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 یاطور گسگگارد به وانیح -روابط انسگگان  یپژوهشگگاران اناداد انیامر در م نیا

 یاناارهدوگان وانات،یانسان و ح نیمطلق ب یشناخایهسا زیشد  است که تما رفاهیپذ

 نیترکالیاز راد یبرخ یحال، حا نیبا ا است. کیدئولوژیا یسگاخاار وان،یح -انسگان 

 یهاز نسخ یدارهیدر سرما واناتیو سلطه بر ح یکشبهر  حیهناام توضگ انیگراوانیح

 وانیح -انسان  یانااربا اناداد از ظهور مجدد دوگانه کنند.یاز آن اسافاد  م یترمیملا

 یدربار  یسایالیماتر - یخیتار حیتوض کی یرا برا نهیمن زم م،یمسگادریغ یشگکلبه

ها را اول آن یکنم که در وهلهیباز م یبورژوازتوسگگط  واناتیو سگگلطه بر ح اسگگاامار

در عوض، با اسگگگاناد به  کند.ینم یسگگگازمربوط به گونه مفهوم یعنوان موضگگگوعبه

نشان داد  شد  است که بخش  ،یادر مورد اثر گلخانه یسایالیاکوسگوس یهااسگادلال

عنوان به یوانیو محصولات ح واناتیکه از ح - یوانیح یهیسرما - هیاز سگرما یخاصگ

امار و از اسا یبردار اصلو بهر  یدیعامل کل ،یاصگل لیکند، دلیاسگافاد  م دیابزار تول

 یهیرماس یمفهوم نوساخاه ن،یبنابرا است. یفعل دیتول یو یدر ش واناتیح برسگلطه 

 کولی( آن که نpostoperaist) یانهیگراکارگرپسگگا یبا مفهوم اصگگل نجایدر ا یوانیح

ه به وابسا کیکلاس یبر درک و سگنجش یمبان رایارائه داد، مافاوت اسگت، ز نیشگوک

ارتباط  قیاز طر واناتیح کرد،یرو نیبر اساس ا اسگت. یدارهیاز سگرما یروابط اجاماع

 هیسرما یتوان آن را رابطهیکه م ه،ی( با سرماsuperexploitation) یاسگاامارفوق

ادغام  یدارهیسرما یطبدات یدر جامعه یاجاماع - یاز لحاظ اقاصگاد د،ینام وانیح -

 شوند.یم

 

 مقدمه
(، 6091) جنگلنام در کااب معروف خود به ،ییکایآمر سینورمان نکلر،یآپاون س

در  وکاگیش یهادر کشگگاارگا  واناتیکارگران و ح یاز آنچه برا یرگذاریتأث یکل ینما

 یراب نکلریدر ابادا، س دهد.یاتفاق افااد، ارائه م سگامیقرن نوزدهم و آغاز قرن ب انیپا

 طور گسارد  خواند  شد.کااب به نیاز اناشگار، اکرد، اما پس یتلاش م یناشگر افانی

ماحد   الاتیا ستیالیعضو حزب سوس ،رنکلیمشخص شد  است که س یخوبتاکنون به
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، یو .بودنسگگگبت به کااب خود دلسگگگرد  یعموم یهااز واکنش یتا حد خوار،ا یو گ

 ابراز تاسف کرد که سد،ینویم مزیتا ورکیوی( در ن6961) نهایس ایطور که شرهمان

 یهااز محوطه یناشگگگ یبا تمرکز بر خطرات سگگگلاما ی... خواننگدگگان و

 یجاگوشگگگت به یسگگگازآماد  سگگگاتیو تأسگگگ هایدامدار یربهداشگگگایغ

 یاصگگل یاز نکاه وانات،یبا ح انهیکارگران و رفاار وحشگگ شگگدنِیانسگگانریغ

   غافل ماند  بودند.

ها به شکم آن یطور اتفاقو به»، «من قلب مردم را هدف قرار دادم»گفت:  نکلریس 

   (.6961 نها،ی)س« برخورد کردم

 یداشت که کااب و دیتأک یدرسااو به قابل درک اسگت. واقعاً نکلریسگ یاینارضگا

گرفاه شگگگود  یسگگگالم کمک کند، اگر جد یمردم به غذا یمنداز آنکه به علاقه شیب

داساان  یبا افشا نکلریاما س .خواهد بود یمهم یاسیس یانکار مسئلهرقابلیغ یشکلبه

مراتب از آن فراتر اش بهرودکوس و خانواد  سیجورج ،ییایاوانیکارگر مهاجر ل یالیخ

 را یدارهیسرما یاز ورطه یریگوشگت، تصو عیو توز دیمنشگور تول قی: او از طررودیم

و  وانیح -انسگگگان  یِکه امروز هم پژوهشگگگاران اناداد یریتصگگگو -کند یم میترسگگگ

  .اموزندیتوانند از آن بیم هاستیمارکس

 یزرگب یهارا که در شگگرکت ییایکار وحشگگاناک پرولاار طیوقفه شگگرایب نکلریسگگ

ه اوج را ب یبورژوازناشی از  یاانایکردند و بیکار م سیمور ای فت،یمانند آرمور، سگوئ

 اخراج در برابر کارگرانِ -اسگاخدام  اسگگتیاو سگ کشگد. یم ریتصگگورسگاند، بهیخود م

 یتحدق برارقابلیغ یمبارزات روزمر  ،یاهیاتحاد یهادر تلاش یخرابکار انار،یگعصگگگ

 ریتصوبار را بهفاجعه یهابیجسم و روان منجر به آس یو فرسگودگ از،یبه اما دنیرسگ

شاه ناه دا نییدسامزدها پادهد که چاونه یم حیتوضگ اتیبا جزئ نکلریسگ کشگد.یم

ها از هم شگگوند و خانواد یم سگگهیاملاک سگگرک یهاشگگود، کارگران توسگگط آژانسیم

 .هسگگایمکارگر  یطبده یپارگاز چند یدرک روشگگنشگگاهد حال  نیپاشگگند، و در عیم

 افرادِ ریها با سااست که در کشاارگا  ییایاوانیکارگر مهاجر ل کی یو یاصل تیشگخص

ا ر هاکار نیترفیکند و کایملگاقگات م اشییکگایآمر-ییدگایکگاران آفرو هم عین خود

 طیبا شرا یریانکار و چشماقابلریغ ی، همسانجنگل یامروز با بازخوان دهد.یانجام م
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ماحد ،  الاتیا ل،یامروز در برز صنعت گوشتِ بارِخشگونت یکارگر در عرصگه یطبده

 شود.یمشاهد  م نیچ ایآلمان، 

و اسگگاامار  یانسگگان یهارنج این موضگگوا از در پرداخان به نکلریحال، سگگ نیبا ا

در مورد  انهیمخف قیبا تحد ماند.ینم غافل م،یعظ یهاسگگگود شگگگرکت یکارگران برا

 یپرداز انادادهیهفاه، ناا  خود را به آنچه نظر نیچند یبرا کاگویشگگگ یهاکشگگاارگا 

خواند  «یبشگگر یدر جامعه واناتیجهنم ح»بار کی( 11، ص6091) مریمکس هورکها

ا هآن ساند،ین وانیح فقط نکلریس یها براها، گاوها و گوسگالهخوک دارد.یمعطوف م

اما نه  ،یاریبا هوش سند ینو آن کار کنند. یرو دیهساند که کارگران با یعیطب یمواد

 یجامعه تیموقع ترینفرودسگگگتکارگر در  یکند که طبدهیم قیتفگاوت، تصگگگدیب

 درماندگیخون و  ،یاو دردمند و هرگز هم نبود  اسگگگت. سگگگتیتنها ن یدارهیسگگگرما

کشگگاار خود مورد ضگگرب و شگگام قرار  ریکشگگد که در مسگگیم ریرا به تصگگو یواناتیح

 کند.یرا فراموش نم یزیچ نکلری. سرندیگیم

ماوجه اساامار مضاعف توسط  نکلریس یِاصگل تیکااب، شگخصگ یبه اناها کینزد

 یبدن و زندگ یدارهیسرما دیسو، روند تول کیاز  شود.یصنعت گوشت م یهاسرکرد 

 ار،یاز طرف د کند.یها را غارت مکار آن یرویو ن کشگگگاندیم یرا به نابود ایگپرولاگار

 قرار یکشها مورد بهر کار آن یرویشود، نیها کنارل مآن یهاو بدن یزندان واناتیح

دو شگگکل  نیب یفیک یهابدون انکار تفاوت شگگوند.یو سگگرانجام کشگگاار م ردیگیم

م و ه ریدهد که هم کارگران مزدباینشان م نکلریروند مشگارک، سگ کیاسگاامار در 

   .رندیگیقرار م یکشمورد بهر  یوانیح یمنظور کسب سود با کالاهابه واناتیح

 صگگنعت یِبر روابط اجاماع یخاص و مبان یارهایمع یمجموعه نکلری، سگگنیبنابرا

عامل اساامار  یدار انسانهیسرما ینخست، طبده کند.یرا درک م یدارهیگوشت سرما

ط توس هیسگرما یوقفهیب ییزاعلاو ، ارزشهب اسگت. واناتیو ح یکارگر انسگان یطبده

 یاهشگگگیر و هم عاملِ یاجاماع زمان هم هدفِ عملِهم یحاکم انسگگگان یهمان طبده

 تیوار دت،یدر حد از مافکران آواناارد بود. یکی نکلریس اسگت. واناتیاز ح یکشگبهر 

 یاریگگتر از بسگگگقیمشگگگکلگگات، دق نیا یابیگگدر ارز یلیاز نظر تحل یو یداسگگگاگگان

موارد  شگگاریدر ب اسگگت. یتوسگگط محددان امروز واناتیاسگگاامار ح یهایپردازمفهوم

ول گونه( را مسئ کیعنوان بشر )به ،یانسان - یوانیح یدر مطالعات اناداد یحا ر،یاخ
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تنها در علوم تصگگگور غلط نه نیا دانند.یاز آن م یمندو بهر  وانگاتیاز ح یکشگگگبهر 

یست ژان بات زیاناو شافت ریمانند مورد اخ شگرویپ یِسگینوبلکه در داسگاان یاجاماع

 وجود دارد. Animalia مالیانیآ نام( به6960) Jean-Baptiste Del Amo دلام

ها و انسان نیب یتدابل انازاع ماداولِ یشهیکنم که چرا اندیبحث ممداله،  نیدر ا

م بر و سا یکشگبهر  هیکردن و توجپنهان ف،یتوصگ یکه برا ییتنها در جانه وانات،یح

نکوهش و  یها براکه از آن یشگود، اشگابا  است، بلکه در مواردیاسگافاد  م واناتیح

 یزودمن به ح،یتوض نیدنبال ابه اشگابا  اسگت. زیشگود نیم کار گرفاهبهآن  حیتوضگ

 یوانیح یهیدر مورد سرما نیشوک کولین (postoperaist) یانهیگراکارگرمفهوم پسا

 یکند، و بعضیاصگطلا  را مشخص م نیاز ا یخواهم کرد، که درک تاکنون یرا بررسگ

 - یخیتار یمفهوم میبه ترسگگگ مداله یهیبدسگگگ س  را ارائه خواهم کرد.رد آن لیدلا

اص اخاص - هیسرما -بر اساس کار سارگ مارکس  یوانیح یهیاز سرما یسگایالیماتر

 میبا مباحث و مفاه یبه همسان این مطلبمن در سراسرِ  ن،یعلاو  بر ا داد  شد  است.

 ،یوانیح یهیسگگرما دیمفهوم جد تکوینهدف از  پردازم.یم یجار یسگگایالیاکوسگگوسگگ

ک کمتحلیل  نیا اسگگت. یدارهیدر سگگرما واناتیحبر اسگگاامار و سگگام  لیتحل تیتدو

 دنیرس یبرا واناتیح یتر مشگخص شود که جنبش حدوق و آزادقیخواهد کرد تا دق

 یهینبرد کند )سرما دیبا یکساز اساامار و سام( با چه واناتیح یبه اهداف خود )آزاد

  (.یوانیح

 

 اشتباه است وانیح -انتزاع انسان 
 زیتما اسگگگت که نیا تلدی عام وان،یح -محددان منادد انسگگگان  انیحداقل در م

 کی وان،یح -انسگگان  یانااردوگانه وانات،یانسگگان و ح نیمطلق ب یِشگگناخایهسگگا

 .Derrida, 2008, pp) به دیعنوان ماال، مراجعه کناسگگت )به کیدئولوژیسگگاخاار ا

13–14, 32–33, Mu¨ therich, 2003/2015, pp. 53ff; Noske, 1997, pp. 40–

160; Singer, 1975/2002, pp. 185–212). یاناداد یاجاماع یهینظر اناذارانیبن 

، Szeligaبرونو بائر،  انالس، قبلاً در اناداد از همکارِ یشمگدرن، کگارل مارکس و فردر
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 اایلس یِهال یسایآلد یانازاا ا هیها علآن ند.  بودرا مورد تمسخر قرار داد ییجدا نیا

و  واناتیها به جدال برخاسگگگاند، که حانسگگگان نیو ب واناتیح نیها باز تمگام تفاوت

« انسان»و  «وانیح»انازاا  یِخارج یهابه تجسم بیرا به ترت یواقع یِماد یهاانسگان

 .Vol. 4, pp ,1975 انالسموعه آثار مارکس و به مج دیکند )ناا  کنیم لیتبد
75f .) واناتیطرفدار ح یناار آلمانروزنگامه Mat-thias Rude (6962  66، ص )

 هیو توج فیکردن، تحربه پنهان وانیح -انسگگگان  یاناارکند که دوگانهیاسگگگادلال م

   کند.یکمک م یدارهیو ظلم در سرما واناتیاز ح یکشبهر 

 یدر تلاش برا واناتیموضگگگوا ح یِکه پژوهشگگگاران اناداد یحال، هناام نیبگا ا

ار مرتبط( را کن یهاروش ای) یدئولوژیندد ا ینهیزم وانات،یاساامار و سام ح حیتوضگ

 نیا گردد:یمباز  یشگگگکل پنهانبه معمولاً وانیح -انسگگگان  یاناارگذارند، دوگانهیم

« انانس»شود، و یشناخاه م واناتیگونه است که مسئول رنج ح کیعنوان به« انسان»

 شود.یمنافع م واناتیو سام بر ح یکشگونه که از بهر  کیعنوان به

تصور  (2018a  ،p. 539) ولیواد نشید ،ییایشناس اسارالعنوان ماال، جامعهبه

 دیتول یو یشگگگ در «واناتیها و حانسگگگان نیخصگگگمانه ب یرابطه» کیکند که  یم

با  یحا ،واناتیح هیجنگ علخود،  یدر اثر برجسگگاه یو وجود دارد. یدارهیسگگرما

 ث بهباع «واناتیخشونت ما نسبت به ح یهاسامیس»کند که یادعا م یشاریشگدت ب

 اسگگاناد بهبا  یو .(Wadiwel, 2015, p. 3) شگگودیم« جنگ کی»آمدن  وجود

 یجنگ عمل»دهد که یم حیتوضگگگ اس،یکارل فون کلاوزو یآلمان یپرداز نظامهیگنظر

، Wadiwel) «ما کند یاسگگت تا طرف مدابل را مجبور به تحدق اراد  زیخشگگونت آم

2015 ،p. 16). را وادار به  واناتیها هسگگاند که حانسگگان نیا ول،یدر اسگگادلال واد

امر مسالزم  نی(، ا6962) ولیواد یطبق گفاه کنند.یها مانسان یاراد  ساخانیعمل

 حسِ  ،تیشکل فاعل نیموثرتر سلطه است تا به یهاسامیمداوم س یانطباق و بازساز»

را تحت کنارل در آورد و ارزش اسافاد  توسط انسان را  واناتیح اتیح یرویو ن زیگر

 تیحاکم یبا نوع واناتیح هیجنگ عل ول،یواد لیتحلوهیدر تجز «به حداکار برسگگگاند.

ان بر انس یهاز سل یاو یعنوان شممکن است به»(، که تاسگیسگسگتیز) کیایلوپویب

(، intersubjective)یذهنبینا یعمال خشوناکه اِ رد،یگیدر م« درک شود واناتیح
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اموال موجود  ط،یشرا نیدر ا (.Wadiwel, 2015, p. 21است ) یو شگناخا یادیبن

 ,Wadiwelشگگگود )یم یتلد« انسگگگان در تصگگگاحب آن یروزیپ انیب» واناتیدر ح

2015, p. 23.) م،یکنیشگگکار م م،یخوریرا م واناتیما ح: »کندیم یریگجهینا یو 

ما اسگگت که از  تیحق حاکم نیا رایز میکشگگیو م میکنیم یزندان م،یکنیشگگکنجه م

 (.Wadiwel, 2015, p. 29« )آمد  است دستکامل به یروزیپ

 نیکه با چن ستین یهرچددر نوآورانه باشگد، مطمئناً او تنها کسگگ ولیواد کردیرو 

 و محدق ییکایشناس آمرماال، جامعه یبرا .شودیروبرو م واناتیها و حبا انسان یروش

(، در کااب 2، ص6996) برتینا دیوید وان،یح -انسگگان  یمطالعات اناداد یبرجسگگاه

 ،یظلم و آزاد یهایدگیتن/ حقوق بشر: درهم واناتیحقوق حخود،  یراهاشگا

 یهچیاو از در «است. واناتیح ریسام انسان بر سا»اثر او  «یتمرکز اصگل»که  دیگویم

واقع شد ،  نظردیکه مورد تجد« سامتحت یهااز گرو  شگناسگانهجامعه یهینظر» کی

 یهاگرو » ریخود از ساها که که توسگط انسگانبیند میگرو   کیعنوان را به واناتیح

، 6996 برت،ی)نا شوندیواقع م ییزداهسگاند مورد سام و ارزش یانسگان« تحت سگام

 یدر مددمه است. واناتیها و حانسگان ید یتناو سگامِ درهم لیتحل ن،ی(. بنابرا61ص

که توسگگگط او  یدارهیو سرررما واناتیظلم بر حاز مناخب  میخود بگه دو جلد عظ

مند کشان نظام»کند که یاسادلال م نی( همچنp. xii, 6969) برتیشد ، نا شیرایو

 ریبه سگاخت سلا  و شکار سا هاانسگانکه  زمانی تا …توسگط انسگان واناتیح ریسگا

 یزمان ش،یسال پ 69999 یبشگر یجامعه یتباه» «اقدام نکردند آغاز نشگد. واناتیح

با ، ها کردمال آندیو کنارل تول واناتیح ریکردن ساو محدود ریکه بشگر شگروا به اس

   «شدت گرفت.توانی بیشار 

ر  را مط ییهااسادلال بیترت نیبه هم ،یپرداز انادادهیبونماتسگو، نظر ناجان سگ

قدرت  سامیس کیعنوان به پرسایگونه هیعل ییادعا جادیا یدر تلاش برا یو کند.یم

 یها براکه توسط آن انسان داندیم یسامیس»را  پرسایگونه ،«دیتول یو یش کی»و 

 ها را کشاارقرار داد  و آن کشیبهر موجوداتِ آگا  را تحت سلطه و  ریاهداف خود سا

و  یموانع فرهنا نیآخر ،یدارهیبا ظهور روابط سگگگرما: »دهدیادامه م یو .«کنندیم

 سان (.Sanbonmatsu ،6969 ،pp. 1–2) «رفت نیکامل انسان از ب یسلطه یعمل
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با  هسیدر مدا پرسایگونهکند که یدر اصل( اسادلال م دی، تأک2، ص6969بونماتسو )

سگگلطه و کنارل بر » رایاسگگت ز «تریادیبدون شگگک بن» یدیروش تول ،یدارهیسگگرما

 یوعن اتِیح»که  لیدل نیبه انیز و « است هیانباشگت سرما شگرطشیپ ارید یهاگونه

با  انیاو در پا «شگگود.یم ین سگگلطه سگگازماندهیگونه، حول ا کیعنوان ما به تیما، هو

ه، ک کندیم یریگجهینا سگگگمیالیمربوط به ام ر نیلن ا. قول از و.ندل کی یبازسگگگاز

 نیدر ا (.2، ص6969)سان بونماتسو، « است پرسایگونهشکلِ  نیبالاترداری سرمایه»

از  یهمچنان نمود یرانسانیغ واناتیانسان و ح انیم یرابطه یاسگاسگ تیماه»حالت 

 (.Sanbonmatsu ،6969 ،p. 10) «ماندیم یباق انیعر یِتجار یکشبهر 

به  واناتیاساامار و سام بر ح حیتوض یکه برانیساند  یکسانتنها سگه منادد  نیا

مانند  یاریمحددان د هسگگگاند. یگونه ماک کیعنوان هگا بگهانسگگگان یمفهوم انازاع

 ستی(، آنارشp. 72, 2015/2003) کیم. تر تیجیریب ،یآلمان کالیشناس رادجامعه

حدوق های مدافع لیبرال( و pp. 1, 55, 71, 2007باب تورس ) سگگتیالیسگگوسگگ

 نی(، و همچنpp. 4, 21, 25, 33–34, 46, 1995) ونیفرنس یمانند گر ، واناتیح

مشابه اسافاد   یهایسگاز، از مفهوم(p. 95, 2011) کایملیک لیسگو دونالدسگون و و

 شاریب رایز سگاند،ین یقاعد  مسگاان نیاز ا زین یبورژواز یاخلاق یکردهایرو کنند.یم

 ,2002/1975) ناریس اریعنوان ماال، پبه هساند. یفلسف یبر مدولات انازاع یمبان

pp. xx, xxiii, 185 تیحاکم»و  «یرانسگگانیغ واناتیاسگگابداد انسگگان بر ح»(، از 

از  یطولان یخیتار یدر ط»کند، که یصگگگحبت م «واناتیح ریبر سگگگا یانسگگگان وانِیح

 مافاوت شگگکل ییهاعنوان گونهبه واناتینسگگبت به ح« خودسگگرانه ضِیتعصگگب و تبع

با ( pp. 219ff, 221, 2014) نیهلال سگگزگ یآلمان یاخلاق لسگگوفیف .اسگگتگرفاه 

با  یلطور ککارها به نیترکه شرورانه دیگویم پرسگایگونهاز  یاشگار  به مفهوم مرتبط

 یموجود انسان کیمنفعت به  یفدط کم»که  یتا زمان شودیانجام م واناتیح ینهیهز

 [  6]1«برساند.

 یکاملًا اخالافات طبدات ارانیسگن بونماتسو و د برت،ینا ول،یکه واد میگویمن نم

برعکس، در   2.رنگدیگمی د یگگرا نگاد یانسگگگان یدر جگگامعگه ارید یدرون زاتیتمگا ایگ

در اصل(،  دی، با تأک2، ص6996) برتینا .کنندیم قیها را رسماً تصدآن ،ییهاقسگمت

سازد که ظلم و سام یخود، روشن م یاسیس تنیدگی()درهم نارسکشنالیا کردیدر رو
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 یمعدود نسبااً یهاانسان یبرا یاز نظر اقاصگاد» واناتیح ریبر انسگان و سگا یخیتار

که  دهندیم صیتشگگگخ ق،یبه هر طر نیهگا همچنآن «فراهم کرد  اسگگگت. ییایگمزا

ورد در م ژ یوامر به نیا ارتباط دارد. اریکدی اب واناتیها و حاسگاامار و سگام بر انسان

ر از تاما مهم کند.یصدق م ولیسن بونماتسو و واد برت،یمانند نا کالیپژوهشگاران راد

خود از اسگگاامار و سگگام  یپردازمفهوم یبرا نشیب نیاز ا سگگندگانینو شگگاریهمه، ب

 یکشها بهر در عوض، اگرچه با درجات مخالف، آن کنند.ینم یریگجهینا واناتیبرح

 دهند.یمربوط به گونه نشان م یعنوان موضوعبه ی اولرا در وهله واناتیو سگام بر ح

نار ک یباشگگد تا آنجا که در آسگگاانه یقاعد  مسگگاان نیاز ا برتیرسگگد که ناینظر مبه 

 یبا نوع یسگگگایدر همز ایانهیگراضگگگد نخبه کردیرو موضگگگع اسگگگت. نیگذاشگگگان ا

حال،  نیبا ا او وجود دارد. یهاشناسانه در نوشاهانسگان و معکوس شگد  پرسگایگونه

ر نظبه وان،یح -انسگگان  ینهیدر زم یپژوهشگگاران اناداد نیترکالیراد انیدر م یحا

 ای قانون است،یدر س -قرار دارند  واناتیها هساند که در برابر حانسان نیکه ا رسدیم

 اخلاق.

 گونه نیست.اما این

و  اناتویاز ح یکشدادن بهر حیمعکوس، توض یانهیگراگونه کردیناا ، رو نیدر اول

: دیآینظر مبه یکاملاً منطد ،یانسگگان یگونه خاصِ یپروژ  کیعنوان سگگام بر آنان به

کنند، یم تیریمرغ را مدو تخم اتیگوشگگگت، لبن دیبزرگ تول یهاها شگگگرکتانسگگگان

بر گوشگگت، پوسگگت و  یمبان یوانیح یدهند، کالاهایرا انجام م واناتیح یرو شیآزما

 یاری واناتیها از کار حانسگگان کنند.یو مصگگرف م یداریموارد اسگگافاد  را خر ریسگگا

 کملیما -بشگر سگاخاه شگد  است  دسگتبهکه  یمددم بر قانون - واناتیح رند،یگیم

مربوط به گونه در  یامؤلفه دیبا ن،یبنابرا دسگگت. نیاز ا یها هسگگاند، و مواردانسگگان

مشگگکل در  نیحال، چند نیبا ا وجود داشگگاه باشگگد. واناتیها و حانسگگان انیارتباط م

  بر گونه وجود دارد. یمبان یپروژ  کیعنوان به یکشسرکوب و بهر  میمورد مفاه

در  .پردازمیم یمشگگگکل اصگگگل فیتوصگگگ یها برامشگگابهت یبه برخ نجایمن در ا

 یهگگادور  یبنگگدو طبدگگه میاقل رییمرتبط و مورد بحگگث در مورد ت  یهگگاگفامگگان

آن پرداخاه شد  است در حال به مداله نیبا آنچه در ا مشابهیمشکلات  ،یشناسنیزم
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شگگگناس مالم، جامعه اسیآندر رگذار،یتأث یمطالعه کیدر  هسگگگاند. یبحث و بررسگگگ

ها با منافع و ادغام آن سگگگنگ و بخارزغال یروین شیاظهار داشگگگت که افزا ،یسگگوئد

را که  هیفرض نیا یاز جمله، و است. نیزم یشگدن کر گرم لیدار دلهیسگرما یطبده

اصگگطلا  اندلاب از زمان به نیزم یدما در کر  نیانایاز م شیب شیبشگگر مسگگئول افزا

را  ارانیشناسان و دنیزم یهیاو فرض ب،یترت نیبه هم کند.یم لیاست، تحل یصگنعا

توسط  یشگگناسنیزم یِدر مداطع زمان یدیدهد که دور جدیبا دقت مورد توجه قرار م

 یبر رو یمیعظ یها چنان ردپاکه، انسگگان شگگودیگفاه م رقم خورد  اسگگت. انسرران

 تواندیاند که مگذاشگگگاه یدر حال حاضگگر بر جا ییهواوآب راتییو از جمله ت  نیزم

، 6961به مالم،  دیعصگگر انسگگان )رجوا کن -باشگگد  «نیآناروپوسگگ»بر اعلام  یهیتوج

 راتییباعث ت  گونه کیعنوان به تیاسگگت که بشگگر نیفرض بر ا (.61-26صگگفحات 

کرد   جادیا یشگگناسنیزم یِ را در مداطع زمان یدیدور جد نیشگد  و بنابرا ییهواوآب

 است.

 .کندیانسان را رد م تیروا قیطر نیکند و از ایم تیرا روا یمالم داسگاان مافاوت

 کیبا منافع خاص خود در  نیمع یطبده کیدهگد کگه چاونه در واقع یاو نشگگگان م

 یشگگد  اسگگت: طبده میاقل رییاسگگت که باعث ت  یخیتار نیمع یاجاماع سگگامیسگگ

طبده از موتور  نیا .یدارهیسرما یاجاماع بندیصورتحاکم در  یاقاصگاد -ی اجاماع

 و یدر دسارس از نظر فن سبزِ یهانهیرغم وجود گزیعل ،یلیفسگ یهابخار و سگوخت

از  یطبدات یرو شدن با مبارز هروب یآب(، برا یروی)ن یصگرفه از نظر اقاصادبهمدرون

را که با  یاهی( سگگرما690، ص 6961مالم ) سگگود اسگگافاد  کرد  اسگگت. شیبالا و افزا

 دیتول نیکار رفاه و بنابراسود به جادیکالاها و ا دیتول یبرا یلیفسگ یهاکمک سگوخت

 یطبق گفاه .بردینام م «یلیفسگگگ یهیسگگگرما» عنوانکند، بهیکربن مدیاکسگگگید

 راتییت  یو عامل اصگگل لیدل یلیفسگگ یهیسگگرما نیا ،یسگگوئد یِشگگناس انسگگانبوم

 یسگگگازمان خاص از جامعه کی وندر یلیطور تحلاو به ن،یبنابرا اسگگگت. ییهواوآب

 یساناند و کاسافاد  کرد  یلیفس یهااز سوخت خیکه در طول تار یکسان نیب یبشگر

   شود.یتفاوت قائل م اندمند شد که از آن بهر 
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آمد ومگانند رفت سگگگت،ین یانکگار بخش مربوط بگه مصگگگرف فرد یمعنگابگه نیا

 نیمز در جوّ کربن دیاکسید یهامولکول شیکه در افزا یو ندش یشخص یهالیاتومب

 یخود برا لیتحلوهیاما مالم در تجز تا امروز داشگگاه اسگگت. یاندلاب صگگنعا یاز ابادا

ظر آن در ن یواقع ریرا ماناسب با تأث یانسگان یهوا، مصگرف فردوآب راتییت  حیتوضگ

 نآ یانهیبه م یاناماناسگگگب اثر گلخانه دیتشگگگد لیدلا جدولِ یرا از بالاو آن ردیگیم

 کند.یمنادل م

ها انسان نیا ،یلیفس یهیسرما یخیتار شیدایکه از پ ردیگیم جهینا شگاریمالم پ

 در دیجداعلام یک دور  اند کهدگرگون کرد  قیرا چنان عم نیکه سگگطح زم سگگاندین

سگگاخاار  انیم کیالکاید نیعوض، ا در .دینظر آموجه به یشگگناسگگنیزم یِمداطع زمان

 - یاجاماع یگذارهیسگگرما یریگیطبده اسگگت که با پ کیو  یدارهیسگگرما یاجاماع

 هیرماانباشت س وساهیطور پبه ،یلیفس یهااحاراق سوخت قیاز طر ییبورژوا یاقاصاد

کند یرا رد م نی( مفهوم آناروپوسگگ206، ص 6961مالم ) ن،یبنابرا .دهدیم شیافزا را

 ینه ناش یِشناسنزمی …'Capitalocene'»را  یشگناسگنیزم دیو در عوض دور جد

 3.نامدیم «هیاز انباشت سرما یاز بشر بلکه ناش

از انسان  یناش یعنوان اقدامو سام به واناتیاز ح یکشگمفهوم بهر  شگباهت میان

از اسگگاامارگران،  یامجموعه ،گونه کیعنوان ها را بهاگر انسگگان اسگگت. یهیبد یامر

 -انسگگان  یاناارتمام مشگگکلاتِ دوگانه م،یبرداران بدانبهر  ای انیسگگاماران، سگگودجو

 گردد.یم پنهان باز یشکلبه وانیح

از  یناشگگ یاعنوان پروژ را به واناتیو سگگام بر ح یکشگگکه ما بهر  یاول، هناام

 یهایژگیاساساً بر اساس و ایرا صرفاً  یجمع یِنوع تیهو کی م،یکنیتصور م تیبشگر

و  یکیولوژیاگرچه مشگگگارکات ب .میکنیگونه بنا م کیعنوان به یفرهنا ای یکیولوژیب

ان عنوبه ماً یمساد کارنیاما ا شود،یم یها ناشوجود دارد که از شراکت انسان یفرهنا

و نه در مورد  یاگلخانه ی، نه در مورد اناشگگار گازها شگگودیانجام نم یعملِ جمع کی

 یخیرتاریو غ یانازاع اریبسگگ یاشگناسگگانهانسگگان کردیرو نیچن .واناتیاز ح یکشگبهر 

 است.
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ها را تحت سام کنند و آنیم یکشگبهر  واناتیها از حتصگور که انسگان نیدوم، ا

 یبشر یدرون جامعه زاتیتما ریطبدات و سا انیم یاجاماع یهاتفاوتدهند، یقرار م

 تیمعناست که بشر نیامر به ا نیا کند.یپنهان م یخیتار یرا در هر مرحله از توسعه

در  یطبدات یشدن جامعه داریها از زمان پدانسان که یحال همان اسگت، در یمفهوم

 میدست کیدئولوژیا - یفرهنا زاتیهمرا  با تما یاقاصاد - یبه طبدات اجاماع خ،یتار

، است واناتیو سگام بر ح یکشگعامل بهر  تیفرض که بشگر نیادر نایجه،  اند.شگد 

 ییایبود  و پو یراجاماعیغ یکردیرو نیچن کند.یرا پنهان م یواقع یعوامگل اجامگاع

 .ردیگیم د یرا ناد یطبدات

 نیا مبهم اسگگگت. یکردیرو نیدر چن یو اجاماع یعمل فرد انیسگگگوم، تفاوت م

 ،یطور کلبه ،یمصگگگرف فرد نیو همچن یاجاماع عیو توز دیبگدان معناسگگگت که تول

صرف م ار،یعبارت دبه از عمل انسان هساند. یهر دو بخش رایشوند، زیم یتلد کسانی

انکار آن  یبه منزله نیا شگگگود.یم یعمل ظالمانه تلد کیآن  دیگوشگگگت همانند تول

 و سام بر یکشدر بهر  یاجاماع یخاص از زندگ یاو یش ای یکه مصگرف فرد سگتین

سطح هم اساامار است. یر یزنج اناهای یدهند امر نشان نیاما ا ندش دارد. واناتیح

 ی، براانسررانمفهوم  قیاز طر یو اجاماع یاقدامات فرد زیو مصگگرف، و ن دیکردن تول

  پوشانه است.کنند  و پرد ها گمرا آن یخیتار و یروابط مادابل اجاماع

 یِاجاماع یهاشهیر وانات،یو سام انسان بر ح یکشچهارم و سگرانجام، مفهوم بهر 

نظر گرفان  در یمعناموضگگگوا به نیا .سگگگازدیرا پنهان م ندهایفرا نیا نیمع خاًیتار

 ژ یوهب که،ی حال در مربوط به انسان است. یعنوان امربه واناتیو سام بر ح یکشبهر 

و  -حاکم  یطبده - نیمع یهااست که توسط انسان یامر نیا ،ییبورژوا یدر جامعه

از جمله  عت،یتمام طب تبعیتدهد که خواساار یرخ م یاقاصگاد - یدر روابط اجاماع

 است. یارزش اضاف دیتول ندیتحت فرآ وانات،یح

شد  از یقطب یمجموعه کی یِسگازاز همان یخوددار باتوجه به آنچه گفاه شگد،

و  وانیمورد انسان در برابر ح نیدر ا ،یهماننیبر اسگاس منطقِ ا یاجاماع یسگاخاار

 نیچن است. یضرور ،یو سامار واناتیدر مورد اساامار ح یحیتوضگ یدر جسگاجو

 و یکشو عوامل بهر  نیمع یِاجاماع یِواقع لیبرداشگت از دلامنجر به سگو  یملاحظات

درون جامعه و  یها تضگگگاد اجاماعآن شگگگود.یدر زمان و مکان م واناتیسگگگام بر ح
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مخالف  یهاو بخش هیسرما انی)مضاعف( م اسگاامار قاصگادیا -اجاماعی مناسگبات 

 د.کننیم یعاد -ناخواساه  عمدتاً –و  فیرا پنهان، تحر عتیو طب واناتیح ا،یپرولاار

ت، گوش عیصنا که ساندین یانسان یگونه یاعضگاعنوان ها بهانسگان نیدر عوض، ا

دهند، یرا انجام م وانگاتیح یرو شیکننگد، آزمگایم تیگریمرغ را مگدو تخم اتیگلبن

 یداریرا خر واناتیح یمصرف یهاارزش ریشد  از گوشت، پوست و ساسگاخاه یکالاها

مارکس طور که  ها، همانانسگگان ،یدارهیسگگرما سگگامیکاملاً برعکس، در سگگ کنند.یم

افع و من یتجسم مناسبات طبدات ،یطبدات اقاصگاد یِایتجسگم شگخصگ» سگد،ینویم

مناسگگبات  نیو ا (.69، ص22، جلد 6092هسگگاند )مارکس و انالس،  «نیمع یطبدات

خالف م لاتیتشک جادیمنجر به ا یخیو خاص تار د یچیپ یاقاصاد - یاجاماع یِطبدات

 واناتیو ح یطور کلبه عتیاز طب یکشگگبا هدف بهر  یانسگگان یگونه یدرون مجموعه

 مشارکت و از آن یکشبهر  نیطور نابرابر در اطبدات مخالف به شود.یطور خاص مبه

 .کنندکسب می یمنافع ماضاد واناتیو ح عتیشوند و در تصاحب طبیمند مبهر 

ه مربوط ب یعنوان اقدامو سام بر آنان به واناتیاز ح یکشبهر  حیمجموا، توضگدر

و  حیتوضگگگ ازمندیعاجل ن یشگگگکل امروز به ن،یبنابرا کنند  اسگگگت.گمرا  تیگبشگگگر

 یسازمنظور مفهوممن به .میهسا واناتیاز ح یکشگبهر  یبرا نیازیجا یسگازمفهوم

 انات،ویو سلطه بر ح یکشبهر  یو عامل اصگل یادیعنوان علت بنبه یوانیح یهیسگرما

 شگگنهادیرا پ یلیفسگگ یهیمفهوم سگگرما یمالم برا اسیآندر یلیاسگگاسِ اسگگادلال تحل

 .کنمیم

 

ی حیوانی؟سرمایه  
 رامفهوم  نیا وجود دارد. یوانیح یهیمفهوم سرما یبرا یشنهادیدر حال حاضگر پ

و عضو  ایرکاویدانشاا  و یسگیگرو  انال اری، دانشگنیشگوک کولی، نییپژوهشگار کانادا

، یاسیو س ی، اجاماعیفرهنا یشهیدر اند یارشگاهانیم یلیتکم لاتیتحصگ یبرنامه

 ری: تفسیوانیح یهیسررمااصگطلا  را در کااب خود با عنوان  نیا یو .دکر نیتدو

، 6990) نیشگگوک ابداا کرد. 6990در سگگال  سرریاسررتزیسررتدر دوران  یزندگ

 یرا در بطن درک یوانیح یهیخود از سرما «یسگایالیماتر -ی فرهنا لیتحل( »62ص
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 یاز نمادها یاناداد قرار داد که در چارچوب اقاباسِ یدارهیاز سرما یسگایمدرنپسگت

سگگگاخاه  ینار ویهارت و آناون کلیما (postoperaistی )انهیپسگگگاکارگرگرا میمفاه

 کی»را  یدارهی( سگگرما26، 66، 9، ص6990) نیاسگگاس، شگگوک نیبر ا شگگد  اسگگت.

ا از انسان ت یتمام اشکال زندگ یعنی ،یکند که در آن خودِ زندگیفرض م «یورتام را

 یاسیو مناسبات قدرت س سانهشنایهسگا دیتول نیتعامل ب قیاز طر ،یخارج عتیطب

   شود.یم دیو بازتول دیدر جامعه، تول هیسرما یاز هژمون نانیمنظور اطمبه

 دیخاص )تول یاقاصگگگاد تیفعال کیمنحصگگگر به  یدارهیمطالعه، سگگگرما نیدر ا

مولد  یاز کار )کار مزد یارزش به شکل خاص دیو تول ستی( نیو مال یبازرگان ،یصنعا

تحت تبعیت  نیزم یآن بر رو یهاتیو فعال یبلکه زندگ شگگود.ی( محدود نمیانسگگان

 یاز محصگگول تمام اشکال زندگ هیمعنا که سگرما نیبه ا رندیگیقرار م هیسگرما واقعی

را  246-246، صفحات 2018a ول،یمربوطه، واد ریتفس یبرا) کندیارزش اساخراج م

 یرویرا صرفاً به ن یسازمفهوم نیا یهارت و نار ن،یشوک یهابر اساس گفاه (.دینیبب

ها آن نیبنابرا .ردیگیقرار م هیسرما تحت تبعیت واقعیدهند که یم لیتدل یکار انسان

 د؛یمراجعه کن 91، ص6990 ن،یکنند )به شگگوکیم دیمحور را بازتولانسگگان یتعصگگب

کار  کهنیبر سگگر ا یبا هارت و نار نیشگگوک (.246، ص2018a ول،یطور مشگگابه وادبه

ه ب سم،یفورد - فدط در پساشود اما نه نیشامل ا دیها، باتوسگط انسگان کارو  یرمادیغ

 یتحت تبعیت واقعکه  یزندگ کندیم دیو هارت، تأک یاو فراتر از نار .پردازدیبحث م

 ،یزندگ ی درایهر فعال باشگگگد. زین واناتیو ح عتیشگگگامل طب دیقرار دارد با هیسگگگرما

 دیولت ن،یعلاو  بر ا شگگگود. یارزش تلد یکنند دیتول دیبا ،یانسگگگان تیفدط هر فعالنه

 ،یزومیعوض، به صگگگورت رتواند از هم جدا شگگگود و درینم یماد دیگو تول یگفامگان

 کند.یم دیارزش تول یهر شکل از زندگ ن،یاز نظر شوک .ابدییواحد توسعه م یشگکلبه

( کیولوژی)ب یِسگگایز دیتول انیمحصگگول تعامل م یحال، تمام اشگگکال زندگ نیدر ع

 و سرمایه تیهو ن،یاز نظر شوک هیواقع، سرما در شناسانه و روابط قدرت است.یهسگا

   .دهدیمهدف قرار ها، عنوان موضوعات مادی و گفامانبهرا 

مفهوم  نی( اشار  به ا9، ص6990) نیشوک یبرا یوانیح یهیاساس، سرما نیبر ا 

 اری( که در آن دیسگگگایز اسگگگتی)سگگگ یکیایوپلیاز روابط ب یدگیتندرهم کی»دارد: 

 ینریبا کیرا بگه تفک وانگاتیح یزنگدگ نیو نمگاد یاقاصگگگاد یهیگتوان سگگگرمگاینم
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ان عنوبه مادابلاً یوانیح یو ماد  واناتیح ی بارفاار یالاوهگا» «کرد. یبنگدمیتدسگگگ

 (.6990 ن،ی)شوک« شوندیم نییتع هیاشکال سرما

و  یشناخانشانه یبسگگاه یحلده کیعنوان به یاند یطور فزابه هیو سگرما وانیح

به معنا و  ک ارچهیطور به یکی تیکه معنا و ماد یاگونهشگگگونگد، بهیم دیگتول یمگاد

 (61، ص6990، نیگردد. )شوکیباز م یارید تیماد

 واناتیو ح ،وانیبه ح لیتبد هیسرما»( معادد اسگت که 6990) نیشگوک ن،یبنابرا

 -ی ااسگگاعار  یتوسگگعه یبنددرک و چارچوب یبرا .«شگگوندمی هیبه سگگرما لیتبد

،  6990) نیدر طول زمان، شگگوک یوانیح یهیسگگرما یِماد -ی کیو تکنولوژ یگفامان

 تافیباز»و  «یدیتدل یبرداریک »کند،  یم فیدوگگانگه را تعر نگدیفرا کیگ (69ص. 

  .«واناتیح یایبدا یصنعا

 - کیدئولوژیا ییبا توجه به اقاصگگاد و نمادگرا یوانیح یهیمفهوم سگگرما یتوسگگعه

 یروابط اقاصگگاد یتاحد نیاما تلاش شگگوک رسگگد.ینظر مبه زیاناوسگگوسگگه یفرهنا

ا اقاصاد ب خانیآم قیرا از طر واناتیو ح یدارهیسرما یعوامل انسان نیب دارانههیسگرما

ل مساد نسبااً یهاعنوان حوز را بهکه آن ییتا جا کندیو فرهنگ، مرموز م یدئولوژیا

گسگارد  است که  یقدربه یوانیح یهیاز سگرما یمفهوم و .کندیم صیتشگخقابلریغ

ها و عکس یهیاول دیدر تول نیژلات یاسگگافاد  یاصگگطلا  را برا نیا یعنوان ماال، وبه

 اتوانیح یکشاارگا  و ارائه یشگد  توسط اپراتورهاارائه یکشگاارگاه یتورها ها،لمیف

 ن،ینابراب .بردیبه کار م زیجنرال موتورز ن یتابعه های آفرودماشین شرکت  اتیدر تبل

که  یشرطدر جامعه باشگگد به یوانیح یهیتواند سگرمایم زیچهمهرسگد که ینظر مبه

   کنند. یدر آن باز یحیتلو یحا ای یواقع یندش واناتیح

و  هیماسر نیب تیمالک یتوان رابطهیماال م یبرا ن،یشوک یسازبا توجه به مفهوم

 یدارهیسرما یهاشرکتغذا توسط  یبرا واناتیح یپرورش و کشگاار صگنعا وانات،یح

را با همان  JBS, Tyson Foods Inc., Tonnies, or the WH Groupمانند 

 ی اتیبلت کارزار ای یزنید لمیف کیدر  واناتیداد که اسافاد  از ندش ح حیتوض یمفهوم

 دوگانه( بی)ترک دیبریه ریبا اسگگافاد  از تصگگاو «سگگت یچ ند یآ»در  'HSBC'بانک 

به حداکار رساندن  یبرا واناتیها از حشرکت نیتمام ااگرچه  .یو فناور واناتیح نیب
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که رنج  یاو سگگام بر موجودات زند  یکشگگبهر  نیکنند، اما بیسگگود خود اسگگافاد  م

 ای ریتصگگگاو ها تفاوت وجود دارد.آن ریدارند و اسگگگافاد  از تصگگگاو ییازهایبرند و نیم

 –کنند یکار را منیا یعوامل اجاماعشگگد، کُینم مندنظامرا به طور  یها کسگگگفامان

 یعیطب - یاجاماع یمجموعه کیدرون  یاز روابط اجاماع یکه ناشگگگ یماد لیدلابه

 یسازمبهم ح،یتوض یبرا کیدئولوژیا یهاسازیاز نماد در زمان و مکان هساند. نیمع

 یوانیح یهیاز سگگرما نیتفاوت در مفهوم شگگوک نیا شگگود.یقال اسگگافاد  م هیتوج ای

 کند.یاصطلا  را کاملاً مبهم م نیکه ایطورتراز شد  است بههم

 یسگگایلایمفهوم ماتر کیبر  یمبان شگگاریب یوانیح یهیبه سگگرما نیشگگوک کردیرو 

 ،یانسان یکیزیف دیشکال تولشگناسگانه اسگت که اَیهسگا کیایوپولیب دیاز تول انهیعام

 یرا)ب میزدآدرهم می ارید یرا از سو یگفامان دیسگو و تولکیرا از  یوانیو ح یعیطب

اسگگت که هر  نیا جهینا (.661، 66ات، صگگفح6990 ن،یبه شگگوک دیماال مراجعه کن

 دیز تولا یبخشگگ ک،یدانش آکادم دیتول ای یعیطب دیتول ،یاقاصگگاد دیاعم از تول ،یعمل

 - یاجاماع نیمع یِدیعمل تول ن،یبنابرا 4شود.یم یتلد یزندگ دیو بازتول کیایوپولیب

 دیبا تول ،یدارهیدر سگگرما یوانیح یکالاها دیتول عنوان ماالبه ،یاسگگیو سگگ یاقاصگگاد

 یشناخایهسا «یماد» دیو تول یرمادی/ غیذهن دیبر اسگاس تول یزندگ یکیایوپولیب

 نیب قیخط دق کیگگ»بر اتخگگاذ  یمبن یو یادعگگاهگگا رغمیعل شگگگود.یم نیازیجگگا

، 6990) نیشگگوک ،«هیسگگرما یدر حوز  یو فرهنا یماد یانهیگرالیتدل یکردهایرو

 دیکه در آن تول رسگگگدیم یوانیح یهیاز سگگگرما یفرهنا خوانشگگگیبه  ااًی( نها62ص

 ،یعیبط عمومی تولید اریبا اشگگگکال د یدیو مناسگگگبات تول یدارهیسگگگرما یاجاماع

 شد  است. خاهیدرهم آم یو انسان ،یوانیح

( وانی)ح عتیکار انسگگان و طب»کند که یادعا م نیکه شگگوک یسگگرانجام، هناام 

، «( هساندReal Subsumption) هیواقعى کار از سرما تیموضگوعات مشارک تبع

ان و انسگگ تیموقع یِلیتحل یبرابربه نفع را مارکس  ارزش  ی ارتباط اجاماعینظریهاو 

-91، صفحات6990) نیشوک یانهیپسگاکارگرگرادر چارچوب  .ردیگیم د یناد وانیح

ارزش ندش  دیهمه در تول عتیو طب واناتیها، حبدان معناسگگگت که انسگگگان نی(، ا12

 دیعملکرد تول یراجع به چاونا یارید یواقع یگونه ملاحظهچیاگر او ه یدارنگد، حا

 طر  نکند. طیشرا نیارزش در ا
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تحت  یطور واقعهو ب رسگگماً زین عتیو طب واناتیموافق هسگگام که حکه  یدر حال

 به دینمراجعه ک عتیدر مورد طب شاریب لیدل انیب ی)برا رندیگیقرار م هیسرما تبعیت

Burkett ،9111 ،pp. 64-67 ؛Stache ،7192 ،pp. 462-470 حداقل سه ،)

 یو واقع صگگوری تی، تبعلاو .امقائل هسگگ نیشگگوک ینظر یریگجهیدر مورد نا رادیا

 یدارهیسگگگرما یتوسگگعه یانداز به یادور  چیبا ه هیتحت سگگرما عتیو طب واناتیح

روند مداوم اسگگگت که از زمان ظهور روابط  کی نیا 5.سگگگتیکاهش نو قابل کسگگگانی

 کند.یم یرا همراه «هیاول»هر انباشگگت  د،یبه حالت غالب تول یدارهیسگگرما یاجاماع

قرار  هیسگگگرما تی( تحت تبعی)انسگگگان یهمگاننگد کار مزد عگتیو طب وانگاتی، حدوم

 یز سوا عتیو طب واناتیسو و حکیکار از  یواقع تیتفاوت در تبع لیدلبه .رندیگینم

 نیب نیو کار و همچن هیسگگگرما نیب یخیاز نظر تار یو مافاوت نیمناسگگگبات مع ار،ید

ادغام  لیدلبه عتیو طب واناتیسوم، ح شگد  اسگت. جادیا واناتی/حعتیو طب هیسگرما

 یاجاماع - یاقاصاد یهیسرما در مفهوم ،یدارهیسگرما دیتول یو یخاص خود در شگ

ر ب دهم.یشر  م یشاریب اتیدو بحث آخر را با جزئ ریمن در ز کنند.ینم جادیارزش ا

وابط ر نیب یفیاز اخالافات ک نیگرفت که شگگگوک جهیتوان نایم رادات،یا نیاسگگگاس ا

و کارگران  هیسرما انیمناسگبات م 6کند.یارزش غفلت م دیدر مورد تول ژ یومخالف به

 نی( و بنجایدر ا ر یو غ یبورژوازداران، خرد نیکنار گذاشان زمبا سگو ) کیاز  یمزد

  اساساً مافاوت است. یدارهیدر سرما ارید یاز سو واناتیو ح یطبدات انسان

بر  اساامار و سام نیینه به تب یوانیح یهیاز سرما نیطور خلاصگه، مفهوم شوکبه

 یمعرف یبرا نیشگگوک عامل اسگگاامار و سگگام. نییو نه به تعکند کمک می واناتیح

، است شیساا یساهیشا وانیح -انسان  یاناداد یهیبه نظر یوانیح یهیمفهوم سرما

 یرابطه یها و عوامل اصگلشگهیتر شگدن در مورد رقیدق ینظر من، برا، بهنیا با وجود

 اصلا  شود. دیبا ،یدارهیدر سرما وانیح -انسان 

 

 یتئور یاجتماع یبر رابطه یمبتن کردیرو! یوانیح یهیرسرررمرا

 ارزش
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 نیااسافاد  کردم تا به یلیفس یهیمالم در مورد سرما اسیدر بالا، من از شر  آندر

کند یم یرا سازمانده واناتیاز ح یکشکه بهر  ستین تیبشر نینکاه اشگار  کنم که ا

 ریپذمفهوم انعطاف کی جادیا ی، من برا در ادامه .شگگودیاز آن منافع م ژ یطور وبهو 

 یهیاز مفهوم سرما یلیفسگ یهیبر نظرات او در اسگانااج سگرما ،یوانیح یهیاز سگرما

 با بحث مالم مافاوت است. یفصل اندک نیخواهم کرد، اگرچه بحث در ا هیمارکس تک

 انیب ه،ی( در اواخر جلد اول سرما922، ص22، جلد 6092انالس، مارکس )مارکس و 

که « افراد است نیب یاجاماع یرابطه کیبلکه  ست،ین  یش کی هیسرما»کند که یم

 هیسرما»کند که یجلد سوم، او تکرار م یدر اناها .گیردشگکل می ا یاشگ یبا واسگطه

 بندیتصوراست، ماعلق به  نیمع یاجاماع دیتول یرابطه کیبلکه  ست،ین  یش کی

به چه  نیا (.196، ص29، جلد 6092)مارکس و انالس، « از جگامعه ینیمع یخیتگار

  است  یمعن

 یهیعنوان سرما)و اشکال مخالف آن به هیبدان معناست که سرما نیاول از همه، ا 

 موجود «یعیطبطور به» ای یخیفراتار ییایعنوان اشبه دیبر( نباو بهر  یتجار ،یصنعا

 جهینا مشگگخص و در خاًیمناسگگبات تار یِبخشگگتینیعنوان عبه دیدرک شگگود بلکه با

 اتیشوند به ح دیکه بازتول یروابط فدط تا زمان نیا افراد شناخاه شود. انیمشگروط م

 یهگا را برانگداخت و روابط اجاماعتوان آنیم یطور کلامگا بگه دهنگد.یخود ادامگه م

 با یدارهیروابط سگگرما نیکند که ایدوم، مارکس اشگگار  م ها کرد.آن نیازیجا یارید

 یعنوان ماال روابط در جامعهبه ،یاجاماع یهابندیصگگگورت ریسگگگا یروابط اجاماع

 ، مافاوت است.یفئودال

 یاسیس رسمی یکشاست که بهر  نیا یدارهیسرما یاجاماع یبندصگورت یژگیو

شود که یم نیازیکار جا یرویاساامار ن شکلی ازبا  ارید یطبده توسط طبده کیاز 

 قیاز طر یعنی رد،یگیکار انجام م یرویمحصگگگولات ن دیفروش و خر یواسگگگطگهبگه

بر اسگگگاس خودِ سگگگازمان کار  یاسگگگاامار طبدات پول و بالعکس. یکالاها برا یمبادله

 کی)گرچه  یاسیسگگ یسگلطه قیآن از طر یاسگت، نه بر اسگاس سگازمانده یاجاماع

 زین یاقاصاد - یوجود دارد که از اساامار اجاماع یاسیس یسلطه ییبورژوا یشگیو 

 کند(.یم یبانیپشا
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 یدارهیشدن سرما یعیطبریو غ یخیروند تار حیمارکس فراتر از توض یهااما گفاه

دهد که چاونه حالت خاص ینشگگگان م هیسرررمادر  ژ یواو در آثار خود و به اسگگگت.

 یشگگگاری( کگگه پول بMپول ) یعنی ه،یگگسگگگرمگگا ،«زیچ» نیا یو اجامگگاع یخیتگگار

(=M+m)'M خاص  یطور مشگگخص از مناسگگبات اسگگاامارآورد، بهیوجود مرا به

دهد که یتر، او نشگگگان مقیطور دقبه .شگگگودیم جادیافراد ا انیم یو اجاماع یخیتار

 کیعنوان به یاسگگگادلال نسگگگب یکه دارا ابدییم تینیع یزیروابط در چ نیچاونه ا

 رشایب یسودها یبرا شهیکند که همیداران را وادار مهیاست و سرما یساخاار اجاماع

   با چنگ و دندان تلاش کنند. یمایبه هر ق

گرداند که در کِل روند یبازم یاجاماع یرا به دو رابطه هیسرما یابیشگهیمارکس ر

خاص  یژگیها وکنش مادابل آن دارند. یکیالکایتعامل د اریکدیبا  یدارهیسرما دیتول

 یدو رابطه نیا وجود ندارد. یدارهیسرما ،بدون آن دو دهد.یم لیرا تشک یدارهیسرما

 7.دیبازار و روابط تول یعبارتند از رابطه یاجاماع

است که در عمل  یاماشکل از رابطه «یدارهیروند گردش سگرما» ایبازار  یرابطه

 یداران و کارگران مزدهیسرما نیفروشند و همچنیکه کالاها را م یدارانهیتوسط سرما

، 21، جلد 6092شگگگود )مارکس و انالس، یکنند، برقرار میم یداریهگا را خرکگه آن

 یدیمحصولات تول ار،یکدیکالا با  قیبا ارتباط از طر دارانیفروشگندگان و خر (.60ص

جود و لیدل نیا امکان به نیا .دهندیدر ارتباط قرار م اریکدیبا  ارزهمعنوان به زیرا ن

حاصلِ  ( هساند.یها محصولات کار )انسانهساند: آن یمشگارکات یها داراآن رایدارد ز

در  ،نیعلاو  بر ا است. یهر محصگول یِخیفراتار یژگیو کی( بودن یکار )انسگان یروین

کار  محصگگگولاتِ رایکند زیم دایپ یاجاماع یمحصگگگول معنا نیا یدارهیبازار سگگگرما

ر د اریکدیبا  بیترت نیهم به یاجاماع مخالف کگارِ یهگاعنوان بخش( بگهی)انسگگگان

 یرویعنوان محصول نها بهآن یکل یژگیمحصولات، و دیبا فروش و خر ارتباط هساند.

 تینیمحصگگول ع شگگود و دریم لیها تبدآن یشگگکل اجاماع( بودن، بهیکار )انسگگان

کل ش نیبه ا یاما ارزش شود.یم لیکند و به کالا تبدیم دایپ یمحصگول ارزش .ابدییم

رسد که با زمان لازم ینظر مبه یمددار کمّ کیعنوان تنها به ارزش نیا .ستیملموس ن
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 کالا، ارزش کیارزش  یِمددار کمّ .شد  است یریگکالا انداز  کی دیتول یبرا یاجاماع

  شکل ارزش است. نیکالاها اول یاارزش مبادله نیا آن است. یمبادله

 ،هیسرررمادر  و درک آن اسگگت. هیسگگرما یتوسگگعه یبرا یدیکلظهور ارزش  نیا

 تنها به ارزشارزش نه نیدهد که چاونه ایم حیتوض مندنظامو  یطور منطدمارکس به

 و ماعدد شگگگماریب یندهایفرآ دیبه پول و سگگگ س با بازتول نیبلکه همچن یامبگادله

گرچه کارگزاران  شگگگود.یم لیتبد هیگردش، بگه سگگگرمگا یدر حوز  دیگفروش و خر

 دیخر ینهیخود در زم یاجاماع سیپراکس قیاشکال ارزش را از طر نیا یدارهیسگرما

دارند و نه  یاند آگاهکرد  جادیهگا نگه کاملاً از آنچه اکننگد، امگا آنیم دیگو فروش تول

فرم کالا به شکل غالب تمام محصولات  ها را کنارل کنند.آن یصورت فردوانند بهتیم

وجود و  شگگود.یم لیکالا تبد دیخر یعام مورد اسگگافاد  برا ارزهمو پول به  دیآیدر م

ها نآ یعمل دیشوند، گرچه هنوز هم به تداوم بازتولیها نسبااً مسادل مآن یندهایفرآ

 صادق است. زین هیامر در مورد سرما نیا .وابساه هساند یدارهیتوسط عوامل سرما

و فروش مجدد  دیاست که با خر یپول هیکند که سرمایم یادآوریمارکس در ابادا 

 :کنداو این روند را در فرمول زیر بیان می .شودیم شاریدر بازار ب ییکالا
M — C — M’ (M + m) 

اسگگگت، که نشگگگان  m یعلاو به Mبرابر  'Mکگالا و  Cبرابر پول،  M نجگایدر ا

روند  نیا اسگگت. یپول که معروف به ارزش اضگگاف دیجد یمددار اضگگافیک  یدهند 

 یلیتکم ندیدر مدابلِ فرا نیا خود هدف اسگگت.یخودوقفه تکرار شگگود و بهیبتواند یم

 یخاص برا ییمنظور کالاو به ابدییم انیاسگگت، که در کالا پا C - M - Cدر گردش 

دهد که یاشگگکال ارزش، مارکس نشگگان م یبا توسگگعه آن اسگگت. داریخر ازین نیتأم

ورت صبه ایکالا  کیشکل به یعنیشود، یها در بازار ظاهر ماز آن یکیعنوان به هیسرما

 که دیگویحال، او م نیدر ع پول.

به همان برای آن از گردش  ریغ خاسگگاااهیو  رممکنیگردش غ با هیسگگرما دیتول

 در گردش حال نیع در گردش باشد و در دیباهم آن  خاسااا است.  رممکنیانداز  غ

 (691، ص 22، جلد 6092. )مارکس و انالس، نباشد

اشگگار   یدارهیسگگرما دیبه روند تول هیجامع سگگرما حیتوضگگ یمارکس برا ن،یبنابرا

 کند.یم
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داران و هیسرما یطبده نیب یدارهیسرما دیمناسبات خاص تول ادیبر بن دیروند تول

از  یعنی د،یتول لیکارگر از وسگگگا یطبده اسگگگاوار اسگگگت. یکگارگران مزد یطبدگه

 قطعه خاک کیعنوان ماال به عت،یو از طب دهدیانجام م دیکه با آن تول یآلاتنیماشگگ

شد  و  یخصوص دیابزار تول نیزمان ، همهم جدا شگد  است. کند،یآن کار م یرو که

از نظر  یکارگران مزد ن،یعلاو  بر ا .ردیگیدار قرار مهیسگگگرمگا یدر انحصگگگار طبدگه

 ایدار هیسگگرما کی یاسگگیتحت حکومت سگگ ماًیمسگگاد یعنیآزاد هسگگاند،  یاسگگیسگگ

آزاد  یاسگگیاز نظر سگگ زیداران نهیاسگگت که سگگرما یهیبد .رندیگیداران قرار نمهیسگگرما

 هساند.

 میمضگگاعف آزاد هسگگاند که تحت کنارل مسگگاد یمعنااین  کارگران به ن،یبنابرا

در  را دیخود ابزار تول یزندگ یادامه یو برا بود ن یاسیصاحب قدرت س کی یاسیسگ

و سگگگازمان آن را  یدارهیسگگگرما دیداران روند تولهیسگگگرما جه،یدر نا .دارندن اریگاخا

اهداف  نیآن و همچن تحدق یو نحو  عتیشامل رابطه با طب نیا .کنندیم یدهسامان

 دیولت یکار را برا یرویو ن دیتول یداران ابزارهاهیسرما است. دیتول ندیو محصولات فرآ

مارکس  جه،یدر نا آورند.یچرم گرد هم م ای ریپن ر،یمانند گوشگگگت، شگگگ ییکگالگاها

کارگا   ونکنگد که دری( اسگگگاگدلگال م216، ص22، جلگد 6092)مگارکس و انالس، 

کار خود را به  یرویبرعکس، کارگران مجبورند ن .یوجود دارد، نه دموکراس «اسابداد»

خود را،  زاین مورد یدار بفروشند تا باوانند درآمد کسب کنند تا باوانند کالاهاهیسگرما

 زیر نکا یروین ن،یبنابرا کنند. یداریکار خود، خر یروین دیبازتول یاول برا یدر درجه

 یاردیکه در بازار فروخاه و خر ارید یشگود، درست مال هر کالایم لیتبد ییبه کالا

آگاهانه و  یشگگکلبه یدارهیدر سگگرما یبدان معناسگگت که کار اجاماع نیا شگگود.یم

 و رد،یگیشگود بلکه توسگط بازار صورت مینم یتوسگط جامعه سگازمانده کیدموکرات

 است. یاز کار اجاماع یشد  بخش یداریکه فروخاه و خر یکار یرویفدط ن

 تیکار از اهم یرویناز  یسگگازنشگگان داد، کالا هیسرررماهمانطور که مارکس در 

برخوردار است که آن را از  یخاص یژگیکار از و یرویکه نچرا برخوردار اسگت. یاژ یو

ود، شگگیمصگگرف م دیتول ندیکار در فرآ یرویکه ن یدر حال کند.یم زیکالاها ماما ریسگا

 را یدیجد یامبادله یهاها ارزشکنند، آنیم دیکگالا تول یکگارگران مزد یوقا یعنی
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علق داران تهیکه دوبار  به سگگگرما ابندییم تینیع ییکننگد که در کالاهایم دیگتول زین

مورد اسگگگافاد   دیجد یکالاها دیتول یکه برا یارید یکه تمام کالاها یدر حال دارند.

شگگگد  دیتولتاز  ی( فدط ارزش خود را به کالاهیآلات، مواد اولنی)ماشگگگ رندیگیقرار م

 زین یشگگگاریموارد ب یاما حا کند.یم جادیا یدیارزش جد یکنند، کار مزدیمنادل م

 یدر وهله دیداران باهیاز آنچه سرما یشگاریارزش ب یکارگران مزد در آن وجود دارد.

مارکس رمز و راز ارزش  ن،یبنابرا کنند.یم دیگکننگد، تول نگهیکگار هز یروین یاول برا

( توسگگط یکار )انسگگان یرویاز مصگگرف ن یامر ناشگگ نیا کند.یم ییرا بازگشگگا یاضگگاف

که کالاها را در بازار  یدارانهیاسگگگت و توسگگگط سگگگرما دیتول ندیداران در فرآهیسگگگرما

خود و  دیداران ابزار تولهیاسگگت که سگگرما لیدل نیبه هم .ابدییفروشگگند تحدق میم

طور  اما، همان آورند.یهم مگرد یدارهیسگگرما دیتول ندی( را در فرآیکار )انسگگان یروین

 یاهیبازار، سرما یرابطه قیکار از طر یرویکالا و ن عیکه قبلاً نشان داد  شد، بدون توز

   وجود ندارد.

 دیاب زینرا  دیروند تول در واقع ناقص است. هیالذکر سرمااوصگاف، فرمول فوق نیبا ا

   دهد:یشکل گسارش م نیمارکس آن را به ا ن،یبنابرا در نظر گرفاه شود.
M — C (L + MP) ⋯ P (L + MP) ⋯ C’ (C + c) — M’ (M + m) 

 رد.دا حیبه توض ازین هیاند، بدثابت ماند  نجایدر ا M'(m +M)و  Mکه  یدر حال

 ییهر کالا صگگگرفاً نیاما ا کند. یخرج م C یکالا دیخر یرا برا Mدار پول  هیسگگگرما

و  MP دیبخرد: ابزار تول نیمع یدو کالا دیدار باهیتر، سگگگرماقیعبارت دقبه .سگگگتین

 دیتول دیجد یکه در آن کالاها P دیتول ندیها را در فرآدار آنهیسگگگرما .Lکار  یروین

 ،یمددار اضاف یعلاو شد  در ابادا بهنهیکالاها، مددار هز نیدر ا کند.یشود جمع میم

 نیا یوقا .ابدییم تینیع C' (C+c) ی کالاهاشگگگد دیتولارزش تاز  یعنوان اجزابه

پول  یو به مددار مشگگخص ابدییها تحدق مشگوند، ارزش آنیکالاها در بازار فروخاه م

 یو ارزش اضاف M ندیکل فرآ یشد  در ابادانهیشگود، که شگامل ارزش هزیم لیتبد

m در  یو یِگذارهیسرمامددار از  یشاریپول ب ندیفرآ نیا انیدر پا ن،یبنابرا شگود.یم

  دار خواهد بود.هیسرما اریاخا

  فرمول ار،یبه عبارت د
M — C (L + MP) ⋯ P (L + MP) ⋯ C’ (C + c) — M’ (M + m) 
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 فیرا توصگگ یدارهیسگگرما یجامعه یو سگگاخاار اجاماع یاصگگل یندهایاسگگاسگگاً فرآ

را  ییبورژوا یدر جامعه یاجاماع سیپراکسگگگ هدفِ نیهمچن ب،یترت نیبد کند.یم

 سیپراکسگگ و هدفِ یسگگاخاار اجاماع ندها،یفرا یهر سگگه مدوله کند.یم فیتوصگگ

 داران وهیسرما نیالذکر بفوق یاجاماع یبر تعامل دو رابطه ،یدارهیدر سرما یاجاماع

 نیاساامار ب یاجاماع یرابطه اساوار است. دیگردش و تول یدر حوز  یکارگران مزد

( در جهت ی)انسان یتوسط کارگران مزد یارزش اضاف جادیا -داران هیکارگران و سرما

 زها،یچ دیفروش و خر یواسطهبه - دیتول ندیداران در فرآهیمنافع و تحت کنارل سرما

روند  کلِ هیسگگگرما .ردیگیکار( و پول، در بازار شگگگکل م یرویکالاها )از جمله ن یعنی

دار اسگگت که گردش و هیسگگرما ی( ارزش توسگگط طبدهvalorization) ییافزاارزش

( 922، ص 22، جلد 6092رو مارکس )مارکس و انالس، نیااز .ردیگیرا در بر م دیتول

افراد  نیب یاجاماع یرابطه کیبلکه  سگگگت،ین زیچ کی هیسگگگرما»کند:  انیتواند بیم

 .زهایچ یبا واسطه« است

 نیدر ا یندش چیه واناتیآن شگود که چرا ح یایجو یدرسگااکنون به یاگر کسگ

 واناتیشگگود: حیتر از آن اسگگت که معمولاً فرض مسگگاد  یها ندارند، پاسگگخ حاندیفرآ

 ها هرگزآن رایکنند زیشگگرکت نم ندهایفرا نیدر ا یکارگر مزد ایدار هیعنوان سگگرمابه

 دیتول یو یها در شآن اند.ادغام نشد  یدارهیماسر یِاصگل یاجاماع یدو رابطه نیدر ا

 یو یشنه به واناتیح اند.ادغام شد  یو اجاماع یخیخاص تار یبه روشگ یدارهیسگرما

عنوان عوامل در روند گردش مشارکت کنند و نه بهیکار م هیسرما یبرا یکارگران مزد

 خرند.یو کالا نمفروشند یکار خود را نم یرویها نآن کنند.یم

 ای پرسگگایگونه لیدلنه به سگگاند،ین هیسگگرما یاز رابطه یبخشگگ واناتیرو حنیااز

موجود  واقعاً یروابط اجاماع لیگدلمگارکس، بلکگه بگه یشگگگد فرض یمحورانسگگگان

(، در پاسخ به اناداد 622-662، صگفحات 6001رکت )پل ب دت،یدر حد .یدارهیسگرما

 یندهایرا قبلاً با توجه به ندش فرآ نی( از مارکس، ا99-12 فحات، ص6010)تد بناون 

که  ،یعیطب دیتول یندهایفرآ یعنی سگگگت،یز طیمح یکنند میاصگگگطلا  تنظکگار به

ار ک یمربوط به روندهااما  د،دهنیم لیرا تشک یدارهیسرما دیتول یندهایاز فرا یبخش

در  یعیطب راتیاز تأث یخوبدهد که مارکس بهیرکت نشان مب ، نشان داد.نیست انسان
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 شاریارزش، ب دیها را بر تولآن ریتأث نیآگا  بود و همچن یدارهیسرما دیتول یندهایفرآ

کار را بدون تکرار عجز  نیامگا مگارکس ا گرفگت.یدرنظر م ه،یگسگگگرمگا مدر جلگد دو

   کرد  بودند، انجام داد. دأییت عتیطب یخلق ارزش را برا ییکه توانا ییهاوکراتیزیف

کار خود را در  یرویخود ن دیبازتول یبرا واناتیاسگگت که ح یهیدر هر صگگورت، بد

 یمسالزم بررس دیها در روند تولخرند و مشارکت آنیرا نم ییفروشند و کالایبازار نم

عنوان  وانیح -از پژوهشگگاران منادد انسگگان  یاریطور که بسگگهمان تر اسگگت.قیدق

 ریش ایگوشت  دیعنوان ماال تولکنند، بهیداران کار مهیسگرما یبرا واناتیح اند،کرد 

، Hribal ،7112 ،p. 436 ،7197مورد:  نیاسگگادلال در ا نیتر)احامالاً برجسگگاه

p. 2. ) ان کارگر نیتفاوت ب کند.ینم لیتبد یها را به کارگران مزدموضوا آن نیاما ا

ه مربوط ب یحا ای یکیزیکار ف یروین ینهیدر هز ،یوانیو کگارگران ح یانسگگگان یمزد

نکاه در  .سگگتین یطور خودکار کار مزدبه زیکار انسگگان ن رایز سگگت،یها نآن یهاگونه

عنوان به یعنینارفاه است،  ییشکل کالا واناتیکار ح یرویکه ن ستین نیتنها ا نجایا

 لازم یاز کار اجاماع یعنوان بخشگگبه نینشگگد  اسگگت و بنابرا یداریکالا فروخاه و خر

در مورد  یحا -را  یزیچ سگگگاندیمجاز ن نیها همچنآن .ردیگیقرار نم دییگمورد تگأ

ه در ک یمضاعف یمعنابه یدارهیرو در سرما نیو از ا رند،یبا اریدر اخا -خود  دیبازتول

   .یاسیو نه از نظر س ینه از نظر شکل ساند،یشد، آزاد ن یبالا معرف

اظ لحتاکنون به یطبدات یاسگگت که مبارز  یریرفاه مسگگدسگتاز یِآزاد نیا لیدل

نبود   یاصگگل یها مسگگئلهو ارتباط با آن واناتیکه ح ییکرد  اسگگت، جا یط یخیتار

و  یکار و زندگ طیمنافع خود، بهبود شرا یسام براشد  و تحتطبدات اساامار اسگت.

د. انمبارز  کرد  یو نظر یاسیس ،یخود از نظر اقاصاد یبدا یبرا یادیز یهادر بخش

 زیآممصگگالحه یرابطه کی یبرا یطبدات ی( در مبارز subaltern) طبدات فرودسگت 

 واناتیح ن،یعلاو  بر ا اند.مهم ادغام نشگگد  یمسگگئله کیعنوان به وانیح -انسگگان 

 یآزاد ینوعانگد در برابر طبدگات حاکم جامعه مداومت کنند تا بهتگاکنون ناوانسگگگاگه

به  سگگمیاز فئودال شگگرفتیپ ن،یبنابرا برسگگند. یبا کارگران مزد سگگهیمداقابل یاسگگیسگگ

ها تاکنون ( انسگگانی)برخ یحال محدود برا نیقاطع اما در ع یشگگرفایپ یدارهیسگگرما

  بود  است.
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( superexploitationاساامار )فوق یرابطه کی قیاز طر واناتی، حنیا وجود با

حاظ شود، از لیم انیب کیتمال یرابطه کیکه به عنوان  ،یاقاصاد دیدر تول هیبا سرما

 هیسگگرما شگگوند.یادغام م یدارهیسگگرما یطبدات یدر جامعه یاجاماع - یاقاصگگاد

« ارزهمبدون » ای« بدون مبادله»ها را آن یماگل و زندگدیگکگار، بگدن، تول وانگات،یح

و  هیسگگگرما نیرابطه ب نیبنابرا (.21، ص 6969کند )فاسگگگار و کلارک، یتصگگگاحب م

 کارگران اسگگااماراسگگت بلکه از فوق زیو کار ماما هیسگگرما یتنها از رابطهنه واناتیح

از معمول با  بیشگگگار یکار مزد صیاسگگگت، که براسگگگاس تخصگگگ زیمامگا زین یمزد

 نیاساامار بفوق خاصِ یرابطه نیمن ا .شگودتوضگیح داد  میتر نییپا یدسگامزدها

 ،عتیاز طب یعنوان بخشبه نامم.یم وانیح - هیسرما یرابطهرا  واناتیو ح هیسگرما

شوند و یخود محسوب م یخصوص ییعنوان دارادار بههیسرما یتوسط طبده واناتیح

 بنابراین، شگگود.یمخالف اسگگافاد  م یدر کارکردها دیتول یلهیعنوان وسگگها بهاز آن

 تفاوت مزدی کارگران با رابطه با اسگگت کرد  برقرار حیوانات با سگگرمایه که ایرابطه

 یجامعه در هاآن مجدد ادغام و کار - سگگرمایه یرابطه از حیوانات حذف .دارد قاطعی

 رابطه در توجهیقابل پیامدهای اکنون حیوان - سرمایه یرابطه طریق از داریسرمایه

 .دارد حیوانی یسرمایه سازیمفهوم و ارزش ینظریه با

 مانند حیوانات است، دخیل اسافاد  هایارزش تولید در حیوانات کار که حالی در

 سانان پژوهشاران از بسیاری حال این با .کنندنمی ایجاد ارزش انسانی مزدی کارگران

( 7192a ، 7192b) وادیول دینش جمله، از .اندکرد  ادعا را این خلاف اخیراً حیوان -

 ارزش تولید اساباط که( 6969) سگوینادو اریک با گفااویی ]در کالیس جورگوس یا

 اضافی ارزش و ارزش نیز حیوانات که اندداشگاه اظهار کند[می رد را حیوانات توسگط

 ابطرو هاآن که است این مرتبط هایفرضیه و نظرات این اصلی مشکل .کنندمی ایجاد

 بنابراین و اضگگافی ارزش ارزش، ایجاد هاآن اسگگاس بر که را تاریخی خاص اجاماعی

 رد دهند،می تشکیل را تولید روابط و داریسرمایه بازار روابط و است اسگاوار سگرمایه

 8.گیرندنمی نظر

 دیتولعدم ایو  دیدر خصگگگوص تول یطور کلبه عتیطب یدربار  یدر بحگث طولگان

 نیگردد، همیها برموکراتیزیف هیکه حداقل به بحث مارکس عل یاضاف ارزش و ارزش
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 مطر  شگگد  اسگگت. یاکنند طور قانعبه سگگندگانیاز نو یابحث قبلاً توسگگط مجموعه

کااب ( در 01-90، صگگفحات6000رکت )پل ب زبان،یسگگیانال یایعنوان ماال، در دنبه

 دیارزش اسگگافاد  تول عتینکاه را کاملاً اثبات کرد که طب نیا عتیمارکس و طبخود 

 نیزبان، اناشار ماعارف در مورد ایآلمان یایدر دن .یاضاف ارزش ایاما نه ارزش  کندیم

در [ 0] 9( اسگگت.6012) ملریو هانس ا کیکوارز-دیاشگگم شیاریموضگگوا کااب ولف د

فاوت ت لیدلبه یدارهیکند که در سرمایاسادلال م ملریا هیعل کیکوارز دیاشگم نجا،یا

 دیثروت تول عتیطب ه،یدر رابطه با سگگگرما یو کار مزد عتیطب انیخگاص م یخیتگار

  کند اما نه ارزش.یم

ش و گرد یدارهیسرما یهافرایندشرکت در  ییتوانا ،یفرض یشگکلبه وانات،یاگر ح

عنوان معنا که به نیبه ا ه،یبا سگگگرما یاحال در مبارز  نیرا داشگگگانگد و در ع دیگتول

 ناونهیاگر ا کرد.یم جادیارزش ا زین واناتیکار ح شگگدند،یشگگناخاه م یکارگران مزد

ا شد و بیم یاجاماع یکالا دیبود که صگرف تول یاز کار اجاماع یها بخشگبود، کار آن

شگگامل  زین واناتیشگگد، و حیمحصگگولاتشگگان بر آن صگگحه گذاشگگاه م دیفروش و خر

اگر » سد،ینویم هیو سرما یکار مزدراساا، مارکس در  نیدر هم شدند.یدسگامزد م

 داد،یرا انجام م دنیلارو عمل تن کیعنوان خود به اتیح یادامگه یبرا شگگگمیکرم ابر

حال،  نیبا ا (692، ص 0، جلد 6092)مارکس و انالس، « کامل بود یکارگر مزد کی

 10کند.یم ارزش دیطور بالدو  تولبه یفدط کار انسان ست،ین ونهگنیاز آنجا که تاکنون ا

 نیکنند و به ایم جادیا ینه ارزشگگگ ییبورژوا یتاکنون در جامعه واناتیاما، اگر ح

طور که در بالا  خوب، همان ست یچ یوانیح یهیمنظور از سرما ،یاهینه سرما ب،یترت

اما از نظر  رفاار نشود. یعنوان کارگر مزدبه واناتینشگان داد  شگد، ممکن اسگت با ح

 یهاارزش یدکنند یعنوان تولبه نیو بنابرا عگتیعنوان طببگه یاجامگاع -یاقاصگگگاد

 ردار دهیسگگرما یکالا توسگگط طبده دیتول یبرا یمصگگرف یهاعنوان ارزشبه ای یمصگرف

 .شوندیمحسوب م دیتول لیوسا ارید یدیطربه ایمعنا  کیها به آن نظر گرفاه شگوند.

 ،یوانیح ارید یکالاها دیتول ایچرم  ر،یپن ر،یگوشت، ش ینهیداران فعال در زمهیسرما

 د،یتول یعیعنوان ابزار طبها بهآن وابساه هساند. واناتیکار ح ایو /  واناتیبه ح ریناگز

 ایها آن ینهیهز ساندیداران مجبور نهیسرما یعنیهساند،  هیبه سگرما اانیرا یایهدا
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 ،یدارهیسرما دیمعمول تول ندی، در فرآنیا وجود با ها را پرداخت کنند.اسگافاد  از آن

نوان ابزار عبه واناتیاسافاد  از ح ای یوانیح یکالاها دیتول یبرا دیبا یکار انسان یرونی

 یزیشود، که همانند آن چ نهیهز یوانیح یکالاها دیبه هدف تول یابیدسا یبرا دیتول

 .هیسرما نباشتاقاصاد وجود دارد: ا یهاشاخه ریاست که در سا

 اتوانیاساامار حو فوق یبر اساس اساامار کارگران مزد هیدر اصگل، انباشت سرما

 داد  شد: حیاست که در بالا توض یبه همان روش
M — C (L + MP) ⋯ P (L + MP) ⋯ C’ (C + c) — M’ (M + m) 

 ادجیا یکه از آن برا یخاصگگ دیبا توجه به ابزار تول یوانیح یهیحال، سگگرما نیبا ا

 دارِ هیسرما کی مافاوت است. هیسرما یهاجنا  ریساکند، با یاسافاد  م یارزش اضگاف

 ]بلکه[ آلات موجود در بازار را بخردنیکار و ماشگگ یرویتنها مجبور اسگگت ننه یوانیح

 ار،ید یوانیح یکالاها ایکه در صگگگنعت گوشگگگت  یوانیبگه ح دیگتول یانگدازرا  یبرا

، فرمول نیبنابرا دارد. ازین مربوط اسگگت واناتیپوسگگت ح ایخام  ریعنوان ماال شگگبه

است،  یوانیح ییکالا ای وانیکه معرف ح Aبا وجود  .ردیبا یتواند شگکل مشگخصیم

 خواهد شد: ریبه شر  ز یوانیح یهیفرمول سرما
M — C[L+MP(A)] ⋯ P[L+MP(A)] ⋯ C(A)' [C(A)+c] — M'(M+m) 

اشگگار  دارد که  یدارانهیبه آن دسگگاه از سگگرما یوانیح یهیمفهوم سگگرما ن،یبنابرا

بلکه به  یاز کگارگران مزد یکشگگگتنهگا بگه بهر هگا نگهکگار و ارزش آن دیگتول نگدیفرا

ه از ک یدارانهیسرما یعنیدارد،  یارزش بساا ییافزاارزش یبرا واناتیاسگاامار حفوق

 دیلمنظور توبه دیتول لیعنوان وسگگابه واناتیح بر یمحصگگولات مبان ایزند   واناتیح

  .کنندیاسافاد  م یارزش اضاف جادیو ا یوانیح یکالاها
در روند گردش  فروشند.ینم ایخرند یرا در بازار نم یزیچ واناتیاساس، ح نیبر ا

و فروخاه  یداریها خراز آن ییهابخش ایها زند ، محصولات آن واناتیح ،یدارهیسرما

سود  ینفع و براتحت اخایار، به یداراساامار حیوانات در تولید سرمایهفوق شگوند.یم

اق اتف دارند،یوام یحیوان یکالاها دیداران که کارگران خود را به تولاز سرمایه بخشگی

 نایب ریرا به شگگر  ز واناتیروند اسگگاامار مضگگاعف کارگران و ح نیتوان ایم افاد.یم

 کرد:
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ها وارد آن کند:یم فیرا توصگگ یانسگگان ی( اسگگاامار کارگران مزدP - Lخط بالا )

ها آن اما کنند.یم جادیا یو ارزش اضاف دیتول یوانیح یشگوند، کالاهایم دیتول ندیفرآ

 ای رایمحصگگول آن، رابطه با کارگران د د،یندارند، از آن و روند تول یبر کار خود کنارل

 به دشونیخارج م ندیاز فرا یانسان یکارگران مزد شوند.یمند نمبهر  عتیرابطه با طب

 − P] نییخط پا .یدیتول یلهیوسگگ چی: بدون هشگگوندیکه وارد آن م یهمان شگگکل

MP (A)] دیتول یلهیعنوان وسها بهکشد: آنیم ریرا به تصگو واناتیاسگاامار حفوق 

علاو  بر نداشان کنارل  کنند.یها کار مآن یبر رو یکارگران مزد شوند.یم دیوارد تول

ود خ یهایزندگ ایها مال، بدندیبر تول یحا واناتیح ،یانسان یهمچون کارگران مزد

 لیاز آن به کالا تبد ییهابخش ایها محصگگگولات آن ن،یبنگابرا نگدارنگد. یاریگاخا زین

ها اسافاد  شود گرفان محصول از آن یفدط برا واناتیحال چه از ح هر در شگوند.یم

پردازش بدن خود کشگگاه  یبراها اگر آن ی( چه حار یو غ شیآزما جیناا ر،یپن ر،ی)شگگ

ساساً، ا وابساه هساند. یوانیح یهیگوشت( به روند کار خاص سرما دیشگوند )انواا تول

 ای یریش یگاوها شاریماال، ب یبرا را،یهم تداخل دارند ز اساامار درهر دو شکل فوق

 واناتیح ن،یبنابرا شوند.یشان کشاار ممنظور گوشتدر اناها به زیگذار نتخم یهامرغ

 شوند.یخارج نم یدارهیسرما دیمعمولاً زند  از روند تول

که در بالا  یوانیح یهیسگگرما یبرا نیشگگوک کولین یهامجدد به ماال یبا مراجعه

از  یها بخشگگالباه همچون کشگگاارگا  ن،یبا کمک ژلات لمیعکس و ف دیذکر شگگد، تول

 رایهساند ز یوانیح یهیاز سرما یها بخشاما کشاارگا  خواهد بود. یوانیح یهیسگرما

 11.دهندیها ارائه مرا در کشاارگا  ییکه تورها لیدل نیکنند و نه به ایم دیگوشت تول

د فصگل بسط داد  ش نیکه در ا ییمعنابه زین واناتیح یبا اسگافاد  از نمادها  اتیتبل

 .تسین یرکار درگ نیدر ا یواقع وانیح چیه رایز سگتین یوانیح یهیاز سگرما یبخشگ

 یکشگگگبهر  چیه نیوجود ندارد و بنابرا هیو سگگگرما واناتیح نیب یماد یرابطگه چیه

 .ردیگیصورت نم واناتیاز ح یواقع
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از  شیب یوانیح یجهان یهیامروز سرما یاقاصاد یفروش و سود، هساه یابیبا ارز

و  دیتول ارزشِ یر یکه در زنج یاهیجنا  سگگرما یعنیگوشگگت اسگگت،  یهیهمه سگگرما

 JBS تیریآن صگگگاحبان و مد یبرجسگگگاه ندگانینما گوشگگگت ندش دارد. یفرآور

اروپا( و  هی)آلمان / اتحاد Tönniesماحد (،  الاتی)ا Tyson Foods Inc(، لی)برز

WH Group یشهرهادر کلان یوانیح یهیسگرما یهاهیپا ن،یبنابرا ( هسگاند.نی)چ 

با  توانیرا م یوانیح یهیسرما ها،تیسا نیدر ا قرار دارد. یدارهیسرما یجهان سامیس

را آن یو عوامل اصل یاجاماع یهاشهیر نیو همچن وانیتوجه به اسگاامار انسگان و ح

 Chicago’s نیب یریانکارناپذ وندیپ ن،یبنگابرا مشگگگاهگد  کرد. پرد یب یشگگگکلبگه
Union Stock Yards (گوشگت در شیکاگو برای بیش  پرورش دام و فرآوری رکزم

 رغمیگوشت امروز وجود دارد، عل دیتول یهاو کارخانه م.(– 6112از یک قرن، از سال 

)نام  «Porcopolis» هایحفر و آنچه در  ریاخ دیتول ینگدهایفرآ نیب ادیگتفگاوت ز

ر رمان د نکلری(، که آپاون سسامیدر چرخش از قرن نوزدهم به قرن ب کاگویمساعار ش

ه را ب یوانیح یهیکه سرما یزمان یدارهیسرما .وجود دارد کندیم فیتوص جنگلخود 

 سگگامیبا سگگ زین یوانیح یهیشگگد، اما سگگرمایم هیت ذ یهنوز از اول یآورد، دوم ایدن

 .ابدییزوال م ییبورژوا یاجاماع

 

 

 یوانیح یهیسرما انی: پاای دینوع جد سمیالیسوس
 

امار اسادار و فوقی سرمایهداری، طبدهسگرمایهآپاون سگینکلر ارتباط درونی بین 

ی کار ها و با مشگگگاهد حیوانگات را هناگام عبور از میگان خون حیوانگات و بدایای آن

برخلاف  درک کرد. Chicago’s Stock Yardsفرسگگگای کارگران مهاجر در طاقت

 جان سگگنبون برت،ینا دیوید ول،یواد نشیمانند د وانیح -پژوهشگگاران منادد انسگگان 

 را واناتیکه ح سگگگتیانسگگگان ن نیکند که ایم انیاو بدون ابهام ب اران،یماتسگگگو و د

 یهیدر مورد سگگرما نکلریسگگ .دهدیو ظلم قرار م یکشگگخود مورد بهر  قیدق یمعنابه

با  یسگگایمارکسگگ کیکلاسگگ کردیرو کیبا  بود و نیشگگوک کولیتر از نقیدق زین یوانیح
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نبود  مجبور نکلریالباه واضح است که س روبرو شد. یموضگوا اساامار و عوامل طبدات

 - هیسگگرما یرابطه میاو با تعم پنجه نرم کند.ودسگگت دیاز تحولات نسگگبااً جد یبا برخ

 یبرا ی اتیو تبل یفرهنا عیندش صگگگنا ای واناتیح یجهان باًیتدر یکالاسگگگاز وان،یح

 ملکیما واناتیکه در آن ح ،ییبورژوا یوانیضگگدح یو تداوم هژمون یوانیح یهیسگگرما

 یبانهیاد فی، توصنیا وجود با کار نداشت.شوند، سرویانسگان محسگوب م یخصگوصگ

در  واناتیاساامار حفوق یعلت اصل حیتوض یبه چاونا یوانیح یهیاز سگرما نکلریسگ

آن شگگناخاه شگگود بدون ارجاا به مفهوم  یعامل اصگگل یکسگگچه کهنیحال حاضگگر و ا

 کند.یشناسانه از انسان اشار  مانسان

در مورد  زیرا ن یهایشگگنهادیپ یطور ضگگمنبه سینوکه رمان سگگتیتعجب ن یجا

رسگگگد ینظر مکه به یپس از زندگ .دهدیانجام شگگگود ارائه م دیبا یکگارچگه کگهنیا

 سی، جورگجنگلدر کااب  نکلریس یداناه است، قهرمان اصل دوزخدر  یگذاروگشت

 یهشعب کیاز  یکااب با نشسا کند.یرا آغاز م سگمیالیسگوسگ یرودکوس، مبارز  برا

 کی .شودیتمام م ردیگیاناخابات جشگن م کیرا در  جیکه ناا سگتیالیحزب سگوسگ

، ص 6091/6992 نکلر،ی)سگگ« از آنِ ما خواهد بود! کاگویشگگ»کند، یسگگخنران اعلام م

 روشن است. یاند یآ دبخشیرشد و نوبهرو سمیالیرسد سوسینظر مبه (.211

هرگز در دست  سامیقرن نوزدهم و آغاز قرن ب انیدر پا یوانیح یهیدر واقع، سرما

 ییهاکه فدط بخش دیام نیا ی، حاجنگلاز زمان اناشار  ها نبود  است.ستیالیسوس

 ادیبه دیبا کهنیرفاه است، ضمن ا نیاز ب باًیباشند تدر یسایالیاز جهان باوانند سگوس

 یجهتوزند  ماندن فدط در چند کشور چه مشکلات قابل یبرا سمیالیداشگت که سوس

 داشاه است.

 مانند گوندرسون ییاسااناها - واناتیح یاکار فعالان حام یماأسگفانه، امروز  برا

 یهدف یحا سمیالیسگوسگ -کند یقاعد  را ثابت م نای( 696–699، صگفحات 6966)

 یدموکراسو  سمیبرالیاسگت که ل نیآن ا لیطرف، دل کیاز  .سگتیکردن ندنبال یبرا

 ای( «یعنوان خط اصگگلبه سگگمیوگن)» یو مصگگرف فرد اتیدر اخلاق رییبر ت  کالیراد

م، از گونه ساچیبدون ه لیاص یدموکراس کی جادیا یبرا یاسیس سامیاصلاحات در س

 یسایالیسوسضد یهایدئولوژیا ن،یعلاو  بر ا تمرکز دارد. ارید یهاگونه جمله ظلم به
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غالب اسگگت، چه رسگگد به  یمارق کیدموکرات یروهاین انیدر م زین یسگگایکمونو ضگگد

ز طرف ا .واناتیمربوط به ح استیتوجه به س موجود با سمِیالیآشکار سوس یهاشکست

 هاستیالیاکوسوس یو حا دیجد انیگراچپ، انیگراسنت -ها ستیالیاکار سوس ار،ید

ابه مش یشکلبه واناتیهنوز از طر  موضوا ح کمیو  ستیبا گذشت دو دهه از قرن ب -

   روند.یمطر  است، طفر  م یشناسمو بو یاجاماع یدر مورد مسئله آنچه که

 یروهاین یتوسگگگعه اسگگگت. زیانارتیامروز ح یاجاماع طیبا توجه به شگگگرا نیا

تاکنون  یاجاماع یاناداد یهینظر شگگرفتیو پ ،یسگگایالیدر مراکز ام ر ژ یوبه ،یدیتول

تشگگنه فراهم آورد   یهانشگگاندن انسگگانگرسگگناان و فرو یهیت ذ یبرا یتنها فرصگگانه

و  دیاند: تولکرد  ریپذرا امکان یطبدات یمبارز  یفیک قیتعم نیهگا همچنآن، اسگگگت

ها و انانس نیب مبانی بر آشای ایوگن کالاها بر اساس رابطه و داریمصگرف عادلانه، پا

د  ش ریپذطور خاص امکانبه واناتیو ح یطور کلبه عتیها و طبانسگان نیب نیهمچن

 جوانان انیدر م ژ یوبه وان،یح - هیسرما یاز رابطه یاناداد یآگاه ن،یعلاو  بر ا است.

 ینیع طیشرا ار،یبه عبارت د در حال رشد است. ،یطیمحسگتیو آگا  از نظر ز یمارق

و  یانویح یهیاساامار سرما هیعل یسگایالیسگوسگ یطبدات یمبارز  کی یبرا یو ذهن

  .ستیگذشاه بد ن یانداز به واناتیح یآزاد یبرا

 نیافراد غذا و آب تأم نیرتریفد یاسگگگت که حداقل برا نی، اگر هدف اهمه نیبا ا

 وانات،یاز کشگگاار ح یریو جلوگ یطیمحسگگتیز بیدادن به تخرانیشگگود ضگگمن پا

با آن مبارز  کرد و  دیکه با سگگاندین یتنها موضگگوعات یلیفسگگ ای یوانیح یهیسگگرما

 ا،ریکاملاً ماحول شگگگود ز دیبا یدارهیسگگگرما عیو توز دیتول یروابط اجاماع برانداخت.

دهند که در آن یم لیرا تشک یها سگاخاار اجاماعطور که در بالا گفاه شگد، آنهمان

 لیدآور تبتجارت سود کیبه  واناتیو ح عتیاساامار طبو فوق یاز کار مزد یکشبهر 

 لکهبدار باشد هیسگرما یطبده یخصگوصگ یتواند مسگئلهینم عیو توز دیتول شگود.یم

 یعنیجامعه،  اریدر اخا دیگهگا بگاآن قرار دارد. هیگانبگاشگگگت سگگگرمگا تیگتحگت تبع

 موضوعیبه  دیبا عیو توز دیتول ار،یبه عبارت د .رندیثروت قرار گ یکنندگان واقعدیتول

 -د شگگو لیتبد کیدموکرات یواقع یریگمیبر تصگگم یجامعه و مبان اریدر اخا یعموم

با  ای یدولا یهادر دسگت دسااا  دیکردن ابزار تولیرا با مل ندهایفرا نیا کهنیبدون ا
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 یاعروابط اجام یبرقرار .میبدان یکیمامرکز ریغ یمحل یهاانادگال کنارل به شگگگبکه

مله از ج عت،یانسگگان و طب نیها و روابط سگگازگار بانسگان نیروابط برابر ب یعنی د،یجد

 سمیالیسوس شود.یم دانیوارد م دیاز نوا جد یسمیالیاسگت که سوس ییجا وانات،یح

 یدارهیسرما تیل و مناسبات مالک قیاز طر دیتول لیشگدن وسایاول، اجاماع یمعنابه

بدون در نظر  یمعنابه نجایهمه اسگگت، همه در ا یازهایمحصگگولات مطابق با ن عیو توز

عنوان روش خگاص اسگگگت، با حذف بازار به یهگاتیگقگابل ایگهگا یژگیگرفان تمگام و

در  یدارهیگگسگگگرمگگا یدوم، ل و روابط اجامگگاع ثروت و کگگار. عیتوز کیگگدموکراتریغ

 نی. بنابراشگگودیاسگگاامار مفوق ییباعث قطع روابط بورژوا نیهمچن سگگمیالیسگگوسگگ

 توانیم فراهم کند. دیجد کیدموکرات یحوز  کی یرا برا نهیتواند زمیم سمیالیسوس

 دار غلبه کرد.هیسرما یبه طبدات انسان یاجاماع - یاسیس یبند بدنهودیبر ق

 یوانیح یهیسرما افانیانیبا پا دیدر تول واناتیو سام بر ح یکشگمطمئناً، نه بهر 

 یوانیو قطعات ح واناتیو مصگگرف ح ییبورژوا وانیحو نه فرهنگ ضگگد یدارهیو سگرما

ا را هکشگگاارگا  تیمالک یاسگگت که وقا یهیاما بد نخواهد رفت. نیطور خودکار از ببه

 یانویح یهیاز سگگگرما دیها باتملک آن یو برا .دیکن لیتعط را هاآن دیتوانینم دیندار

علاو   ت.اس یسایالیسوس کیکلاس یپروژ  نیا .ندیگرفاه شد  و به کنارل جامعه درآ

 یعنوان موضوعاتحداقل به - یواقع کیدموکرات یحوز  کیدر  واناتیادغام ح ن،یبر ا

 یوجود روابط اقاصاد لیدلبه –ها در نظر گرفاه شود آن یاسگاس یازهایکه منافع و ن

کنند از یاعمال م واناتیبر ح ماًیرا مسگگگادرا که آن یقدرت کسگگگانها، با آن یاجاماع

 یندگز کیبه  دیتنها ام سمیالیسگوس یتلاش مجدد برا ن،یبنابرا کند.یها سگلب مآن

 یشگگد  بلکه برااسگگاامارفوق یهاو انسگگان ریکارگران مزدبا یتنها برانه –بهار اسگگت 

 .زیمادر ن نِیتمام موجودات و زم
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انجام شگگد   سگگند یدر صگگورت موجود نبودن ترجمه توسگگط نو یسگگیبه انال یها از آلمانتمام برگردان1 

 است.

م گرایی یا مفاهیتوان با طبدهی طبداتی را نمیخواهم در اینجگا به این نکاه اشگگگار  کنم که رابطهمی6 

 ی طبداتیی سگگگرمایه که در آن رابطهفرهنای مربوط به آن مال محرومیت یا مفاهیم مربوط به رابطه

 ی کافی توضیح داد.انداز یابد، بهقدرت غیراقاصادی تدلیل میی به رابطه

های جیسون دبلیو طور که گزارشمالم احامالاً کسگی اسگت که این اصطلا  را ابداا کرد  است، همان2 

دهد، حای اگر دیاران مانند خود مور و هاراوی، دیوید روچیو یا تونی ویس مور و دونا هاراوی نشان می

 ,see Haraway, 2016, p. 72تر اسگافاد  کرد  باشند )در اناشگارات خود برجسگاه این مفهوم را

footnote 42; Moore, 2016a, p. xi, 2016b, pp. 5–6های سازی(. مفهومCapitalocene 

 Capitalocene(، 1، ص. 6961bبین این نویسگگندگان مافاوت اسگگت. برای ماال، برخلاف مالم، مور )

 Capitaloceneدر عوض، »کند... تفسگگگیر نمی« سگگگام اقاصگگگادی و اجاماعیعنوان یک سگگگیبه»را 

داری عنوان یک اکولوژی جهانی سگگرمایهبه -عنوان راهی برای سگگازماندهی طبیعت داری را بهسگگرمایه

( حای این اصطلا  16–22، صگفحات 6961هاراوی )« کند.( معنی میmulti- speciesای )گونهچند

نیز به  Capitaloceneکند زیرا او به این که مفهوم رد می Chthuluceneد نفع اصگگگطلگا  خورا بگه

آلود  باشد مظنون است. من به مفهوم تاریخی « مارکسیسم بنیادگرا» «دام مدرنیاه، پیشگرفت و تاریخِ»

 د کهصراحت بیان کرای با نویسند  بهکنم. علاو  بر این، مالم در مصاحبهماتریالیسگای مالم اشگار  می -

پردازی عینی آن بسگگاای دارد. زیرا مفاهیمی از آناروپوسگگن به مفهوم آناروپوسگگناناداد وی از مفهوم 

                                                      



 ی حیوانی استانسان نه این سرمایه 36 

                                                                                                                

ی حاکم آن تمرکز دارد. داری و طبدههای سگگگاخااری در سگگگرمایهوجود دارد کگه همچنین بر ریشگگگه

Malm (6961.را ببینید ) 

عنوان یک عامل فعال در تولید در نظر تگأثیر جگانبیِ این درک از تولیگد این اسگگگت که اگرطبیعت به4 

ناا  شود )داری تولید میگرفاه شگود، روی دیار سکه این خواهد بود که طبیعت کاملاً در درون سرمایه

نه با توجه  ی جامعه و طبیعت(، یعنی رابطهShukin ،6990 ،pp. 78 ،90 ،16– 83  ،661کنید به 

های مخالف بلکه توسط خود طبیعت اجاماعی معین تاریخی و ج رافیایی به روشهای بندیصگورتبه 

گرایانه سگگگاختخود یک مفهوم فوق یگرایانهافراطشگگگود. درنایجگه، این مفهوم در پیگامگد تولیگد می

(hyperconstructivist.است ) 
معنای (، تبعیت صگگوری به222، 264، صگفحات 22، جلد 6092انالس، طبق نظر مارکس )مارکس و  2

ابزار تولید، از جمله طبیعت و حیوانات و روند کار را مطابق با اراد  و هدف  > کار ،این اسگت که سرمایه

یت آورد. تبعیت واقعی بر تبعتبعیت درمیها بهخود یعنی تولید ارزش اضافی )مطلق( بدون ت ییر در آن

 صگوری اساوار است اما شامل ت ییراتی در هر سه جنبه توسط سرمایه است، به این شکل که اساامار را

نفع زمان کار اضگگگافی، تولید ارزش و در نایجه کند تا با کاهش زمان کار لازم بهتا حد ممکن کارآمد می

 (.266، 216، صفحات 6092)مارکس و انالس،  ارزش اضافی نسبی را به حداکار برساند

ر دی ارزش نیسگگت، که شگگوکین طور خاص علیه وارد کردن حیوانات و طبیعت در نظریهاناداد من به1 

دهد. مسگئله در تحریف گسگارش برداشگت هارت و ناری از کل کار انسگانی برای ایجاد ارزش انجام می

( اسگگگت. در منطق درونی postoperaistی پسگگگاکارگرگرایانه )واقعی قانون ارزش سگگگرمایه در نظریه

 دانم.ی ارزش، من اسادلال شوکین را منسجم میرویکردهای پساکارگرگرایانه به نظریه

لف ی اجاماعی، به وتر چاونای گسگارش سرمایه توسط مارکس بر مبنای رابطهی گسگارد رای ارائهب9 

داری در شگگرف تحلیل پیامدهای ماهیت روابط اجاماعی سگگرمایهو( مراجعه کنید و برای تجزیه6996)

 (.224-490، ص 6969ظهور، به اسااچ مراجعه کنید )

( و 6961) Foster and Burkettارزش و حیوانات، به  یتر در مورد نظریهبرای بحگث گسگگگارد 1 

Stache (6960.مراجعه کنید ) 

الملل مناشر شد  است، دو پانویس از ی انالیسگی سرمایه که توسط اناشارات بیندر جلد اول ترجمه0 

( تمگگایزی 601، 29، ص 22، جلگگد 6092انالس وجود دارد. در این موارد، انالس )مگگارکس و انالس، 

تولید  شد  برایپذیر نیست. او بین کار صرفشگناسی در زبان آلمانی امکانکند که از نظر زبانمی ایجاد

 laborو دومی را  workشگگگود. وی اولی را ای تفاوت قائل میارزش اسگگگافگاد  و تولیگد ارزش مبادله

تمایز بین کار مولد اند. به عبارت دیار، با توجه به ترجمه شگگد  Arbeitدر زبان آلمانی هر دو  داند.می

داری تعریف اقاصگگادی در سگگرمایه -معنای تولید ارزش )که توسگگط روابط اجاماعی و کار غیرمولد به
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تولیدی شگگگوند. اگر این نارش در مورد کارهای غیراز یکدیار تفکیک می laborو  workشگگگود(، می

 انسان نیز اعمال شود، لازم است این تمایز اصطلاحی ایجاد شود.

عیار شکلی تمامبار در مورد این موضوا مشخص به، این دو محدق دوست اولین6019ی آغاز دهه در69 

ها تصگمیم گرفاند که نظرات ماضاد خود را در سگطح بالای نظری بحث و گفااو کردند. پس از آن، آن

ای هها، نشگگگریات و تفسگگگیرهای بعدی در مجلات و روزنامهدر یک کااب مناشگگگر و از طریق کنفرانس

 را دنبال کنند.مخالف سوسیالیست ماعلق به چپ آلمان در آن زمان آن

 و یکل طوربه انهیگراگونه یهژمون کی دیتول راآن توانمیم که است یزیاز همان چ یمورد دوم بخشگ66 

 .دهم توسعه نجایا در توانمینم که یمیمفاه کنم، اطلاق خاص طوربه گوشت یهژمون

 


