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 مقدمه .1

(، 00،115،555،555 تر،قیطور دق)به مرغ اردیلیم 85از  شی، ب1122در سال 

 یک میلیارد خوک از شیب(، 0،010،555،555) اردک اردیلیم 3به  کینزد

که  یپرورش واناتیح ریسا شدند. کشتاردر سراسر جهان  (1،000،555،555)

 میلیون 406: رسدینفر م ونیلیاند هرکدام به صدها مشده کشتارغذا  یبرا

 بز میلیون605، گوسفند میلیون 010، دارغاز و مرغ شاخ میلیون 460، بوقلمون

 م،یخوریکه م یواناتیح یو ارقام درباره قی)اطلس گوشت: حقا .گاو میلیون 004و 

  (.10، ص 0516 هیژانو 0بل،  شینریها ادیبن

پرورش  یوحشتناک طیتحت شرا یصنعت یهایدر دامدار واناتیح نیا تیاکثر

 یاهیدر دامدار گاوو  گوسفند، خوک، مرغ: دینیمنابع را بب نیمثال ا ی)برا ابندییم

 (.ابندییش مچگونه پرور کایآمر یصنعت

در سال  .شودینم هادامعنوان غذا محدود به به یانسانریغ واناتیالبته مصرف ح

( در سراسر یپرور یو آبز دی)ص ییایدر یتن غذا ونیلیم 281از  شی، ب1122

 (.0516ژوئن  0 یدسترس ،«لاتیش یجهان دیتول»، FAO) جهان مصرف شد

متحده شامل تمساح، آلپاکا،  الاتیوجود دارد که در ا «رمعمولیغ یغذا» نیهمچن

 ،وتیسوسمار، شتر، کا من،یکوتاه، سوسمار کدم یگربه ،یخرس، سگ آب لو،یآرماد

ش مو مون،یلاما، م ر،یش ،ییقایپرست، گوزن افرخروس اخته، کبوتر، قورباغه، آفتاب

لاک پشت، آهو و گوشت گورخر  ن،یبلدرچ شترمرغ، ،یسمور آب غ،یصار ،یآب

 ریاس (.دیمراجعه کن رمعمولیغ یغذاها بازار یسفارش پست نیمثال به ا ی)براشودیم

کره و  ن،یدر چ گوشت دارند. یخاص خود را برا یهاها انتخابکشورها و فرهنگ

 یادیعنوان غذا ارزش زنهنگ به یبرا هایژاپن .شودیگربه و سگ خورده م نیپیلیف

 جنگلی واناتیگوشت ح قا،ی. در آفرخورندیگوشت اسب م هایفرانسو قائل هستند.

 ارزشمند است.

 دابییدر سراسر جهان گسترش م یبه آهستگ سمیو وگن یخواراهیدر مقابل، گ

جوانان و تعداد  (.0510-0515 ،ندهی: گذشته، حال و آیجهان سمیوگن س،یوی)جان د

 ای یخواراهیگ میسالم از رژ یسبک زندگ کیداشتن  یتر برااز افراد مسن یاندهیفزا

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1341the-life-of-industrial-farm-chicken.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1341the-life-of-industrial-farm-chicken.html
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1307-life-of-factory-farm-sheep-and-goat.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1307-life-of-factory-farm-sheep-and-goat.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/01/1289-life-of-factory-farm-cow.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/01/1289-life-of-factory-farm-cow.html
http://www.exoticmeatmarkets.com/
http://www.exoticmeatmarkets.com/
http://www.ivu.org/history/Vegan_History.pdf
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درصد از مردان  6در ایالات متحده،  .یاخلاق لیدلابه زین یبرخ کنند،یوگن استفاده م

این رقم اروپا  یکنند. در اتحادیهخوار توصیف میگیاه درصد از زنان، خود را 0و 

دلیل نفوذ بودیسم، هندوئیسم و با این حال، در هند، به .است درصد 15و  0ترتیب به

 گوشت، اطلس) هستند خوارگیاه جمعیت از( میلیون 000) درصد 05 جینیسم،

 .(04 ص ،0516

 یعلف یاز مدها یاریکند، با بس ریُمد تعب کیعنوان روند را به نیا یاگر کس یحت

 یعتکه هم به بخش صن شودیم یانسان یاساس تیفعال کیمعطوف به  رایمتفاوت است ز

شده از خوردن تمام  شیفت یاشیشده است و هم به ع لیتبد یاقتصاد جهان یدیکل

بدون  تیاز بشر یتوجهکه، البته، بخش قابل یدر حال خورد. توانیکه م ییزهایچ

 است. ییبه مواد غذا یکاف یدسترس

 یاغلب غذاها آورند،یم یرو سمیوگن ای یخواراهیکه به گ یکسان ن،یعلاوه بر ا

 یاسشنبر بوم یمبتن ک،یارگان یهاکه از روش کنندیرا مصرف م بومی یشده دیتول

و  برندی( بهره مpermacultural) ایکشت پا ای( agroecological) یکشاورز

ها معمولًا نسبت به و وگن خواراناهیگ .گیرندرا به کار می« کار منصفانه یهاروش»

 یبزرگ با نهاده اسیفشرده در مق یمحصولکه کشت تک یکشاورز یتجار یهامجتمع

ده استفا یکیژنت یمحصولات اصلاح شده ای ییایمیو از مواد ش دهندیبالا را انجام م

 یموضع کنند،یاستثمار مو کارگران را فوق بیرا تخر یکارگر یهاهیاتحاد کنند،یم

 راتییتغ ریکه درگ یهر کس یرا برا یامروز سمیوگن دیبا قیحقا نیا دارند. یانتقاد

 توجه سازد.است قابل کالیراد یاجتماع

خ خود در پاس ریاخ ینوشتهشناس، در بوم ستیالیحال، سارال سرکار، سوس نیبا ا

از  یناش 0510-0550 رکود بزرگ نکهیبر ا یمبن او یادعااز  انتقاد منبه 

 سمیو وگن یخواراهینسبت به گ یانانهیرشد است، نگرش بدب یعیطب یهاتیمحدود

 اتخاذ کرده است.

 سمیآنارش و یشناختبوم سمیالیسوس»... نکهیبر ا یمن مبن یزارهسارال با انتقاد از گ

ود باشد تا خ یجابیا یجنبش جهان کیبر اساس  دیبا گرید بخشییهر جنبش رها ای

 :سدینویم «میادغام مجدد کن عتیطب یهیرا با بق

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1338-letter-from-saral-sarkar-in.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html


 تواند به نجات جهان کمک کند؟گونه وگنیسم میچه 4 

 است. ادیز یلیخ ستیآنارشاکو ای ستیالیسوساکو نیبهتر یبرا یحت نیا»

بازگشت شما نوشتم که  یشما برا یقبل یخود در مورد مقالهمن در نظرات 

است که  یزیهمان چ نیگردآورنده )ا_ ی شکارچ یزندگ یوهیبه ش

 در شرایط کنونیلازم است(  عتیطب یهیادغام مجدد خود با بق یبرا

 بزرگ، یفروپاش کیممکن است پس از  است. تصورقابلری/ غرممکنیغ

امر  نیباشد، ا دهیرس ونیلیدو م ای ونیلیم کیها به تنها که تعداد انسان یزمان

بحث خود را بر آنچه  دیامروز، ما با یاما برا باشد. یضرور یحت ایممکن 

 یاقبحث اخل کی یحت .میتصور است متمرکز کنقابل ندهیدر صد سال آ

ممکن و چه  یاز نظر فن یزیکه چه چ ییهاتیبه محدود دیبا ینظر

فراتر رفت و  توانیسپس م است توجه داشته باشد. رممکنیغ یزیچ

 یاهیحداقل گ ایوگن  یعنوان مثال غذارا صادر کرد: به یاحکام اخلاق

 که صرفاً به دیاستفاده کن ییهافقط از لامپ ییروشنا یبرا د،یبخور

 یادهیچه فا ییهابحث نیاما امروزه چن .رهیدارند و غ ازین یاهیروغن گ

سوال ندارد  نیبه ا ی( ربطیاحتمال ماتی)و تصم ییهابحث نیچن دارد؟

ها ممکن است آن .ریخ ایرشد وجود دارد  یبرا ییهاتیمحدود ایکه آ

ارتباط  میبا آن روبرو هست امروزکه  یبحران جداگانه انجام شوند.

با حروف درشت متعلق به  داتی)تمام تأک «ندارد. یسؤالات نیبا چن یچندان

 .سارال است( دیمن است، مورب تاک

کل، ناقص  کیعنوان صورت جداگانه و بهپاراگراف بالا، به یهاگزاره یکل مجموعه

 هستند.

ی کارچش یزندگ یوهیبازگشت به ش»مستلزم  شنهادیپ نیادعا که ا نیاول، سارال با ا 

 شناسبوم ستیالیسوس کیچگونه  اما .کندیاست، با آن مخالفت م« گردآورنده _

 یغلبه بر بحران جهان یبرا عتیطب یهیانکار کند که ادغام مجدد بشر در بق تواندیم

 ت؟سین ی مامسأله عتیما از طب یگانگیب ایآ است؟ یهم مطلوب و هم ضرور یکنون

ادعا کند  هنکیا یجابه کند،یرا انکار م ییزدایگانگیب نیچن تیمطلوب ای ازیاگر سارال ن

 موضع خودش یسادگبه دیاست، با گانگردآورند _ یامر مستلزم وجود شکارچ نیکه ا
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چرا سارال آن را  ام.نکرده مطرحعجولانه را  یریگجهینت نیمن هرگز ا دهد. حیرا توض

 ام بازگشت بهکرده شنهادیآنچه من پ من است؟ دگاهیکند که انگار دیمطرح م یطور

ما است، اما  یجواجداد خوراک یهادگاهیبه د هیمحور است که شبمبو یهاینیبجهان

ا ر ینیدارو فرگشت یهیو نظر نگرشناسی ژرفبوممحور مانند مدرن بوم یهادگاهید

رفاً ص ایم که اهمن هرگز معتقد نبود اند.از فلسفه و علم ارائه کرده ییهاعنوان نمونهبه

چه آن وجود دارد. عنوان بهترین دیدگاهی بهدگاهید نکهیا ایمحور بوم ینیبجهان کی

 ینیبانجه کی یشناختبوم سمیالیگذر به سوس یاست که برا نیام امن استدلال کرده

 توانمیکنم م شرفتیپ عتیطب یهیو هر چه در ارتباط خود با بق است. یمحور ضروربوم

 یمحوربوم یبرا تیمطلوب ای ازیاگر سارال با ن کنم. نیآن را تضم تیمطلوب شتریب

 یسادگبه دیبا _نشان خواهم داد که او واقعاً با آن مخالف است  ریو در ز _مخالف است 

 دهد. حیبحث توض شبردیپ یخود را برا دگاهید

 هاییتمحدود»خارج از  یخواراهیگ ای سمیوگن نکهیبر ا یسارال مبن یدوم، گزاره 

است  تیخودش از علل مشکلات بشر ریتفس انگریب رشتیب رد،یگیقرار م« رشد یالگو

 سمیالیکه سوس میدانیم .بخشییبه جنبش رها سمیوگن ییبودن ادعا ربطیتا ب

شده توسط باشگاه رم الهام  هیرشد ته یهاتیمحدود یسازهیسارال از شب یشناختبوم

 یهاتیمحدود»از  6ام )به قسمت همان طور که قبلاً استدلال کرده گرفته شده است.

در  هایسازهیشب نی(، به همان اندازه که ادینگاه کن« رشد یهاتیانداز محدودچشم

 یفن یهاآموزنده هستند، در واقع استدلال یامروز یدارهیمورد مشکلات تمدن سرما

 هستند. یمشخط زیتجو ای یقاخلا یفلسفه ح،یصر یاجتماع یهینظر چیبدون ه

را که مطمئناً سارال  یفن یمرزها نیا یگوشتخوار میرژ نکهیا درک ن،یعلاوه بر ا 

ظر را در ن یجهان شیمثال گرما یبرا .ستیواقعًا سخت ن کند،ینقض م کند،یم تیرعا

 یگازهااز درصد  31تا  1ها مسئول محاسبه، دام یبسته به نحوه .دیریبگ

ملل متحد  یبر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورز هستند. یاگلخانه

(FAOا ،)نی، همچن06)اطلس گوشت، ص  درصد است. 2.48عدد  نی EPA ،

ب مثال دیگر کمبود آ عنوانبه (.دینیرا بب کشاورزی و دامداریانتشار گاز مربوط به 

درصد کل آب شیرین در کشاورزی مصرف  01شیرین را در نظر بگیرید: 

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/sources/agriculture.html
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واضح است که اگر  نیبنابرا .شودها استفاده میسوم آن برای دامشود که یکمی

 نیریو کمبود آب ش یجهان شیشود، مشکل گرما یعمل یجهان یشکلبه سمیوگن

 «میپارادا» یبرا یعیطب یهاتیارتباط آن با محدود دیچرا سارال با .افتیکاهش خواهد 

 ازد؟ندیب قیآن را به مدت صد سال به تعو یرشد را مورد مناقشه قرار دهد و بحث درباره

 یرشد صرفاً فن یهاتیسارال از محدود یشده رفتهیپذ «میپارادا»که  ییسوم، از آنجا 

از  اریز ند؛یبیم «یفرمان اخلاق» کیرا  سمیکه چرا او وگن میبفهم میتوانیاست، م

 یدرباره شتریبه ما ب نیاما ا .شودیمنتج نم یسازهیشب یهامدل یهاافتهی

 سمیالیرشد و تصور خود سارال از سوس یهاتیمحدود «میپارادا» یهاتیمحدود

 واناتیخود، رفاه ح یسلامت وگن شدن مردم: یواقع لیتا دلا دیگویم یشناختبوم

 ها وگونه یکه توسط صنعت گوشت و کاهش هرروزه یستیزطیمح یو برا ،یپرورش

 یهانهاز گو یاریاز بس هاانوسیاق یهی)به فکر تخل شودیمسموم می ستمیتنوع اکوس

ض ها اعترادرست است )سارال تاکنون به آن هاینگران نیواضح است که ا (.دیباش یماه

را چ ن،یبنابرا ها اعتراض داشته باشد(.او اصلاً به آن اینکرده است و من شک دارم که آ

ن که امروز با آ یبحران»با  یارتباط چیکه ه مینامیم «یفرمان اخلاق» کیرا  سمیوگن

 ندارد؟ «میروبرو هست

 میپارادا یاو برا یهاتیدر محدود یال تا حدمشکل قضاوت نادرست سار ن،یبنابرا 

 سارال یپردازهیدر نظر گرید یاساس یسازمفهوم کیحال،  نیبا ا رشد نهفته است.

 یستیاومان یمحورانسان نیا .کندیکمک م یفیقضاوت ضع نیوجود دارد که به چن

 دهم. حیتوض دیاوست. اجازه ده

 

 اختیشنسوسیالیسم بوم ایمحور بوم شناختیسوسیالیسم بوم .1

 محور؟انسان
شناسی شناسی سوسیالیستی یا بومبومکتاب خود  نیسارال در فصل آغاز

را ارائه  یشناختبوم سمیالیخود از سوس تیروا یاساس می( مفاه1000) داریسرمایه

گنجانده شده  یمحورو بوم یمحوردر مورد انسان یبحث 15-10در صفحات  .دهدیم
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 سمیاز جمله اومان سم،ی. اومانردیپذیخود م دگاهیعنوان درا به سمیآنجا اوماناو در  است.

 :سدینویسارال م نیاست. بنابرا یمحورانسان ینوع ،یستیالیسوس

نج ما( ر یما )نه تنها نگران یاصل ینگران م،یکه ما انسان هست ییاز آنجا»

 یمحورانسان نیا لیاما دل .دینام یمحورانسان توانیرا م نیا…هاستانسان

 چیه .میمحور هستانسان ،میکه ما انسان هست لیدل نیبه ا ساده است. اریبس

 خواهان انقراض یاگونه چیه _ یااسطوره ای نید چیه ای ست،یلازم ن یسازفلسفه

 (.15)همان، ص .« ستیرنج خود ن شیافزا ای

ها آن ینیبجهان نیبنابرا نند،یبیعنوان انسان مها جهان را بهاستدلال که انسان نیاما ا 

:  یمحوردر مقابل بوم یمحورانسان ینیبازب»در  است. نادرستمحور باشد، انسان دیبا

، 16جلد  ،یشمال یاروپا یفلسفه ی: مجلهSATS) «یو عمل ینظر یهایریگجهینت

را  «یمفهوم یآشفتگ»دو  یکورتتماک یا(، ت01-00، صفحات 0510، نوامبر 1شماره 

که »است  یمفهوم یها سردرگماز آن یکی .دهدیم صیتشخ یمحوردفاع از انسان در

 که ما فقط ییاست که از آنجا دگاهید نیا شودیاستفاده م یمحوردفاع از انسان یبرا

  (.00)همان، ص .« میمحور هستانسان شهیهم م،یداشته باش یانسان یدگاهید میتوانیم

 است. «یمفهوم یآشفتگ»دهم که چرا موضع سارال  حیتوض دیاجازه ده 

 تیاهمیاست، ب یو فلسف یخیتار ینیبجهان کیرا که در واقع  یمحوراول، انسان 

 ،یادانتق ی: طرح کلشناسیبومو  سمیالیاقتصاد، سوس»همان طور که در  دهد،یجلوه م

 ام.داده حیتوض« 0قسمت 

همان  .کندیم لیتبد یعیو طب یکیولوژیب یدهیپد کیرا به  یخیتار یدهیپد کیدوم،  

 د؛دانیسارال را خوانده باشد، م یهامن در مورد نوشته یکه بحث قبل یطور که هر کس

 دارد، مسائل تیجمع یمسئله یرکود بزرگ تا بحث درباره یکه درباره یحیاو از توض

د رشطبیعی  یهاتیمحدود رشیپذ لیدلبه دیشا کند،یم یعیطب یمورد بحث را امر

و  سمیالیاقتصاد، سوس»حال، همان طور که در  نیبا ا خود. «میپارادا» عنوانبه

 یمفهوم شرفتیپ کی کنم،یمستند م« 0قسمت  ،یانتقاد ی: طرح کلشناسیبوم

 ینقطه یمحوربه انسان یمحوراست که گذار از بوم نیا یشناسدر انسان یدیکل

 یهاینیما جهان ب یجوسال اجداد خوراک هاونیلیم یبرا ماست. خیدرک تار یمرکز

http://www.degruyter.com/view/j/sats.2013.14.issue-1/sats-2013-0002/sats-2013-0002.xml
http://www.degruyter.com/view/j/sats.2013.14.issue-1/sats-2013-0002/sats-2013-0002.xml
http://forhumanliberation.blogspot.com/2013/10/1176-economics-socialism-and-ecology.html
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اران هز کشاورزیانقلاب  کیدئولوژیا یهیعنوان پابه یمحورانسان داشتند. یمحوربوم

 شد. نهینهاد یطبقات یهاظهور کرد و با ظهور جوامع و تمدن شیسال پ

گر نرفژ یشناسو بوم ینیدارو فرگشت یهیاز جمله نظر یامروز ریمغا یهاسوم، نمونه 

 .کنندیفراهم م یمحوربوم یرا برا یو فلسف یعلم یهاهیپا بیوجود دارد که به ترت

که اگر بل رند،یرا بپذ یمحورها وجود دارد که بومانسان یامکان برا نیتنها انه نیبنابرا 

 راسویف ندیاز فرآ یکه بخش م،یرا آغاز کن عتیاز طب ییزدایگانگیب ندیفرآ میبخواه

ساله هزاردادن به جنگ ده انیو پا یطبقات یجامعه یایو تمام بقا یدارهیتمدن سرما

 .میکن میمتر طبیعترا با  مانیوندهایپ میاست، تا بتوان یضرور یعت است، امریطب هیعل

 یجامعه کیگذار به  یضرورت برا کیبلکه  ست،ین نهیگز کی یمحوربوم

به  دیاست که ام یگرید یاجتماع یبندهر شکل ای یشناختبوم یستیالیسوس

 دارد. عتیطب یهیبا بق یبقا در هماهنگ

 ریسارال درگ ،داریشناسی سرمایهشناسی سوسیالیستی یا بومبومدر  

گر نژرف شناسیبوم زیلاولاک و ن مزیمتعلق به ج ایگا یهیدر مورد فرض ییهابحث

حال، بحث  نیبا ا .کندیم تیها احساس رضازمان از آنهم رسدیو به نظر م شودیم

او  یستیاومان یمحوربر انسان دیو با تأک شودیم یگرید یهایسارال شامل سردرگم

 ا،یاگ یهیفرض یعلم یدهایاز تأک یبرخ قیپس از تصد ن،یبنابرا .رسدیم انیبه پا

 نیگزیجا تواندیجوامع ما، نمها و اما در مسائل مربوط به ما انسان» :سدینویم

و  واناتیح یآزاد اتیبه ادب نیسارال همچن (.11)همان، ص « شود. یمحورانسان

ل او مورد او .کندیاشاره م یمحوربوم یبرا یگریعنوان منابع دنگر بهژرف شناسیبوم

فرو رفته است )مثلاً،  یدر سردرگم یو بحث او در مورد دوم دهدیرا مورد بحث قرار نم

 یمعنافقط به ییدارد که گو« هاگونه»نگر اشاره به ژرف یشناسبحث او در مورد بوم

 یامعنها را بهگونه انیدر م «یبرابر»به  یو اخلاق فرگشتیارجاع  ایاست؛  «واناتیح»

 یشناسموب یاو با گزاره (.دیمراجعه کن ریقول ز. به نقلکندیم ریبرابر تفس درتداشتن ق

 یدگاهی، داست هودهیانسان ب یبرتر یاستدلال برا نکهیبر ا یمبن کندینگر شروع مژرف

دارد.  یعلم یمبنا یعنیباشد؛  نیدارو فرگشت یهیبر اساس نظر تواندیکه در واقع م

 :ردیگیم جهینت نیاما او چن
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 ریواقعاً با سا مانفرایند فرگشت یواضح است: ما فقط در ابتدا زیچ کی»

 ت.اس هینظر کیآرزو و  کیفقط  یبرابر نیدر حال حاضر ا .میها برابر بودگونه

ر متکبرانه فک دیحال، بگذار نیبا ا ماست. یبرا یاخلاق یافهیدر عمل، فقط وظ

که فکر  یدشمن یهایباکتر تحت کنترل ماست. عتیطب یهیکه کل بق مینکن

 _ شوندیطاعون م ا،یکه باعث وبا، مالار ییهاآن _ میاکرده کنشهیر میکردیم

ها ما را خواهند صورت آن نیا ریدر غ م،یها را بکشآن دیو ما با گردندیهمه برم

 (.10)ص « کشت.

ل همد یمحوراگرچه آشکارا با بوم یشناختبوم سمیالیسارال در مورد سوس یهینظر 

 .ماندیم یمحور باقاست، اما همچنان انسان

اهد اشتباه خو یهااستیمحور منجر به سانسان یشناختبوم سمیالیحال، سوس نیا با 

وضوح نشان نوشته نقل شد به نیا یشد )همان طور که پاراگراف سارال که در ابتدا

بر  یمعنادار باشد که کاملًا مبتن تواندیم یتنها زمان یشناختبوم سمیالیسوس (.دهدیم

گونه و چ ستیچ یمحوربوم نیدهد که ا حیتوض یکورتتماک دیبگذار باشد. یمحوربوم

 متفاوت است: میاتخاذ کن دیروزمره که با یهااستیدر س یمحوربا انسان

 ای هاستمیدانستن اکوس یبا جسمان یمحوربوم ،یمحوربرخلاف انسان»

 یبرا یگذارها و ارزشگونه نیب یطلبیاز برابر یدرجات متفاوت کره،ستیز

بدون توجه به ارزش مصرف  یو خود زندگ هاسازگانبوم ،یرانسانیغ یهاگونه

تنها از منافع نه یطیمحستیز یهاینگران لیدلا .شودیما مشخص م یآن برا

 گاهیاج یدارا نفسهیرا ف یستیز یکه جامعه نیبلکه از ا شود،یم یناش یانسان

 یمحوربوم یمعنارا به «یداریپا»مفهوم  یوقت .زدیخیبرم زین داندیم یاخلاق

ل که تمام اشکا ییاز آنجا آشکار است: یمحورتفاوت با انسان م،یریدر نظر بگ

 عتیاز طب یکشارزشمند هستند، بهره خودیخودها بهآن ییو شکوفا اتیح

هرچند  کند،یم دیها را تهدو گونه یاشکال زندگ ریسا ییکه شکوفا یزمان

 یامدهایاستدلال پ نیا شود. دهینام داریپا ندتواینباشد، نم یانسان ییشکوفا

 یاز اقدامات برا یدر حال حاضر برخ دارد: یمیاقل استیس یبرا زین یعمل

( یستیاز محصولات سوخت ز یانواع خاص دی)مثلاً تول هاندهیکاهش انتشار آلا
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مورد  ایگازهای گلخانهکاهش انتشار  جهتمحورها بهاز طرف انسان توانندیم

 یستیکه تنوع ز ردیرا بپذ یاهیرو تواندینم یمحوراما بوم رند،یقرار گ رشیپذ

صرفًا این روش علاوه ، کشت کاهش دهد و به ریز یدر منطقه یادیرا تا حد ز

اعث را که در واقع ب داریناپا یهاوهیش رییتغامر است که  نانهیبکوته تلاش کی

, صفحات Kortetmäki, 2013.« )بردینم شیپ شوند،یمشکلات م جادیا

06-00.) 

 

 غذا یاسیو اقتصاد س یمحورانسان .3
و مصرف غذا در  یفروشنقل، خردهوحمل د،یتول یغذا به چگونگ یاسیاقتصاد س

 الاتیصنعت گوشت در ا یریتصو یخچهیتار ی)برا پردازدیم یدارهیاقتصاد سرما

ه ب کالیراد یغذا یاسیاقتصاد س (.صنعت گوشت یخچهیتاربه  دیمتحده، نگاه کن

 گرفته شده اند، دهیناد رایج بورژوایی یهالیکه در تحل پردازدیم یترعیمسائل وس

آن بر دهقانان و کشاورزان خرد، مسائل  ری، تأثی تولید غذاشیوهمانند رفاه کارگران 

 یتح دیو سلامت، و شا ستیزطیاثرات آن بر مح ،ییغذا تیو امن یمربوط به گرسنگ

موضوعات از  نیپرداختن به ا .یصنعت یدامدار واناتیو کشتار ح ورشپر اتیاخلاق

م اشاره کن تیواقع نیبه ا خواهمیمن فقط م نجایدر ا نوشته خارج است. نیا یحوزه

 یتحول اجتماع چیکه ه دهدینشان م یامروز ییغذا نظامدر مورد  کالیکه مطالعات راد

 ی)برا تسین ریپذامکان بنیان متفاوتاز  نیگزیجا ییغذا نظام کی جادیبدون ا یادیبن

در  یشی: بازاندهیاز پادر  جیو جان پ هلنا نوربرگ هاج نگ،یگور تریپ حاتیمثال به توض

 یخشونت انقلاب سبز: کشاورز وا،ی، واندانا شZed Books ،1000 ،یصنعت یکشاورز

معضل  ،پولن کلیما ،Zed Books ،1000 ،هایمشو خط یشناسجهان سوم، بوم

 (.دیمراجعه کن Penguin Press ،0554، یزخواریچهمه

مثال به  ی)برا ییغذا یمنیسالم و ا ییغذا میدر مورد رژ جایزی یهاینگران 

 ،«هاکروبیت و ابَرمصنعت گوش ها،کیوتیبیآنت»، «مصرف گوشت و خطر سرطان»

 یداری( و پادیمراجعه کن نیچ تحقیق درو « چاقوها یجاها به: چنگاللمیف یبررس»

http://www.depts.ttu.edu/meatscience/history_of_the_meat_industry.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/goering_entire.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/goering_entire.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/greenrev.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/greenrev.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Omnivore's_Dilemma
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Omnivore's_Dilemma
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Omnivore's_Dilemma
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/06/1439-meat-consumption-and-cancer-risk.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/06/1439-meat-consumption-and-cancer-risk.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2013/03/1028-antibiotics-meat-industry-and.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2012/01/667-review-of-forks-over-knives.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_China_Study
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عنوان افراد : به واناتیح، 1000 وانات،یح یآزاد نگر،یس تریو اخلاق )پ یطیمحستیز

 ( وجود دارد.0550 ونیفرنس یگر ،واناتیاز ح یکشدر مورد لغو بهره یمقالات

 چندمتمرکز است که  اریبس یدارانههیصنعت سرما کی یگوشت امروزصنعت  

 یهاده شرکت برتر، شرکت انیدر م .کندیم تیدر آن فعال فراملی کریپغول یهاشرکت

 JBS ند:ها هستاین سالانهارقام درآمد  نیو آخر «یکشور اصل»مشخص شده با  ریز

 لیدلار(، کارگ اردیلیم 00,0متحده،  الاتیفود )ا سونیدلار(، تا اردیلیم 00,0 ل،ی)برز

 BRFدلار(،  اردیلیم 10,0)هلند/ آلمان،  Vionدلار(،  اردیلیم 00,0متحده،  الاتی)ا

دلار(.  اردیلیم 10)ژاپن،  Nippon Meant Packersدلار(،  اردیلیم 10,0 ل،ی)برز

Smithfields Food دلار(،  اردیلیم 10,1متحده،  الاتی)اMarfrig 10,0 ل،ی)برز 

دلار( و  اردیلیم 15,0)دانمارک،  Danish Crown AmbAدلار(،  اردیلیم

Hormel Food دلار(. اردیلیم 0,0متحده،  الاتی)ا  

کند هدف ها کار مینزدیک با این شرکتکه از  واناتیح کیصنعت ژنت 

ها عبارتند از آن نیبزرگتر .کندها را دنبال میافزایش تولید سودآوری آن

Charoen Pokphand Group (، لندی)تاEW Group  ،)آلمان(Genus 

)هلند(،  Hendrix Genetics)فرانسه(،  Groupe Grimaud(، ایتانی)بر

Smithfield Foods متحده(، و  الاتی)اTyson Foods متحده(. الاتی)ا 

گوشت، فرهنگ خوردن گوشت را به کل  یفروشو خرده عیتوز د،یشدن تول یصنعت

 یهیبقمتوسط  یطبقه یهاهیبه لا راًیو اخ یصنعت یدارهیسرما یدر اقتصادها تیجمع

 تمیگوشت در جهان و کاهش ق شتریب یکار را با عرضه نیا جهان گسترش داده است.

ی مرغ، مرغ آماده یمل یبر اساس شورا ب،یترت نیبه ا آن در بازار انجام داده است.

دلار در هر پوند )به دلار امروز(  4,60 متیبا ق 1005متحده در سال  الاتیدر ا پخت

 .رسدیدلار در هر پوند به فروش م 1,00 متیروزها با ق نیاما ا شد،یم یفروشخرده

 حد افت کرد؟ نیمرغ تا ا متیچرا ق

مدت زمان لازم تا  یپرورش علم رایز افتیکاهش  یتا حدود هانهیهز»

تر در حالی که مرغ سنگینبه نصف کاهش داد،  1000کشتار مرغ را از سال 

http://www.amazon.com/Animals-Persons-Essays-Abolition-Exploitation/dp/0231139519
http://www.amazon.com/Animals-Persons-Essays-Abolition-Exploitation/dp/0231139519
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 افتهیشدت کاهش به زیپوند مرغ ن کی دیتول یبرا ازیمقدار خوراک مورد ن .شد

 (0516مارس  10، «شما ییغذا میو رژ یصنعت یدامدار)»است. 

 یهاکه اگر انسان به همان سرعت جوجه محاسبه کرده است وریط یعلم یمجله 

 پوند خواهد شد! 445 یانسان تا دو ماهگ کیرشد کند، وزن  یامروز

 یدر فضاها یپرورش واناتیپرورش ح یمورد استفاده برا یعلم یهاکیاز جمله تکن 

 است. هاکیوتیبیها و آنتاز هورمون فشرده یتنگ، استفاده

 ،یسازسرعت در حال گسترش، آمادهبزرگ به یفروشخرده یهارهیحال، زنج نیدر هم 

 .تاس بوده جهان سراسر در رشدبهروطبقات متوسط  یتقاضا تیو تثب ییپاسخگو

 ولو آن کهروبرو بوده،  یعیسر شیمصرف گوشت در سراسر جهان با افزا ن،یبنابرا 

و  یطیمحستیو ز یاز مسائل بهداشت ریاخ یآگاه لیدلمصرف گوشت در غرب به

 است. افتهیکاهش  ایراکد  ،یپرورش واناتیح همدردیاحساس 

 یکالا کیاز نقاط جهان  یاریدر بس شیسال پ 05 ای 15گوشت که تنها »

از مردم در  یاندهیتعداد فزا یروزانه ییغذا میاز رژ یلوکس بود، اکنون بخش

بزرگ مانند والمارت  یارهیزنج یهاسوپرمارکت در حال توسعه است. یکشورها

ل آلمان در حادر و مترو  ایتانیبردر فرانسه، تسکو  در متحده، کارفور الاتیا در

 در هاشرکت میعظ یگذارهیها باعث سرماگسترش آن جهان هستند. ریتسخ

 ست.قرار گرفته ا یمورد بررس یبه خوب ندیفرآ نیا شده است. یسوپرمارکت بوم

 هایببر یدر اقتصادها ،یجنوب یکایدر آمر 1005 یدهه لیموج اول در اوا

 نیب آغاز شد. یجنوب یقایآفردر و  وانیو تا یجنوب یمانند کره یشرق یایآس

به  15کشورها از  نیها در ا، سهم بازار سوپرمارکت0550تا  1005 یهاسال

، بر 1005 یموج دوم، در اواسط تا اواخر دهه .افتی شیدرصد افزا 45 ای 05

، 0550تا سال  متمرکز بود. یجنوب شرق یایو آس یمرکز یکایآمر

 درصد از سهم بازار را در آنجا به خود اختصاص دادند. 05تا  05ها سوپرمارکت

در  یکشورها نیو هند و همچن نیآغاز شد و چ 0555موج سوم در سال 

تنها در مدت چند سال،  را فرا گرفت. تنامیمانند و شدنی صنعتیمراحل اولیه

 درصد رشد داشت. 05تا  05کشورها سالانه  نیها در افروش سوپرمارکت

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1351-industrial-farming-and-your-diet.html
http://ps.oxfordjournals.org/content/92/1/64.full.pdf+html
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ات طبق دیقدرت خر شیافزا لیدلامر نه تنها به نیا م؟یعظ رییتغ نیچرا ا

عنوان مثال، در به در جامعه است. تریاساس راتییتغ لیدلمتوسط، بلکه به

 یهاکه روش یطورسرعت در حال گسترش هستند بهپاکستان، شهرها به

 تیمعج مطابق با تقاضا باشد. تواندینم یگوشت و محصولات لبن نیتام یسنت

 یروزنامه کی بون،یاکسپرس تر .کندیهزار نفر در سال رشد م055شهر لاهور 

است،  نییپا تیفیو ک مواد غذاییامر کمبود  نیا یجهیکه نت دیگویم یپاکستان

زنان شاغل که  .دهدمی سوق هاسوپرمارکت به راکه طبقات متوسط  یعوامل

 یبررس یبرا یرند، فرصتخود را بر عهده دا یخانواده یآشپز یفهیهنوز وظ

د. ندارن گرید یمغازه به مغازه نیاز ا متیچانه زدن بر سر ق ایگوشت  تیفیک

 .(14)اطلس گوشت ص 

ت و خشون یخوارگوشت میکه رژ جیمحور رابدون فرهنگ انسان هانیاز ا کیچیالبته ه 

 .نیستممکن  کندیم هیهمراه با آن را توج

 

 یانسانریغ واناتیو رفتار با ح یمحورفرهنگ انسان ..
 یهاست که موجوداتمدت شوندیکه در بشقاب شام سرو م یواناتیتمام ح باًیتقر

نشان داده شده که احساسات دارند و  یعنیاند، احساس در نظر گرفته شده واجد

 (.1000 ،واناتیح یآزاد نگر،یس تریبه پ دیدرد و رنج را تجربه کنند )نگاه کن توانندیم

غذا  یراب یرانسانیغ وانیح هاونیلیمند ترنظام ، اسارت و کشتاراست که پرورش یهیبد

لبته، ا نکه،یمگر ا _ رودیبشر فراتر م خیانجام شده در تار یکشدر هر سال از تمام نسل

با  و خود غلو کند. یزندگ یجلوه دهد و درباره تیاهمیرا ب واناتیح نیا یزندگ یکس

 ها،تسیاز جمله مارکس ،یفکر یهاتمام سنت باًیتقر ،یاسیس یهاانیحال، تمام جر نیا

منفور خودپسندانه سکوت  زیآمفرهنگ خشونت نیدر برابر ا یمذاهب جهان شتریو ب

 اند.کرده

ه در ک یعنوان کودکبه .کندیو خوردن گوشت را بزک م واناتیفرهنگ ما کشتار ح

 وارید یکه رو آورمیم ادیرا به  یپوستر شدم،یبزرگ م رانیدر تهران، ا 1005 یدهه

ه ک رساندیم میرا به حضرت ابراه یکه گوسفند یاقاب شده بود از فرشته هایقصاب
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 یبرا یحت اشاره نیا کند. یخدا قربان ی( را برالیپسرش )احتمالاً اسماع خواستیم

است که  دهیا نیا جهینت ن،یبنابرا م؟ینکن یچرا گوسفند را قربان کودک آشکار بود: کی

است،  یامر خوب واناتیح ریخوردن سا ایبهتر از کشتن انسان است  واناتیرحیکشتن سا

 ایاو گ یکندهو پوست شدهیقصابمهین جانیجسم ب گناه است. یخوارآدم در حالی که

 ادیه ب نیهمچن بود. زانیآو بود شده کوبیده یسقف قصاب یکه رو یخیگوسفند از م

را با طناب بسته بود و  شیکرد، پاها یرا سلاخ یه قصاب گوسفندکه چگون آورمیم

شاهد  ندرتبه ران،یدر ا تهیمدرن «شرفتیپ»البته با  بود. یجار ابانیخ جویبارخون به 

اتوبوس  یکه وقت آورمیم ادیدر عوض، به  .میبود یدر انظار عموم یخشونت نیچن

 وجود داشت. کشتارگاهبه نام  یستگاهیا شدم،یخاص سوار م ریمس کیرا در  یشهر

دوردست  یهاها به گوشهروزها کشتارگاه نیا آن روزها کشتارگاه داخل تهران بود.

است  یجار هارا که هر لحظه درون آن یو خشونت شوندیمنتقل م یشهرمناطق برون

ی هادرصد از کل خوک 00ده شرکت »... امروزه، در سراسر جهان  .کنندیپنهان م

 ت:سخت اس ی گوشتهاشرکت یجهانتولید  تیباور ظرف .کنندیم کشتاررا  مصرفی

 سلاخیخوک را  هزار005گاو و  هزار105مرغ،  ونیلیم 60هر هفته  …تایسون فودز

 (16)اطلس گوشت ص .« کندیم

« کشتار بخش»من در  ستیالیاز دوستان سوس ی، برخ1005 یدر دهه

از  تیحما یما برا یاز استراتژ یبخش نیا .کردندیکار م کایآمر یهاکشتارگاه

ت که بتواند قدرت را به دس میبساز یمبارز یبود تا جنبش کارگر یصنعت یهاهیاتحاد

که  دیرسینم کسچیهرگز به ذهن ه .دهدسازمان را  یستیالیسوس ویو آلترنات ردیگ

 کند،یمخالفت نم واناتیح ریسا هیعل یخشونت نیکه با چن یکارگر یچگونه طبقه

 دهد. انیپا میامتحمل شده یطبقات یکه ما در جامعه ییهابه تمام خشونت تواندیم

ز ما ا یگانگیب نیبه نظر من ا م؟یدهیم حیخود را توض تفاوتییچگونه ب

 ها متعلق بهآن نکهی)مگر ا میکن همدردیبا همنوعان خود  میتوانیما م است. عتیطب

که  یابا صدها گونه میتوانیاما نم (.میباش زیها در ستباشند که با آن «یگرید»گروه 

 یهیانسان از بق یگانگیب یاگر استدلال من برا .میکن یهمدل میتا بخور میکشیم

اشد ب یانقلاب کشاورز یجهیکه کمک کرد تا عامل و نت یزیچ _درست باشد  عتیطب
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خون را که ما آن را تمدن  به تشنه یجامعه یعموم رشیاست که پذ یگانگیآن ب _

 .دهدیم حیتوض مینامیم

 یژگیبه دو وشناختی داری بومسرمایه اشناختی یبوم سمیالیسوسسارال در 

 ها وانساندیگر کشتن  که به نظر او منحصر به انسان است: کندیانسان اشاره م

 نیا 1005 یدر دههاگر  خود. یخوردهوسال ماریدر مراقبت از افراد ب یدوستنوع

 یعضاا گرید یهامشخص است که گونه کاملاًشناخته نشده بود، اکنون  یخوبموضوع به

 میعق ینر خانگ یهاگربه یحت رها،یها، ش)مانند شامپانزه کشندیخود را م یهاگونه

 ها قادر به رفتارگونه ریسا نکهی( و اجنگندیها مغذا و ماده یقلمرو برا ینشده که برا

 زیانگشگفت ایحال، آ نیبا ا (.دیمراجعه کن ایپد یکیدوستانه هستند )به مدخل ونوع

که  ی: همان خشونته استها نشدفرد ما انسانمنحصربه یژگیکه سارال متوجه و ستین

خود مرتکب  یاز عادت گوشتخوار تیحما یبرا یمیعظ اسیمق نیروزانه در چن

 یکشمانند نسل یزیمرتکب چ یگرید یگونه چیه ب،یترت نیبه هم م؟یشویم

از  یانگگیها، بگونه ریدر مورد سا است. یگانگیرفتار ب نیدرک ا دیباز هم، کل .شودینم

 یهامند سرکوب و استثمار گروهاقدامات نظام ریسا ای یکشدر مورد نسل است. عتیطب

 یهیاز انباشت اول یبخش ییقایآفر یتجارت برده است. یاجتماع یگانگیب ،یانسان

 اتالیبلکه در ا یغرب یتنها در اروپانه یدارهیشدن سرما نهیبود که به نهاد هیسرما

را  یودهی ونیلیمند شش منظام یشکلبه هاستیکه فاش یزمان کمک کرد. زیمتحده ن

عد، قرن ب کی سکوت کردند. ایآن بودند  کیشر ای هایآلماناکثر به قتل رساندند، 

انجام شده است، انکار  یعثمان یرا که توسط امپراتور ارامنه یکشنسلها هنوز ترک

فعالانه در  ایرا تحمل کردند  دیآپارتا میرژ یجنوب یقایآفر دپوستانیاکثر سف .کنندیم

ره را مستعم نیدر اروپا فرار کردند فلسط سمیکه از فاش یانیهودی بودند. میآن سه

 ایتجن نیا ند.اهسرکوب کرد ایرا آواره  ینیفلسط هاونیلیمند مطور نظامکردند و به

ن مادو یگاهیبه جا دهیستمگر و تنزل دادن ستمد یبرا یاخلاق یبرتر یتنها با ادعا

تا  میدهیانجام م یانسانریغ اناتویکار را با ح نیما هم بوده و هست. ریپذامکان یبشر

  .میکن هیها را توجآن مندنظامستم، استثمار و کشتار  اد،یانق

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide
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 واناتیاستفاده از حسوء یبرا گرید طریقاما چند  غذاست. یالبته تمرکز ما رو

مند طور نظامبه «یشگاهیآزما وانیح» ونیلیساله صدها مهر وجود دارد؟ یانسانریغ

ه نام کار ب نیا .شوندیکشته م یادیز تیاکثر تیو در نها رندیگیمورد شکنجه قرار م

عنوان مثال، است. به شی)اما شواهدِ برعکس آن در حال افزا شودیرفاه انسان انجام م

 میقابل تعم یشگاهیآزما یدر پزشک یوانیح یهاکه مدل دهدینشان م ریاخ قاتیتحق

 یوانیح قاتیناموفق تحق میپارادا»  ن،ی. پاپیبه جان ج دی. نگاه کنستندیبه انسان ن

کمتر  واناتیاز ح ینظام یاستفاده (.0516مه  05 ،«یانسان یهایماریب یبرا

و از  یراندازیت نیتمر یزنده برا یهامتحده از خوک الاتیارتش ا است. رخواهانهیخ

 استفاده از سونار .کندیآب استفاده م ریمواد منفجره در ز ییشناسا یبرا هانیدلف

صنعت »در مورد  .رساندیم بیآس هانیها و دلف( به نهنگییآوا یابیو رد ی)ناوبر

 هاانسان یها متناسب با هوس و علاقهها و گربهتنها سگهچطور؟ ن «یخانگ واناتیح

که (، بلدیفکر کن «نیپرش یهاگربه» ای «یعروسک یهاسگ»)به  ابندییپرورش م

 نیهمچن کشته شوند. شوند تاخانمان رها میبی ونیلیکه صدها م شودیزده م نیتخم

ها متحده آن الاتیدر ا وجود دارد. «رمعمولیغ یخانگ وانیح»صنعت در حال رشد  کی

 ی، گربهخرس ،ییایسمور پنجه کوچک آس لو،یآرماد ،ییقایآفر یوحش شامل سگ

 ،مونیگوش، م اهیس ر،یلِمور، ش ن،ی، گراز پرچ، زرافهروباه ،نیدلف ،وتیکوتاه، کادم

 یازارب ی)برا شوندیراکون، تنبل، ببر، والارو، گرگ و گورخر م ،یغیپنگوئن، جوجه ت

 کیها و جنگ خروس یگاوباز (.دینیرا بب نجایا رمعمولیغ یخانگ واناتیح یابر

 یریگیشکار و ماه .شوندیمحسوب م یستیتور یجاذبه کی یو در مورد اول یسرگرم

ها وحشباغ .شودیم تیبزرگ حما عیکه از طرف صنا شودیدر نظر گرفته م «یورزش»

 واناتیو ح برندیدر اسارت رنج م حیواناتاما  .هنوز پذیرش اجتماعی دارند هارکیو س

 ییتا هنرنما رندیگیقرار م«( آموزش»جهت ) یطور معمول مورد بدرفتاربه رکیس

با  دانهستند که توانسته یواناتیح هانیا .میرا فراموش نکن یاجاده یهاقتل کنند.

اما در هنگام عبور از جاده در خطر  ند،یایکنار ب«( توسعه)» یانسان تیجمع شیافزا

 لیدل نیرا صرفاً به ا واناتیح ریطور معمول سابه نیما همچن .مانندیم یتصادف باق

و  یبا آن هستند، مانند باغبان ریدر جهت مغا ای ندیناخوشا یانسان یهاتیفعال یکه برا

  .میکنینابود م یکشاورز

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/05/1420-failing-animal-research-paradigm_20.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/05/1420-failing-animal-research-paradigm_20.html
http://exoticanimalsforsale.net/exotic-animals.asp
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 نیزم یورا ر یشتریب یزندگ یفضا ،ییایها و گسترش جغرافتعداد انسان شیبا افزا

 گرید یهاگونه ن،یو زم نیریما، از جمله آب ش یمصرف سرانه شیافزا .میکنیاشغال م

ه ک شوندیم پخش ستیزطیدر مح ییایمیش یها هزار مادهده .کشاندیم یرا به نابود

 یهاگونه یها برابودن آن یانسان قرار دارند، اما سم یبرا یمنیا میزاندر  شودیگفته م

 صادق است. زین یانسان یهاامر در مورد زباله نیهم .شودیدر نظر گرفته نم گرید

و فسفر در  تروژنیو انتشار ن هاانوسیشدن اق یدیزاد، اسانسان یمیاقل راتییتغ

  .کنندیم دیها را تهداز گونه یشماریتعداد ب یهمگ ست،یزطیمح

که  یستیکه در واقع آن را از تنوع ز میاکرده لیخود تبد یباز نیرا به زم ارهیما س

بدون فرهنگ  هانیاز ا کی چیمن معتقدم ه .کندیم یاست، ته اتیاساس خود ح

 داند،یم« ما یعیمنابع طب»حالت  نیرا در بهتر عتیطب یهیکه بق یمحورانسان

رش نگ ینحوه یهااز جنبه یکی ییو مصرف مواد غذا دیمشکل تول .ستین ریپذامکان

  است. عتیطب یهیبه بق یتمدن امروز

 

 یهاینیبو جهان یسبک زندگ یهاغذا، انتخاب خیتار .8

 بخشییرها
آورد بر امروز گوشت مصرف نکرده است. یِصنعت یدارهیسرما یاندازهما به یهرگز گونه

 یدارهیکشورها/ مناطق سرما یبرا لوگرمیحسب کگوشت بر یمصرف فعل یسرانه

؛ 05,0؛ کانادا 00,0 ای؛ استرال04,0متحده  الاتیگوشت گاو )ا شرح است:این به  یصنعت

؛ 00,6ی اروچا اتحادیه(؛ گوشت خوک )4,0؛ ژاپن 11,1اروپا  یهی؛ اتحاد10,1 وزلندین

 الاتی(؛ مرغ )ا16,0؛ ژاپن 10,0 وزلندی؛ ن14,0؛ کانادا 05,5 ای؛ استرال01,1متحده  الاتیا

؛ ژاپن 05,0اروپا  هی؛ اتحاد01,4 وزلندی؛ ن00,4؛ کانادا 00,0 ای؛ استرال66,6متحده 

متحده  الاتی؛ ا5,0؛ کانادا 0,5اروپا  هی؛ اتحاد0,6 ای؛ استرال0,0 لندیوزی(؛ بره )ن10,0

 کنند،یمصرف م یکمتر اریهان گوشت بسج یهیکه بق یدر حال (.5,0؛ ژاپن 5,6

ت. اس شافزای حال در سرعتبهگسترش طبقات متوسط  لیدلها بهمصرف گوشت آن

 1141 ییکایآمر کی سال درطور متوسط به یعنی (.60)اطلس گوشت ص 
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 .14مرغ،  لوگرمیک .4..گوشت خوک،  لوگرمیک 1242گوشت گاو،  لوگرمیک

پوند گوشت در  11348 ای لوگرمیک 5148 یعنی. خوردیگوشت بره م لوگرمیک

  سال!

 بودند. یمتک اهانیغذا از گ یآورما به جمع یجوسال اجداد خوراک هاونیلیم یبرا 

 یانیجوخوراک نیدندان چن یو پارگ یدگییسا لیدلامر را به نیا شناساننهیرید

  شود. جادیا یاهیگ بریتوسط ف تواندیکه فقط م دانندیم

د. خوردن زیگوشت ن تیدر نها جنس انیجودرست است که خوراک زین نیحال، ا نیبا ا 

  گاه.بهگاه یعنوان شکارچو سپس به خواریلاشهعنوان ابتدا به

انسان قامت( به )انسان راست هومو ارکتوسکه  یاهزاره 655در طول »

از  یغذا بخش یآور... گرد فرگشت یافت( Homo sapiens) خردمند

مورد نظر  ی)دوره یمیاقل طیشرا لیدلبه دیخود را از دست داد، شا تیاهم

 وانیشدن ح ابیاست(، اما با کم لادیهزار سال قبل از م 65هزار تا  605

Maguelonne Toussaint-« )کرد. یابیدوباره آن را باز یارشک

Samat ,غذا یخچهیتار ,Blackwell, 1992 00, ص.) 

 یلربا کا یوانیح یهانیبا پروتئ ندهیخوار فزاگوشت ییغذا میرژ کیحال،  نیبا ا

 مهاجرت و گسترش اجداد ما در سراسر جهان کمک کرده است. ت،یبالا به رشد جمع

تش، با کشف آ کمک کرد. یفکر تیقابل شیبه افزا ندهیبا تنوع فزا ییغذا میرژ کی

ار غذا و شک یآوردر جمع یتیکار جنس میهنوز در مورد تقس شد. ریپذپختن غذا امکان

در  یاهیگ یکه نسبت غذا ستین یاما شک (.00-65اختلاف وجود دارد )همان، ص 

 یترکم اهانیکه گ ییجا و در طول زمان متفاوت است. ایمقابل گوشت بسته به جغراف

صدها هزار  یحال، برا نیبا ا و بالعکس. شدیمصرف م یشتریوجود داشت، گوشت ب

 پوشاک ،یاصل ی: غذادادیقرار م انیجوخوراک اریرا در اخت زیچهمه باًیسال، شکار تقر

از  یااما، خود شکار دوره. (00. )همان، ص سوزیچرب یهامانند لامپ یو آلات و ابزار

  محدودتر شد. ،یشکار وانیشدن ح ابیگسترش را پشت سر گذاشت و با کم

 یامربوط به منطقه یشناسباستان یهانشانه نیاول آمد. دیپرورش دام از شکار پد

 05قرار دارد و مربوط به حدود  یانینگاو در شمال س یاست که در حال حاضر صحرا

http://books.google.com/books/about/A_History_of_Food.html?id=i4xuO9TsHf8C
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 لیبه دلا .شدند آوریصورت گله جمعبه ها و آهوهااست که در آن غزال شیهزار سال پ

 هایکه مصر ییلاشخور مانند کفتارها واناتیاز خوردن ح یزاری)ب یو فرهنگ یعمل

صورت خواران بهخواران، علفگوشت یجاها داشتند وجود داشت( بهدر خوردن آن یسع

شدن پرورش دام،  ری( با فراگ06شدند. )همان، ص  یرام و سپس اهل ،یآورگله جمع

  شد. فغذا متوق یشکار برا جیبه تدر

 یمتک یریگیغذا و فرهنگ ماه یخود برا واناتیشدت به حکه به یدارانبه جز گله

  اکثر مردم نبود. ییغذا میاز رژ یاواخر گوشت هرگز بخش بزرگ نیبودند، تا هم

هر  ای تیخشنابوم ستیالیسوس کیبا توجه به آنچه در بالا ذکر کردم، چرا  ن،یبنابرا

 یاراز وگن شدن خودد دیاست، با بندیپا تیبشر یبرا بخشییرها دگاهیکه به د یکس

  وجود ندارد؟ یاما رابطه ینیبو جهان یانتخاب سبک زندگ نیب ایآ کند؟

اند، اندک و نسبتاً خوار بودهاجداد ما عمدتاً گوشت ای یامروز یهاکه انسان یموارد

، هاگردآورنده _ یشکارچ انیکه شکار در م یصد هزار سال، زمانچند  مختصر هستند:

 یدارهیو در جوامع سرما خیدر طول تار یریگیو ماه یدارگله یهافرهنگ انیدر م

بر اساس آنچه از  .بود غالب جهان سراسر درطبقات متوسط  انیو در م یصنعت

که  وجود ندارد یلیدل چیه م،یدانیم هیو علم تغذ خیتار ،یشناسمردم ،یشناسباستان

 _ یسال شکارچ هاونیلیم یبرا انسان باشد. یزندگ نفکیجزء لا یخوارگوشت

 یهامینفر با رژ ونیلیو امروزه صدها م کردندیم یزندگ یخواراهیگ میها با رژگردآورنده

در واقع،  .برندیفعال و سالم لذت م یو از زندگ کنندیم یو وگن زندگ یخواراهیگ

 میتر است و رژافراد سالم یوگن برا ییغذا میوجود دارد که رژ یتوجهشواهد قابل

 شود. یجد یهایماریباعث ب تواندیخوار مگوشت ییغذا

 یشناسبوم وانات،یاخلاق، جنبش حقوق ح یو فلسفه یستیحال، اخلاق ز نیدر ع

 ایو/  یمعتقدند که بردگ سمینجیو  سمیهندوئ سم،یمانند بود انیاد ینگر و برخژرف

 است. یراخلاقیغ یغذا امر یبرا واناتیح ریکشتن سا

و صنعت  یصنعت یکه دامدار ندیگویبه ما م یطیمحستیو علم ز یشناسبوم

 نیرا در سراسر جهان تام ییایدر یو غذاها اتیاز گوشت، لبن یاگوشت که بخش عمده

  .کندیا مسموم مر ستیزطیو مح بیرا تخر هاسازگانبوم کند،یم
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 لیبدت یهیانتخاب بد کیبه  سمیاز وگن تیوگن شدن و حما ها،نیبا توجه به تمام ا

  .شودیم

محور مانند سارال ممکن است هنوز کاملًا انسان ختیشنابوم یهاستیالیالبته، سوس

 تیحما یجهان یکارانهاما اگر مانند سارال از کاهش مصرف اسراف متقاعد نشده باشند.

 او باشد. یاصل یهاانتخاب انیدر م دیبا سمیوگن م،یکنیم

 قیکه از طر یایها با انرژتمام گونه ت،یدر نها داند،یهمان طور که سارال خوب م

( از هیاول دکنندگانیسبز )تول اهانیگ .کنندیم یزندگ رسدیم نیبه زم دینور خورش

 یرااز آن را ب یمیحدود ن .کنندیم لیرا به قند تبد یدیخورش یفتوسنتز، انرژ قیطر

( NPPخالص ) یهیاول یوربهره ماندیم یآنچه باق .کنندیخود مصرف م یهیتغذ

به دست  یخواران براگیاه است. واناتیتمام ح یاساس زندگ NPP .شودیم دهینام

 (.هیکنندگان اول)مصرف خورندیرا م اهانیگ خود یگذران زندگ یلازم برا یآوردن انرژ

 کنندگانخواران است )مصرفگیاهبه  یخواران متکاز گوشت یبرخ یزندگ ت،ینها در

)مصرف کنندگان  خورندیکنندگان دوم را ممصرف زخوارانیچاز همه یبرخ (.هیثانو

 یهستند که از مواد آل ییهاکننده هیتجز ،ییغذا یرهیدر زنج یینها یحلقه سوم(.

غذایی  یدر هر مرحله از زنجیره .کنندیم یزندگخواران و گوشت خواراناهیگ اهان،یگ

 .روددرصد انرژی از دست می 05حدود 

 ود.در دسترس خواهد ب تیبشر یبرا یشتریب اریبس یبا وگن شدن، غذا ن،یبنابرا

 خلاص ییایدر یو غذاها اتیگوشت، لبن یدارانههیو مصرف سرما عیتوز د،یاگر از تول

 شود،یم دیتول یشتریب یغذا یتنها سرانهنه م،یریبگ شیوگن را در پ یتغذیهو  میشو

ها گونه ریسا اریرا در اخت یشتریب یاتیخواهد بود و منابع ح ازین یبلکه به منابع کمتر

هواداران کشت  نیبهتر یاز ستم )حت یو عار ایکشت پا یهابا اتخاذ روش .دهدیقرار م

 10 ،ایاغ گاکتاب: ب بررسینقد کتاب من: به  دیمحور باشند، نگاه کنانسان توانندیم ایپا

 یو مشارکت دادن جامعه در کاشت غذا یبوم دیکه با تول ییها(، روش0510مارس 

 یزندگ کی یرا برا یدیکل یهامگا کنند،یم دیتقل عتیعملکرد طب یخود از نحوه

 میواهخ تریتر و همگانمعقول یو اخلاق شناسیبومزیست ،یطیمحستیتر، از نظر زساده

 میاهاتخاذ خو زیرا ن یمحوربوم ینیباز ما جهان یشتریتعداد ب ند،یفرآ نیدر ا برداشت.

 یر دههد خواهد بود. ختیشنابوم یستیالیسوس یجامعه کی یبرا یدیکل ازین نیکرد. ا

http://forhumanliberation.blogspot.com/2012/03/716-book-review-gaias-garden-guide-to.html
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 میاعلام کن دیبا زیامروز ن انسان است. یزنان، آزاد یکه آزاد میکردیما اعلام م 1005

 یانسان وجود نخواهد داشت. و بر اساس آن زندگ ییرها وانات،یح ییکه بدون رها

 .میکن

 

 

  
  


