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 چکیده
و  رال()انتگدولت فراگیر   یدرباره یگرامش ویمقاله با استفاده از نظرات آنتون نیا

 یهژمونما  .دهدیشده توسعه میزیربرنامهصورت گوشت را به یمفهوم هژمون ،یهژمون

)الف( انحصار دولت در استفاده از زور  نیانفعال متقابل بوفعل کیعنوان گوشت را به

 نیبر گوشت را تضم یمبتن یکالاها یو مبادله واناتیبر ح یخصوص تی)که مالک

ت سمت انباش در درون طبقات کارگر و متوسط به مندیتیرضا دی(، و )ب( تولکندیم

 کیلوژدئویا -ی اسیامر نخست با اتحاد س نیا .یمکنیم یسازمفهوم ،یگوشت یهیسرما

 تفرودسی طبقه یهابه جناح یاقتصاد ازاتیو دوم با امت یگوشت یهیسرما یو سازمان

 یهژمون طرفدار گوشت. یهایدئولوژیخوار و اگوشت یسبک زندگ کی، شودیحاصل م

 یو کار )رابطه هیسرما نیب دارانههیسرما یو اقتصاد یگوشت در مناسبات اجتماع

 نیب یها تضادآن دارد. شهیر( وانیح - هیسرما ی)رابطه واناتیو ح هی( و سرماهیسرما

ه ک کنندیم جادیا گرید یاز سو واناتیو ح ریطرف و کارگران مزدبگ کیاز  هیسرما

و  یفرهنگ ،یاسیس میتنظ ازمندین یگوشت یهیسرما یاقتصاد دیتولباز نیتضم یبرا

 است. کیدئولوژیا

 

 پیشگفتار
ست که ا یمتناقض یو اقتصاد یبر روابط اجتماع یمبتن یدارهیصنعت گوشت سرما

 یاستثمار و کشتار صنعتعنوان مثال، فوقبه دلالت دارد.از مشکلات  یامجموعه بر

 موقت و اغلب مهاجر یاستثمار کارگران مزدو فوق یکشدر سال، بهره وانیح اردهایلیم

(Birke and Bluhm 2019 ؛Eisnitz 2006 (1997و تخر ،)را  عتیطب بی

صنعت گوشت شامل سهم آن در  یطیمحستیاز اثرات ز ییهانمونه .دیریدر نظر بگ

 ی( و انقراض جمعGrain and IATP 2018؛ FAO 2013) یمیبحران اقل

صنعت  نیپژوهشگران همچن .است( Vettese 2019, pp. 256-261ششم )

 (.0202اند )مالم دانسته گرید یهاروسیمسئول ظهور کرونا و و یادیگوشت را تا حد ز

 یهانج ستمیس یِستیالیامپر یشهرهامشکلات، در کلان نیا رغمیعل ن،یبا وجود ا 

 یهمچنان بخش عمده د،یتول ایفروش  زانیصنعت گوشت با توجه به م ،یدارهیسرما
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 BVEبه  دیمورد آلمان نگاه کن ی)برا دهدیم لیرا تشک یغذا و کشاورز عیصنا

صنعت  نیا (.7،4، ص USDA 2019 کایمتحده آمر الاتیا ی، برا31، ص2020

که رشد  شودیم ینیبشیطور مداوم رشد کرده است و پگذشته به یهادهه یط

 .Alexandratos and Bruinsma 2012 ،pهم داشته باشد ) یشتریب

اشته د یاقتصاد تیموفق راًیآن اخ یهانیگزیجا ریو سا یاهیگوشت گ کهولو آن(، 131

 (.0232باشند )گرهارد و همکاران 

ها مطرح پرسش نیا ،یدارهیسرما یبودن منطق یعقلانریغ نیدر مواجهه با ا 

ه کار ب تواندیم شهینسبت به هم یشتریب تیشود که چرا صنعت گوشت با موفقیم

شکل بهحداقل  برد،یاز آن سود م هیاز سرما یتنها بخش کهنیخود ادامه دهد و چرا با ا

 مختلف پژوهشگران شود؟یم ملاز جامعه تح یادیز یهاتوسط بخش ایمنفعلانه

 یاقتصاد یکشبهره انیاند تا با ارتباط مکرده یسعی وانی( ح- ی)انسان یمطالعات انتقاد

 مینکیحال، ما ادعا م نیبا ا .ندیایکنار ب واناتیبر ح یاقتصادریغ یسلطه یهاو حالت

ند مصرف مان ،ییتنهابه یروان ای یفرهنگ ،یکیدئولوژیا ،یها با ارجاع به مسائل فردکه آن

 ی ]اصطلاح ملانی جوی برای ایدئولوژیستیکارن ایپرستانه گونه یهایدئولوژیگوشت، ا

 نیبا ا نانهیبکوته یبه شکل ،مترجم[ -شود پنهانی که خوردن حیوانات را باعث می

 دیها باجنبه نیا (.Joy 2010؛ Singer 2002 1975Jاند )ها روبرو شدهپرسش

و  یراقتصادیعنصر در مجموعه اشکال غالباً غ کیهر کدام به  رایدر نظر گرفته شوند ز

 یبرا ییتنهاها بهکه آن میکنیاما ما استدلال م سلطه اشاره دارند. یروابط اجتماع

 یهایتوسط کمپان واناتیو ح عتیاستثمار کار، طب)فوق( یاجتماع رشیپذ حیتوض

 .ستندین یکاف یگوشت

 دیولت گیچگون که شودیفرض شروع م نیحاضر از ا یمقاله نه،یزم نیبا توجه به ا 

ها با استثمار و ارتباط آنمانند گوشت بر اساس روابط متناقض )فوق( یوانیح یکالاها

 ازین ندکیم یبانیپشت یازبورژو یطبقات یکه از سلطه در جامعه یراقتصادیاشکال غ

 ،یحیتوض نیچن شبردیپ یبرا .دارد یاجتماع یهیبر نظر یمبتن مندنظام یبه بررس

 -) یوانیح اتیدر ادب یکاف میتاکنون مفاه رایز ابدیتوسعه  دیاصطلاحات مناسب با

  وجود ندارد. یطور کلبه یو فرهنگ یدر علوم اجتماع نیطور خاص و همچن( بهیانسان
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 زندان یاهاشتدادی ژهیوبه ،یگرامش ویآنتون ییایتالیا ستیمارکس یهابا نوشته 

 خیدر تار رگذاریتأث انیجر کینوشته شده است،  3211و  3201 یهاسال نیاو که ب

 یمکتب فرانکفورت بود( تا ماندگار گرید انیظهور کرد )جر یانتقاد یاجتماع یهینظر

روابط  یهیکه بر پا یادر مواجهه با جامعه بو عدم انقلا یدارهیسرما یسرسختانه

 رکلیو دب گذارانیبن دهد. حیبنا شده است را توض ریناپذیآشت یاقتصاد - جتماعیا

و فرهنگ  هایژدئولویا است،یس نیب کیالکتیبا توسل به د ایتالیا ستیسابق حزب کمون

 استدلال دار داشت.هیسرما یطبقه ماندگار یِ ریپذانعطاف یِسازدر درک و مفهوم یسع

 .گرددیاستثمار است، م یکه محافظ روابط اقتصاد ،یبورژواز یهژمون یدهیحول ا یو

به  یادیکمک ز توانندیم یگرامش میمفاه میاست که نشان ده نیهدف ما ا 

ال، ح نی( کنند، و با ایانسان -) یوانیمطالعات ح ژهیوو به یانتقاد یاجتماع یهینظر

کمبود وجود  جامع یلیتحل یها برادر استفاده از آنتاکنون  ر،یحداقل در مورد اخ

با استفاده از  م،یکنیمقاله بر آن اصرار م نیهمان طور که در طول ا 3داشته است.

 یاجتماع -ی مناسبات اقتصاد یماندگار نییتب یبرا یگرامش یهژمون یهینظر

 یزهایدر صنعت گوشت معاصر، چ واناتیاستثمار حفوق و یاستثمار کارگران مزد)فوق(

 یازو بازس یبازنگر یبه مقدار ازیتلاش ن نیحال، ا نیبا ا توان به دست آورد.یم یادیز

 یاتطبق یو کار و مبارزه هیسرما نیب ریناپذیتضاد آشت یگرامش یتمرکز اصل دارد.

 ری، همان طور که در زوجود اینبا  بود. یدارهیدر سرما یطبقات اصل نیا نیمرتبط ب

و نه  دهند،یم لیرا تشک هیسرما یاز رابطه ینه بخش واناتیداد، ح میخواه حیتوض

، صفحات Stache 2019به  دینگاه کن نیهستند )همچن یطبقات یعاملان مبارزه

 یدارهیسرما یبا توجه به جامعه تیبه ساختار حاکم یگرامش ن،یعلاوه بر ا (.2-31

ا در ب آن. یهابخش ای هانهیاز زم یکیفقط در مورد نه کرد،یفکر م تیکل کیعنوان به

                                                      

ال، عنوان مثوجود دارد، به یگرامش میمفاه نیاز مشهورتر ی(اصطلاحترمینولوژیک ) یهااقتباس یبرخ 3

 Pottsعنوان مثال در در مورد فرهنگ حول گوشت به یقاتی(، و تحق0237) لوریو ت تزجرالدیدر ف

 نهین زمیتاکنون در ا یو مباحث گرامش یاجتماع یچارچوب نظر م،یدانی(. اما تا آنجا که ما م0234)

 استفاده قرار نگرفته است.مورد
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 یقدرتمند در جستجو یرا ابزار یما تفکر گرامش ،ینظر یهاچالش نینظر داشتن ا

 .میدانیآن م یاساس یصنعت گوشت با وجود ناهمساز ییشکوفا یدرباره یحیتوض

و  واناتیاستثمار حاست: فوق ریتز ز یمفهوم یمقاله توسعه نیهدف ا ن،یبنابرا 

 یهابیتخر رغمیعل یدارهیدر صنعت گوشت سرما یاستثمار کارگران مزد)فوق(

آن  - یگوشت یهیاست که سرما نیا لشیدل ادامه دارد. ،یکیو اکولوژ یاجتماع

برند یآن سود م عیگوشت و توز یبعد یفرآور د،یکه از تول هیاز سرما ییهابخش

(Stache 2020  01، ص )- موفق است، )ب( قادر به  ی)الف( از نظر اقتصاد

 یعنی ،یاهیافراد حاش تیخود است، و )ج( قادر به جلب رضا یاتحاد داخل یدهسازمان

ر و مصرف گوشت از نظ دینسبت به تول دار،هیسرما یاز طبقه ریطبقات غ ریسا یاعضا

شت را گو یهژمون یگوشت یهیسرما است. یو فرهنگ کیدئولوژیا -ی اسیس ،یاقتصاد

 کرده است. یدهسازمان

ما  یگوشت است و مقاله یمفهوم از هژمون نیو گسترش ا یما معرف یهدف اصل 

ما  .دهدیارائه م یبعد یو تجرب ینظر قاتیتحق یتوسعه یرا برا یمفهوم شنهادیپ نیا

انه که حداقل اجماع منفعل میکمک کند تا درک کن تواندیم مفهوم نیکه ا میکنیفکر م

 هایئولوژدیا است،یو نه صرفاً محصول س یعیاست طب یزینسبت به تجارت گوشت نه چ

 اجماع نیا یدهمانزسا یچگونگ یرا درباره یدگاهید یهژمون یِتفکر نظر فرهنگ. ای

 یهیچگونه سرما کهنیو ا دیگشایم یدر مبارزات طبقات یاقتصاد -ی اسیاز نظر س

 - یاقتصاد یبا توسل به هژمون یاهیبه سلطه در امور تغذ یابیدست یبرا یگوشت

 یستیآنتاگون یاجتماع روابطکه فراتر از  یو فرهنگ یکیدئولوژیا ،یاسیس ،یاجتماع

مستلزم وجود آن در  نی، اپرستانهگونه یدئولوژیمثال، در مورد ا یبرا .کوشدیاست، م

 ایعرصهدر  - واناتیاز ح کشیبهره یجهیدر نت وجود اینطبقات است، و با  نیب

 دایپ یمتفاوت ییها تواناشهیاند سلطه بر یطبقات حاکم برادر آن شده، که اتیطبق

-01صفحات ،  Bernhold 2019جعل شده است. )به  یخیاز نظر تار -اند کرده

 (.دیمراجعه کن 03

مرتبط  یتاحد یهاهیرا به نظر یگرامش یهژمون یهی، ما نظررحاض یدر مقاله 

 شه،یاند کیدئولوژیاشکال ا است،یاستثمار را با س یاقتصاد - یکه روابط اجتماع گر،ید



 هژمونی بورژوایی گوشت 6 

عنوان مثال، به .میدهیم حیترج دهند،یم وندیبه هم پ یدارهیو فرهنگ در جوامع سرما

، 3243( که توسط لوکاچ )'Verdinglichung') یوارگءیش یهیبا قض سهیدر مقا

( 320-312، ص3241( و آدورنو )361، ص0220و آدورنو ) مری(، هورکها000-11ص

و  یدئولوژیا است،یاول، س دارد: تیحداقل چهار مز یابداع شده است، مفهوم گرامش

خاص خود به  یندهاینسبتاً خودمختار با فرآ یهاعنوان حوزهبه بیترتفرهنگ را به

(، دهشهوار)بت شیفت یهابه شکل ،یوارگءیکه مفهوم ش یدر حال شناسد،یم تیرسم

 یبه تلق لیو تما دهد،یم یاز لوکاچ( برتر شیآدورنو ب دگاهی)در د یدئولوژیا یعنی

 دیطبقات تأک یاسیس یِندگیبر نما یگرامش یدهیدوم، ا هر سه عنصر دارد. زا کسانی

( یِعام ) مربوط به آگاه یمسئله کیعمدتًا  یوارگءیکه مفهوم ش یدر حال کند،یم

گرچه  کند،یم فیاز لوکاچ( را توص شی)در آدورنو ب یدارهیتمام افراد در جوامع سرما

سوم،  .در لوکاچ تا آدورنو( شترینسبت به مسئله قرار دارند )ب یت در مواضع متفاوتطبقا

 هشیاشکال اند است،یس یو ساختار طبقات زیآممنازعه تیکه ماه دهدیامکان را م نیا

 دهیناد یطور مفهومبه یوارگءیش یدهیکند که ا یسازو فرهنگ را درک و مفهوم

و مناسبات  یاجتماع - یاقتصاد یژگیو ،یگرامش یسازو چهارم، مفهوم .ردیگیم

ورد در م گر،ید یاز سو .دهدیم وندیهم پو فرهنگ به یدئولوژیا است،یرا با س یدیتول

 نی( نقاط آغازیستیکار )فورد میگردش )مربوط به بازار( و تقس یلوکاچ و آدورنو، حوزه

 یهیدر نظر تواندیم یوارگءیاز نظر ما، ش ن،یعلاوه بر ا هستند. یوارگءیمفهوم ش

 یطبقات یاز مبارزه یمارکس و گرامش یسازادغام شود، که در مفهوم یگرامش یهژمون

و  یاشکال فرهنگ ،هایدئولوژیا یریگاز شکل یعنوان بخشبه شه،یاشکال اند یورا

 نهفته است. اتیذهن

 :دابییساختار ادامه م نیو با ا دهدیگوشت را گسترش م یمقاله مفهوم هژمون نیا 

در صنعت گوشت  ی/ اقتصادیکه روابط اجتماع میدهیما نشان م ،یدر دو بخش بعد

 انیم یمنجر به تناقض - وانی/ حهیسرما یو رابطه هیسرما یرابطه - یدارهیسرما

 ویسطور خاص از به واناتیو ح یطور کلبه عتیطب ،یو کارگران مزد سوکیاز  هیسرما

 یِو طبقات انسان واناتیاز ح یکشبهره ،یکنون ییبورژوا یدر جامعه .شودیم گرید

 یجتماعا یدهندهوندیبه عامل پ ازین ن،یبنابرا .افتدیروند اتفاق م کیاستثمار شده در 
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عامل  نیا .شودیم انینما انهکشبهره روابطِ نیا یموقت دیتولحداقل باز نیتضم یبرا

 گوشت است. یصنعت گوشت، هژمون یبرا یاجتماع یدهندهوندیپ

یا  فراگیر) از دولت انتگرال یاز برداشت گرامش یمفهوم، طرح نیدرک ا یبرا 

مورد  یِواکاو یرا برا یگرامش میسپس، مفاه .میدهیارائه م یو هژمون حداکثری(

 جادیبا ا یتمندیکه چگونه رضا میدهیو نشان م میریگیبه کار م یگوشت یهیسرما

 یماد ازاتیامت یواسطهو به یگوشت یهیسرما جیرا یهایدئولوژیو ا یوحدت داخل

در  ست.ا افتهیپرستانه سازمان گونه یهایدئولوژیگوشتخوار و ا یگانه، سبک زندگسه

 بدون ریاگرچه اظهارات ز م،یکنیآلمان اشاره م یگوشت یهیبه مورد سرما نه،یزم نیا

به  است. میتعمقابل زین یدارهیسرما یجهان ستمیس یاصل یکشورها ریسا یبرا رییتغ

 یهانهینگرش در زم نیعنوان اولبه میبریکه ما از آن بهره م یهر حال، مطالب تجرب

 جامع دارند. قاتیبه تحق ازیگوشت ن یموضوع هژمون رشیشده جهت پذارائه

 

 ی: منبع ثابت تضاد طبقاتهیسرما یرابطه - 1
 یاجتماع یرابطه کی»عنوان را به یدارهیکارل مارکس سرما ،هیسرمادر کتاب 

در  .زهایچ ی( با واسطه411، ص [3164] 3226)مارکس  کندیم یمعرف« افراد انیم

فراد ا نیب میمستق یرابطه کیاشاره دارد:  یاجتماع یفرمول به دو رابطه نیا قت،یحق

 ر.بازا یرابطه -است  زهایچ یهمان افراد که با واسطه نیب یگریو د - دیروابط تول -

ر دو مورد د نیا نیدرک است که تعامل بقابل یتنها زمان یدارهیسرما دیتول یوهیش

 لیرا تشک «هیسرما یرابطه» ایکار  - هیسرما یها رابطهبا هم، آن نظر گرفته شود.

  (.622، ص [3164] 3226)مارکس  دهندیم

 کهنیاستوار است، اول ا یخیبر سه شرط تار یدارهیسرما دیو تول تیروابط مالک 

 دارانهیدر انحصار سرما دیابزار تول .ستندین یدیتول یلهیوس چیمالک ه یکارگران مزد

 تیکمال یرابطه نیا داشته باشند. یمستقل یزندگ توانندینم انفرودستقرار دارد و 

ان است که کارگر نیا یخیشرط تار نیدوم و کار است. هیسرما نیمنبع تضاد ب نیاول

 دیکس مقچیبه ه یاسیس میمستق یها با سلطهآن آزاد باشند. یاسیاز نظر س یمزد

با  برخوردار هستند. ییبورژوا یهایهستند که از حقوق و آزاد یها افرادآن .ستندین
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کار  یرویخود ن یزندگ نیتأم یها مجبورند براشرط سوم است، آن نیحال، و ا نیا

و فروش  دیکه خر شودیم لیتبد ییبه کالا یکار انسان یروین ن،یبنابرا خود را بفروشند.

ه ب میطور مستقبه یاسیممکن است از نظر س یراستا، کارگران مزد نیدر ا .شودیم

 یها به طبقهآن ،یاز نظر اقتصاد ن،یبا وجود ا خاص وابسته نباشند. دارهیسرما کی

 اند.وابسته دارهیسرما

 نیتکو یخیخاص تار یاجتماع - یاقتصاد یروابط استثمار ط،یشرا نیبر اساس ا 

ه ک کنندیم جادیا یدیجد یارزش اضاف یکارگران مزد د،یتول یدر حوزه است. افتهی

ارگران ک تعلق دارد. دارانهیبه سرما د،یاست، که مانند ابزار تول افتهی تینیع ییدر کالاها

 یزیچچه کهنیها خود درمورد اآن .کنندیم دیتول هیسرما سودِ ینفع و برابهتحت امر، 

در کارگاه  دارد،یهمان طور که مارکس اظهار م ندارند. یکنند دخالت دیچگونه تول ای

استبداد  نیا .ی(، نه دموکراس160، ص [3164] 3226وجود دارد )مارکس « استبداد»

 کارگر است. یو طبقه هیسرما انیتضاد م یمنبع برا نیدوم یکارگاه

 - یاقتصاد یرابطه کیخود یخودبه ،یدارهیروند گردش سرما ایبازار  یرابطه 

از  یکه بخش یگرانیهمان باز یوسیلهبهروند در عمل  نیا .ستیکشانه نبهره یاجتماع

، در حال نیبا ا .یو کارگران مزد دارانهیسرما هستند بنا نهاده شده است: دیتول ندیفرا

 ییاگرچه کالاها ،شوندیروبرو م گریکدیکاملاً آزاد و برابر با  یعنوان افرادها بهبازار، آن

 یریگمیتصم چیه .فروشندیو م کنندیم یداریکاملاً متقابل خر طیرا با شرا

 دارد.وجود ن یدر مورد کار اجتماع نیکالاها و بنابرا عیو توز دیتول یدرباره یکیدموکرات

 چه نوع یکار برا یرویکه چه مقدار ن رندیگیم میتصم یخصوص دکنندگانیتول

گرفته  میدر بازار تصم نیبنابرا کار چگونه عمل کند. یصرف شود و روند واقع یمحصول

عنوان شده بهکار مصرف ایو آ کنندیم دایقادر به پرداخت پ دارِیکالاها خر ایکه آ شودیم

 نیسوم کیدموکرات عیوجود روند توزعدم نیا .ریخ ای شودیشناخته م یکار اجتماع

 کارگر است. یو طبقه هیسرما نیمنبع تضاد ب

 گریکدیبا  دارانیو فروش، صاحبان کالا و خر دیخر انتهاییب باًیتقر یدر روندها 

: پول و کالاها، «زهایچ» یبا واسطه د،یگویبلکه همان طور که مارکس م ماً،ینه مستق

 د،یتول یخود را برا ازیمورد ن یکالاها دارانهیاز آنجا که سرما .کنندیمارتباط برقرار 
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 د،یلتو ندیفرا فروشند،یآنجا م زیشده را ندیتول یو کالاها کنندیم یداریدر بازار خر

 .شودیبازار انجام م یرابطه یاستثمار، با واسطه یاجتماع - یاقتصاد یرابطه

 تمسیس کیعنوان به یدارهیسرما یروابط است که مشخصه نیا نیتعامل ب نیا 

که  است نیا نهیزم نیدر ا کنندهنییتع ینکته است. یاجتماع - یاقتصاد یطبقات

 و از نظر دیگونه ابزار تول چیرا همانند ورود به آن، بدون ه ندیکل فرآ یکارگران مزد

 اندارهیدر عوض، سرما .کنندیکار خود ترک م یروین یفروش دوباره یآزاد برا یاسیس

 دیتول یثروت اجتماع بیترت نیو بد کنندیانباشت م یارزش اضاف د،یتول یبا هر چرخه

 نیتضاد ب یمنبع برا نیچهارم نیا .آورندیشده توسط کارگران را در انحصار خود در م

 کارگر است. یو طبقه هیسرما

ر، و بازا یرابطه ،یخیخاص تار دیتوسط روابط تول هیسرما یطور خلاصه، رابطهبه 

 .ودشیم فیشده است تعر دیو بازتول جادیو کار ا هیسرما یلهیوستعامل هر دو، که به

نابرابر  عیو توز یسازمانده د،یتول کیدموکرات رینابرابر، روابط غ تیروابط مالک لیدلبه

ذاتاً  رابطه نیا دارد. یستیآنتاگون یخصلت هیسرما یو محصول آن، رابطه یکار اجتماع

س همان طور که مارک طبقات است. انیکشمکش م یمنبع دائم کیبلکه  ستین داریپا

آغاز  هیسرما یرابطه خودِ جادیبا ا یو کارگر مزد دارهیسرما نیمبارزه ب» د،یگویم

 نیب یاستثمار یاگر رابطه ن،یبنابرا (.111[، ص 3164] 3246)مارکس .« شودیم

  سلطه لازم است. یطبقات قرار است حفظ شود، نوع

 

 وانیح - هیسرما یرابطه - 2
 واناتیکه ح میکنیما استدلال م وانات،یح یدر رفتارشناس ریاخ یهانشیمطابق با ب

 ،یتباطار ،یشناخت یهاتیقابل یهستد باهوش و دارا یبلکه موجودات ستندین ییزهایچ

تند انسان هس یهاییبه توانا هیاوقات شب یها که گاهییتوانا ریانجام کار و سا ،یاجتماع

 (.Sachser 2018؛ Brensing 2017؛ Balcombe 2018به  دی)رجوع کن

 یخیتار یدر مبارزات طبقات یاصل یمسئله کیعنوان ها هنوز بهآن یحال، آزاد نیبا ا

ند، از جانب طبقات خود را آزاد کن توانندینم واناتیکه ح یدر حال ادغام نشده است.
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است که  یهیو بد اند.شناخته نشده ییعنوان موضوعات رهامبارز هم به فرودست

  اند.بهتر نبوده یحاکم به روابط ین طبقهشتخود قادر به وادا واناتیح

به  یدارهیسرما دیکه در تول یاژهیو گاهیموضوع، لازم است جا نیبا توجه به ا 

 هیسرما یاز رابطه یها بخشآن داده شود. حیاختصاص داده شده است، توض واناتیح

را  ییاهاکال ای رندیگیفروشند، دستمزد نمیکار خود را در بازار نم یروین رایز ستند،ین

و به  ستندین یکارگر مزد واناتیح ن،یبنابرا .کنندینم یداریخود خر دیبازتول یبرا

عنوان هب یاسیها از نظر سآن .ستندیآزاد ن یشکل صوربه یاسیاز نظر س بیترت نیهم

 .شوندیشناخته نم ییبورژوا یهایبا حقوق و آزاد یاشخاص ایافراد 

 نیو بنابرا شودیتصاحب م دارانهیتوسط سرما ماًیمستق واناتیکار ح د،یدر تول 

زش ار ریذخا یعنیکالاها،  یصرفاً بخش ماد یوانیمحصولات ح ن،یبنابرا است. گانیرا

 یبرا یروز کار یواقع انینه پا ن،یعلاوه بر ا .دهندیم لیها را تشک( آنیا)مبادله

یدا ها تقلیل پی آنان از حیوانات صرفاً به نیروی کار آناستفاده وجود دارد و نه واناتیح

است، همان طور که  دارانهیها در دست سرماآن یو زندگ بدن د،یتمام بازتول .کندمی

 .دهدیها نشان مآن یها و کشتار صنعتمند بدنروشمند و نظام یِدستکار

را در  واناتینقش ح توانینم هیسرما یاز رابطه کیبا درک کلاس ن،یبنابرا 

 و شوندیکنار گذاشته م هیسرما یحال از رابطه نیدر ع واناتیح .دیفهم یدارهیسرما

 یزدو کارگران م یطور کلمتفاوت با انسان به تاًیفیک یشکلبه یدارهیزمان در سرماهم

با  یخاص یاجتماع یبا رابطه توانیرا م نیبه نظر ما ا .شوندیطور خاص ادغام مبه

 داد. حیتوض بخشد،یآن را تداوم م هیکه سرما واناتیح

 یدر جامعه یاجتماع - یاز نظر اقتصاد واناتیکل، ح کیعنوان به عتیهمانند طب 

ا ب ت،یمالک یرابطه کی انیاستثمار، بفوق یرابطه قیاز طر یدارهیسرما یطبقات

ما  (.534-409صفحات ، Stache 2017به  دی)نگاه کن شوندیادغام م ه،یسرما

واقعًا در  یوانیح یهااگر تمام گونه یحت .مینامیم وانیح - هیسرما یرا رابطه نیا

با  دارهیسرما ینباشند، طبقه دارهیسرما واناتیو تمام صاحبان ح هیمعرض سرما

در  دیتول یلهیعنوان وسخود رفتار و از آنان به یخصوص ییعنوان دارابه واناتیح

 ندیدر فرآ هیتوسط سرما واناتیاستثمار حفوق .کندیمختلف استفاده م یکارکردها

 ایها کمال، بدن آنوصورت تمامبه واناتیح جا،نیدر ا .ردیگیصورت م دیتول
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توسط منافع، تحت فرمان و به سود « آزادانه»ها و محصولاتشان از آن ییهاقسمت

فقط گذاری روی حیوانات با سرمایهکه  زیراآزادانه  - شودیب محتصا دارانهیسرما

 یابطهر نیا .شودیم نهیها هزآن یبرا -علوفه  انندم -ثابت  یهیسرما ایمولد  کارنیروی 

 واناتیو ح دارانهیسرما انیم سمیمنبع آنتاگون نیاستثمار، اولفوق یاجتماع - یاقتصاد

 است.

 رایمستبدانه است، ز یاسیو س یاز نظر اقتصاد واناتیو ح دارانهیسرما انیرابطه م 

 تیماح ای یاسیس ینوع آزاد چیه خود رفتار کنند. لیمطابق م یبا دوم توانندیم هایاول

عنوان مثال به ،یدر جوامع غرب واناتیاز ح تیحما نیقوان ها وجود ندارد.از آن یواقع

 نیاما در ع در نظر گرفته است. واناتیاستفاده از ح یرا برا یدر آلمان، مقررات جزئ

 BMJV« )( معقولیعلت)ها»اصطلاح به رایز سازندیها استبداد را ممکن محال، آن

تمام اشکال  باًیتقر هانیا کنند.یم نییتع واناتیز حاستفاده ا ی( را برا2019

 نیا ن،یبنابرا .شودیگوشت را شامل م دیتول یمانند کشتار برا یاستثمار اقتصادفوق

اد منبع تض نیاستبداد دوم نیا .کنندیم میرا تنظ واناتیح یدر واقع عدم آزاد نیقوان

 است. واناتیو ح دارانهیسرما انیم

مستبدانه تصاحب و  یشکلبه هیاز سرما یجناح خاص یلهیوسبه واناتیح 

 یکالاها ایزنده  واناتیرا که از ح دارانهیما آن بخش از سرما .شوندیاستثمار مفوق

 دنکنیاستفاده م یارزش اضاف جادیکالا و ا دیتول یبرا دیتول یلهیعنوان وسبه یوانیح

 یوانیح یهیسرما (.Stache 2020به  دی)نگاه کن مینامیم یوانیح یهیسرما

 نیو همچن اتیگوشت و لبن عیدر صنا دارانهیگسترده است که سرما یاصطلاح

 .ردیگیرا دربر م رهیو غ یخصوص یوانیح شیآزما یها، لابراتوارهاوحشباغ

 یگوشت یهیحاضر بر صنعت گوشت تمرکز دارد، تنها به سرما یاز آنجا که مقاله 

است که با  یدارهیسرما یهایشامل تمام کمپان یگوشت یهیسرما .پردازدیم

ود گوشت، س دیجهت تول واناتیاستثمار حو فوق یانسان یاستثمار کارگران مزد)فوق(

 ،یدهندگان، دامداران صنعتحداقل شامل پرورش نیا .کنندیخود را انباشت م

 ینظر اقتصاد بدون شک از یگوشت یهیسرما است. هاکنندهیکشتارگران و فرآور

  است. یوانیح یهیبخش سرما نیرگذارتریتأث یاسیو از لحاظ س نیشروتریپ
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 هیرماس یآن، آشکار است که رابطه یو استبداد یاستثمارفوق یژگیبا توجه به و 

وجود دارد  هیبا سرما یستیآنتاگونی دو رابطه ن،یبنابرا است. یستیآنتاگون زین وانیح -

در همان روند  شهیها رآن .رندیگیسرچشمه م یدارهیسرما دیتول یوهیکه هر دو از ش

، به نفع یاجتماع - یاز نظر اقتصاد واناتیو ح یکه کارگران مزد ییدارند، جا دیتول

ز صحبت ا ن،یبنابرا .شوندیاستثمار م)فوق( دارهیسرما یتحت اراده و به سود طبقه

 .میدانیرا موجه م واناتیو ح یبا کار مزد هیسرما یستیآنتاگون ایمتناقض  یرابطه

نباشت ا ندیکه در قلب فرآ ،یاجتماع - یتناقض اقتصاد نیا ،یکشتداوم بهره یبرا 

 واناتیح و یسلطه بر کارگران مزد ای یاسیس تیحاکم یاست، به نوع یگوشت یهیسرما

 ازیکه با آن مبارزه شود، ن ستین یزیچ واناتیاز ح یکشتصور که بهره نیا نیو همچن

 یگرامش یاسیس یهیکه سرانجام نظر جاستنیا شود. دیبازتول ندتوابتناقض  تا ،دارد

 .شودیوارد صحنه م

 

 فراگیر: دولت تیرضا یعلاوهاجبار به - 3
ه سلط یاسیاستثمار و شکل س یاقتصاد - یشکل اجتماع یدارهیدر جوامع سرما

 یبقهط در کارخانه اجرا شود. میمستق یاگر سلطه یاند، حتجدا شده گریکدینسبتاً از 

در  کیو هر ستین کسانی یاسیحاکم س یکاملاً با طبقه یحاکم از نظر اقتصاد

م از ه یشکل صوراقتصاد و دولت به گر،یبه عبارت د .کنندیمختلف عمل م یهاحوزه

 Marx« )خاص دولت فیتوص» د،یگویهمانطور که مارکس م یعنی نیا جدا هستند.

1975 [1844], p. 78.) 

 بودن دولت از اقتصادمستقل ای یطرفیب یمعناخاص به فیتوص نی، ااین حالبا  

 نیا»اظهار داشت،  هیسرمادر  یدرستهمان طور که مارکس به .ستین یدارهیسرما

...[ است که ] میمستق دکنندگانیبا تول دیتول طیصاحبان شرا میمستق یرابطه شهیهم

 یرابطه یاسیو همراه آن، شکل س ،یراز، اساس پنهان کل ساختار اجتماع نیتریمخف

 «کندیرا آشکار م ولتطور خلاصه، شکل خاص مربوط به دبه ،یو وابستگ تیحاکم

(Marx 1998[1894], p. 778.)  
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 یر رابطهب یو مبتن یادیبن یاسیشکل س کی یبدان معناست که دولت بورژواز نیا 

ا ر داخلیو  در موارد خارجیآن، استفاده از زور  دیاز بازتول نانیاطم یبرا است. هیسرما

 یخصوص تیو فروش کالا و مالک دیامر اقدامات متقابل خر نیا .ردیگیدر انحصار خود م

 نیقلمرو خاص را تضم کیدر  وانات،یح یخصوص تیاز جمله مالک د،یتول لیوسا

 یرا برا یرسم یاسیس یازهایامت یدارهیکه دولت سرما یدر حال ن،یبنابرا .کندیم

 .است یدولت طبقات کی یدارهیدولت سرما کند،یفراهم نم یحاکم اقتصاد یطبقه

در  تیحاکم ییاما شکل بورژوا شود،یطبقات اعمال م نیقانون در ب تیحاکم 

 یهادولت دستگاه .کندیم تیرا در عمل حما هیسرما یها رابطهخارج از کارخانه

م که نظ یحال، تا زمان نیبا ا دارد. اریو ارتش در اخت سیسرکوبگر مانند پل یضرور

 یلشککه به یتا زمان اینشود  دهیبه چالش کش یطور اساسبه یاسیو س یاقتصاد

کار خود  دولت .ماندیم یباق نهیزمسرکوبگر در پس رساختینشود، ز لیتبد یستیفاش

 .دهدیانجام م میمستقرا بدون دخالت 

است که انحصار دولت در استفاده  ریپذامکان لیدل نیتنها به ا یدارشتنیخو نیا 

از  یموجود استثمار و سبک تیمردم نسبت به وضع یاتوده تیرضا هیداز زور با سامان

 هکآنیب شودیم لیتکم کند،یم ریپذرا امکان وضعیتی متناقضدر  ستنیکه ز یزندگ

 ماهرانه با اقناع و یشکلبه»اجبار  ،یبا وام گرفتن از عبارات گرامش .آن شود نیگزیجا

اجبار  یبورژواز تیحاکم (.132[، ص 3220] 3243 ی)گرامش «شودیم بیترک تیرضا

 یکشرهبه یاقتصاد - یشکل اجتماع یبرا یمیمستق دیاگر تهد است. تیرضا یعلاوهبه

 بر استفاده از یحت تیرضا یدهوجود نداشته باشد، سامان تیحاکم یاسیو شکل س

 دارد. غلبه نده،یفزا جاًیتدر یاسیدر مق دیبازتول یاسیو س یاقتصاد نیتأم یزور برا

 یشامل استفاده یدارهیاز دولت سرما یبا توجه به آنچه گفته شد، مفهوم گرامش 

 از یمفهوم و است. تیرضا یدهمحدود، و سازمان یمعناسلطه به یعنی)بالقوه( از زور، 

 تیحاکم یدوگانه یژگیو نی( ا043، ص [3220] 3243 ی)گرامش «فراگیردولت »

 .ردیگیرا در بر م یبورژواز
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 برعکس: از کارخانه به دولت و یهژمون - 4
 یشامل رابطه نیهمچن .ستیو اجبار ن تیفقط شامل تعامل رضا فراگیردولت 

 یهیبق آن و قیدق یمعنادولت به انیم یعنی ،یو مدن یاسیس یجامعه انیم یکیالکتید

 ی)گرامش «یمدن ی+ جامعه یاسیس یدولت = جامعه: »یقول گرامشبه جامعه است.

 یهابه دستگاه توانیرا نم تیاو معتقد است که سازمان رضا (.061[، ص 3220] 3243

توجه وردم دیبا زین یدولتریغ یدر عوض، نهادها داد. لیتقل سیپل ایمانند مدارس  یدولت

او  .کندیظهور م یمدن یامر در جامعه نیا ،یدر واقع، طبق نظر گرامش .رندیقرار گ

 ینو مد یاسیس یاجبار و اقناع، جامعه نیتعامل موفق ب - یکه هژمون کندیاستدلال م

 (.011[، ص 3220] 3243 ی)گرامش «شودیدر کارخانه متولد م» -

 یدهکه سازمان کندیحداقل به دو شرط اشاره م یبندفرمول نیبا ا یگرامش 

 فرودستاول، ضرورت اقناع طبقات  .کندیم یضرور یبورژواز یرا در جامعه تیرضا

ًا و اساس ردیگیمت أنش یمدن یاست که از جامعه یاجتماع - یاز تضاد اقتصاد یناش

ابط رو یجهینت تیرضا یبه سازمانده ازین گر،ید انیببه .شودیم متراکمدر کارخانه 

در  یاقتصاد - یجا که روابط اجتماعاستثمار است. دوم، از آن یاقتصاد - یاجتماع

ارد، تناقضات آن د لیو تعد میدر تنظ یسع یاست و هژمون یستیآنتاگون یدارهیسرما

هرگز کاملًا  یهژمون مورد مناقشه است. یاصل یدو طبقه نیب زین یساخت هژمون

 .ستیشده نمومومهر

 وجهچیهبه یهژمون یدارد، اما مبارزه برا یاجتماع - یدر روابط اقتصاد شهیگرچه ر 

 یهادر عرصه زین یهژمون یبرا یطبقات یریدرگ .ستین یاقتصاد یمحدود به حوزه

در معرض در اشکال خاص خود  زین هانیا .شودیانجام م کیدئولوژیو ا یاسیس

 -فاوت مت طیبا توجه به شرا هستند. یطبقات یساخت یو دارا رندیگیقرار م کشمکش

ر د یساختار یتیمز هیسرما - یدولت طبقات کیانباشته و  تر از همه قدرت پولِمهم

 ناهموار روبروست. یاو با مبارزه داردها عرصه نیا

 یدر بخش اقتصاد یطبقات یمبارزه میمستق گرانیاز باز یهژمون ینبرد برا 

به دولت  بیرق کِیاستراتژ یهادر قالب پروژه یمدن یجامعه قیاز طر ی،مدن یجامعه

و  کیدئولوژیا ،یمختلف مال یهادر دستگاه یمبارزات طبقات یجهینت .شودیمنتقل م
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 یهاتیبا توجه به موقع ها متراکم است.آن استیو س یدولت یهادستگاه ریسا

 راتیها تأثآن استیس ،یدولتریغ یاسیس یبا نهادها سهیدر مقا یدولت یهادستگاه

 دارد. یهژمون یریگدر شکل یکیاستراتژ یو انتخاب کنندهتیتقو

استثمار شده  یهاچگونه توده شود؟یم یچگونه سازمانده تیحال، در واقع رضا 

 وند؟ش لیحاکم تبدی گران به طبقهتا سلطه شوندیم بیرانده شده ترغ هیو به حاش

اول، او خاطرنشان  .کندیم لیتحل یرا با توجه به دو عنصر اصل ندیفرا نیا یگرامش

شود تا بتوان به  جادیمسلط ا یموجود در طبقه یهاجناح نیوحدت ب دیکه با کندیم

، اول .افتیوحدت دست  نیبه ا توانیم یبا دو اقدام اساس 3.افتیدست  یهژمون

خود دست  یهایمحدود و خودخواه یِ جناح ،یمنافع اقتصاد داران مجبورند ازهیسرما

 نیب یاسیو فرهنگ مشترک س یدئولوژیا کی یبرا یچارچوب دیها بادوم، آن بکشند.

ح در مورد طر هایریدرگ ایوجه اختلافات چیهبه یچارچوب نیچن کنند. میخودشان تنظ

 .بردینم نیآن را از ب یانضمام

ات طبق یلهیوسمسلط به یطبقه دییتأ جادیشامل ا یدومِ ساخت هژمون ندیفرآ 

کار،  نیا زیآمتیانجام موفق یبرا مربوط به آن است. یهااز جناح یبرخ ای فرودست

 اتلیمنافع و تما»اول،  شود. بیترک یکیالکتیصورت دلازم است حداقل سه جزء به

 ی)گرامش «در نظر گرفته شده است شود،یها اعمال مبر آن یکه هژمون ییهاگروه

 یقربان ینوع»غالب موظف به  یبدان معناست که طبقه نیا (.311[، ص. 3241] 3226

 ی( به عنوان مبنا311[، ص. 3241] 3226 ی)گرامش «یشرکت - یکردن اقتصاد

تأثیر قرار تحترا  یموارد ضرور توانندینم هاقربانی نیحال، ا نیبا ا» سازش است.

 یهااز بخش یحداقل برخ گر،یبه عبارت د (.311[، ص 3241] 3226 یگرامش« )دهند

سود  یبرا تواندیم یکه از نظر اقتصاد کنندیم افتیدر یماد یازاتیکارگر امت یطبقه

 یرابطه ای یبورژواز دیهرگز روابط تول ازاتیامت نیوجود، ا نیبا ا باشد. آورانیو انباشت ز

                                                      

ه توسط بلک ،یطور کلطبقه به کینه لزوماً توسط  یهژمون یدهکه سازمان نیمقاله، از تکرار ا یدر مابق 3

توسط کل  یبورژواز یو اساس هژمون ادیدر واقع، بن .میکنیم یخوددار شودیطبقات انجام م یهاجناح

 هیرمادرون س بیترت)به یطبقات یهاجناح نیب گر،یاز طرف د .شودیبه اجرا گذاشته م دارهیسرما یطبقه

 مبارزه وجود دارد. زین یبورژواز یرون هژموند یو کار( در مورد هژمون
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را  روزمره یزندگ ای یاز زندگ یسبک هیدوم، سرما .دهندیقرار نم ریبازار را تحت تأث

مردم  یتوده یازهاین نیو مربوط به تأم شوندیکه در بازار فروخته م ییحول کالاها

رف به مص تواندینم طریقی چیه به یزندگ یوهیحال، ش نیبا ا .کندیم یاست، طراح

 یاسیو س یساخت فرهنگ یبرا ییهاطرح گر،یاز جمله موارد د .ابدی لیکالاها تقل یفرد

 یزندگ یوهیش ر،یدر ز .هاتیو هو هاتیذهنها است: پنداره از انسانو )خود( یزندگ

سرانجام، سوم،  .میدهیاست شرح م یگوشت ضرور یهژمون یرا که برا یخوارگوشت

ه خود ب یهادهیا لیغالب در تبد یاست که طبقه ریپذامکان یتنها در صورت یهژمون

 یکیدئولوژیا یهاتی، روا هایدئولوژیبه ا موضوع نیا غالب جامعه موفق شود. یهادهیا

 یکشموارد اشاره دارد که همزمان بهره ریپرستانه و سانژادپرستانه، گونه یو اشکال فکر

و  هیتوج ح،یرا توض هیتوسط سرما عتیو طب واناتیح ،فرودست  یو سلطه بر طبقه

  .دنکنیپنهان م

ه در طور ک کرد که، همان دیتأک دیبا ،یساختار هژمون نیاگرچه با در نظر گرفتن ا 

 یبنددر صورت هایدئولوژیا ایفرهنگ  است،یوجه انحصار سچیهبه هیبالا ذکر شد، سرما

 یرا با توجه به منافع اقتصاد هایدئولوژیو ا یبلکه سبک زندگ را ندارد. یفعل یاجتماع

 یو اشکال فکر یسبک زندگزمان، همحال،  نیدر ع .کندیم جیو ترو جادیخاص خود ا

 یمورد منازعه یهاو دولت در عرصه یمدن یجامعه گرانیباز گریطور مداوم توسط دبه

ه ب میمستق وندیپ .ابدییشده و توسعه م یبازساز یدئولوژیفرهنگ و ا است،یس

ار نسبتاً خودمخت دِی)باز(تول و خودِ ابدییدر کارخانه کاهش م هیبا سرما سمیآنتاگون

 .کندیسود رشد م دیفاصله از روند تول شیبا افزا یدارهیسرما یهایدئولوژیفرهنگ و ا

ا در ر ییفضا یحت یدارهیسرما یهایدئولوژینسبتاً خودمختار فرهنگ و ا دی)باز(تول

 ر،گید بارکی .کندیباز م یدارهیسرماو ضد ریاشکال غ یبرا یمدن یجامعه یهارگیمو

 یدر زندگ دیگر گرانیباز تمامو  هیعلاوه، سرمابه .شودیموم نموهرگز مهر یهژمون
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ها را با خورده و آن وندیپ یدارهیجوامع قبل از سرما یهااز سنت یاریروزمره با بس

  3.کنندیم بیعناصر معاصر فرهنگ روزمره ترک

آزاد  ییجاهو جاب یخصوص تیمالک ق،یدق یمعناکه دولت به ی، در حالدرمجموع 

ا و ب یوحدت داخل جادیدر ا یمسلط سع یطبقه کند،یم نیکالا و پول را با زور تضم

 یاز سو یاسیو فرهنگ س یدئولوژیسو، و ا کیاز  یاقتصاد یهایاستفاده از فداکار

 ندهایفرا نیاگر تمام ا و دولت دارد. یمدن یمعهدر جا بیناطبقاتیاجماعِ  کی گرید

گاه، آن .شودیاستثمارگران و استثمارشدگان پر م نیبخورند، شکاف ب وندیهم پبه

از روابط استثمار  تیو رضا رودیم واحد سمت کیبه  یاسیو س یمدن یجامعه

مسلط به  یطبقه شود،یحاصل م یطور خلاصه، هژمونبه .شودیبرقرار م یدارهیسرما

ل تا حداق - ابدیادامه  تواندیم هیو انباشت سرما شودیم لیتبد کنندهیرهبر یطبقه

 فیعتض ای دهیبه چالش کش یبا تحولات ساختار اقتصاد یطور مؤثر و جدکه به یزمان

مخالف  یهاو جنبش ماندیم یهمچنان مورد مناقشه باق یدر ضمن، حفظ هژمون شود.

 یطبقه یگذارهیامر مستلزم سرما نیبردن آن تلاش خواهند کرد، که ا نیاز ب یبرا

 است. یانسان یرویو ن هایدر کار، زمان، فناور حاکم

 

 ی گوشتیوحدت سرمایه - 5
 نقش اتیلازم است که جزئ م،یگوشت شو یهژمون جادیوارد بحث ا نکهیقبل از ا

که در بالا  را یو ساخت هژمون یدارهیسرما یاقتصاد - یدر روابط اجتماع واناتیح

تفاوت  ردیتوجه قرار گمورد دیبا نجایکه در ا یانکته نیاول .میکن یادآوری میکرد یمعرف

 یکه کارگران مزد یدر حال است. یاسیس تیاز نظر عامل واناتیکارگر و ح یطبقه نیب

 نیقادر به انجام هم واناتی، حمبارزه کنند یاسیمنافع خود از نظر س یبرا توانندیم

 یهیو مخاطبان سرما یاسیس یهاطرف ن،یبنابرا .یکاف یحداقل به اندازه - ستندیکار ن

                                                      

 اسببت،یسبب یعنیهر حوزه،  دیبازتول نسبببتاً خودمختار توسببعه و یهامقاله، ما در مورد حالت نیدر ا 3

ها بر آن یاثرات معطوف به گذشببته ایها، از سببوابق آن کیدر مورد هر  ،یو فرهنگ بورژواز یدئولوژیا

 .میدهینم حیتوض شتریب یدارهیسرما یب اقتصاد یروابط اجتماع
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 اتوانیدر صنعت گوشت، خود ح واناتیاستثمار حدر فوق تیرضا جادیا یبرا یگوشت

هستند که  یدارهیسرما یطبقات یاز جامعه ییهابخش ،در عوض، مخاطبان .ستندین

خود ادغام کنند و متعهد به  یاسیطور بالقوه در مبارزات سرا به واناتیح توانندیم

 هیسرما انیتعارض م یبرا ییهالیتعد افتنی گر،یبه عبارت د ها شوند.آن تیبهبود وضع

 یهاانسان رایاست، ز ریناپذاجتناب یامر یگرامش یهژمون یهینظر یمعناو کار به

 و یتیحال، نارضا نیبا ا .شوندیم لیخود به مانع انباشت و سلطه تبد فرودست

 .شودیها مهار مموجود در کارخانه یهایتوسط فناور یادیتا حد ز واناتیاطاعت حعدم

تر انباشت و سلطه را به مشکلات بزرگ واناتیح یازهایها قادر هستند نفقط انسان

راه  نیدر ا خیدر طول تار یمختلف اجتماع یهاکنند، همان طور که جنبش لیتبد

 ،یفرهنگ ،یاسیس یهاها، که چالشجنبش نیا در رابطه با مطالبات اند.تلاش کرده

از جلب  یریجلوگ یو برا دهد،یرا بازتاب م یاقتصاد یگاه یو حت یکیدئولوژیا

ان ارائه دهد که امک یشنهادیپ دیبا یگوشت یهیتر جامعه، سرمااقشار گسترده یهمدرد

 .شدهلیتعد یکند اما به روش راهمو سلطه بر آنان را ف واناتیاز ح یکشبهره دیبازتول

 .دارد یها بستگآن یاسیس شرفتیپ زانیها و مبه قدرت جنبش لاتیتعد یدامنه

ز ا یبخش واناتیبر ح یخصوص تیاول، مالک دوم شامل سه جنبه است. ینکته 

ت به نسب تیدوم، رضا است. یطور کلبه دیبر ابزار تول یدارهیسرما یخصوص تیمالک

مار استثفوق یبرا تیاز رضا یگوشت تنها بخش دیتول یبرا واناتیاستثمار حفوق

 یالمللنیو ب یاز عناصر مل یکیتنها  نیاستثمار همچنسوم، فوق است. واناتیح

: گریت دعباربه است. یطور کلبه هیتوسط سرما عتیکارگر و طب یاستثمار طبقه)فوق(

 یهاهطرفدار گوشت با جنب یهایدئولوژیگوشت و ا رامونیپ یگوشت، سبک زندگ دیتول

ها جدا از آن یلیاز لحاظ تحل تواندیگره خورده است و فقط م یبورژواز یهژمون گرید

  شود.

مار استثاز فوق تیرضا جادیحاضر بر ا یکه تمرکز مقاله یدر حال گر،یعبارت دبه 

 ینهیزمآن را بدون  تیو موفق یدهسازمان توانیاست، نم یدارهیدر سرما واناتیح

از  افتهیسازمان تِیو رضا عتیطب - هیسرما یرابطه ه،یسرما یاز رابطه یترگسترده

از طرف  (.Stache 2019به  دی)نگاه کن دیفهم عتیو طب یاستثمار کارگران مزد

از آن است،  یگوشت بخش یآن، که هژمون تیدر کل یبورژواز یحفظ هژمون گر،ید
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 دیآیم واناتیبر سر ح یدارهیسرما دیاغماض منفعل نسبت به آنچه در تول یبدون نوع

 ند،جنگیم واناتیح یاصلاحات برا یکه برا یاجتماع یهابه جنبش یازاتیامت یاعطا ای

 موفق شود. تواندینم

 شرفتیپ یدر مورد چگونگ ،یو انتزاعات نظر لاتیتعد نیبا در نظر داشتن ا 

، یهژمون یدهسازمان یکه در بالا اشاره شد و برا یبه دو روش یگوشت یهیسرما

تلزم است که مس یوحدت داخل جادیمورد مربوط به ا نیاول .بیشتری لازم است قاتیتحق

 مشترک کیدئولوژیاشکال ا یو توسعه جزئی یاقتصاد یهایکنار گذاشتن خودخواه

 شنهادیپ یمطالعات آت یبرا یشروع تجرب یعنوان نقطهرا به ریما مشاهدات ز است.

 .میکنیم

 نفعیذ یهادر گروه یدهبا سازمان کندیم یسع یگوشت یهیدر آلمان، سرما 

صدا را با جامعه و  کیو گفتگو با  یهماهنگ ،یبحث داخل یکه اجازه ،یاسیس

 نیا خود غلبه کند. یجزئ یهایبر خودخواه کند،یفراهم م یدولت یهادستگاه

 .کنندیرا منعکس م ساختار صنعت گوشت )قرمز( آلمان یخوببه نفعیذ یهاگروه

Verband der Fleischwirtschaft (VdF عی، انجمن صنا )سازمان  3گوشت

ن را به آ دیوشت و تولذبح گکه  است یانحصارات بزرگ گوشت پشتیبان و نزدیک به

و Tdnnies، Vionدر صنعت گوشت ) برجسته دارهیسه سرما .عهده دارند

Westfleisch یرهیمدئتیدر ه یندگانینما کی( هر ( آن دارندVdF 2020.) 

گوشت در  کنندگانیو عمدتاً فرآور یکوچک گوشت دارانهیسرما
Bundesverband der deutschen Fleischwaren industrie 

(BVDFگرد هم م )یحال، در حال نیبا ا .ندیآی، انجمن فدرال صنعت گوشت آلمان 

صنعت  یها اتحاد آتجدا از هم هستند، هدف آن هاییهسسؤم BVDFو  VdFکه 

با هم برگزار  0227خود را از سال  یها جلسات سالانهمثال، آن یبرا گوشت است.

علاوه  (.دیمراجعه کن BVDF 2019و  VdFدارند )به  یاند و مقالات مشترککرده

 .کنندیکار م GmbHصادرات گوشت آلمان  یارتقاها با هم در سازمان آن ن،یبر ا

                                                      

 یاهترجمه نکهیانجام شببده اسببت مگر ا سببندگانیتوسببط نو یسببیبه انگل یها از آلمانتمام برگردان 3

 در دسترس باشد. یاحرفه
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صنعت گوشت در آلمان،  یبرا جیرا یهایدئولوژیو ا هاگاهنظر جادیا یبرا یابزار اصل

، همه نیبا ا است. BVDF یارگان رسم Fleischwirtschaft یماهنامه

 شوند،یگوشت مربوط م یبندبستهسازی و صنایع بزرگ آمادهکه به  زیرا ن یموضوعات

(، 0224-32)پل برند،  VdFسابق  سیآن شامل رئ یمشورت ئتیه .دهدیمپوشش 

هوگ،  وزفی( و دکتر کلاوس 3222-37 گنر،یو میواخی)دکتر  BVDFسابق  رعاملیمد

از  یاتصال ینقطه یمشورت ئتیه است. 0231از سال  BVDF یرهیمد ئتیعضو ه

ته وابس یو مؤسسات علم یگوشت یهیسرما نفعیذ یهاگروه انیشبکه است که در م

 یهاگوشت و هم به دستگاه دیمجله هم به موضوعات مربوط به تول نیا گره خورده است.

( dfv یاآن )گروه رسانه یو مرکز انتشارات Fleischwirtschaft .پردازدیم یدولت

صنعت گوشت آلمان  یسالانه یهاها و کنگرهکنفرانس نیترمسئول مهم نیهمچن

)انجمن  Frisch Forum Fleischطور منظم ها بهوان مثال، آنعنبه هستند.

 Messe) «یداووسِ تجارت کشاورز»سبز،  یالمللنیب یاز هفته یگوشت تازه(، بخش

Berlin 2020ن،یبنابرا .کنندیبرگزار م نی( را در برل Fleischwirtschaft  و

مواضع در مورد  یدرباره یگفتگو و کار جمع و بحث یرا برا ییفضا dfv یاگروه رسانه

  .کنندیفراهم م کیو استراتژ یموضوعات فعل

متحده، ساختار مشابه اما  الاتیکوتاه، در ا یاسهیو مقا گرید یمثال یفقط برا

 یشمال یکایگوشت آمر یتوی، انستBVDFو  VdFخواهر  یهاسازمان متفاوت است.

(NAMIو انجمن فرآور )کایگوشت آمر کنندگانی (AAMP ،)اریبس ،یاول ژهیوبه 

 انیانسجام م یِ دهتوسط خود و سازمان یافکار عموم تیریفعال هستند و در مد شتریب

 Meat + Poultryمانند  یمجلات ترفیضع تیشامل موقع نیا .کنندمی تیخود فعال

 عیکه در بالا اشاره شد به وحدت صنا یبه روش نیا( است که با وجود وری)گوشت + ط

 .کندیگوشت کمک م یسازآماده
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 گوشت یهایدئولوژیخوار و اگوشت یسبک زندگ ،یفداکار - 6
 را قیو دق قیعم یقیبه تحق ازیگوشت که در آن ن یبخش دوم در ساخت هژمون

 یبقهط نیدر ب تیرضا جادیا یبرا یگوشت یهیدر مورد تلاش سرما م،یدهیم صیتشخ

شده حول گوشت و یطراح یزندگ سبک ،مقتضی یهایبا استفاده از فداکار فرودست

در  هیاز افکار و مشاهدات اول یبرخ ریدر ز مرتبط است. یهایدئولوژیاز ا یامجموعه

 موضوع آمده است. نیمورد ا

( اِعمال cross-class) فراطبقاتیکردن  زهیدموکرات نهیزم نینکته در ا نیاول 

مجاز به داشتن  یاها از هر طبقهانسان گر،یبه عبارت د است. واناتیبر ح تیحاکم

 ب،یترت نیبه ا هستند. یدارهیدر سرما یخصوص ییعنوان دارابه واناتیح

عنوان مثال با داشتن شرکت کنند، به تیدر اِعمال حاکم توانندیها مشوندهحکومت

موارد  ترشیسلطه را اِعمال کنند، که در ب ینوع توانندیها مآن ن،یبنابرا .یخانگ واناتیح

با  ت.اس انهیتر وحشو کم ترفیظر اریوضوح بسبهها یدامدار ایها نسبت به کشتارگاه

 و ریکارگران مزدبگ نیب یکه تفاوت رسدیبه نظر م وان،یحال، در رابطه با ح نیا

 یسود مال واناتیاز استثمار و سلطه بر ح یدوم نیاگر ا یوجود ندارد، حت دارانهیسرما

 زهیدموکرات نیکه ا میکنیما گمان م .کنندیکار را نم نیا هایکه اول یببرند، در حال

اول  در نگاه واناتیاستثمار حباشد که فوق نیا یِاصل لیسلطه دل یِ طبقاتفراکردنِ 

 .یموضوع طبقات کیو نه  دیآیمربوط به گونه به نظر م یموضوع

ورد در م ژهیوبه واناتیح است. واناتیح ییگرارفاه یحقوق نیمهم، تدو ازیامت نیدوم

 ییوابورژ نیتوسط قوان یرسم طوربه ،یاقتصاد میمستق یندهایدر خارج از فرا یزندگ

 وانات،یاستثمار حفوق یحال، در حوزه نیبا ا .شوندیمحافظت م واناتیاز ح تیحما

 واناتیاز ح تیقانون حما کنند. تیاز مقررات را رعا یبرخ دیحداقل با زیها نشرکت

محافظت  دیبا» «گریموجود د کیعنوان به وانیح« »و رفاه یزندگ: »دیگویآلمان م

که  دهدیقانون ادامه م رایشده وجود دارد، زشناخته یروزنه کیحال،  نیبا ا «.شود

اعمال شود  «یعلت منطق»در صورت  تواندیم «وانیح کیبه  بیآس ایدرد، رنج »

(BMJV 2019.) ریحاصل از گوشت و سا یاقتصاد منافع نیترشامل مهم نیا 
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 یهینظر دگاهیرا از د شتریبه بحث ب ازیراستا، ما ن نیدر ا .شودمی یوانیح داتیتول

 .میندایلازم م واناتیاز ح یکشبهره هیدر توج واناتیح ییگرادر مورد نقش رفاه یهژمون

 یستیالیامپر یشهرهاکلان بودن گوشت، حداقل درصرفهبهسوم، مقرون یجنبه 

 استثمار کارگرانِ از )فوق( یناش یگوشت یکالاها نییپا یهامتیق قت،یدر حق است.

حال،  نیاما در ع .کندیم نیتضم زیرا ن یگوشت یهیسرما یعمدتًا مهاجر، سود بالا

 باشند مصرف گوشت کیشر توانندیم فرودست یهاکه توده دهندیم نانیها اطمآن

 یستیالیامپر ییغذا میرژ یاصل یاز اجزا یکیو به  شودیمحسوب م یتوانگر انگریکه ب

 کیاز  یشهرها بخشکه مردم کلان دهدیمصرف انبوه آن نشان م شده است. لیتبد

 Fiddes 1991, pp. 165-175; Rifkinباشند ) شرفتهیمرفه پ یجامعه

1992, pp. 245-249) .یعیطب ازین کی یادگسحال، مصرف انبوه گوشت به نیبا ا 

از  یکه چگونه آن را بخش میکن یبررس یخیصورت تارخواهد بود که به دیو مف ستین

ر ب دهدیاجازه م یگوشت یهیکه به سرما یاگونهاند بهکرده یمعاصر زندگ یهاوهیش

 زمان سود کسب کند.مصالحه و هم هامتیسر ق

 ی)گرامش «ندارند یبر موارد ضرور یریتأث» کدامچیکه ه ،«هایفداکار» نیتمام ا 

حفظ  یبرا فرودستبر طبقات  یروزیپ یبرا یمهم ی(، مبنا311[، ص 3241] 3226

هر  نیبا توجه به ا است.الزامی  واناتیاستثمار حفوق برای آنکه  است موجود تیوضع

از  یامجموعه نیواجد احساس هستند و همچن یموجودات واناتیکه ح تیدو واقع

 تواندینم یمرتبط با صنعت گوشت، دوم یو سلامت یطیمحستیز ،یاجتماع راتیتأث

 قیعنوان مثال، از طربه ،یکیدئولوژیا هاتیها و توجمصالحه نیو بدون چن یراحتبه

 ییتنهاذکر شده به یهاحال، جنبه نیبا ا خود ادامه دهد. اتیبه ح وانات،یح ییگرارفاه

 کیپروراندن  یوانیح یهیها، هدف سرمااز آنفراتر  .شودیگوشت نم یباعث هژمون

است  یشتریب یکیدئولوژیا یهاتیروا جیخوار حول گوشت و تروگوشت یسبک زندگ

 و پنهان سازد. هیتوج ،یعاد آوردیم واناتیکه آنچه را که بر سر ح

روزمره بدون  یزندگ خوار است.از جهات مختلف گوشت یبورژواز یسبک زندگ

 یسطح عال یاز غذاها بنا شده است. هیاز تغذ یعنوان بخشگوشت به یشک بر رو

اگر  یحت شود،یو خوردن عمدتاً حول گوشت بنا م یآشپز - جیگرفته تا کباب را

 نیه اب کرده باشد. دایپ یشتریب تیغرب محبوب یایو وگن در دن یخواراهیگ یهامیرژ
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را  یوانیح یو غذا خوردن فروش کالاها یمتنوع آشپز اریبس یفرهنگ روزمره ب،یترت

متداول  یفرهنگ کیو تکن هیانسان به تغذ یازهاین نیاما همچن .کندیم نیتضم

 .دهدیارتباط م واناتیاستثمار حفوق یپز را با شکل جاروپخت

، انددادهشکل  یگوشت یهیسرما غاتیانواع مختلف تبل را که یسبک زندگ نیا 

ه مربوط ب میمستق غاتیشامل تبل نیا .ددهنیمو گسترش  تیتقو یجمع یهارسانه

ها و العمل، و انتشار دستور«سالم»و « مدرن» یهیمحصول، اطلاعات در مورد تغذ

 نیا .دکنیم دیتول یگوشت یهیاست که سرما ییهاانواع گوشت یپز براوپخت یهادهیا

 همراه با ییغذا میرژ ،یگرامشکه بر اساس تفکر  مهم است لیدل نیبه ا ژهیوامر به

است که در آن روابط  یاجتماع یاز جمله عناصر زندگ» مثل،دیمسکن، لباس و تول

 «شودیم انی( نمایاتوده یعنیحالت ) نیترو گسترده نیبه بارزتر یشکل کلبه یاجتماع

 یدهسازمان یمثال خوب برا کی (.111-117 صفحات[ ، 3220] 3243 ی) گرامش

 fleischexperten.de مدارمشتری تیسابر گوشت، وب یمبتن یسبک زندگ

 آلمان در سال یگوشت یهیسرما یاصل کنانی)متخصصان گوشت( است که تمام باز

مانند  کندیم یزبانیم NAMIکه  یمختلف یهاتیساوب ای اندکرده یاندازراه 02323

meatpoultrynutrition.org ای mymeatup.org.  ها آن گر،یددر کنار موارد

ر ب یمبتن ییغذا میرژ یایو از مزا دهندیهر نوع گوشت ارائه م یبرا ییهاالعملدستور

 .کنندیم دیگوشت تمج

فرهنگ  کیهماهنگ کردن  یبرا یاز قدرت طبقات یگوشت یهیاگرچه سرما

 نییآن را کاملاً تع تواندیمسلط برخوردار است، اما نم یخوار از موضعگوشت یروزمره

مانند استوارت هال انجام  یپژوهشگران مطالعات فرهنگ را   مشاهدات مشابه کند.

رجوع  یگرامش یهژمون یمجددًا به تئور گریحال، ما در کنار موارد د نیبا ا .اندداده

 عنوانو فرهنگ به یدئولوژیا است،یزمان سبا درک هم یکار و یژگیو رایز م،یکنیم

ص مشخ گرید یمبارزه از سو یعرصه کیعنوان سو، و به کیاز  یطبقات یابزار سلطه

                                                      

)تمرکز گوشببت( با همان  fleisch.de-fokusبا عنوان  یگرید تیسببا، وب0202سببال  زییدر پا 3

 .پردازدیآن شد که به همان اهداف م نیگزیجا یریگجهت
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 war of) یمشکل را به نفع مفهوم جنگ موضع نیدارد ا لیهال تما .شودیم

position) .و عامل آگاه  یساختار اجتماع کِیالکتی، هم د شودیآنچه گم م حل کند

بحث  یبرا) ی.دارهیسرما یطبقات یدر جامعه کیدئولوژیا هیاست و هم ضرورت توج

به  دینسبت به هال، نگاه کن یدئولوژیاز ا یدرک گرامش یهایدر مورد برتر

Bernhold 2019 32 -11، صفحات). 

 .ابدییم یتجل یگوشت یهیاز سرما یدر استقلال نسب یو فرهنگ کیدئولوژیاشکال ا 

 رهیو غ یونیزیتلو یهاها، شووبلاگ ،یمجلات آشپز یدر صنعت فرهنگ ژهیوامر به نیا

وجود ا ب .ستندین وابسته یگوشت یهابه شرکت ماًیمستق هانیمعمولاً، ا مشهود است.

 دیولبازت یاگونهغالب را به یخوارگوشت یپز، سبک زندگوپخت ی، صنعت فرهنگنیا

 یزندگ یبرا یاز روش یاز لحاظ فرهنگ نیو بنابرا دیتول یکه بتوانند با سودآور کندیم

 .دنکن تینفع صنعت گوشت است حماکه به

مرتبط با گوشت، نقش گوشت و مصرف  یروزمره یزندگ یاز جنبه ها گرید یکی 

عنوان مثال گوشت به ،یغرب یمکرهیدر ن است. هاتیو ذهن هاتیآن در ساخت هو

مردانه در نظر گرفته  یعنوان مظهر غذاقدرت و سلطه، و مصرف آن به ،یتجسم مردانگ

 Adams 1990; Fiddes 1991, pp. 144-164; Rifkin) شودیم

1992, pp. 236-244.)  

در  مندنظام یشکلبه دیدو مثال مختصر از آنچه با میخواهیهم م، باززمینه نیدر ا 

اول: در سال  .میارائه کن رد،یو بحث قرار گ یگوشت مورد بررس یچارچوب هژمون

، Edekaفروشان در آلمان، خرده انیگوشت در م یکنندهدیتول نی، سوم0234

 ی)لردها 'herrendesfeuers'را تحت هشتگ  یگوشت کباب یبرا یارسانه نیکمپ

 یدر آن، اسطوره (.Edeka 2017بود ) وئدیو کیآن  غاتیاوج تبل آتش( منتشر کرد.

آن  یاز منشاء فرض ندازند،یرا به راه ب خیپدر که به مردم آتش داد تا تار یخدا یحیمس

 رمردیداستان را پ .شودیدنبال م کنند،یکه گوشت کباب م یتا مردان امروز

 خ،یکه در طول تار کندیادعا م پیکل نیا .کندیم تیبا کت و شلوار روا یدپوستیسف

از آتش  نجایدر ا کنترل بر آتش توانستند مرد شوند. نیشتریب یمردان تنها با تلاش برا

 یقوا نیجهان و داشتن قدرتمندتر ریها، تسخدر جنگ یروزیپ یبرا یعنوان نمادبه

 یاست که کنترل آتش با اعطا نیا یحال، داستان اصل نیبا ا .شودیاستفاده م یجنس
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 کی لمیف ن،یبنابرا سازد.یمرد م کیکباب کردن و خوردن گوشت به مرد، از او  یروین

 است که اساساً با گوشت ارتباط دارد. یخیفراتار یِاز مردانگ یبخشتیهو

اما  یکمتر سنت شودیمدرن به مردان ارائه م جیکه توسط فرهنگ را یتیدوم، ذهن 

 ، همان!Beef یآلمان یآشپز یدو ماهانه یعنوان مثال مجلهبه نه کمتر مردانه است.

 یطرز متفاوت)مردان به 'Manner kochen anders'آن  سیرنویطور که ز

گروه هدف متمرکز شده  کیعنوان مردان به یبر رو کند،ی( اشاره مکنندیم یآشپز

طور منظم گوشت و به رایز د،یجویتوسل م یسنت یمردانگ کیمجله به  نیا است.

ن عنوابه .کندیها برابر مبدن زنان( و قدرت بر آن یاعضا ایمصرف گوشت را با زنان )

جلد  یهمبرگر خام را روهای تکه تون از، دوس0230سال  0 یشماره یهیمثال نشر

 انهینام عام کیبا  یعنی دهد،ی( نشان مBeef 2012) «های بزرگممه»خود با عنوان 

 یطور که برا همان ،کندیبرگر را برابر م یهاها و تکهبزرگ زن، آن یهانهیس یبرا

مدرن  یمردانگ کیمجله به  نیحال، در همان زمان، ا نیدر ع مردان مطلوب است.

هستند که خودشان  یمعنا که مخاطب مردان نیعنوان مثال به ابه کند،یاشاره م

مردان است در  یدهندههنر که نشان یعنوان نوعرا به یو آشپز کنندیم« پزوپخت»

 .رندیگینظر م

 پردازانهینظر رامشابه  یهااز نمونه یاری( بس3222آدامز ) یاز زمان کارول ج 

 یهیبر نظر یمبتن کردیدر رو یدیکل نشیحال، ب نیبا ا .اندکرده یبررس یفرهنگ

 توانیپز( را نمومربوط به گوشت )پخت هایتیها و ذهناست که فرهنگ نیما ا یهژمون

 و منافع یکشبهره یدر ارتباط با مناسبات اجتماع هانیطور کامل درک کرد، اگر ابه

 یلهمج نشوند. دهید ینگفره یهادهیبه عنوان پد یعنی ،یگوشت یهیمربوط به سرما

Beef! خاص عمل  یگوشت یهاهیسرما یواسطهیعنوان ابزار ببه هاتیذهن جادیا یبرا

 دیاز فرهنگ گوشت که در اطراف تول یاگسترده ینهیحال، در زم نیبا ا .کندینم

 Fleischwirtschaft یتوسط مجله ماًیو مستق کند،یشده کار م جادیگوشت ا

 یر گرامشاز منظ یو روابط ندهایفرا نیچن شتریب لیتحل مشابه. یو موارد شود،یم غیتبل

 یمناسبات اجتماع کیارگان تیکل انیم یکاف یبه ما کمک کند تا رابطه تواندیم

را درک  گرید یخاص از سو یفرهنگ طیسو و شرا کیاز  هیو منافع سرما یدارهیسرما
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عنوان عوامل به یاشهیر یعلل اقتصاد دنیکش ریهم از به تصو میتوانیم ن،یبنابرا .میکن

 یِاز حد عنصر فرد شیب یابیو هم از ارز یاجتماع یبلاواسطه در هر جنبه از زندگ مؤثرِ

 0230 یبه گرامش دی)نگاه کن میکن یریجلوگ بر اساس انتخاب آزاد یعمل انسان

  (.727[، ص 3241]

مصرف  کندیم یسع یگوشت یهی، سرماهاایدهها و گفتمان یحوزهسرانجام، در  

امر به  نیا قلمداد کند. یبشر یعموم جامعه یمورد علاقه یزیعنوان چگوشت را به

ست ا یاو پنهان کردن روابط استثمارگرانه و ظالمانه هیتوج دن،یبخش تیهدف مشروع

 یغاتیبلت یهانیشرکت، کمپ یهاهیانیدر ب بر آن استوار است. ریگوشت ناگز دیکه تول

 گر،ید یزهای، گوشت، از جمله چfleischexperten.deالذکر فوق تیسادر وب ای

در  یفرد یهمه، آزاد یسنت، رفاه برا ،یغذا، سلامت تیدر حاکم یعنوان سهمبه

 .شودیانتخاب، و لذت بردن ارائه م

 و تیفیلذت، ک انگریگوشت ب»است که  یمدع fleischexpertenمثال،  یبرا 

کنند که یاستدلال م نیها همچنتیساوب سندگانینو ،یادر مقاله است.« سلامت

 (.Fleischexperten 2019a« )ما مهم است یسلامت یبرا»مصرف گوشت 

 رایز کنند،یپرستانه استفاده مگونه یهیتوج کیعنصر کلاس کیها از علاوه، آنبه

« بوده است ییغذا میاز رژ ریناپذییجدا یبخش شهیگوشت هم»که  ندیگویم

(Fleischexperten 2019b.) ممکن است درست باشد،  یخیگرچه از نظر تار

 لیمصرف گوشت امروز تبد هیو توج حیگوشت بحث را به توض یهادئولوگیااما 

 یمنطق یهیتغذ کی یبرا افتهیرییتغ یخیو تار یاجتماع طیها از شراآن .کنندیم

جاز را م واناتیح یصنعت یاستثمار و کشتار جمعو در عوض فوق کنندیم یپوشچشم

 .دانندیم

 استیدر س هایدئولوژیا نیانعکاس ا یدر مورد چگونگ قاتیتحق جا،نیدر ا 

 فدرال یعنوان مثال، وزارت غذا و کشاورزبه .ابدیگسترش  دیبا یدولت یهادستگاه

 هایدئولوژینهادها ا نیچگونه ا .دیریآن را در نظر بگ ی( و مقامات تابعهBMELآلمان )

ا هبه آن کنند،یم عیو توز تیها را تقورا اتخاذ، آن یگوشت یهیسرما یهاو گفتمان

از بالا  هادهیبر سر ا یطبقات یرو، از مبارزه نیاعطا و از ا یطرفیو ب تیعموم یهاله

 کنند؟یم تیحما
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 کیشده،  سیسأت (0234)تازه ( که  BLEو غذا ) یآژانس فدرال کشاورز 

از  یعنوان بخشخوردن گوشت را به ه،یمسئول آموزش تغذ BMELاز  رمجموعهیز

 زیخود وزارتخانه ن (.BLE 2018, p. 24) دهدیم جیترو« سالم یسبک زندگ کی»

سسات صنعت گوشت در ؤهمان کلمات م باً یبا استفاده از تقر

fleischexperten.deح واض یاو سنت اشاره خیدر تار یوانیمحصولات ح دیتول ، به

 دیتول: »کندیادعا م یدامدار واناتیح یخود درباره یوزارتخانه در سند راهبرد دارد.

است و  ییآلمان و مناطق روستا یمرغ متعلق به کشاورزگوشت و تخم ر،یش

که چرا  دهدینم حیالبته، توض (.BMEL 2019, p. 5« )است یپوشچشمقابلریغ

ت، اس یو )فوق( استثمار کارگران مزد واناتیاستثمار حبر فوق یکه مبتن یصنعت

تانه پرسگونه یهایدئولوژیا دیصرفاً بازتول نیدر عوض، ا .است «یپوشچشمقابلریغ»

مان ه کندیکمک م یعنوان منافع عمومبه یگوشت یهیاست که به تجسم منافع سرما

 ریبه تصو یبورژواز یجامعه یعنوان منافع عمومود را بهمنافع خ هیطور که سرما

 (.Bernhold 2019, p. 32) کشدیم

بر گوشت، و  یمبتن اتیو ذهن هاتیخوار، هوگوشت یرفته، سبک زندگهمیرو 

 یهیرا که در قلب سرما یاقتصاد - یپرستانه، تناقض اجتماعگونه یهاو گفتمان هادهیا

 استثمارفوق .کندیم ریپذروزمره تحمل یافراد در زندگ ینهفته است، برا یگوشت

 یشکلبه شودیم دیناپد یاسیو س کیدئولوژیا ،یاشکال فرهنگ نیتمام ا در پسِ واناتیح

ه ب تواندیگوشت م یمفهوم هژمون .کندیجامعه وانمود م یکه آن را به نفع تمام اعضا

کمک کند بدون  هایدئولوژیها و افرهنگ ها،تیهو ،یزندگ یهاسبک نیدرک چن

در کشمکش  یطبقات یهاها در عرصهکه تمام آن میرا فراموش کن تیواقع نیا نکهیا

با  نیبلکه همچن ،یتنها با به دست آوردن قدرت اقتصادنه یگوشت یهیهستند و سرما

 یاجماع که فراتر از مناسبات اجتماع کیبه  -ها نهیزم نیا تمامدر  - یابیدست

 دهد.یخود را سازمان م یسلطه یکپارچگیاست،  یستیآنتاگون
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 اندازو چشم یریگجهیگوشت: نت یهژمون - 7
 یاقتصاد - یاجتماع استثمارچرا فوق کهنیمقاله، ا نیا یهیپاسخ به پرسش اول یبرا

گوشت  یهمچنان ادامه دارد، ما مفهوم هژمون یاستثمار کارگران مزدو )فوق( واناتیح

که  میما استدلال کرد .میکرد یمعرف یگرامش ویرا با اشاره به دستگاه اصطلاحات آنتون

 یساختمان هژمون و حفظ کند. جادیرا ا یهژمون نیتوانسته است چن یگوشت یهیسرما

 دیر تولدرا  گرید یاز سو واناتیسو و کارگران و ح کیاز  یگوشت یهیسرما نیتناقض ب

 نیمقاله، ما منشاء ا نیاول ا بخشدر دو  .کندیم میبر گوشت تنظ یمبتن یکالاها

  .میقرار داد وانیح - هیسرما یو رابطه هیسرما یتناقض را در رابطه

را توسعه داد: اول، دولت  یگوشت بورژواز یهژمون یدو رکن اساس یبعد بخشدو 

 دیولت نیبنابرا کند،یمحافظت م واناتیاز جمله ح د،یتول یابزارها یخصوص تیاز مالک

 نیا دیو مناسبات بازار فروش و خر ریپذامکان هیسرما یلهیرا به وس یگوشت یکالاها

ود خ کیدئولوژیا - یاسیهم وحدت س یگوشت یهیدوم، سرما .کندیم نیکالاها را تأم

 دیدر تول واناتیاستثمار حفوق یرا برا فرودستطبقات  یهابخش انیم تیو هم رضا

سبک  کی ،یاقتصاد ازاتیبراساس امت تیساخت رضا نیا .دهدیگوشت سازمان م

و مصرف گوشت  دیتول شودیاست که باعث م هادهیاز ا یاخوار و دستهگوشت یزندگ

 یهیسرما نجا،یدر ا تمام افراد جامعه ظاهر شود. یبرا یمنفعت عموم کیعنوان به

پرستانه ونهگ یهایدئولوژیکه ا یدولت یهاآن دستگاه یلهیوسقاطع به یشکلبه یگوشت

 هسرمایبه منافع  یطرفیو ب تیاز عموم یاو هاله ت،یحما کنند،یم عیو توز تیرا تقو

 .شودیاعطا م

 کیو  ینظر بیتقر کیمقاله مطرح شده  نیگوشت که در ا یمفهوم هژمون 

ورد در م یبحث نظر شرفتیپ یبرا تنهامفهوم را نه نیحال، ما ا نیبا ا است. شنهادیپ

 تواندیم نیهمچن م،یدانیم دیگوشت مف دیتول یبرا واناتیاستثمار حتداوم فوق

 ند.فراهم ک سیدر پراکس انهیگراوانیح سمیالیسوس یتوسعه یبرا یاارزنده یابزارها

 تی( از وضعconcrete) یانضمام لیبه ما کمک کند تا تحل تواندیاول، م 

صنعت گوشت بهبود  یو توسعه واناتیاستثمار امروز حرا با توجه به فوق یانضمام

که  کنندی(، استدلال م0232گرهارد و همکاران ) یعنوان مثال، وقتبه .میده
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 فیعرا در معرض تض یصنعت گوشت سنت ،یاهیگوشت گ نیگزیصنعت جا یریگشکل

را  یگوشت یهایمداوم کمپان تیموفق توانندیها نمآن دهد،یقرار م ندهیآ یهادر دهه

 نیاز ا وارد بازار شده باشند. یشتریب هرچهاگر محصولات وگن ب یدهند، حت حیتوض

شت و اقتصاد گو یاحتمال ینوساز لازم است ندهیآ قاتیتحق یکه برا میریگیم جهینت

 چقدر ریمورد اخ نیا نکهیا .ردیقرار گ یگوشت مورد واکاو یمجدد هژمون یکربندیپ

کنند، مجال مبارزه در یم جیرا ترو یاهیکه گوشت گ یکسان یممکن است برا

حال،  نیبا ا شود. یبررس دیرا فراهم کند، با یو فرهنگ کیدئولوژیا - یاسیس یهاعرصه

آن  باشند، مکمل یگوشت یهیسرما نیگزیاز آنکه جا رتشیها بکه آن رسدیبه نظر م

 یلیلنگاه تح یبرا یطرز مثمرثمرگوشت را به یمفهوم هژمون توانیم نیبنابرا هستند.

 یمندمنظور بهرهبه یاهیدر گوشت گ یگوشت یهیسرما خودِ یگذارهیسرما یبه چگونگ

به  دنیبخش تیمشروع یبرا داریسالم و پا یاهیگ یغذا ریو استفاده از تصو یاقتصاد

« سبز کردن»از  یبخشعنوان مورد استفاده قرار داد )به یوانیگوشت ح دیتول

 عنوانبه  توانیمرا  هیسرما یهایاستراتژ نیاست که ا یبدان معن نیا (.یدارهیسرما

 رسیتف کارگر ودر طبقات متوسط  واناتیطرفدار ح یهاجناح یبرا آمیزیدرهم شنهادیپ

مکمل  یپرستانهگونه یهایدئولوژیخوار و اگوشت یمتأثر از سبک زندگ یسرآغاز :کرد

 .واناتیح برالیل انیگراتوسط رفاه

بر  یمبتن شهیدار درک از فرهنگ و اندطرف ،گوشت یما از هژمون ریدوم، تفس 

 از اقتصاد یچند هر دو در استقلال نسباستثمار است، هر یاجتماع - یروابط اقتصاد

 ی)گرامش «کیدو اصل هژمون انیکشاکش م»که  شودیم جهینت نیاز ا .کنندیعمل م

 فیآن را تضع یگریو د دیرا تول یکشها بهرهاز آن یکی(، که 3012[، ص 3241] 0230

 یمبارزه فرهنگ و گفتمان باشد. یهاتواند محدود به مبارزه در عرصهی، نمکندیم

نیانجام شود، بدون ا زین یاقتصاد یدر عرصه دیبا وانیانسان و ح ییرها یبرا یطبقات

 واناتیاستثمار حغلبه بر فوق قت،یدر حق .شود ینینشعقب گرید یهااز عرصه که

 یانقلاب فرهنگ یهادهیاست که از ا شهیو اند استیاز فرهنگ، س یمستلزم اشکال

 هدفِ درخود فراتر رود. کیعنوان به
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 ک،یهژمون ریفرهنگ غ کیفرض که  نیآموخت که ا یاز گرامش توانیم نیبنابرا 

دهد،  رییتغ یطور اساسرا به خیتار تواندیم ییتنهاوگن، به میرژ کیعنوان مثال به

ت ادعا درس نیاگر ا» رونیااز اذعان کند. یساختمان هژمون یاقتصاد یتواند به مبناینم

در  یاساس راتییها با تغو انقلاب شدمیآشپزخانه  خیتار یکنندهنییتع سیبود، ماتر

ها و انقلاب نیا برعکس است. یخینظر تار از .شدندیها همزمان متوده ییغذا میرژ

را  یرپد یپ «یهاقهیسل»داده و  رییرا تغ ییغذا میاست که رژ خیتار یدهیچیپ نیتکو

اساس،  نیبر ا (.117[، ص 3220] 3243 ی)گرامش «کرده است جادیدر انتخاب غذا ا

 یعنوان فرهنگ روزمرهبه دوستانه،وانیح جهینت وگن، و در یسبک زندگ کی یاجرا

ارتباط گوشت با  ختنیگس» .شودیمردم حاصل نم« کردنوگن»ما، فقط با  یجامعه

 - یتحول در روابط اقتصاد جادی( مستلزم ا314، ص 0202)مالم « خوب یزندگ

 است. یاجتماع
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