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 چکیده
خود، مستلزم  یدر شکل صنعت ژهیوبه ،یوانیح یغذاها ریگوشت و سا دیتول

 یگرانحال، ن نیبا ا است. یعیطب طیکار و مح یروین وانات،یاز ح یتوجهقابل یکشبهره

چپ اغلب و  رودیم هیبه حاش یچپ و مترق یهااستیاغلب در س واناتیدر مورد ح

ادعا  یاریبس .ددهیممورد تمسخر قرار  یبرالیل یپروژه کیعنوان بهرا   سمیوگن

مرکز مت انهیگرافهیو اخلاق وظ ت،یهو اضت،یر ،ییگرابر مصرف سمیکه وگن کنندیم

 یربغ یدارهیسرما یاقتصاد یو ساختارها یشناسمعرفت ی که ستماست و نسبت به 

 که کندیمقاله استدلال م نیاتهامات، ا نیدر پاسخ به ا .ستیحساس ن اعمال کرده

 یطیمحستیو ز یبا تعهدات موجود چپ به عدالت اجتماع میتحر کیعنوان به سمیوگن

 .دارد یهمسو هستند همخوان یاگونهفرا یاستثمارکه با اخلاق ضد ییهاآن نیو همچن

ن را آ کنند،یم انیبرا  بایکوت کیعنوان به سمیاز وگن یخاص فیتعر سندگانینو

که  ـ دهندیقرار مکامل  یاز آزاد یترعیوس یاسیدر افق س کیتاکت کیعنوان به

 نددهیم حیو توض ـ شودیم یزیرطرح یاسیکنش س یبرا هیلامدل سه کیعنوان به

ه سلطه را ارائ یهاستمیس ریو سا یدارهیرماس شیاز فرسا یثرؤمشکل  امر نیکه چرا ا

 راتیتأث یوانیح یهاکه امتناع از مصرف فرآورده رندیگیم جهینت سندگانینو .دهدیم

را  یرانسانیو غ یانسان یهاتیجمع نیب یدارد، همبستگ یملموس یو اجتماع یاقتصاد

 یرفتار مصرف یاجتماع یاسیس راتیو افراد و جوامع را نسبت به تأث دهدیم شیافزا

 .کندیها حساس مآن

 

 مقدمه
 .دیریرا در نظر بگ کنیب

خورده، از قبل برش ـسوپرمارکت  خچالی یهادر قفسه 1کنیب یوقت

انند م ییتا کالا کندیتمام تلاش خود را م شود،یظاهر م ـو بدون خون  شدهیبندبسته

                                                      

را  (6ص، 3112 برتی)نا شدهتحریف «تیمعرف واقع یهاواژه» ریو سا «کنیب»ما  1

 یر حالد م،یکن تأکیدها آن ییو کالا لفظ کارکرد خوشبر  تا  کنیم را برجسته می ب
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پوند گوشت  01که سالانه حدود  ییکایمصرف کنندگان آمر به نظر برسد. گرید یکالاها

 «کنیبجنون » یابیو بازار یفرهنگ یدهیپد لیدلبه( USDA 2020خوک )

ها کنند که ارتباط آنیم یزندگ یا(، در جامعهMizelle 2015, 281) خورندیم

 ود،شیمبرقرار  دهیچیارزش پ یهارهیزنج یطور کامل با واسطهبه با  یتقر واناتیبا ح

 ,Pachirat 2011« )قتل بخورند ایگوشت را بدون قاتلان » توانندیها مآن جهیدرنت

3.) 

 ای، اندکه گاوها تحت آن قرار گرفته یاز لقاح مصنوع ینشان چیدر سوپرمارکت، ه 

دهنده ، از کار در مزارع پرورشاندحبس شده یحاملگ یکه در محفظه یصد روزاز 

 ایکود خوک  یهااز تالاب یناش ستیزطیمح بیتوسط کارگران اغلب مهاجر، از تخر

 یآن در نابود یشهیمربوط به انسان، از ر یمیاقل راتییدر تغ یصنعت یسهم دامدار

مداوم بر جوامع  ییجاهجاب ریاز تأث ن،یزم یمهاجران و مصادره یو استعمار یقوم

گسترده و  اسیدر مق واناتیاز رنج ح ،یبزرگ دامدار یهامربوط به شرکت ییروستا

 ،ینژاد تیهو ریتأثو تحت نینشهیدست کارگران حاشبه یصنعت یهامرگ در کشتارگاه

 و هایدرون دامدار اناتیافشاگران جر هیوضع قانون عل یها براشرکت یگریاز لاب ای

و  یاسیس ،یاجتماع ینامهیکل زندگ وجود ندارد.« حق کار» یِاهیضداتحاد نیقوان

 آن محو شده است. ییدر پشت شکل کالا کنیب یطیمحستیز

 نیا از( و Harvey 1990, 23) «میافتی هپشت حجاب رابه »که  یهنگام 

 دهیتنرهمد یبا انبوه همراه ییبا کالا دیچگونه با م،یشد آن آگاه راتیو تأث دیتول طیشرا

ا ما را به مخالفت ب یاسیاگر تعهدات س م؟یمقابله کن و استثمار یسازاز اشکال محروم

لی و واناتیمربوط به حقوق ح یهایاز جمله نگران ـ کنیب دیتول یندهایاز فرآ کیهر

آن  از خوردن یسادگبه دینبا ایآ ،کندیم تیهدایا تمامی این فرایند  نه محدود به آن ـ

                                                      

 یخوانندگان ممکن است در محاوره رایز میاها را در متن خود گنجاندهکه همچنان آن

 تیتنها واقعنه - نوشتارطور عمده در در گفتار و به - کنیب شوند. روها روبروزمره با آن

ن آماهرانه  یشکلبه نیبلکه همچن کند،یشده را پنهان مپرورده یگوشت خوک مرده

 .آمیزددرمیمانند ذرت و آهن  نامهیفاقد زندگ یبا کالاهارا 
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 سمینبه وگ ازین یدرباره حیو صر یطور جداست که به دهیوقت آن نرس ایآ م؟یکن زیپره

 م؟یچپ صحبت کن سیعنوان پراکسبه

عنوان گسترده در چپ به یشکلبه دیبا سمیکه وگن کندیمقاله استدلال م نیا 

در بلکه  ،واناتیحقوق ح یزهیبا انگ ایپرستانه ضد گونه استِیتنها مربوط به سنه یعمل

 فیما توص وضع شود. زین خواهانهیو آزاد یدارهیسرماتر ضدگسترده یهااستیسمقام 

پروژه ... که اصول مقدس نظم  کیسنت و  کی» عنوانرا بهاز چپ لوکز  ونیاست

در  ریپذاما درمان هیتوجرقابلیغ یهایبا نابرابر زیبه ست برد،یسؤال م ریرا ز یاجتماع

ا ها رآن یاسیس کوشد با اقدامیو م زد،یخیبرم طیحقوق، قدرت و شرا ،یجار تیوضع

به عدالت  یتعهد قو یندهیو ادغام فزاکنیم، دنبال می (،611, 3112« )ببرد نیاز ب

 است از اقدام ییالگو ،سیپراکسبرداشت ما از  .کنیمآن میرا شامل  یطیمحستیز

 یِاسیس ـ یکه در خدمت حرکت به سمت افق اخلاق ییهاهدفمند توسط افراد و گروه

ممکن است، با  یهاتمام روشامر مستلزم اقدام به نای مطلوب وضع شده است. یِجمع

 یخیتار ـ یاسیس ینهیزم کیو با توجه به  میدانیم کیتوجه به آنچه از نظر تئور

( 1791) یگرامش )رجوع به کیدئولوژیو ا یماد یاجتماع رییبه تغ یابیدست یخاص، برا

 دیولت یندهایو فرآ عیکه مخالفت گسترده در برابر صنا میکنیما استدلال م (.1773

 1.کندخدمت میاهداف چپ به  دارد، واناتیح هیو خشونت عل یسازییدر کالا شهیکه ر

                                                      

انتخاب  «واناتیح ریسا» ای «رانسانیغ واناتیح»از  شیرا ب «واناتیح»ما عبارت  1

 میمفاه یجابه «وانیح»و « انسان» یاجتماع یمعان ریدرگ شتریب رایز میکنیم

 انویح»زائد و  «رانسانیغ وانیح» یاز نظر اجتماع .میها هستصرف آن شناختیزیست

هرگز  واناتی(، حدپوستیانسان )سف یتحت برتر رایمتناقض است، ز یمفهوم «یانسان

که  یباشد ـ به جز موارد وانیح تواندیهرگز نم یانسان چیتوانند انسان باشند و ه ینم

 یهاانسان ریسا یقربان یکیژلودئویو ا یاز نظر ماد یکیولوژیب یهااز انسان یبرخ

جمله  نیرا با ا یاجتماع تیواقع نیطور خلاصه ابه Syl Ko ستمگر هستند. یاجتماع

اساس،  نیبر ا (.116،  3119« )هستند وانیح هاانساناز  یبرخ: »کندیمجسم م

بودن( است در مقابل مشابه طیدر شرا ی)حت یمقاومت «واناتیح»ما از  قیانتخاب دق
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لکه ب یاسیس ییهدف نها ایجانبه همه یموضع اخلاق کیعنوان هرا نه ب سمیما وگن 

 De Certeauبه  دی)رجوع کن میکنیم فیتعر کیتاکت کیعنوان به ترساده

 یرفتارها»معطوف به  یشکل انحصاربه با یکه تقر کوتیبا ی(: نوع2002 (1984)

 McMullen and Halteman« )در بازارها یجار یرفتارها یعنی ،یمصرف

از  یاگسترده یعرصه یکه در ط یاست، از نوع یو جمع یصورت فردبه( 2019

شده است  یبانیپشت یخیتار یشکلتوسط چپ به یمبارزات عدالت اجتماع

(Rothman and Zimmerman 2019.) جنبش » یما، نوع یبرا سمیوگن

 «یمعج حال نیاما با ا یندگیو فاقد نما افتهیسازمانریغ» حیاقدام صر ینوع ای ،«یعمل

(Eckert 2015, 567.است ) فیتعر نیداد، ا مینشان خواه ریطور که در ز همان 

 ،ینگو فره یماد طیاز شرا یاریاست تا با بس ریپذانعطاف یکاف یاندازهبه سمیاز وگن

  سازگار شود. ینیبجهان یهاو نظام یبوم یهانهیاز جمله زم

شامل  یاسیکنش س یبرا هیلامدل سه کیرا در  سمیما وگن ،یاز نظر مفهوم 

 شود: یزیربرنامه ریصورت زبه تواندیکه م م،یدهیقرار م واناتیح

( را Best 2014; Pellow 2014کامل ) یخواهیآزاد ،ییبالا یهیلا  (1)

 ییکه خواستار رها یدگاهید کند،یم نییجانبه تعهمه یاسیس ـ یعنوان افق اخلاقبه

مند موجودات حس ریشده توسط ساستم اِعمالوتمام موجودات واجد احساس از ظلم

 است.

 یعنی کند،یستم مشخص ماِعمال یرا برا یخاص یهاعرصه یانیم یهیلا (3)

سن، مذهب  ،ییطبقه، توانا ،یجنس تیهو ت،یدر نژاد، جنس شهیقدرت که ر یهانظام

گونه،  یبندبر اساس طبقه صرفا توجه متفاوت و رفتار  عوامل دارند. ریسا انیو گونه، از م

( 3111؛ هورتا 3112؛ ولف 3117( 1790) نگری؛ س1791 دری)رای پرستگونه ای

 است. واناتیسرکوب ح یبرا یاژهیو خاستگاه

                                                      

و  یمحورانسان یاجتماع یهاتیکه واقع یمحورانه در حالانسان یقراردادها

 را در خود دارد. یسازوانیح
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ر که د کندیرا مشخص م ییهاکیتاکت ای یاتیعمل یالگوها نییپا یهیلا (2)

مختلف  یهاعرصه انیم وندیبا پ یبرخ خدمت به صفوف مقاومت مربوطه قرار دارد،

 گرید یو برخ یجمع یبرخ ،یمسائل فرد ایبا تمرکز بر اهداف  یستم و برخعمالاِ

حصن، و ت میمانند تحر «یاثبات»و  «یسَلب» فیها از جمله شامل وظاکیتاکت نیا .یفرد

 میدر اقدام مستق شدنریدرگ ایاستفاده از زبان  رییتغ ،یگذاردادن و فشار قانونیرأ

 است.

 است. هاکیتاکت نیاز ا یکی وانات،یمحصولات حاصل از ح میعنوان تحربه سم،یوگن

 میدهیشرح م کوتیبا کیعنوان را به سمیخاص خود از وگن فیمقاله، ما تعر نیدر ا

قرار  یمورد هدف ستمگر یهاکامل و عرصه یآزاد ترعی(، آن را در افق وس1)بخش 

 شیفرسا یبراثر ؤم کیتاکت کیکه چرا  میدهیم حی(، و توض3)قسمت  میدهیم

 (.2است )قسمت  یدارهیسرما

 

 یاسیس میعنوان تحربه سمیوگن ـقسمت اول 
انجمن وگن، اصطلاح  گذارانانیاز بن یکی، دونالد واتسون، 1711در سال 

ا ب یوانیح یاز خوردن هرگونه فرآورده زیپره انیم زیرا ابداع کرد تا تما «سمیوگن»

 پنج سال کند. انیمرغ( را بو تخم اتیلبن شامل یخواراهیلاکتو ـ اوو )گ یخواراهیگ

بر  یمبن یاصل» یطور رسماصطلاح را به نیا ،یهمکار و انگذاریکراس، بن یبعد، لسل

 Crossکرد ) فیتعر« کند یزندگ واناتیاز ح یکشبدون بهره دیانسان با کهنیا

ه ک شودیم ختهیآمدرهم یشکلبه «سمیوگن»با  فیتعر نیا 1797تا سال  (.1949

ست ا یجا که امکان دارد و عملتا آن ـ کوشدیاست که م ینشانگر فلسفه و روش زندگ

 را کنار گریهر هدف د ایغذا، لباس  یبرا واناتیو ظلم به ح یکشتمام اشکال بهره ـ

ع مناف یرا برا یوانیحریغ یهانیگزیجا ازمنظور، توسعه و استفاده  نیبگذارد، و به ا

 .(6،  3111)انجمن وگن  دهدیم جیترو ستیزطیو مح واناتیانسان، ح



 

 
 

 جوناتان دیکستین و دیگران 7

و تعریف دوم شامل فرد از عمل بهخاص و منحصر یالگو کیاول متمرکز بر،  فیتعر

که شامل  وانات،یاز ح یکشاز شرکت در بهره یاسیو س یاخلاق زیپره کیاست: آن 

امتناع از شرکت در استفاده از  گریعبارت دعنوان غذا و کالاها و بهها بهمصرف آنعدم

که ممکن است باشد، مانند  یگرید زیهر چ سمیوگن .طور خلاصه، یک تحریمبه ها.آن

 یکشاست: امتناع از شرکت در بهره سیپراکس یذاتا  نوع ،یسبک زندگ ایفلسفه 

است که مانند  یکیتاکت نیا .یاسیس رییتغ یو استراتژ یاسیاز اعتقاد س یعنوان بخشبه

 یابخش گسترده یاز افراد و برا ییهامجموعه یافراد و هم برا یها، هم برامیتحر ریسا

 رییتغ جادیا یبرا یتوجهقابل تیکه ظرف یاز جامعه در دسترس است، از جمله افراد

 ایها سلب شده و که حقوق آن یکسان نیها دارند و همچنروش ریسا قیاز طر

 Rothman andهستند ) ییابزارها نیکه فاقد چن یستمتحت یهاتیجمع

Zimmerman 2019, 5.) یاز تعهد فرد برا یاست که بخش اقدامیتجسم  نیا 

 ،یاهطور گستردـ و به وانیح انسان و نیکه روابط ب ییاست، جا نیگزیجا یتصور جهان

عمل  نیا ،بیترت نیبه هم .ستیبر خشونت ن یـ ذاتا  مبتن یعیطب طیانسان و مح نیب

 (.Deckha 2018 ،380است )« جانبههمه یاستثمارضد اتیاخلاق»در خدمت 

: مینکیم زیمتما سمیاز وگن انهیعام یهابرداشت یموضع را از برخ نیصراحت اما به

تعهدات  ت،یکه هو گرافهیوظ یو اخلاق یبرالیل یکردهایاز رو یعیوس فیط یعنی

ت برداش نیا .کندیمخلوط م گریکدیرا با  ییگراو مصرف یاخلاق یرفتارها ،یاسیس

است که در آن اخلاق با بدن و خود فرد  یزهد مذهب کبه ی هیشب سمیاز وگن ریاخ

تعهد  یبرا« سنگ محک» کیعنوان ، که اغلب بهرسدیم انیو به پا شودیشروع م

( و Gruen and Jones 2015 ،100) کندیعمل م واناتینسبت به ح گرانید

و همکاران  Clay) کندیگرا ممصرف «بتمراق یبرالیاخلاق نول» کیخود را معطوف به 

3131.)  

راد که اف شودیاطلاق م یعمل یالگو کیمنحصرا  به  سمیما وگن یحال ، برا نیبا ا

در  یماد یعنوان امرنه در جهت به کمال رساندن خود، بلکه به ، هاو گروه

 کی نیا .دهند، انجام مییکشبهره یهاستمیو امتناع از شرکت در س دنیکشچالشبه

م عز پردازد،یم یاسیو س یاقتصاد یظالمانه طیاست که به شرا نیو نماد یعمل ماد



 عنوان پراکسیس چپوگنیسم، به 8 

 دگاهید نیا .کندیکار م یعمل غاتیتبل یعنوان نوعو به تیها تقوکردن آن ساقط یرا برا

 کیهژمون یساختارها و هنجارها بیتخر یبرا یرا محل ییمواد غذا یروزانه مصرف

 هر زمان ،یوانیامتناع از مصرف محصولات ح یبرا یکه فرصت ییجا داند،ی)مسلط( م

 De« )جزءبهدر اقدامات جداگانه، جزء» کند،یم جادیو هرکجا که ممکن باشد ا

Certeau (1984) 2002  ،29.) یاسیس یاز هر پروژه یعنوان بخشبه ،امر نیا 

دگان با استثمارش یعلن یهمبستگ انیب ،کندیم ومتمقا دارانههیکه در برابر غارت سرما

 یواناتیها و حها و آن دسته از انسانکارگران مزارع و کشتارگاه وانات،یاز جمله ح ـ

تر از همه، مهم شده است. بیها تخرآن بومزیست ها،یاست که در اثر گسترش دامدار

خاص حقوق  یهااز سازمان کیبا دستورکار هر  تواندیبراساس برداشت ما م سمیوگن

  ها ندارد.از آن کیدئولوژیا ای یاسیس یرویبه پ یازیهمراه باشد، اما ن واناتیح

 یمیاقدامات تحر ریمشترک با سا یهایژگیاز و یاریبس یدارا سمیکه وگن یدر حال

بش کارگران و جن دیکوچک با استثمار شد یهاکارگاه هیعل میاست، مانند تحر یاسیس

ما  یکه در حساب اخلاق ینیگزیحس جا شی(، با نماBDSسلب و امتناع ) م،یتحر

است  یطیشرا رییدنبال تغبه گر،ی، به عبارت دای .کندیم زی، خود را متماشودیثبت م

ه نظر، با آنچ نیاز ا هستند. چیزیک و کدام  شخصکدام موجودات  کندیم نییکه تع

مخالف است:  نامندیمعقول م یبندمی( تقس3111) یو بولب ای، پاناگ هیژاک رانس

 کیدر  قیعنوان علابه یکسانچه قیعلا شودیم نییرا که در چارچوب آن تع یانقشه

 سیعنوان پراکسبه سمیاتخاذ وگن کند.یدرنظر گرفته شود، مختل م مفروض یمجموعه

 نی)اگرچه ا ستین یوانیمصرف محصولات ح زانیم میکاهش مستق یصرفا  تلاش برا

 واناتیمربوط به ح دیجد یبا روش یبه زندگ یاست(، بلکه تعهد یاتیح اریبس زیامر ن

  .شوندیم داریکه متعاقبا  پد یدیجد یهاو به روابط و کنش ـ دهدیارائه م

 ـ ستیمطلق ن یاسیس یاقدامات امتناع رسایو  سمیوگن نیب زیتما نیمطمئنا ، ا

 مچونه شتریتوجه به رفتار با کارگران، باستثمار کارگران موجب جلب هیعل هامیتحر

 :دهدیرخ م یاکاریدادن رمشکل در نشان ط،یشرا نیدر ااما  .شودیتا اشخاص، م زهایچ

 یجارفتار شود برخورد نشده است. به دیکه با انسان با یبا کارگران مطابق استاندارد

 کیهژمون طیاز نظر شرا .شودیرفتار م ییزهایچبا آنان همچون  ،یکسرفتار همچون 
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 کیاست، فقط  امدهیبه وجود ن واناتیح یبا کالاساز یاکاریر نیچن ،یارزش اخلاق

مشخص با  یارابطه واناتیکه ح دهدیم صیتشخ سمیوگن است. رحمانهیب یخوانهم

شده، بلکه گوشت عنوان کار استثمارساده به یشکلکالاها دارند، نه به دیروند تول

وجود دارد که « ارزش مرگ» کی واناتیشود؛ در بدن حیمصرف م نا یکه ع یمحبوس

آن را پاک کند  تواندینم یدامدار «یانسان»روش  ایدر کار  یرفرم چیه

(Dutkiewicz 2013.) 

چالش چپ را به یشهیاند یایاز زوا یدر برخ یشگیاستدلال هم کردیرو نیا

 یهاها نه سوژهآن رایز رندیگیقرار م یمترق یهااستیاز س رونیب واناتیکه ح کشدیم

فته از کارل مارکس گر یخط فکر نیا هستند. یاسیس تیفاقد عامل ییهاکه ابژه خ،یتار

افتخار » یلهمقا یسندهیرز )نو ونیاست واناتیح ییایتانیبر شگریو آزما ستیالیتا سوس

ها را رد کرد و از سلسله مراتب گونه واناتیکه مفهوم حقوق ح«( پرست بودنبابت گونه

چپ که  معاصر اتیر نشرد سندگانی( دفاع کرد، تا نو1773) ستیالیدر انتشارات سوس

 کنندیرا رد م واناتیچپ و منافع ح استیس نیآشکار ب یهرگونه همپوشان

(D’Amato 2009; Grey and Cleffie 2015را شامل م )شودی. 

 بودند و واناتیگرا که نگران مسائل حاز افراد چپ یطولان یاوجود سابقه رغمیعل

 Spira؛ Salt 1892) کردندیبه خود دعوت م وستنیرا به پ انیگراچپ ریسا

؛ Sztybel 1997؛ Benton and Red- fearn 1996؛ 1985

Sanbonmatsu 2005 ،)مطلوب  یطیمحستیزنظر مرا از  سمیحداقل وگن ای

 یهابحث رغمیعل نی(، و همچنVettese 2018؛ Monbiot 2018) دانستندیم

ر از رفتار بهت واناتیح یو حق برخوردار یاخلاق گاهیجا هیتوج یفرسا براطاقت یاخلاق

(Singer (1975) 2009 ؛Regan (1983) 2004 ؛Francione 

؛ Gruen 2011؛ Palmer 2010؛ Dunayer 2001؛ 2007 (1996)

Korsgaard 2018یباق 'چپ مانیتی'»همچنان  وانات،ی( ، مدافعان منافع ح 

فاع د کنند،یاز آن اجتناب م شرویپ یهاجنبش ریکه سا یهدف مترق کیو از  مانندیم

تصور کرد که  توانیم (.Donaldson and Kymlicka 2014 ،116) «کنندیم

ه بر هستند ک یو خشونت یدارهیسرما ینیع راتیکه در موضع چپ و نگران تأث یکسان
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رده و استقبال ک واناتیشامل ح ینقد انقلاب کی، از شودیوارد م یعیطب طیانسان و مح

 ییرمزگشا»که  یهر نقد کندیجانسون و جانسون استدلال م بر اساس آن عمل کنند.

ضرورت است:  کیشامل هم اتهام و هم »بشناسد،  تیرا به رسم« ما یاز روابط اجتماع

 یرو بهت دیروابط جد یبه مجموعه میتا بتوان میانجام ده میتوانیآنچه را که م دیما با

با وجود  (.80،  1773باشد. ) نهکشاتر بهرهتر سردرگم کننده، و کمکه کم میابیدست 

 یمسئله بلکه نسبت به سم،یوگن رشیتنها نسبت به پذچپ ثابت کرده است که نه نیا

 مردد است. زین واناتیح

 گفته است: سیویآنجلا د

 یبزمان مناس کنمیاما فکر م کنمیرا که وگن هستم ابراز نم تیواقع نیمن معمولا  ا

ردم م ... است یانقلاب دگاهید کیاز  یبخش نیا رایاست که در مورد آن صحبت کنم ز

شدن به محصولات  لیتبد یصرفا  برا واناتیح نیکه ا یدر مورد درد و رنج وحشتناک

 کنمیو من فکر م .کنندیفکر نم شوند،یها متحمل ممورد مصرف انسان ییغذا

به  ییفرم کالا لیتبد زانیم یدهندهنشان میخوریکه م ییبا غذا یتعامل انتقادعدم

اهد خو یانقلاب یواقعا  امر نیکه ا کنمیفکر م نیو بنابرا درک جهان است. یروش اصل

 ینسانرایو روابط غ یروش، از تصور روابط، روابط انسان کیرپرتوار،  ینوع یبود: توسعه

 (3113 سیوی. )ددهندیم لیما را تشک طیکه مح ییایپشت تمام اش

 ای یبه صورت فرد واناتیچگونه( ح ایامر ندارد که ) نیدر اثبات ا یمقاله سع نیا

موجود  یو فلسف یعلم اتیبا توجه به ادب 1؛برخوردار هستند یاز ارزش اخلاق گونهیک 

ه نظر ب یرضروریکار غ نیا کند،یرا ساقط م یانسان ییکه انحصارگرا یشیافزابهو رو

متناع نشانگر ا وانات،یشدن با مسائل مربوط به ح ریدرگ یچپ برا یلیمیب اما .رسدیم
                                                      

( moral-bio) یستیز -یاز نظر اخلاق «هاگونهسلسله مراتب » کیمسئله و فرضِ  1

 اشد.مهم ب یمسئله کیاگر  یاست، حت رمرتبطیو غ یاهیحاش یفلسف یمسئله کی

 م،یفهرست کن همیرورا در مجموع و  واناتیحمتنوع که حقوق  ستین نیهدف ما ا

 کهنیدر ا واناتیکه به منافع تمام ح میکنیافتاده شروع مفرض جاشیپ نیبلکه از ا

 یهیبد یتعهد هیفرض نیکه ا میما معتقد و کشته شدن نباشند توجه شود. بیمورد آس

 .کندیم جادیا یوانیاز مصرف محصولات ح زیپره یبرا
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قول مناسبات، و به ،یجار یهانهاددر  گرفتهریشه یپرستبا گونه یاز برخورد جد

 ها صرفا  بر اساستوجه و رفتار متفاوت نسبت به افراد و گروه رپرتوارها است. س،یوید

 یهاپروژه یاهیپا تیمعاصر و باعث تقو یجامعه یها، اصل مرکزگونه یبندطبقه

اجرا  یگرید یاسیهر گروه س یاست و چپ آن را به اندازه انهیاستثمارگرا شماریب

 یهابا شباهت ضیشکل خودسرانه از تبع کیعنوان مفهوم غالبا  به نیگرچه ا .کندیم

(، ما در 3117( 1790) نگریشود )سیارائه م یتیجنس ضیو تبع یساده با نژادپرست

 یخلاقا رشیپذ» یبا مشخصه یعنوان نهادرا به یپرستولف از گونه یعوض برداشت کر

نبال د «شانیهافقط بر اساس گونه مندنظام یشکلبه واناتیح 'از جرمِ  یقتِل نه ناش'

 (.9, 3112گرفته است ) شهیر «یو نهاد یماد یهیپا» کیدر  یپرستگونه .میکنیم

منظر  ها را ـ ازمند منافع انسانطور نظامبلکه به ،یدتیعق یضیصرفا  به مفهوم تبعنه 

ـ نسبت به منافع د شناختیزیستو  یفهم اجتماع  یپرستهگون .انگاردیبرتر م گرانیآن 

ها ا آنبلکه ب کند،یعمل نم رهیو غ یتیجنس ضیتبع ،یدر راستا و به موازات نژادپرست

 واناتیدر قبال ح ینژادپرست ی،پرست(. گونهکندیم یهمکارعمل دارد )و اشتراک

در آن  ستمیدو س نی(، بلکه اKo 2017و  Koپوست )دیسفریافراد غچون هم ست،ین

 نیناهمگون در ب یشکلبه مرگ را به یکیو احتمال نزد دیکه ترد یماعاجت باتیترت

امر در  نیشاید ا .کنندیم یتلاق گریکدیبا دهد،یم میتعم یاهیحاش یهاتیجمع

که کارگران سلامت و بدن خود را در خدمت  یصنعت یهاکشتارگاه یاندازه کجا بههیچ

تر نباشد روشن برند،یعلیه حیوانات به کار م میعظ یعمال خشونت در مقیاساِ

(Pachirat 2011 ؛Ribas 2015.) 

لاش و ت پردازدیپرستانه معمدتا  به خشونت گونه سمیکه وگن یدر حال ن،یبنابرا

 کیطور استراتژبه دیو با تواندیکه م میکنیدهد، ما استدلال م انیآن را پا کندیم

عنوان شود، به رفتهیکنند، پذیم یداریپا گرید یانسان یهاکه در جبهه یتوسط افراد

 (.Sharp 1973) گرید اریبس یهاکیتاکت انیدر م کیتاکت کی
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 یآزاد یبه سو ـ قسمت دوم
وط فقط مرب کیعنوان تاکتبه سمیشد، وگن انیاول مدل ما ب یهیطور که در لاهمان

دف ه .کندیستم کار متمام افراد تحت یبرا ییبلکه در جهت رها ست،ین واناتیبه ح

 یآزادساز یبرا کنندهنییطرح تع کی یمقاله، ارائه نیا درشده ارائه یما، در فضا

گو با ودر گفت میخواهیآگاهانه م یشکلما به .ستیها( ن)شامل تمام گونه یاگونهبینا

ه اگن یو قابل بازنگر الیچارچوب را س نیا ،یشناختو جهان یاسیس یهاستمیانواع س

 قیاز طر رانهیگآسان یشکلبه« چپ»که  یدر حال میکنیاذعان م ن،یعلاوه بر ا .میدار

متحد  یطیو مح یدر قبال عدالت اجتماع یاسیو س یاز تعهدات اجتماع یامجموعه

 ریو سا ییبه مواد غذا یمنابع و دسترس ،یماد یازهایاز نظر ن یشده است، چپ جهان

 یریپذانعطاف س،یعنوان پراکسبه سمیوگن نیبنابرا متنوع است. اریکالاها بس

 نیبا ا .شودیاست شامل م «یممکن و عمل»آنچه  یو اجرا ریرا در تفس یتوجهقابل

 زی، قطعا  پرهکنندیم یزندگ یصنعت یکه در کشورها یانیگرااکثر چپ یحال، برا

 کامل، قابل تحقق است. با یاگر نه تقر ،یوانیکامل از محصولات ح

و  ییغذا میرژ رایکامل دارد ز ییدر رها ینقش اساس سمیکه وگن میما معتقد

 یعنی دهدیرا شکل م ینمصرف جها یاندهیطور فزامحور که بهگوشت ییغذا یشالوده

ـ اسیروند س ـ زیستاقتصادی   ((meatification «کردن یمحورگوشت» محیطیِی 

(Weis 2013  ،01اساسا  با سرما )یهاستمیو س دیسف طلبیبرتر یدارهی 

 هیدوران مدرن اول ییاروپا یکشورها است. ختهیظلم و ستم درآم یآن برا یدهیتندرهم

 ازیمورد ن یرویوابسته بودند، از جمله ن یـ جهان یخیتار یدر سطح یاهل واناتیبه ح

 یهافرهنگ «یناتوان» (.Thomas 1983, 25) یاستعمار یهاتیمأمور یبرا

ر د یماندگاز عقب یاعنوان نشانهبه زانیبه همان م واناتیح کردنیدر اهل ییاروپاریغ

 ;Thomas 1983, 30; Crosby 2004ها خوانده شد )آن یتوسعه

Anderson 2004.) یادیسازمان بن دیمهاجران، تجد قیاز طر یسازمستعمره 

ـ  یهافرهنگ ییباعث جابجا شدهییکالا واناتِیح رایرا به همراه داشت، ز شناختیبوم

مشترک  یایدن کیها در و ادغام آن واناتیها و حانسان - ادیز اریاحتمال بسو اغلب به

طور متمرکز در به یدامدار (.Cronon 2003؛ Merchant 1989شدند )



 

 
 

 جوناتان دیکستین و دیگران 03

ا  ساختار و اساس شکل گرفت ندیگویمتحده م الاتیکه به آن ا ییاروپا ینیاستعمار سرزم

دادن به در شکل یداد که هنوز هم سع لیرا تشک ییکایآمر یدارهیسرما کیظهور 

 ;Cronon 1992; Rifkin 1992; Netz 2004جهان به همان صورت دارد. )

Nibert 2013; Specht 2019.)  

شروع  کنیبما با  .کندیرا استعمار م یدیجد یهاطور مداوم عرصهمدل به نیا 

 افتهیمرغ پرورش اردیلیپنجاه م یسالانه یتعداد فعل .دیری. حالا مرغ را در نظر بگمیکرد

گوشت مرغ به  دیتول رایز ابدییم شیهمچنان افزا یکشتار در سطح جهان یبرا

 Thorntonشده است ) لیدر جهان تبد واناتیرشد در بخش کشتار ح نیترعیسر

تعداد  یتحت سلطه «وریط یجهان یـ دامدار ییغذا یمجموعه» کی(: 2019

 ,Constanceمتحده و اروپا ) الاتیبزرگ عمدتا  از ا یهاشرکت یارشمانگشت

Martinez, and Aboites 2010متحده کارگران  الاتیمرغ ا یها(. کشتارگاه

 دهندیمورد تعرض قرار م یروان بیخطرناک، ارعاب و آس طیخود را با دستمزد کم، شرا

(Wadiwel 2018b.) جنوب  یشدهینژاد یاسیاز اقتصاد س ما یمدل مستق نیا

را  ییدر مزارع جنوب، الگو بریسهمو  یداراجاره .دیآیم رونیپس از جنگ ب یکایآمر

تان را پوساهیکار ارزان زنان و س یرویآن فراهم کرده و ن یفرع یمانکاریپ ستمیس یبرا

 (.Constance, Martinez, and Aboites 2010, 62کرده است ) نیتضم

 دیصنعت مرغ در حال حاضر با استفاده از تهد نکرده است. رییگسترده تغ یالگو نیا

 شیو اگر برا کندیپست م طیدر شراکار مهاجر را مجبور به انجام کار  یرویبه اخراج، ن

 (.Grabell 2017) کندیاستفاده م یافراد زندان یتر باشد، از کار اجبارمناسب

 یعناماست که هم به ییانبوه غذا دیتول ای« ارزان یغذا» میاز رژ یانمونه ندیفرا نیا

خشونت که انواع  کیعمل،  کی ،یاستراتژ کی»در  شهیکلمه ارزان است و هم ر یواقع

جا که و تا آن ـ شناسانهنیو زم شناسانهاهی، گیوانیو ح یانسان ـ کندیم جیکارها را بس

 نیا (.Patel and Moore 2017, 22) دارد« غرامت نیترممکن است با کم

و  یو کارگران، بلکه به سلامت عموم واناتیتنها به حگسترده نه بیباعث آس

 ییغذا میمرتبط با رژ یهایماریب ،یطیمحستیاز جمله غارت ز شود،یم یطیمحستیز

از محصولات  یاریبس ن،یعلاوه بر ا (.Gerber 2013) یمیاقل راتییو کمک به تغ
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ناهار مدرسه به کودکان  یهابرنامه قیاز طر یلبن ریمانند ش واناتیشده از حاستخراج

ها آن یاز اعضا یاریکه بس پوست،نیرنگ یهاتیشده است، از جمله در جمع لیتحم

ستم »و  لتود یارانهیاز  یمنف یبهداشت جیو منجر به نتا ستند،یدر برابر لاکتوز مقاوم ن

  (.Freeman 2013, 1253-64) شودیم «ییغذا

: اول، دهدیپاسخ م تیاما به دو واقع کند،یرا واژگون نم ستمیس نیشدن اوگن

نخواهد شد؛ دوم، در « ساقط» یدارهیمصرف، سرما یدر بازارها و الگوها رییبدون تغ

است، تداوم خشونت و رنج  انیدر جر یدارهیسرماضد یگسترده یهاکه پروژه یحال

( 3110) تیرا نیلاُ کیطور که ار همان عاجل دارد. فیبه تخف ازین تیفورگسترده به

بلکه از اقدامات  ،یموضع اخلاق کیتنها از نه یدارهیسرماموضع ضد شود،یمتذکر م

 لیشکت زی( نواناتیح م،یاضافه کن میتوانیها )و ما مانسان تیشامل بهبود وضع یعمل

، دربرداشتن ظاهر سوکیاز ی مختلف لیدلاها بهاز چپ یاریحال، بس نیبا ا شده است.

( میاهتبه آن پرداخ یکه در بخش بعد ی)اتهام انه،یگرامصرف یِبرالینول یشناسیهست

اشی ن یفرهنگ ینهیو زم ییغذا میرژمیان  کیاز تفکرا آن  کهادعا این  گر،ید یسوو از 

ر داری یا درنظعنوان بخشی از پراکسیس ضدسرمایهکماکان وگنیسم را به ،دانندمی

 گیرند.گرفتن هرگونه خصلت سیاسی برای آن، نادیده می

 است که عادات یگریاستعمارگر د یروین انگریب سمیبراساس انتقاد دوم، وگن

 کندیهارپر خاطرنشان م زیبر .ردیگیم دهیناد کسرهیرا  یرغربیو غ یاهیحاش یفرهنگ

 یِمربوط به عدالت، اثربخش یاز ابتکارات اجتماع یبرخ بودنِ دپوستانیکه مختص سف

که هنگام پرداختن  کندیها را وادار مها را کمرنگ و آنعملکرد آن لیو تحل یدسترس

،  3117) ندریبه خود بگ طلبانهیو برتر زیآمغیتبل ییوبورنگ پوست،نیبه جوامع رنگ

 ژهیوبه سم،یاز وگن تیو حما واناتیاز حقوق ح یکه اشکال خاص میما قبول دار (.20

 ود،شیواحد مستقل از ساختار جامعه درنظر گرفته م یمسئله کیعنوان که به یموارد

 رندیگیم دهیناتوانان را ناد هیعل ضیو تبع یتیجنس ضیتبع ،ینژادپرست تیاهم

(Bailey 2007; Kim 2015; Ko and Ko 2017; Taylor 2017.) 

 نیچن د.باش دهیتندرهم یهاستمیس نیا یهایدگیچیمتوجه پ تواندیو م دیبا سمیوگن

 یربارههنگام گفتگو د شهیدارد، همانطور که هم ازین یفیو ظر قیدق لیتحلبه  یشیمایپ
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اق اتف یستمیس ستمِ ـ یهایدر مورد اکولوژ ن،یبهتر از ا دیشا ای ـ یهایدگیتندرهم

 افتاده است.

است،  نزط کی «دپوستانیمربوط به سف یزیچ»عنوان به سمیاما در نظر گرفتن وگن

در پشت  یستیالیامپر یزهیو انگ یسازیبودن جهاندیسف یچرا که درباره

ر علاوه ب .میادر سراسر جهان استدلال کرده ییغذا یهاستمیس« کردن محوریگوشت»

ها در سراسر جهان با استثمار انسان وندیاساسا  در پ واناتیمداوم از ح یکشبهره ن،یا

 از کارگران یکشدر معرض خطر، بهره یهامصرف گونه ه،یرویب دیص قیاست، چه از طر

 نیا .رهیاند و غواقع شده یدر جنوب جهان یاندهیطور فزاکه به یصنعت یهایدر دامدار

 زیکه از مصرف گوشت پره یغربریغ ییغذا یهامیاز رژ یاریطنز با توجه به بس

و  سمیتائوئ سم،یانیراستافار سم،یبود سم،یمختلف هندوئ یهااز جمله شاخه کنند،یم

متذکر  Tristram Stuartهمانطور که مورخ،  .ردیگیم یمضاعف یجنبه سمینجی

 سیانگل یمواجهه رایز افتی تیمحبوب لیدل نیبه ا یتا حد یغرب یاهخواریگ شود،یم

 «ییاروپا یو اجتماع یمذهب یبه باورها یقدرتمند یضربه» نیهند چن یاهخواریبا گ

 (.xx،  3116وارد ساخت )

کتاب  کی ای یانتزاع یکیزیاصول متاف جادیبه ا یازین سمیوگن س،یعنوان پراکسبه

 سمیوگن .ردیبگ دهیرا ناد یمحل یهانهیندارد که زم واناتیح یآزاد یثابت برا یراهنما

که در  واناتیح ییاز مبارزات در جهت رها یناش یمحل یهایدانش و آگاهدل از 

 آمده بیرون، افتداتفاق میاشکال سلطه  ریو سا یسازمستعمره هیمبارزه برعل ینهیزم

در  دهندیرا به گوشت م تیکه مرکز ییغذا یهابرعکس، سنت .شودیو منتشر م

( Reese 2017وجود دارد ) یعیوس اسیمق نیدر چن یکه کشتار جمع یفعل طیشرا

 نسونیمارگارت راب .موضوع را باید از منظر دیگری نگاه کردنکردند،  دایتوسعه پ

ی زیست بومیان کانادا در مناطق جنگلی )منطقه Mi’cmacکماکیمحقق م(3111)

 رغمینشان داده است که عل رات،ییتغ نیا یبا بحث درباره ،جنوب شرقی این کشور(

با  سمیهستند، چگونه وگن یمتک یریگیبه شکار و ماه کماکیم یسنت یهامیرژ نکهیا

 ند،کیاستدلال مهرچند که او  او مطابقت دارد. یمل تیو هو یشناختجهان ییگراکثرت

 جذب ایقبل از استعمار  یمانند اجداد و قا یدق یزندگ انیانتخاب م نیا ستیلازم ن
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 نیبه هم .استیزنده و پو کماکیفرهنگ م رایمهاجران باشد، ز یشدن در جامعه

در جوامع  سمیوگن رامونیپ ندهیفزا یگووگفتبر Kristy Dunn (3117 ) ب،یترت

 ،ییعنوان مخزن استعمارزدابه «یبوم سمیوگن»و به کثرت  تأکید لندیوزین یمائور

از  سمیوگن یگرچه کلمه کند.یجامعه اشاره م یو توسعه یو سازمانده یقدرت جمع

 نسبت به یترکم تیاز اهم عموضو نیآمده است، اما ا یستمیقرن ب یسیانگل کی

ت اس نیچپ ا سمیوگن یفهیوظ مقدم بر آن و متعاقب آن برخوردار است. سِیپراکس

 ردنکیطور حتم به تنوع در عملامر به نیا .ردیالهام بگ یمتنوع یهاسنت نیکه از چن

بدون شک باعث بحث  یمربوط به آزاد یهیمانند هر نظر ،و منجر خواهد شد،  سمیوگن

ز ا یاعنوان مجموعهرا به یفرع یهاگروه نکهیا یجاما به .شودیسازنده م یو گفتگوها

اتخاذ  یرونشکل دکه به مینیبیم یزیرا چ سمیوگن م،یکن یتلق ریرناپذییتغ یهاسنت

ر در مخالفت با استثما شهیکه ر افتهیظهور  یاسیس یپروژه کی لیشده و بدون تحم

خاص و خارج از  یمحل یاهگونه نیبر روابط ب یدارهیسرما تیتحت حاکم واناتیح

 ( دارد.extra-marketبازار )

 است. کردیرو نیاز ا یکامل ینمونه اهانیس سمِیرشد در مورد وگنبهرو اتیادب

 یاریو و بسک لیهارپر، اف و س زیبر ترز،یمک ج نیسباست ستوفریمانند کر یسندگانینو

ر عدالت ب یمبتن ،یآگاه نسبت به تعارضات نژاد سمیوگن کی نیب یهمبستگ گرید

 یادآز سندگانینو نیا اند.را نشان داده اهانیسضد یِنژادپرست هیو مبارزات عل ییغذا

 سمیکه وگن سدینویمثال، کو م یبرا .دانندیزا مدرون یرا امر واناتیح یو آزاد اهانیس

 دیسف یطلبیبرتر ستمیرد س رایاست، ز یداخل یامر اهانیس یآزاد یدر پروژه اهیس

علاوه، وگنیسم به (.10, 131, 3119باشد ) تیوانیآن از ح یمنف یابیشامل رد ارز دیبا

تحول  یهابلکه راه کند،ینم یپرستنژادضد یمبارزه یمهیسیاه، صرفا  وگنیسم را ضم

 رییبدیل و تغ یفلسف یارهایمع یحیوانات از جمله توسعه یآزادساز یدر خود پروژه

امر شامل  نیکه ا یدر حال .دهدیرا نشان م یسیاس یگذارو سیاست یدر استراتژ

کل  نیاما ا ـاست از مصرف  یطور خاص امتناع از اشکال خاصو به ـ شودیمصرف م

 انیم دارانههیسرماریو غ دیمناسبات جد یجوودر جست نیبلکه همچن ست؛یآن ن

 .است واناتیانسان و ح نیها و بانسان
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 کیعنوان تاکتبه سمیوگن -قسمت سوم 
معاصر را مشخص  یدارهیدر برابر سرما« منطق مقاومت»( چهار 3110) تیرا

شکستن درهم یفراخوان برا .گریزو  شی، رام کردن، فرساشکستندرهم: کندیم

 یادآوریبه ما  یاریبا هوش تیبخش است، اما راهم مشروع و هم الهام یدارهیسرما

ز ا یکه انعکاس ییاندازهاچشم ،یدارهیسرما یدگرگون کردن واقع یبرا»که:  کندیم

ع است تا در واق ازیمورد ن کیمنطق استراتژ کی. در عوض، ستندین یخشم دارند کاف

و  شیکه فرسا میکنیم دیتأک شتریو ب میما موافق هست «را محقق کند. وداهداف خ

 یایاگر دن رخ دهد. یدارهیدر حال حاضر، تحت سرما دیبا یاصلاح روابط استثمار

 شیفرسا یبرا جهان متولد شد. نیدر ا تواندیباشد، تنها م ریپذمکانا یگرید

 یاقتصاد یهاتیفعال بخشییرها انواع نیرومندترین» دیما با ،یدارهیسرما

کشف  ، وهاگاهیبا حفاظت از جا م،یوارد کن یدارهیسرما ستمیرا به اکوس دارنههیسرماریغ

 (.Wright 2015) «میها شوها، باعث پرورش آنآن ستگاهیگسترش ز یهاراه

و  یانویمحصولات ح یبردن تقاضا برا نیدر بازار با هدف از ب ریتأث قیاز طر سمیوگن

 یکه در چرخه یاگونهآن و با تجسم مجدد روابط چند دیمنسوخ کردن اشکال تول

 نیندارد، به ا شهیر ردیگیمصرف صورت م قیکه اساسا  از طر یاسلطه زیآمخشونت

 .کندیهدف کمک م

 یرهیبر زنج هامیتحر رایمهم است ز میتحر کیعنوان به سمیساده، وگن یلیخ

 دارند. یملموس راتیتأث نی(، و بنابراFriedman 1999) گذاردیم ریتأث نیتأم

 هافتی سازمان یخاص یهادولت ایها شرکت یریگموفق با هدف یهامیاز تحر یاریبس

 ماتیاز تصم یبدون هماهنگ جداگانه و عمدتا  یامجموعه سمیکه وگن یاست، در حال

 زی او از نوع خاص شودیبار انجام م نیاست که هر روز چند یشماریکنندگان بمصرف

آن  راتیاست که تأث یصنعت گسترده و جهان کیهدف آن  ورزد.یمحصول امتناع م

: دهدیرا نشان م یاقدام جمع یمسئله کی از کیکلاس یانمونه نیا است. شماریب

از  یفور راتیتأث ای دیمنتفع خواهند شد، اما فوا یدر سطح جهان سمیاز وگن یاریبس

اگر  یحال، حت نیدر هم وجود دارد. کندیعمل م یکه در سطح فرد یکساقدام هر

 ناتوایمدافع حقوق ح یهاتوسط گروه یوجود داشته باشد و تا حدود یاسیس یازهیانگ
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نده عملکرد پراک کیعنوان موارد به شتریدر ب سمیشود، وگن یدهنهادها سازمان ریسا ای

 نیرتبا سخت سمیوگن نجا،یدر ا .شودیکننده ظاهر ممصرف یِفرد یکلبه با  یو تقر

عدم  ایآن ) ییسو عدم کارآ کیاز  نی: منتقدشودیمخالفت در مقابل خود روبرو م

 ر،گید ی( و از سویظاهر یکردن به آن را با توجه به ناکارآمدعمل یافراد برا در زهیانگ

 یبرا انهیگراو مصرف یاسیرسیغ ،یفرد یهاحلراه یبر رو را آن یتمرکز ظاهر

 .کنندیم حیتقب یساختار یدهیچیمشکلات پ

ردگرا ف ییگراعنوان مصرفبه سمیبا انعکاس وگن ـ کیدئولوژیاعتراض ا ر،یمورد اخ

 «یاسیس» ،«یاجتماع»را از  «یشخص»را که  یدارهیسرما یساختگ یکربندیفقط پ -

 یریگمعاصر شکل یدارهیسرما .کندیم یسی، بازنوکندیمجزا م «یاخلاق» یو حت

 کندیم شیکننده پالامصرف تیشخص کی جادیا قیرا از طر یو آزاد تیهو

(Baudrillard 1970.) تنها از نظر که دستمزد نه سدینوی( م3117) ولیواد

از  یآزاد یوعده قیرا از طر یکارگران انسان زین یشناختبلکه از نظر روان یکیولوژیزیف

عنوان تنها به «یخارج از ساعت کار» یزندگ جهیدر نت کند.یمصرف حفظ م قیطر

 DeSoucey) شودیم داریپد «داریمعن یهاانتخاب»و « آزاد» برای مفاهیم امکان

اند که غذا محل شناسان غذا نشان دادههاست که انسانمدت ن،یعلاوه بر ا (.2010

؛ Buckser 1999؛ Fischler 1988است ) یو فرد یجمع تیهو لیتشک یاصل

غذا  یهاوهیش (.دیمراجعه کن Winter 2015به  سمیدر مورد وگن ژهیوبه ،نیهمچن

 ولی(، وادگرید یو جاها یدارهیاست )تحت سرما کپارچهی تیبا هو یخوردن شخص

(2018aبا ت )کنار گذاشتن محصولات» نهیزم نیکه در ا کندیخاطرنشان م ینیزبی 

که مخالفت چپ با وگنیسم  میما معتقد «به از دست دادن جهان است. هیشب یوانیح

 اتیفرض این مجموعه شدننهادینه، از یمصرف فرد یهاو سایر تغییرات در روش

محافظت  یرسیاسیو غ یاخلاقعنوان جایگاه فردیت غیرکه از مصرف به یلیبرال یاقتصاد

 شود.یم یکند، ناشیم

و  دبَرَیم شیپ را دیخر استیس شتریب سمیبرالیتوان در پاسخ گفت که نولیم

اما  .دکنتبلیغ میها روش ریبرتر از سا یعنوان مقاومترا به« بر وجدان یمصرف مبتن»

 است. یتحولات اجتماع یخچهیاز بازارها و تار یاستدلال گواه درک سطح نیا

ر تا در براب ردیگیبر وجدان را در بر م یمصرف مبتن یفقط از لحاظ دفاع یدارهیسرما
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ا سرکوبگرانه ر یهابه حفظ منطق ازیکار اغلب ن نیانتقاد از خود محافظت کند و با ا

عنوان انحراف کننده را بهبا مصرف مرتبطریغ یهاتیکه تمام فعال دهدینشان م

 آلدهیا طیدر شرا .Pellow) 2014(208 ,164 , ردیگیدر نظر م یاجتماع

 یزعنوان بابه ییگرامحافظت از توهم مصرف یمصرف برا استیهرگونه س ،یدارهیسرما

 .شودیم تیاهمکارگران استثمار شده، کم یبرا انیپر نیسرزم

ر ب یرگذاریدر تأث هامیتحر ینقش واقع سم،یبه وگن تریو عمل یاعتراض قبل

 یزیچ سمیوگن یاعتراض نسبت به ناکارآمد .کشدیرا به چالش م نیتأم یهارهیزنج

 ریثنه، تأ ایبخرد  کیاست کیامروز  داریخر کی: خواه ردیگیرا در نظر م ریمانند موارد ز

 یاتعداد گاوه نیفروش و بنابراخرده یمورد تقاضا یهاکیبر تعداد است یاملاحظهقابل

 نخواهد داشت. ندهکننیتأم یعرضه زانیسرانجام م ایشده و کشته افته،یپرورش

ل را ک یتقاضا رایز افتد،یاز کار م کیتاکت کیعنوان به سمیوگن گر،یعبارت دبه

 چندان را  شودیوارد م واناتیح هیکه عل یاصدمه یحت ایو  دهدیقرار نم ریتأثتحت

 .(Budolfson 2018؛  Chignell 2015)ر.ک.  دهدیقرار نم ریتأثتحت

 Singer؛ Norcross 2004اعتراض ) نیبه ا یفلسف یهاپاسخ شتریب

ها آن .کنندی( توقعات مربوط به اخلاق را انکار مKagan 2011؛ 2009 (1975)

در  رییموجب تغ یشخص میانتظار داشت که تحر توانیکه اگرچه نم کنندیاستدلال م

 فروش یداشته باشند که آستانه نانیاطم توانندیها مشود، اما آن نیتأم یرهیزنج

مورد انتظارش  ریاگر تأث یکننده، حتهر مصرف فروش وجود دارد.خرده یبرا یناکاف

( 3116) سیو نوب یهول محتمل دارد، هرچقدر هم کم باشد. یرینامشخص باشد، تأث

 م،یحرت قیاز طر یوانیح عیبر صنا یمنف راتیکه حداقل احتمال تأث کنندیاستدلال م

ه ما به ک یو هنگام ها با مصرف محصولاتشان است.بر آن یمنف ریاز احتمال تأث شتریب

رگ، و م بیاز آس یریانند جلوگم م،یکنیاذعان م واناتیدر نظر گرفتن منافع ح تِیاهم

 یایمزا رایز شود،یم یو جزئ تیاهمیمحور، بفرد یکنندهبودن در نقش مصرف احتمالِ

 است کیاست کیبردن از نلذت  یهانهیاز هز شتریب اریآستانه بس نیا کیتحر

(Almeida and Bernstein 2000; Norcross 2004.) مک نیعلاوه بر ا ،

کننده مصرف یکیکه نزد کنندی(، برخلاف بودلفسون، استدلال م3117)مالن و هالتمن 
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است،  شتریاحتمالا  ب «دهیچیو پ یطولان نِیتأم یهارهیزنج»محرک در  یآستانه کیبه 

 ینسبت به الگوها ییمواد غذا یبازارها شودیسود کم باعث م یهیحاش رایز

 قابل کنترل است. شهیاز هم شتریحساس شوند، که اکنون ب اریکننده بسمصرف

ه را که بلکه آنچ ست،یقادر به انجام آن ن سمیانتقاد نه آنچه را که وگن نیگسترش ا

از  یاقتصاد تیروا کی نیا .دهدیهمچنان در آن مشارکت دارد، مورد حمله قرار م

مشارکت  را از یکس تواندینم سمیوگن ،یعنیاست که قبلا  اشاره شد: « خلوص»استدلال 

که ما  ییکه از آنجا کندی( استدلال م3110) لدیوارف باز دارد. یدارهیدر استثمار سرما

 شود،یکجا ختم م هیکه پول ما در مدار گردش سرما میکن ینیبشیپ میتوانینم

 ردیگیم جهینت بیترت نی( به هم3111گِلدرلوس) تریپ .ستیپاک ن کسچیه یهادست

وجود دارد که  هیوجود ندارد، فقط سرما یجاتیت و صنعت سبزصنعت گوش چیه»که 

صرف م چیکه هـ انتقادها  نیحال، ا نیبا ا .«ابدییگسترش م یگرید زیهر چ ینهیبه هز

 شود،یم گریبازار و هر نوع د تیشامل هر فعال ـوجود ندارد  یدارهیدر سرما یاخلاق

تا قبل از برکنار بودن کامل از  .کنندیرا محکوم نم سمیطور خاص وگنبه نیبنابرا

ها ز آنا یکه برخ یمصرف رقابت هایالگو نیاز ب دیبا ریفرد ناگز ،یدارهیسرما یبازارها

ر که د یکسهر یرو، برا نیاز ا را انتخاب کند. یکیاست  گرانیوضوح مضرتر از دبه

درست همچنان زنده  الظاهریعل یعنوان امربه سمیتعهد به وگن کند،یبازارها شرکت م

 است.

ل عم نکهیاست که فارغ از ا نیا یکنش فرد یدر برابر اثربخش ییاستدلال نها

 یساختار رییاگر نتواند به تغ ر،یخ ایمؤثر باشد  یدر بازارها تا حد یفرد یجداگانه

( و 3118)جانستون  «یاسیمصرف س»منتقدان  است. یمعنیعملا  ب ابد،یدست 

سبک  رییتغ قیاز طر یطیمحستیبه مشکلات ز یدگیرس تیمسئول «یِساز یشخص»

 کردیاقدامات از رو نیکه ا کنندیاتهام را مطرح م نی( اManiates 2001) یزندگ

 تاماکننده بر اقدانتخاب مصرف ینظر ری)اشاره به تاث« شما یبا دلارها یرا» یبرالینول

 ،یفرد تیاحساس کاذب موفقموجب تنها م.( برخوردار است، که نهـ  کنندگاندیتول

 ستمیس رییتغ یبرا میبه اقدام مستق لیاز خود و عدم تما تیحس رضا جادیبلکه باعث ا

به چپ  لیمتما سانینواز مقاله یتعداد (.Willis and Schor 2012) شودیم

 یتردهگس یهااستینه، به س ایگوشت بخورد  یکس نکهیاند ااستدلال کرده یتازگبه
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تنها هن یساختار رییو تغ یاتوده جیبس ـندارد  یربط یمیاقل راتییابل تغها در مقآن

 Heglar) دارندن یهمخوان یبلکه اساسا  با اقدامات فرد کند،ینم دایپ بالادستِ

2019; Mann and Brockopp 2019; Wallace-Wells 2019.) 

 اثبات یناقص است و هم از نظر تجرب یاستدلال هم از لحاظ نظر نیحال، ا نیبا ا

 یفرد یهارا که شامل کنش هادوگانهاز  یساختگ یااول، دوباره مجموعه نشده است.

 تینیع ی[ـ جمع یفرد ،یاسیکننده، مصرف ـ کنش سشهروند ـ مصرف]است 

اگر  یتح رد،یگیقرار م یبرالیمقولات نول سازینهادینهدر دام  بیترت نیو بد بخشدیم

را  یاسیکار، قلمرو س نیبا ا (.Willis and Schor, 162ها باشد )نقد آن یمدع

 یاز آنچه را که کنش جمع یمحدود فیو ط بخشدیم تینیع یستیفرمال یمفهوم در

کل ش» کی ،«یجنبش عمل» کیعنوان به سم،یوگن .کندیدنبال م دهد،یم لیرا تشک

در « اهداف آن میمستق انیب»که  دهدیرا سازمان م «یعمل جمع یافتهیسازمان

علاوه  .ستین یاسیتر هم س(، اما کمEckert 2015, 567دارد ) شهیمصرف روزانه ر

 ،«یمصرف»که اقدامات  ردیگیم دهیرا ناد یاساس تیواقع نیا یانتقاد نیچن ن،یبر ا

 یو اجتماع یاسیو نفوذ س هازهیفشارها، انگ ریتأثتحت قا  یعم «یخصوص»و  «یفرد»

 یوهیش نیدوم ، ا (.Stolle, Hooghe, and Micheletti 2005قرار دارند )

حال،  نیبا ا داند.یمفروض م یرا امر یو جمع یمتقابل عمل فرد ییانتقاد، جدا

 یاسیس گرانیباز یرفته را برادستاز فرصتِ ینهیهز با  یتقر سم،یها، از جمله وگنمیتحر

 یوانیمحصولات حمصرف از  یشکل فردکه به یدر حال توانیم .رساندیبه صفر م

 توانی. مدیباش ریمتمرکز بر ساختار درگ یجمع یهادر اقدام د،یکنیم یخوددار

قدام ا ریدرگ ای ،یانتخابات یهااستیکار در س ق،یتحق ،ییمایراهپ ،یدهمشغول سازمان

 کندیم فیضع شتریانتقاد را ب نیآنچه ا یحت .دیکه وگن هست یبود، در حال میمستق

 دیخر یهانهیو هم گز هامیتحرشامل که هم  ـاست « مصرف آگاهانه»مطالعات 

؛ Stolle ،Hooghe ،and Micheletti 2005از اروپا ) ـهستند  نیگزیجا

Forno and Ceccarini 2006متحده ) الاتی( و اWillis Margaret and 

Schor 2012 ؛Endres and Panagopoulos 2017دهدی( که نشان م 

 ریو مشارکت فعال در سا یقو یاسیمصرف با تعهدات س هدفمندترِ  یهاکه انتخاب
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مراجعه  3110به شاو و همکاران  نیمثبت دارد )همچن ایرابطه یاسیاشکال کنش س

است  یاسیس یافراد به کنشگر ی'کنندهجذب'مصرف آگاهانه » گر،یعبارت دبه (.دیکن

 زیانگوسوسه (.Willis Margaret and Schor 2012, 79« )'کنندهدفع'تا 

که  دی، بپرس یکنش فردهستند تا  یاقدامات جمع یکه مؤکدا  حام یاست که از کسان

 یدهسازمان یحول موضوعات ایکنند  تیحما ییهااستیچرا انتظار دارند مردم، اولا  از س

 رییتغ راتیرفتار خود در مورد همان مسائل ندارند و دوم، تأث رییبه تغ یلیشوند، که تما

 یرا کسچ .رندیبپذ ستندیآن ن یفعالانه رییکه حاضر به تغ یرا بر اعمال فرد یتارساخ

 یبرا یاقدام جمع ریدرگ کند،یرا مصرف م یطور فعال گوشت محصول دامدارکه به

در صورت  تا شودیم شنهادیپ هابه آن یزیچچه و  ود؟بش هایکردن دامدار لیتعط

، ضرورت کاهش مصرف مقاومت در برابر آن یبه جا ها،یبردن دامدار نیاز ب ایکاهش 

 رند؟یبپذ گوشت را

زرگ ب اسیدر مق یرفتار رییتغ تیماه یدرباره یخود، به پرسش ینوبهامر، به نیا

 یریاشکال درگ ریبا سا تواندیتنها مکننده نهمصرف یِ اقدامات فرد .شودیمنجر م

 .ودشیهنجارها م رییتغ ختنیباعث برانگ نیداشته باشد؛ همچن یستیهمز یاسیس

از محققان نشان  یاریطور که بس. همانمانندیپشت مصرف، ثابت نم یِمنطق و معان

 یهنجارها رایز« تر از حد تصور استموجود اغلب شکننده یاجتماع طیشرا»اند، داده

 یطرزتواند بهیم ،یفرد یها بر رفتارهاآن ریتأث نیها، و بنابراآن یاساس یِاجتماع

در  یهنجار راتییتغ نیچن (.Sunstein 1996) دکن رییتغ عیو اغلب سر ریچشمگ

کننده مانند مضر مصرف یدر رفتارها رییطور خاص منجر به تغهمه جا وجود دارد و به

ها با غالبا ، آن (.Sunstein 1996؛ Lessig 1995شده است ) دنیکش گاریس

که به  دهندیرا انجام م یفرد یهاکه انتخاب شوندیشروع م یکوچک یهاافراد و گروه

« هنجارها شدنریسراز»و سپس باعث  رسند،یبه نظر م یرمنطقیغ ای اثرینظر ب

(norm cascadesم )ی( شوندSunstein 1996که تأث )یگسترده راتی 

دارند رفتار خود  لیتما ،یعنوان موجودات اجتماعها، بهانسان خواهند داشت. یاجتماع

 .Nyborg et alمطابقت دهند ) «گرانیانتظارات از رفتارها و نگرش د»را با 

و عدم  دییتأ نیکه رفتار مطلوب و همچن دهندیانجام م یامشاهده(، اقدام قابل2016

ه با ک یاقدامات .کندیم گرید دهر دو عملِ افر نیا محرکِ یاصل دیرا کل یاجتماع دییتأ
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 قیاز طر توانندیم شودیانجام م نیگزیجا یهاوهیش یهنجارها و توسعه رییهدف تغ

باشند و به  رییبخش و معرف تغالهام ،یجمعریو غ یرخطیاما غ داریمعن یهاروش

 (.Eckert 2015, 568شوند ) لیتبد «یفرد از مجموع کنش شیب یزیچ»

که نیااحتمال  شوند،ینم میتحر کی ریدرگ ایوگن  گریاگر افراد دبه زبان ساده، 

نیوگن شوند، احتمال ا یشتریو هرچه افراد ب تر است.کم دیکار را انجام ده نیشما ا

شود، وگن ن کسچیاگر ه است. شتریب نند،یو مطلوب بب یرا عاد سمیوگن گرانید که

ه آن مربوط ب یکشگوشت و تمام اشکال بهره دیدر صنعت تول یساختار رییاحتمال تغ

 .شدد نخواه محواشکال استثمار  نیخواهد بود؛ اگر همه وگن شوند، ا زیناچ اریبس

و  یطیمحستیبه رفع مشکلات ز تواندیم سمیجهت به وگن رییتغ ن،یعلاوه بر ا

 ندهیفزا یامجموعه گوشت کمک کند.« ارزان» دیتول یریاز فراگ یناش یسلامت عموم

در چارچوب  یکشاورز برای حفظکه  دهدینشان م ر،یاخ یعلم قاتیاز تحق

(، یاگلخانه یو انتشار گازها نی)از نظر استفاده از آب و زم یاارهیس یهاتیمحدود

 Springmannبه  دیاست )رجوع کن یضرور یاهیگ ییغذا یهامیبه سمت رژ رییتغ

 ییاغذ یهامیبه سمت رژ رییشده است که تغ شنهادیپ ن،یعلاوه بر ا. (3118و همکاران 

 ریمواز جمله کاهش مرگ یدر سلامت عموم یتوجهمثبت قابل جینتا یدارا یاهیگ

(Kim, Caulfield, and Rebholz 2018و خنث ,)ستم »کردن انواع  ی

 یرییتغ نیچن گر،یعبارت دبه ذکر شد. است که قبلا   یوانیاز محصولات ح یناش «ییغذا

 گسترده را دارد. یجمع یایمزا یبرا یلیپتانس

 یانه واضح است و نه سرراست که جامعه»که  میرا دار ینگران نیکه ما ا یدر حال

 Willis« )بکشد یطیمحستیز یداریپا ای یسمت عدالت اجتماعبتواند راه خود را به

Margaret and Schor 2012, 161کیتاکت سمیکه وگن میا(, ما نشان داده 

رزش ا یهارهیاعمال فشار بر زنج یبرا دیبا کسانیطور ها و افراد بهاست که گروه یمؤثر

مظهر  کیحداقل  فرسایش یاز تلاش هماهنگ برا یعنوان بخشهنجارها به رییو تغ

 اتخاذ کنند. ،یدارهیاستثمار سرما یِستمیس

 

 گیرینتیجه
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 یواناتیکه در آن تعداد ح م،یکنیم یزندگ ریفراگ با یبا استثمار تقر ییایما در دن

ه کشت یاستعمارنو ییغذا میرژ کیبراساس  هیتغذ یدر سراسر جهان برا هسالکه هر

 ،ستمیس نیدر مواجهه با ا است. یانسان تیهشت برابر کل جمع با یتقر شوند،یم

 ،یقادانت ینژاد قاتیپرسش جوئل اولسون، متخصص تحق راما  یپروژه یاصل یزهیانگ

که  یبیآس نیشتریو تعهدات خودم، ب هاییتوانا ،یوگرافیبا توجه به ب»: دادشکل 

و همکاران  شی)د «ست؟یوارد کنم چ هیسرما تیو حاکم یبه نظم نژاد توانمیم

، اما ،ستین یقطعا  پاسخ اصل سمیو وگن میبه پرسش او ندار یما پاسخ کامل (.3111

آن خواهد  یاساس یهااز مؤلفه یکیوگن  سیپراکس م،یطور که استدلال کرد همان

تر ردهگست یاسیدر خدمت اهداف س یکیعنوان تاکترا به سمیمقاله ما وگن نیدر ا بود.

 حیو توض م،یکرد فیتعر ،یاسیس یمبارزه ینهیدر زم ـ میادهینام «هاهیلا»آنچه که  ـ

طلبانه هماهنگ و مبارزات عدالت یمختلف آزاد یهاکه در کجا درون پروژه میداد

 یراب ثر است.ؤم یدارهیسرما شیفرسا یبرا یابزار وانعنکه به میو نشان داد شود،یم

 یراجا ب جادیا یکه برا ییهاستمیاکوس شوند،یساله کشته مکه هر وانیح اردهایلیم

مجبور به کار  ایکه آواره  یو افراد شوند،یم رانیو واناتیح یاهیمزارع و محصولات تغذ

ه است ک یفعال حداقل کار یِ اسیامتناع س نیا شوند،یم واناتیح یدر مجتمع صنعت

 .میخود انجام ده یدادن همبستگ اننش یبرا میتوانیما م
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