قرار داشته  یو بازمانده یطشقات یتضادها یکه ورا یانسان واقعاً اخلاق»که 

 محو یطشقات یتنها تضادهااسهت که نه ریسهم یانتناع یدر آن مرحله باشهد،  هرفاً

   )انهلس( « نیز فرامو  شده باشد یعاد یتضادها در زندگ  یبلکه ا گشته،
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از  کارگران از محصو  کارشان، یهانهیغلشه نشهود، ب یکه بر تضهاد طشقات یزمانتا 

در  هههنعت  پابرنا خواهد بود  زین عتیو از طش دیتول یخودشهههان، از رونهد انتنهاع

در  ندتوانیم یباشههد چرا که کارگران مزد دیشههد اریبسهه دیبا یهانهیب  یچن ،یوانیح

ا ها راحسههاج رنج را دارند، آن تیکه قابل یرسههاندن به مونودات بیبا آسهه دیروند تول

در اسهههتثنار  ها را بکشهههند آن که امعن  یپرداز  کنند، به ا ی هههورت  هههنعتبه

با  یاشهتراک اساس کیکه  میدهیرا از دسهت م یآگاه  یا وانات،یدارانه از حهیسهرما

احسههاج زنر و عذا ، و  ییبا توانا میهسههت یبدن یدارا زیما ن که ی: امیدار واناتیح

 یدرون عتیسهههرکو  طش بودن اسهههت وانیح یمعنابودن بهانسهههان تیدر نها که یا

 یدارانههیاز رو  سهههرما یاجهیشهههرن اسهههت و هم نت کیزمان هم ها همانسهههان

  یکار انتناع یدهسازمان

 

18 
شم و خ :میبرس جهینت  یبه ا دیبا م،یریگیموارد را در نظر م  یکه تنام ا یهنهام

 یتسیمارکس لیکه ما را به سنت تحل یدارهیسهرما یهریما در برابر وحشه تیعصهشان

در  واناتیح خواهانیاست که آزاد یهنان احسهاسه دهد،ینامعه و مقاومت سهوق م

ها دشن  انسان - هیسهرما - واناتیدشهن  ح  کنندیتجربه م واناتیموانهه با رنج ح

  یا دیفرد با ،یدارهیمخالف سرما کیعنوان به سهت،یمارکسه کیعنوان به اسهت  زین

را  اناتویح ینیع تیکند و موقع لیخود تشد یرا به سوخت زندگ یهنشسهته یزهیانه

ها به آن آن که یا یعنیدرک و به آن اذعان کند،  یدارهیهسهههرمها دیهتول نهدیدر فرآ

به  بیآسهه یثروت خود را به بها کمحا یتعلق دارند که طشقه یادهیدمونودات سههتم

 یآزاد یمشارزه برا وانات،یح ییرها یبرا یطشقات یمشهارزه  کنهدیآنهان انشهاشهههت م

 است  ایپرولتار

 



 ی مارکسیسم و رهایی حیواناتتز درباره 81 26 

از افراد فعال در جنبش  یانجمن واناتیح ییو رها ساامیمارکساا یاتحاد برا

 است. ستیو چپ کمون واناتیح ییرها

 یاتحااد برا یمولر اعضااا دیاویبرنهولاد و د نیسااتیکر نا، یورد لیادان

از  یاساایانجمن ساا کیاتحاد  نیهسااتند. ا واناتیح ییو رها ساامیمارکساا

است.  سیاسات که مرکز آن آلمان و سااوئ واناتیح ییمختلف رها یهاگروه

 ساامیمارکساا یهادهیا ینقد و بحث درباره ق یاز تحق تیمنظور حمااتحاد به

 دیجد یکردیو کمک به رو واناتیح ییرها یها بر مبارزه براآن ریتأث لیدلبه

و  ساامیمارکساا یتز درباره 18اتحاد  نیشااکل گرفت. ا یجنبش عمل یبرا

 اوتدر  یسیانگل یمنتنر کرد. ترجمه 2117 هیرا در اول ژانو واناتیح رهایی

 منتنر شد. 2118

 


