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وحشی بودن، در تقابل با آزادی و مطلق و  یآزادکه کلامی برای طبیعت، برای  مایلم»

خشی ب ای طبیعت در ساکن موجودیعنوان انسان بهی نظاره -مدنی، سخن بگویم  صرفاً فرهنگِ

حالا که چنین است  را به زبان آورم، یافراط ایخواهم گزارهنه عضوی از جامعه. میاز آن، و 

 یهتیکم و رید: وزنوجود دار یکاف یاندازهبه تمدن مدافعان توانم بسیار بر آن تأکید کنم، زیرامی

 «.ترتیبش را خواهید دادتک شما مدرسه و تک

 «.استدر وحشی بودن، کلید صیانت از جهان نهفته »... 

 1681مه  1اثر هنری دیوید ثورو،« راه رفتن»

م و کنیم راحتی احساس شتریب جاست، خیلیکه اینمانند آنباغچه ای تکهدر  یمن حت»

از  یکیتا در پیچد، ی زنبورها در علفزار میکه همهمهها هنگامیباز هم بیشتر در دشت

 «.حزب ما یهاکنگره

 1111مه  1 3زندان برسلاو، 1یبکنشت،ی رزا لوکزامبورگ به سوفی لنامه

 و نهها سوژه موجوداتِ قائم به خود:از ای است جامعهیک ماشین، بلکه نه  4سازگانبوم»

 «باشند چطور؟ آن موجودات پشت فرمان. اگر هاابژه

 8به قلم رابین وال کیمرر، 5بافتن علف شیرین: حکمت بومی، دانش علمی و تعالیم گیاهان

  331، ص 1113

                                                      

1 Henry David Thoreau 

1 Sophie Liebknecht 

3 Breslau Prison 

4 Ecosystem 
5 Braiding Sweetgrass: Indigous Wisdom, Scientific Knowledge, and 
the Teachings of Plant 

8 Robin Wall Kimmerer 
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 مقدمه .1

 یو بحث درباره« زوم»ی ول ارائهکه در ط پرسشیست به یپاسخ جستار نیا

 یجلسه به لطف آقا نیشد. ا دهیاز من پرس 1111مه  1در  1محوربوم سمیالیسوس

دو  یدر ادامهارائه و بحث که از من دعوت کردند.  داده شد بیترتدوستان و  یجعفر

و  یگرایتسیزطیمح یجعفر یآقا ،در ابتدا دادند. تشکیلکه  پیشین بود یجلسه

کرد.  یمعرف ،میروبرو هست هابا آن رانیدر ا ژهیورا که به یطیمحستیز مشکلات یبرخ

 یاحل آن: مقدمه یبحران تمدن و چگونگ»من،  جستاردوم پس از خواندن دو  یجلسه

مثابه بحران کرونا به روسیو یِریگهمه»( و 1116)اکتبر  «محوربوم سمیالیبر سوس

 سؤالات نیشد. ا برگزار ها و طرح سؤالاتآن یبارهبحث در یبرا ،(1111)مارس  «تمدن

سؤال  نیترمه آماده کنم. مهم 1 یام را براارائهتا  ندگذاشته شد انیسپس با من در م

وسیالیسم سو  سمیالیسوس نظریات ریبا سا یچه تفاوت محوربوم سمیالیسوس»بود:  ینا

خود  «زوم»ی را در ارائهپرسش  نیپاسخ به ا کلیاگرچه رئوس « دارد؟ 1یشناختبوم

 اتیگفتن با جزئ یبرا یشتریببسیار  هایحرف هنوز بود که روشناما  عرضه کردم،

 است. جستار نیا یبر عهده هفیوظ نیا وجود دارد. شتریب

متمرکز  3یمحورانسان یمسئله برتوجه را  هاکه در آن نیآغاز اظهاراتاز  پس

از سال  5.111 باًیتقر مدتمحوری بهکه انسانبرای اثبات این دومکنم، در بخش یم

 .خواهم دادارائه  یمتن یهااستدلال، است بودهتمدن بشر  های بارزمشخصه

ای در فلسفه که محیطی است؛ رشتهمحوری مفهوم کلیدی در اخلاق زیستانسان

زیست و محتوای غیرانسانی آن، و همچنین ارزش و ها با محیطی اخلاقیِ انسانرابطه

                                                      

1 Ecocentric Socialism 

1 Ecosocialism 

3 Anthropocentrism 
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 3؛ پادوه،1111 1،سزه-یوکو  1کند. )برنانزیست را مطالعه میمنزلت اخلاقیِ محیط

1111) 

 مثابه بازتاببه محوریانسانه چگونکه کرد  مبحث خواه بارهدراین، 3بخش  در

 11.111 در حدود رانگردآو-یاز شکارچ ییهاگروهوقتی  پدیدار شد عتیاز طب یگانگیب

 4یاکنون انقلاب کشاورز ندایفر کردند. این پیش شروع به پرداختن به زراعتسال 

 یرشهدولت یهاتمدن نخستین سیبه تأس شیسال پ 5.111حدود که شود یم دهینام

 شد. منجر

 اتینظر ریو تفاوت آن با سا محوربوم سمیالیسوس یاصل یهایژگی، و4بخش  در

پیامدهای کلیدی آن برای از  یبرخ شناختی وبوم ستیالیسو سو ستیالیسوس

 خواهم کرد. به اجمال ترسیمرا  گذاریسیاست

*   *  * 

 

 1181 یاز دهه یاجتماع-شناختیالوقوعِ بومقریب یهااز بحران رو به رشدیدرک 

 راتییروبرو است: تغ یبحران وجودبا چهار  تیبشر ،. در حال حاضرداشته استوجود 

 .یاهسته نابودی عمومیِمکرر و  یهایریگبار، انقراض ششم، همهفاجعه یاقلیم

و  متفکران یها، برخبحران نیدر پاسخ به ا گراستیزطیظهور جنبش مح با

طیمح یهارگهها از آن یکردند. برخ هاپاسخوارسی شروع به  ستیالیسوس هایانیجر

 به را شانها نام خوداز آن یبرخ اند.افزودهخود  یاسیس فرمپلترا به  گرازیست

مسائل به  را تا علاقه و توجه خود اندتغییر داده 5«شناختیبوم یهاستیالیسوس»

ه تا آنجا پیش رفت تعداد کمتریکنند.  مشخص بشری یجامعه رویارو با شناختیِبوم

 نگنجاند اًتحاپرداختن و صر برای را شناختیبوم سوسیالیست هایهنظریاست که 

                                                      

1 Brennan 

1 Yeuk-Sze 

3 Jonathan Padwe 

4 Agricultural Revolution 

5 Ecological Socialism 
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 ،ارکسم آثاراغلب با استفاده از تفسیری از  ،پردازی سوسیالیستیعت در نظریهطبی

و  4کلارک 3؛ بلامی فاستر،1111 1ول،اک ؛1116 1مثال، اوکانر،عنوان)به تدوین کند

 (1 نوشتپی نک.(. )1115 1؛ مور،1115 8،ی؛ لوو1111 5یورک،

ر ب ختی عامدانهشنابوم ستیالیسوسو  ستیالیسوس یهاهی، نظربه بیان کلی

 داردتمرکز  «یدارهیسرما» یی درهاشیگرا بر دومیکنند و یتمرکز م «یدارهیسرما»

اکثر  .دنشویمنجر م شناختیبوم یهابه بحرانشده و  زیستطیمح بیکه باعث تخر

 شناختی،بوم یهابحران پرداختن به یمارکس برا یهیاند که نظرها استدلال کردهآن

 ناختیشبوم هایبصیرتفاستر و همکاران با استناد به  تعدیلاتی است. مند جرح وازین

 ادعا 1«کیگسست متابول»به  ارجاعبا  ژهیو( به1111 ،فاستر ؛1111 6مارکس )بورکت،

 یظرن اختلافاترغم یعل ،حالنیباا است. شناختیبوم مارکس ذاتاً  ییهکه نظر اندکرده

کنند که انباشت یاستدلال م کلیطورهمه بهها از مارکس، متفاوت آن یهاسنجشو 

شکلی از  اًتحاصر یاست و برخ شناختیبوم یها)رشد( مسئول بحران انهداریهسرما

. پذیرندشناختی میبوم یهابحران یواسطهبیعنوان علت را به «رشد حدود طبیعیِ»

 یِلیحلو ت ینظر یملاحظهماند، هرگونه یها مآنی بررسی حیطهآنچه خارج از 

 زاآغاز  باها از آن یاریاست که بس یبشر یهاتمام تمدن شناختیِبومضدی هاشیگرا

شدند.  دچار شناختیبوم یهابحرانبه  پیش از عصر حاضر( 1111-4511تمدن سومر )

ی دارهیبر زنان در جوامع سرما ستم لیو تحل یپردازهینظر اگرچه، قیاسعنوان به

                                                      
1 O’Connor 

1 Kovel 

3 Bellamy Foster 

4 Clark 

5 York 
8 Löwy 

1 Moore 

6 Burkett 
1 Metabolic rift 
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 گاهخاستاند، اما درک انجام داده یاجتماع دیپردازان بازتولهینظر ، کاری کهستا یضرور

 یکه برا یمعن نیاست. به ا یضرور زی( ن1664انگلس ) شیدریفرکار مانند  یپدرسالار

بشر  خیها را در تارآن خاستگاه دیبا شناختیبوم یهابحران ایِشهیر علل دنیفهم

 مامتزنان در  بر ستم خاستگاه ی،سالارپدر پیدایشطور که . درست همانمیجستجو کن

که  یزمان با انقلاب کشاورزهم محوریدهد، ظهور انسانیم حیرا توض یجوامع طبقات

 درآمد نیز نهیمند و نهادنظام صورتآغاز شد و در تمدن به شیسال پ 11.111حدود 

 یهابحران که باعثدهد یم حیغارت آن را توض یبرا عتیطببر  ترلسلطه و کن

 شود.می ختیشنابوم

 1اختیشنبوم ستیالیسوس یهانظریه بخش اعظم و یستیالیسوس یهاهینظر تمام

 ماند.ها میی جامعه هستند، زیرا طبیعت خارج از چارچوب نظری آننظریه ذاتاً

ها انو منفعل است. انس افتهیتشیئیشود، معمولاً یدر نظر گرفته م عتیطب کهیهنگام

هم ف کلید محوری کهانسان یعلاوه، مسئلهبه. ماننداقی میب خیتار در عاملیت یگانه

 هدیناد تماماًاست،  عتیطب از یگانگیب یجلوه منی ادعابه  و یطیمحتسیاخلاق ز

بدون است که  1مور .ویبلاد سونیج یِپردازهینظر ،ریاخی استثنا کیشود. یگرفته م
 دنظریتجدرا مورد «یدارهیماسر»و  خیتار یی مارکس دربارههیتلاش کرد نظر تیموفق

 (1118، یرین ؛1115. )مور، عاملیت ببخشد یرانسانیغ طبیعتتا به  قرار دهد

شناختیِ ومب ستیالیو سوس یستیالیسوس پردازیتمام نظریه یطورکلبه ،نیبنابرا

از  یکینقد من بر  ی)برا اندماندهیمحور باقانسان فرض،طور پیشکنونی، عامدانه یا به

 (.1115نیری،  نک.ها، هینظر نیا

و  هینظر محورِانسانسنت  نیا ی ازگسست آشکارمحور بازنمود بوم سمیالیسوس

 یهیر، نظعتیطب ینظر فلسفهماز شناختی بوم ستیالیو سوس ستیالیسوس عملِ

 یصنعت یدارهیرفتن از تمدن سرما سوفرا یبرا یعمل استیو س خیجامعه و تار

 محور است.انسان

                                                      

1 Ecosocialist 

1 Jason W. Moore 



 

 
 

 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه 7

 ستونی از تمدن مثابهبهمحوری انسان .2

 تصورقابل یوراعلم و فنی حوزه در گرفتهانجام یهاشرفتیدوران مدرن بدون پ

قرن هجدهم  یدر اروپا شرفتیپ یدهیو اساس ا هیپابه ( که 1 نوشتنک. پی) نیست

 یاضیو ر یعلم دستاوردهایدر  یدیکل یهاشرفتیپ (3 نوشتنک. پی. )ندداد شکل

 ژهیوبه بودند؛ اتیاضی، نجوم و رکیزیفی زمینهدر  هفدهمو  شانزدهمن وراروپا در ق

 وتنی( و ن1831-1511(، کپلر )1841-1584) لهی(، گال1543-1443) کیکوپرن سهم

(1841–1111.) 

 محوری بورژواییانسان

 خود با عنوان شاهکاردر  شناختی،علم فمینیست بوم لسوفیف 1مرچنت، کرولاین

قدرتمند از انقلاب  نقدی(، 1161) 1یعلم و انقلاب یشناسن، بوم: زناعتیمرگ طب

 نگاهی با عتیزنانه به طب کینگاه ارگانعرضه کرده و نشان داده است که چگونه  یعلم

 کشی از طبیعت را با گسترش سریعکه بهرهشد  ی جایگزینکینمکا و گرالیتقل

کند. یزنان کمک م شتریب انقیادبه  فرایند نیو در ا کرده لیتسه ی،تجار سودجویی

 عتیمعمولاً علم را دانش طبشناختی ی بومهاستیالیها و سوسستیالیسوس کهیدرحال

ار ک کهنیا بابعلم هنوز در  یفلاسفه گیرند،همسان می شرفتیدانند و آن را با پیم

 رچنتمنظر دارند. اختلاف عتیطب یتفاوت آن با فلسفهی دربارهو  ستیچ قاً یدق یعلم

آخر قرن هفدهم  یطبیعت که در نیمه یِ کاری برای دستشناسروش»عنوان علم را به

: ص. 1161؛ مرچنت، 4نوشت نک. پی. )«نگردمید، تبدیل ش چشمگیری فعالیتبه 

168) 

                                                      

1 Carolyn Merchant 
1 The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific 
Revolution 
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و  هاپرسش تابعمجبور شد که  یزودفعال به و نظمیب عتیطب

(، 1818-5811) 1کنیب سی. فرانسگردد دیعلم جد آزمایشیِ یهاکیتکن

 یموجود در جامعهاز پیش  یهاشیگرا ،«علم مدرن پدر»مشهور به 

 یبرا عتیکنترل طب ی تمام و کمالی در تبلیغرا به برنامه شخود

بر  ینمبت ای نوینفلسفه درآمیختنبا بیکن . کرد لیتبد منفعت بشر

 یهای، فناورعتیطب یِکاردست یبرا یکیعنوان تکنبه یعیطب یجادو

 یو ساختار پدرسالارانه شرفتی، مفهوم نوظهور پیاج معدن و متالورژاستخر

 .کشی از طبیعت شکل داددر تأیید بهره یدیاخلاق جد بهخانواده و دولت، 

 من(از  دیتأک ،184 ص. :)همان

-یهودی یهاشهیر دررا  عتیبر طب یعلم یهسلط یدئولوژیا نیهمچن مرچنت

ز ن آدم و حوا اه شدراند رونیبشر پس از ب ینااب ،که طبق آن گیردپی میآن  یحیمس

 سفر( در 5 نوشتپی نک.. )ندرا از دست داد خداوند فرمانبه نیزمبر  باغ عدن، سلطه

وز ر نی، خداوند در ششمانیحیمس قِیعهد عت سو کتاب مقد یدر تورات عبر شیدایپ

 آفرید: نیبر زم حکمروایی برایخلقت، بشر را 

 و سان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم،ان» ،گفتخداوند  آنگاه

زمین و  یهمهبر و  چارپایان آسمان و برپرندگان بر و  ایدر انیبر ماهاو 

 «.خزند، فرمان براندی خزندگانی که بر زمین میهمه

ایشان  انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ خدا پس

 .دیزن و مرد آفررا 

                                                      

1 Francis Bacon 
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 بارور و کثیر شوید» :خدا بدیشان گفتو  ،را برکت داد ایشانخدا 

گان پرندبر و  ایدر انی. بر ماهتسلط یابیدآن بر و  سازیدرا پر  نیو زم

 «.فرمان برانیدکند، یحرکت م نیزم برکه  جانداریو بر هر  آسمان

 از من( دی)تأک

وند اداسرار خ در قیعم ازحدشیب یجستجو علیه ییوسطاقرون یدوبندهایق کنیب

 را به احکام تبدیل کرد:

تواند یم« یعیدر معدن دانش طب ازپیشبیش کندوکاو» فقط با یتبشر

بر  محدود بشر استیلای»، بیترتنیا. بهدابیرفته را بازازدست آن استیلای

 (111 .ص :شود. )همان گسترده «موعود آن یتا حدومرزها»د نتوایم «جهان

ه اش بش جدید را خود بیکن در رمان اتوپیاییپیامدهای منطقی این نگراز  یبرخ

 شنیبازآفر یبرا یاستفاده از فناور ،هدف کی ترسیم کرد.( 1818) 1آتلانتیس جدیدنام 

 خلق یبرا ارگانیک حیات یِکاردست ،گرید هدفبود.  یعیطب زیستطیمح یِمصنوع

 بود. جانورانو  اهانیگ یمصنوع یهاگونه

ی مواد ها را از تجزیهیماه وها ها، مگسرممارها، کمختلفی از ما انواع 

کنند تا مخلوقات در عمل( پیشرفت می)ها سازیم که برخی از آنارگانیک می

نقصی مانند چارپایان یا پرندگان باشند، و جنس داشته باشند و تکثیر بی

 میدانیم پیشاپیش بلکه سپاریم،این کار را به بخت و اقبال نیز نمیشوند. ما 

 :. )همانو مخلوط به وجود خواهند آمد مادهی از کدام ه نوع موجوداتچکه 

 (163 ص.

 دهد:یادامه م مرچنت. آیدیدنبال م به منطقاً« ترکامل» هایساختن انسان

                                                      

1 New Atlantis 
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 آفرینشو  جانوران یبر رو یشیآزما نیچن کهبیکن اشاراتی کرده بود 

 نیما همچن» :شودها معطوف میانسان یسوبه تیدرنها ،دیجد یهاگونه

 یتنها براکه نه میو پرندگان دار چارپایانانواع تمام از  ییهامحوطهها و پارک

ا استفاده هاز آن شیو آزما حیتشر یبرا بیترت نیبلکه به هم کمیابی، ای تماشا

یی کارهاهچکه [ یروشنگر یعنی]روشن سازیم  میبتوان لهیوسنیتا بد کنیممی

 گرید یو داروها سمومتمام  نیما همچنام داد ... توان انجبا کالبد انسان می

 :. )همان«، اعم از جراحی و همچنین طبکنیمامتحان میها آن بر رویرا 

 (164 .ص

 و به منظور تسلط یکند که از آن زمان تاکنون در کار علمیاستدلال م مرچنت

 داشته است. ، تداوم وجودعتیبر طبکنترل 

 مدرن یشدهیزیربرنامه هایریِ محیط، خاستگاه فکدیجد سیدر آتلانت

مبتکر  1131 یدهه و 1111 یکه جنبش تکنوکرات اواخر دههقرار دارد 

 یها و براشده توسط انسانخلق یِکاملًا مصنوع یهاطیمح و ها بودآن

حل مسئله  یِکیتوسط سبک مکان هانیا اغلب کرد.مجسم میرا  هاانسان

 ،از آن هستند یک جزءسازگان که مردم فقط اند که به کل بومشده آفریده

 یِطیمحستیز عواقب نگر، ازدارد. مکانیسم در تضاد با تفکر کلن یتوجه چندان

ه ب د.ورزیغفلت م یمصنوع یهاطیمح یِانسان عواقبو  ترکیبیمحصولات 

 بیکنی ی سائقنتیجه کی ی،محصولات مصنوع آفرینشرسد که ینظر م

خت ما شنا دیایبن غایتِ»در آن که  طبیعت باشد ی کنترل و قدرت برسوبه

 ربش یحدودوثغور امپراتوروسعت بخشیدن به و  اشیاء یعلل و حرکات مخف

 اهداف ،مدرن کیمهندسان ژنت «.است به تأثیرگذاری بر تمام چیزهای ممکن

 یبرا یکیژنت مواد یِکاردستاند: ی افزودهقاتیتحق یبرنامه نیرا به ا یدیجد

 قیزنده از طر هایارگانیسم ری، تکثیمصنوع یهادر رحم ات بشرحی آفرینش
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. فناورانه شدیداً یهاطیبا مح نوین منطبق یهاانسان پرورشو  ی،سازهیشب

 (.168 .ص: )همان

به نقش مکمل اما ، داندیمخودآیین -همیرا ن یعلم فعالیتعلم و  مرچنت اگرچه

رن مد ییتمدن بورژوا جادیو ا یدارهیماسر دیتول یهویش تسلطاز ظهور و  تیآن در حما

 یآلمانمتأله ( 1854-1568) 1آندره نوسیوالنت وهانسی کهیکند. درحالیاشاره منیز 

دهقانان،  اوضاعبهبود  برای کنینیدومراهب ( 1831-1531) 1کامپانلاسو توماو 

 نافعتوان با میرا م کنیب»بودند، تلاش کرده و صنعتگران  نشینانآلونک، انیمتکد

 .ص: . )همان«داران و دولت همسان انگاشتداران تولید پوشاک، تجار، معدنسرمایه

111) 

 حی( توض151 .ص: 1115) 4علم مردمی خیتاردر  3نراک فوردیکه کل طورهمان

 ییاز علم را شناسا زیدو نوع متما بانفوذ، اریبسعلم  لسوفیف 5، توماس کوهندهدمی

 یاهنرهمبتنی بر  علمبر قسمی از  کنیب«. فیزیک کلاسیک»و « بیکنی: »کرد

 ت:موافق اس نظر نی، با ااست لسوف علمیفخودش که ، مرچنت. اصرار داشتصنعتگران 

، همان دندیبخش تحولرا  شرفتیکه مفهوم پ یقرن شانزدهم یهاگروه

 یفشارپارشد و توسعه  شیافزا یبراحال حاضر  هستند که تا ییهاگروه

و اومانیست  انی، دانشگاهی، مهندسان نظامداران مبتکرسرمایهاند: ردهک

ع ضبا بهبود و کاملاً تنهانههای اومانیستی دغدغهها ... یندانشمندان و تکنس

                                                      
1 Johannes Valentinus Andreae 

1 Tommaso Campanella 

3 Clifford Conner 
4 A People’s History of Science 

5 Thomas Kuhn 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Valentinus_Andreae
https://plato.stanford.edu/entries/campanella/
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بلکه بر محیطی مملو از ، هستندسازگار  فناوری شرفتیپبشر از طریق 

 من(از  دی، تأک61-111 ص.ص: . )همانها به زیان طبیعت دلالت دارندانسان

 مدیریت طبیعت
 عتیطب تیریسلطه، کنترل و مد یدهیخواهم داد، ا حیتوض ادامهطور که در همان

 آغاز شد. شیسال پ 11.111که  سرچشمه گرفت یاز انقلاب کشاورز

ضمن است و بالعکس. متسلطه و کنترل  یدهیدر ا «عتیطب تیریمد» یدهی، االبته

 گیرد.یفرض مرا از سلطه و کنترل بر آن  ایهطورمعمول درجبه عتیطب تیریمد

 یانقلاب علم پیدایشزمان با هم عتیطب تیریمد یتوسعهرا به  یفصل مرچنت

 رتکثیگفتمان درختان جنگل و  ای ،لوایس یدرباره او ،اخصطور به .دهدمیاختصاص 

 یسیانگل یسندهینو 1،نیلجان او به قلم( 1884) 1حضرتیاعل قلمرودر  زارهادرخت

 یکشورها ریرا در سا یمشابه مسیر یعلم یدارکند. جنگلیبحث م ،(1118-1811)

[ ]شد ستیزطیاز مح ظتحفا حِیصح هایرویه» خواهان نیولدنبال کرد. ا یغرب یپاارو

 (131 .ص: . )همان«ندنمداوم کمک ک یاقتصاد شرفتید به پنتوانیکه م

 ستیبات-ژان دوراندر فرانسه در  یروند مشابه یدر ادامه به بحث درباره مرچنت

 چوبکمبود  خاطرفرانسه به »کرد ادعا میکه  زدپردامیچهاردهم،  ییلو ریوز 3،کولبر

 (141 ص. :. )همان«خواهد رفت نیاز ب

 هاوارهطرح یدولت: چگونه برخ نگریستن از چشماندر کتاب  4اسکات ی.س مزیج
که دولت مدرن به  کنداستدلال می( 1116) اندمانده ناکام بشر عبهبود وض برای

که دولت  دهدنشان می. او ردعلاقه داخود  یعیو طب یاجتماع یهاحوزه یِسازساده

 پیشامدرن

                                                      
1 Silva, or A Discourse of Forest-Trees and the Propagation of 
Timber in His Majesty's Dominions 

1 John Evelyn 

3 Jean Baptiste Colbert 

4 James C. Scott 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Evelyn
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ی مردم زیردستش، از درباره نابینا ]بود[؛ یمهم، تا حد جهات یاریاز بس

ها آن تیهو و حتیها آن یمکان تی، موقعهااملاک و درآمد آنثروت، نظر 

 و با جزئیات از اراضی« ینقشه» اطلاع بود. فاقد هر چیزی شبیهعمدتاً بی

بود که به آن اجازه  یاریمع و سنجه بهره ازبیموارد  اکثرمردم آن بود. در 

اندازی کسب چشم یبه استاندارد مشترک لازم برا تا معلومات خود رادهد 

 (1 .ص: 1116. )اسکات، «ترجمه کند» جامع و فراگیر

 دهد:اسکات ادامه می

دائم،  ینام خانوادگبرقراری  متنوع همچون ییندهایناگهان، فرا

ابداع ، احوالو ثبت  ی زمینبردارنقشهآغاز ، هاسنجهن و اوزا یازاستانداردس

شهرها  ی، طراححقوقیگفتمان زبان و  سازیاستاندارد مدت،ی طولانیاجاره

 سادگی امورو  شفافیت یعنوان تلاش برابه ،ونقلحمل دهیو سازمان

 یعاجتما هایبا حذف رویه، مقامات نمونه. در هر نددیدرک به نظر رسقابل

ورسوم آداب ، ناروشن و محلی بودند، نظیردهیچیپ به طرز استثناییکه 

کردند که  جادیارا استاندارد  ایشبکه، نیزم یاجارهورسوم آدابیا  یگذارنام

 زین یعیجهان طب دهیمانزشود. سا ضبطمتمرکز ثبت و  طوربهتوانست یم

 یِ سازماندهباز رتست ازعبا یکشاورز، رفتههمیقاعده مستثنا نبود. رو نیاز ا

و  یکشاورز هایطرح. بشربا اهداف  متناسب اهانیگ یِسازو ساده رادیکال

و  1اوجاما هایدهکده، ی، مزارع جمعکشتزارها رونگارِ و  یعلم یِدارجنگل

به شده همگی حسابها هر چه باشد، آن دیگر اهداف، کیاستراتژ یاهقصبه

                                                      

یرره در تانزانیا برای تأکید بر اجتماع و خودکفایی اهای اوجاما در اصل توسط جولیوس ندهکده 1

ها در مرکز به صورت ردیفی قرار یافت که خانهاقتصادی ساخته شدند. دهکده به این صورت ساختار می

 شدند. گرفتند و با مزارع اشتراکی پهناور احاطه میمی
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ن ، روشاز مرکزاز بالا و کار آن را  یروین، محصولات و نیتا زم دندیرسینظر م

 . )همان(«سازند -کاریدستقابل رونیازاو - ترو شفاف

از  محدودی نسبتاًطیف  امروزکند، اشاره می( 1ص. : 1118) 1طور که بارکرهمان

 تمام باً یشدند، تقر یبار اهل نخستین یبرا شیها که هزاران سال پمحصولات و دام

موز،  ازجهان  اتکل محصولحجم درصد  61از  شیب ند.نکیم هیذجهان را تغ تیجمع

 ینیزمبی، سشکری، چغندرقند، نایسوسورگم، ، برنج، ینیزمبی، سکویجو، ذرت، مان

( کیلوگرم 45از  شیبزرگ )ب اهلی وانیپنج ح تنهاشده است.  لیو گندم تشک نیریش

 .سب: گاو، گوسفند، بز، خوک و ااهمیت دارند یدر سطح جهان

درنیستِ م گوناگون یهاشنیاکنون در ب عتیانسان بر طب استیلای یی بهبورژوا دید

 یابد:پژواک می (1115) 1«شناختیمانیفست مدرنیست بوم» ماننده شناختیبوم

د. گردیر متحقیقیهرروز  ،انسان است یهاریس نیزم کهنیاگفتن 

 از نو هاانسان دست به نیزم یکره واند شدهساخته  نیزم یکره از هاانسان

هار اظ این موضوع انیب با نیزمی کرهاز دانشمندان  یاریشود. بسیساخته م

: وارد شده است یدیجدشناختی نیزم اندوربه  نیزمی که کره کنندمی

 ها...آنتروپوسین، عصر انسان

رو به های از قدرت هاانسانکه  طلبدیم چنین خوب نِیسآنتروپو کی...

مردم،  یزندگ ساختنبهتر  یخود برا یانهو فناور ی، اقتصادیاجتماع رشدِ

 د.ناستفاده کن یعیاز جهان طب حفاظتو  اقلیمیثبات  جادیا

                                                      

1 Barker 
1 An Ecomodernist Manifesto 

http://www.ecomodernism.org/manifesto-english
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و  1است که توسط تد نوردهاوس 1«تروبریک یمؤسسه» ی افکارزاییده فستیمان

غلبه بر تا  فاصله گرفت گراییستیزطیمح از شد. نوردهاوس سیتأس 3شلنبرگر کلیما

. شلنبرگر، را بنویسد (1111) 4امکان استیتا س ییگرازیستطیاز مرگ مح موانع:

 انیبن 1113در سال  نوردهاوس همراهرا  «تروبریک یهسسؤم»، نوآورنگار روزنامه

 .ندنهاد

وضوح مشکلات به، تروبریک یمؤسسه تیو مأمور شناختیمدرنیستِ بوم فستیمان

است  شناختیبوم-ضد قاًیعمشناسی، گویی از بومعین تملقدر  نخست،دارد.  یبارفاجعه

کند. یها دفاع مپروا از برتری انسانستاید؛ یعنی بیها( را میر انسانو آنتروپوسین )عص

تمدن ز اها آن شوند. دوم،بیکنی را نیز پذیرا میبه سبک  عتیطب تِیریها سلطه و مدآن

 یِ ودوج هایکنند که آنتروپوسین و بحرانمی تمجیدمحور انسان یصنعت یدارهیسرما

 ثنویت میانها ما به ارمغان آورده است. سوم، آن یاآن را بر شناختیِبومو  یاجتماع

رشد ی وعده -مدرک مستدل چیبدون ه- کهیکنند درحالیم ظرا حف عتیجامعه و طب

جداسازی »که آن را  یزیچ دهند؛را می عتیطب بیو تخر کشیبدون بهره یاقتصاد

، ازجمله تعیبشر، تمام ثروت از طب خیدر طول تارنامند. می 5«اقتصاد از طبیعت

 .شدداشته باوجود تواند نمی یگریمنبع ثروت دهیچ  انسان، حاصل شده است. عتیطب

 

 ی سوسیالیستیمحورانسان
نسان سلطه و کنترل ا اندازچشم .اندمحور بودهانسان زین یستیالیو عمل سوس هینظر

 ختیناشبوم-اعمال ضددارد و  حضور یستیالیسوس یهااز نوشته یاریدر بس عتیبر طب

                                                      

1 Breakthrough Institute 

1 Ted Nordhaus 

3 Michael Shellenberger 

4 Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics 
of Possibility 

5 Decoupling 

https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Nordhaus
https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Nordhaus
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 ریمانند اتحاد جماهاند، هحکم رانده سمیالیها به نام سوسکه حکومت ییدر کشورها

نک. . )اندی، رایج بودهشمال یو کره تنامی، ونیچ نیو همچن یشرق یو اروپا یشورو

 (8 نوشتپی

 از پردهمحور بیانسان تصویر بهتوجه را  دی، اجازه دهجستار نیهدف ا برای

 ستیالیرهبران سوس نیتراز درخشان یکی، یکه لئون تروتسککنم  جلب سمیالیسوس

 نک.، یتروتسک محوریِانسان یبحث مفصل درباره ی)برا .است داده، ارائه یانقلاب

 (1111 1،ایروین

 نی(. ا1114، یشده است )تروتسک اخذ 1و انقلاب اتیادب 6از فصل  ریز یقطعه

 به راجع یاست. تروتسک یستیمارکس ینقد ادبی زمینهدر ، اثری کلاسیک کتاب

چگونه  کهنیکند و ایبحث م 1111و  1115 یهاسال نیب هیروس یادب یروندها

 گانسندینو یِآگاه یریگ، به شکلیو ارتجاع یمترقاعم از در جامعه،  انضمامی یروهاین

 است نیا رود،ی به سراغ آن میتروتسک ی کهاصل یدر آن زمان کمک کردند. مسئله

ت طور که طبقاهمان شکل دهد، «یفرهنگ پرولتر»به  دیبا هیروس یایولتارپر ایکه آ

ر د هیاز رهبران انقلاب روس گرید یطور که برخاند و همانانجام داده پیشین حکمروای

 یوتسککه تربکوشد  یستیالیفرهنگ سوس یبرا دیبا ای کردند،پیشنهاد میآن زمان 

 یترنندهکنییو تع ترگسترده اریبحث بس زوج ،فرهنگ باببحث در  نیا آن بود. طرفدار

 زییدر پا نیاستالتوسط کشور  کیدر  سمیالیسوس «یهینظر»بود که پس از طرح 

 یِبا استفاده از منابع داخل سمیالیسوس یتوسعه . این نظریه خواهانآغاز شد 1114

 یاردهیبزرگ سرما یبا کشورها یالمللینثبات روابط ب ضمنجوان در  یشورو یورجمه

 یجهان ستیالیانقلاب سوساز استراتژی گسترش چپ  ونیسیو بعداً اپوز یبود. تروتسک

 محورانانس دیسازگار است. د یجهان یستیالیفرهنگ سوس یریگیکه با پ دفاع کردند

ی یشده است، هرگز در بحث و گفتگو هکتاب ارائ نیکه در ا سمیالیسوس به یتروتسک

 .ه نشددیچالش کشآمد، به به دنبال  که

 :سدینویم یتروتسک

                                                      

1 Irvine 

1 Literature and Revolution 
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ها و ها، جنگل، استپهادشتها، مزارع، ها و رودخانهکوه یکنون عیتوز

ر د یراتییتغ از پیش. انسان در نظر گرفت ییتوان نهایرا نم ایسواحل در

ا ب قیاساما در  اهمیت نیستند.که اندک یا بیکرده  جادیا عتیطب ینقشه

حرکت  دیصرفاً نو مانیند. اادستگرمیقط ، فخواهد دادرخ  ندهیآنچه در آ

درواقع  سپارد،ینم «مانیبه ا»را  زیچچیکه ه یاما فناور ؛دهدیها را مهکو

اهداف  یکار برا نیست. تاکنون اا هاآن دادن ها و حرکتکوه بریدنقادر به 

، ندهیدر آ ؛شدی( انجام مهاآهن )تونلراهخطوط  برای ایدن( ا)مع یصنعت

 نهایتبی اسی، در مقیو هنر یصنعت یجانبهی همهبرنامهیک  با بقاطم

ها و ثبت مجدد کوه بهرا  ش. انسان خودگرفتخواهد  انجام یتربزرگ

را بهبود خواهد  عتیطب اًو مکرر تیخواهد کرد و با جد مشغولها رودخانه

 صورت بهساخت، اگرنه خواهد  از نو را نیزمی کره، او انیدر پا بخشید.

از بد بودن هراسی  نیترخودش. ما کوچک یهبا سلیقمطابق  لااقل، خودش

 .میندار سلیقه نیا

...  

ت در تمامی عتیطببه  یستیالیسوس ی، انسان در جامعهنیماش قیاز طر

 اماکنی را برای. او دهدمیفرمان  آن، اریخاو انیو ماه هاخروسسیاهبا  آن،

 د وهدمی رییها را تغرودخانه ریاو مسد. نکمی تعیینها گذرگاهبرای ها و کوه

گرا ممکن است آرمان یهادلد. سادهنکمیها وضع انوسیاق یبرا قواعدی

د. دل هستنبار خواهد بود، اما به همین دلیل سادهبگویند که این وضع ملالت

ه ها بجنگلکشی شده و خط نیزم یکه کل کره ستیمعنا ن نیا به البته

ها و و جنگل هابیشه، ادیزاحتمالشد. بهخواهند  لیتبد بوستانپارک و 

ا هکه انسان به آن ییخواهند ماند، اما فقط در جا یباق ببرهاو  خروسانسیاه
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که  دهدانجام میقدر خوب کار را آن نیدهد که بمانند. و انسان امی فرمان

طور کند، بلکه همانیرا احساس نم رییتغ ایشود ینم نیمتوجه ماش یببر حت

با  تضاددر  ماشین دهد.زیست، به حیات خود ادامه میاولیه میکه در دوران 

 است. یزندگ حوزه ازابزار انسان مدرن در هر  ،نی. ماشستین نیزمی کره

 هب ی تروتسکیپردهمحور بیدید انسان ی درشورو ستیرهبران حزب کمون باقی

 گرانیو د 1سیگنکارل  کهآناز  قبل هاتمثال، مدعنوان. بهندبود سهیم سمیالیسوس

 خیاستعمار مرعازم  یاهداف تجار یماسک برا ایلان ،بنامند یاارهیسندچ ایرا گونه بشر

 انامک نیبوخار یکولاینببخشد،  ییسفر فضای تجاری به جنبهو جف بزوس شود 

 (383ص.  :1111)فاستر،  .در نظر گرفته بود را هانیک درها انسان جابجایی

 هراجع باو  یانتقاد شدیداً بررسیدر  سمیالیسوس به یتروتسک دیدوه، علابه

 حیاتاز  یانتقاد و اگرچه(. 1138، یتروتسک) گیردجان دوباره می ،سمینیاستال

 ناختیِشبوم ریهرگونه انتقاد از تأث امااست،  امانبی سمینیاستال تحت لوای یاجتماع

 بدیلکه  یالمللنیچپ ب ونیسی. اپوزردگذایرا کنار م یشورو یسازیصنعت

م را تحت الملل چهارنیو ب کردعرضه می سمینیاستال یبرا ی راانقلاب ستیونالیانترناس

محور انسان هایدیدگاهبا  به همین صورت ،داد لیتشک 1136در سال  یتروتسک تیهدا

، حدهتمالاتیا ستیالیحزب کارگران سوس یموافق بود. روزنامه سمیالیسوس یدرباره او

، 1161 یدهه لیاز اوا آنها قبل از انحطاط دهه یبرا الملل چهارمبیندر  شرویپ یحزب

 یجامعه اببدر  یتروتسک»تحت عنوان  آمیزیدییتأ نگاه را با یقول فوق از تروتسکنقل

 خود منتشر کرد. 1141اوت  یدر شماره 1«ندهیآ یستیالیسوس

 «هایسمیالیوسس»واقعًا موجود و  یهاسمیالیسوس شناختیِبوم-ضد یهااستیس

، نیچ شناختیبوم-ضد یهااستیس یبه بحث ندارند )برا یازین نجایدر ا تنامیو و نیچ

 استیو س هیدر نظر عتیطب-امعهج ثنویت، بیترتنیا(. به1111، تیاسم نک.

 . چرا؟کندیم دادیب یستیالیسوس

                                                      

1 Carl Sagan 

1 Trotsky on the Future Socialist Society 

https://forhumanliberation.blogspot.com/2016/05/2339-leon-trotsky-on-socialist-society.html
https://forhumanliberation.blogspot.com/2016/05/2339-leon-trotsky-on-socialist-society.html
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به  یمارکس سمیالیسوس گذارانانیدر آثار بن ثنویت نیاست که هم نیا شلیدل

 ییای: اتوپمسیالیسوسبه نام  انگلس شیدریفر کتاب بسیار پرطرفداردر  خورد.چشم می

 :میابییم سمیالیسسو ی بهتروتسک دیدگاه بامشابه  یدگاهی( د1661) 1یو علم

 تسلط محصول زمانکالاها و هم دیتوسط جامعه، تول دیتول تصرف ابزاربا 

ان با سازم یاجتماع دیومرج در تولهرج پیوندد.به تاریخ می دکنندهیبر تول

 میاناز  یوجود فرد یشود. مبارزه برایم نیگزیجا مشخصیو  مندنظام

سرانجام از  معین معنایی بار، انسان به نخستین یبرا آنگاهرود. یم

ی وانیح صرفاًوجود  طید و از شراگردیم متمایز جانوران قلمرو ییهبق

 گذارد. کل سپهر شرایط زندگی کهانسانی قدم می واقعاًبه شرایط 

اند، اکنون بر انسان حکمروا بوده تاکنونکنند و احاطه میانسان را 

ار به ب نخستین یراب گیرند کهتحت استیلا و کنترل انسان قرار می

ن سازما ارباباکنون  رایشود، زیم لیتبد عتیو آگاه طب یارباب واقع

خودش که تا آن زمان  یِ کنش اجتماع نیقوان .شده است خودش یماعاجت

 سلطه و بر او قرار گرفتهاو  با گانهیب عتِیطب نیعنوان قوانبا انسان به رودررو

مسخر او خواهند  گونهنیاد و شونمیسپس با درک کامل استفاده  داشتند،

 شدهضرورتی تحمیل عنوانبه خود انسان که تاکنون یسازمان اجتماعبود. 

ی کنش آزاد مقابل او قرار داشت، اکنون به نتیجه خیو تار عتیطب توسط

ومت بر تاریخ حکتاکنون  زاد کهشود. نیروهای عینیِ برونخویشتن تبدیل می

تنها از آن زمان است که خود آیند. نسان درمیزیر کنترل خود ااند، بهکرده

، فقط از آن زمان - دسازیرا م شخود خی، تارو بیشتر شتریب یانسان، با آگاه

رو به  دائماًبه میزانی و  به راه افتاده توسط او، در کل یاجتماع هاینهضت

                                                      

1 Socialism: Utopian and Scientific 
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 قلمروصعود انسان از  زمان، نیا آورند.او را به بار میموردنظر  جینتا رشد،

 از من( دی، تأک1661است. )انگلس،  یآزاد قلمروضرورت به 

-خیتار حاکی از تعالیکه از نظر انگلس  عتیجامعه و طب به گراثنویت دید نیا

 یهاتی، تمام محدود«یآزاد قلمرو»]یعنی گام نهادن او به[ بشر است،  وضع یِجهان

ام و کمال تمطه و کنترل را تحت سل عتیطبگیرد، زیرا نادیده می را بشر بر نوع یعیطب

کل سپهر شرایط زندگی ... اکنون تحت استیلا و کنترل انسان قرار »دهد: یقرار م او

 «...شودیم لیتبد عتیو آگاه طب یبار به ارباب واقع نخستین یبرا گیرند کهمی

ه طور کهمان ،دارد یمارکس کیالکتیدم سیالیدر ماتر شهیانگلس ر محوریانسان

 دهد:یم حیخودش توض

-ند کبروز می خیتاردر و  عتیدر طب که یکیالکتید تکاملهگل ...  نزد

ی همه خلالاز  ای کهروندهشیجنبش پ ِی آنعلّ ی متقابلرابطه یعنی

کند یی موقت برای خود راه باز میقهقراهای ی گامو از خلال همه هاوخمپیچ

جنبش [ از Abklatschنسخه ] کی تنها -یابدو از ادنی به اعلی ارتقاء می

 کاملاً  درهرحالمعلوم نیست در کجا ولی که  است مفهوم خودیخودبه

 لازم بود که این انحراف. گیردی، از ابد انجام میانسانمتفکر مغز هر مستقل از 

 جدداً می ماتریالیستی هنگام بازگشت به نظریههبما  مرتفع شود. کیدئولوژیا

را مشاهده کردیم،  یواقع یاشیا[ Abbilder] ریواتصدر مفاهیم انسانی، 

را مفهوم مطلق  یآن مرحله ای نیاتصویر  ی،واقع یاشیادر  کهنیا یجابه

در  اهخو عمومی جنبش، نیبه علم قوان کیالکتید ،ساننیبدمشاهده نماییم. 

 سلسله قوانینیدو ها یافت: اینمی لیتقل، انسان تفکردر  خواهجهان خارج و 

بیان خود تنها در آن حدودی  ازلحاظولی  اندکسانیت امر یهستند که در ماه

 و به کار ببندد، از یکدیگر متمایزندها را آگاهانه آن تواندیذهن انسان مکه 

راه  نیقوان نیا تاکنون در بخش اعظم تاریخ بشر نیزو  عتیکه در طبآنحال

ان پاییای ببه شکل ضرورت خارجی در بطن سلسلهو  غیرآگاهانهرا  شانخود
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به  قطف میمفاه کیالکتید ، خودبیترتنیاند. بهپیماییماز تصادفات ظاهری 

ن . موازی با ایشدمبدل می یواقع جهان یِکیالکتید جنبش یآگاهانه تصویر

روی پا قرار گرفت زیرا در بهتر، به بیان  و شدواژگونه هگل  کیالکتید عمل،

 1(1668)انگلس، سابق روی سر قرار داشت. 

عنوان انسان به 1ییاستثناگرا یدهیدر ا شهیر یمارکس یهیدر نظر ثنویت، نیابرابن

سازگار با  ،خواهم داد حیطور که در بخش بعد توضدارد که همان یگانه عاملیت

 است. یخیتار سمیالیماتر

 شتریب ارکمیبه تقسبه همین صورت  زین سمیالیسوس یازهاینشیمارکس از پ شرح

 یمتک یعلم و فناور یتوسعه قیکار از طر بالاترِ نیرویهرچه  یوربهرهبه  یابیدست یبرا

از  یقلمرو آزاد»عنوان به یستیالیتمدن سوسرا برای  یماد پایه و اساساست تا 

ها تمدن یهمه( 1116، ژوئن نیری؛ 1111 3،چاتوپادهیکند. ) فراهم «ضرورت

دم ی استثمار مرلهیوسبهیعت برای استخراج ثروت از طباند که بوده یطبقات یجوامع

 ستیالیسوس انساناست که  نیا یمارکس ی دیدگاهوجه مشخصه .اندافتهیسازمانکارگر 

، الحنیشود. باایاز اجبار به کار خلاص م ،کار یروین بالاترِ اریبس یوربه لطف بهره

 تیریتحت مد عتیهمچنان از طب جمعیت یازهاین نیتأم یبرا یماد ضروریات

 (1 نوشتنک. پی. )استخراج خواهند شد ستیالیسوس یجامعه

لاب در انقکه  عتیطب بهگرا لیو تقل یکیمکان دگاهید از یمارکس یهینظر اگرچه

 محورهنوز انسان همهنیباا اما کند،ی پیش کشیده شده بود، گسست پیدا میعلم

که با  شرفتیو پخردگرایی ، مسائل کلیدیِ استثناگرایی انسان یبارهو در ماندهیباق

 یِ اصل هایروند وندر، است ممکن گشته( دیتول یروهای)ن یعلم و فناور یشرویپ

 یژواز، مارکس و انگلس از بورنی. بنابراماندباقی می تهیمدرن تا یو انقلاب علم یروشنگر

                                                      

 ی محمد پورهرمزان با اندکی دخل و تصرف.ترجمه 1

1 Exceptionalism  

3 Chattopadhyay 
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 ا بهبودب»...کنند: یم دیو تمج فیتعر ،تمدن بردشیپ و یعلم و فناور یتوسعه به خاطر

ملت نیرتبربر یحتگان هم ی،ارتباط وسایل و تسهیل شگرفِ دیتول آلاتابزار امتم عِیسر

 یفکر یهانایاز جر ی( برخ1646. )مارکس و انگلس، «کشاندمیتمدن درون به  را ها

و تئودور  مریمانند آثار ماکس هورکهاه، گرفتندسرچشمه  یمارکس ییهکه از نظر

: 1113/1118 1،ی. )جانددادهموردانتقاد قرار را  گاهن نیآدورنو از مکتب فرانکفورت، ا

 (6 نوشتنک. پیفصل هشتم( )

 یهیدر نظر «یعیطب تیوضع» یانگارهبا  ب،غر یدر سنت فکر «تیبربر» یانگاره

 یکیدارتباط نز "یاسیس اتحاد"بدون  ایها قبل انسان یِفرض ای یوضع واقعاز » یاسیس

پردازان هینظر این انگاره را( 1111مه  18در  ی، دسترسکایتانیبر یدانشنامه) «دارد.

-( و ژان1114-1831(، جان لاک )1566-811هابز ) تامس همچون یقرارداد اجتماع

بدون انتقاد  یمارکس اتیدر ادب انگاره نیا. کردند( استفاده 1116-1111ژاک روسو )
 سمیالیسوس» یشدهطور که در شعار اغلب استفادهاست، همان اقتباس شده

نظر لافمتعاقباً اختتر مطلع یِ مارکس محققان. یابدانعکاس می «تیبربر ای شناختی(بوم)

در  یکند که حتیم خاطرنشان ،(1161شناس برجسته )انسان 1ولف، کیند. اراهداشت

، جویانخوراکها شامل بودند. آن «بربر»جهان  تیاز جمع یاریبس میلادی، 1411

 ینِنشکوچ-که اغلب اشکال نیمه شدندمی ر مقیاس کوچکد زارعانباغداران و ها، شبان

 ریو هنوز مقدا دادندقرار میاستفاده را مورد« بریدن و سوزاندن»از طریق کشاورزی 

از  یکی 3،لدیر گوردون چایکردند. وآوری میگرداز محصولات خود را شکار و 

سنگینی  یندِما »: ودسترا بسیار می «بربرها» ،ستمیشناسان قرن بباستان نیتربرجسته

 شده با هر درجه از اهمیت راخوراکیِ کشت اهانیگ تکتک. داریم سوادبی تیبه بربر

 دیبا (84: ص. 1141/1118)چایلد،  .«ی کشف کرده استونشاننامیببربر  یجامعه

ز استخراج ثروت ا یکه برا یطبقات یجامعه جز شکلی از ستین یزیکه تمدن چ افزود

( 1 نوشتنک. پیاست. ) افتهیکارگر سازمان یهاتوده ی استثمارلهوسیبه طبیعت

                                                      

1 Jay 

1 Eric Wolf 
3 Vere Gordon Childe 
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 است و نه ازلحاظ قیدق یخیاز تمدن نه ازلحاظ تار دیبربرها و تمج حی، تقبنیبنابرا

 .یمترق یاسیس

 محوریماتریالیسم تاریخی و انسان
 یهتوسعدر  روندهیشمراحل پ یدهیو هم ا ینگارخیدر تار یطبقات نبرد یدهیهم ا

 حضوراروپا قبل از مارکس و انگلس  یفکرروشن خیتارو  هیدر نظر ،جامعه یخیتار

( 1144–1886) 1کویو ستایبات یووانیجزمان  به لااقل یطبقات ی نبردانگاره. ندداشت

کم به دست خیدر تار توسعهمراحل  یدهی. اگرددیمازب ناپل دانشگاه در فن بیان استاد

 3بینج یو وحش یعلوم اجتماعدر کتاب  1کینالد مگردد. رویقرن هجدهم برم

 تیسابق آدام اسم یدانشجوکند، می قولنقل 4یستکیدسن چیمووی( از اف1111/1118)

در  یسخنران کیدر  1161را در سال  یخیتار تکامل یکه چهار مرحله 1181در سال 

، میک. )یبازرگانو  ی، کشاورزشبانی، یآورگردو  کاردهد: شیدانشگاه مسکو شرح م

 :داردمی اظهارادامه  در سپس دسنیستکی(. 5 .ص :1118/1111

 یافراد بدو تمام در میان یبشر یجامعه سیر صعودیِو  خاستگاه این

، حکومت، خیتار دیبا انمردم وضعِچهار  نیمطابق با اما  .مشترک است

 اهآن گوناگون یهایتو موفق میکن استنتاجها را ورسوم آنو آداب نیقوان

 (از میک، هماننقل به ) .میبسنج هارا در علوم و هنر

 ویرا به منتسک چهار مرحله یهینظر در موردمکتوب  یهابحث نخستین کیم

 دهد.ی( نسبت م1111-1111) 5( و تورگو1113-1111) تی(، اسم1155-1861)

                                                      

1 Giovanni Battista Vico 

1 Ronald Meek 

3 Social Science and the Noble Savage 

4 Efimovich Desnistky 

5 Turgot 
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 یهامارکس و انگلس در دهه یخیتار سمیالیماتر پایه برای یهادهی، انیبنابرا

بوغ ن دقت مطالعه کرده بودند، وجود داشت.بهها آنکه  یسندگانینو ارذشته در نوشتگ

ی هینظر نینهفته است. چارلز دارو خیبرتر تار یهینظر درها دهیا نیا ترکیبها در آن

 شکل داد. ی را به طریقی مشابهعیانتخاب طب طبق ی فرگشتدرباره خود

 نامید، یاستاندارد مارکس یهینظر توانمیآنچه  یِاصل نیمضامی رشد و نمو نحوه

دهد، ی را تشکیل میستیمارکستاریخ  ینظریهآنچه  گیریِشکلدر جای مناقشه ندارد. 

حاکم  نیو کشف قوان یارزش اضاف یهینظر تدوین، یاسینقد اقتصاد س کاربرد آن در

که امکان هموار  درازمدتو  ایچرخه یهابه بحران منتهی یِدارهیسرما دیتول یوهیش بر

، دنکنیم مطرح یکارگر صنعت یطبقه یبه رهبر یستیالیانقلاب سوس یراه را برا کردن

 .از آب درآمد سازسرنوشت 1641 یدهه

ب بخشی موجییرها-ی خودبرا نبرد آنکه  «شمولجهان یطبقه»مثابه به ایپرولتار

گامی در نقد کس به نام مار در کتابشود، می( تیبشر تمام)و  هایرهایی تمام آلمان
پرولتاریا » کند:اشاره می، گرچه خود مارکس شودظاهر می( 1643) ی حق هگلفلسفه

در  ، اوحالنیباا«. شوددر آلمان پدیدار می رفتهرفته صنعتیی ظهور جنبش جهیدرنت

 :گویدادامه می

از اسارت  یشکل چیه ،اسارت تمام اشکالشکستن درهم  بدون ،در آلمان

 اند،شهره گرایی خودکمالکه به  هایآلمان توان در هم شکست.میرا ن

 ییهار انقلابی تمام و کمال باشد. کهنیابه پا کنند، مگر  د انقلابنتوانینم

قلب آن  و فلسفه یی عبارتست ازرها نیا مغزانسان است.  ییرها، آلمان

را  شند خودتواینم ای[ پرولتارAufhebung] یارتقا ن. فلسفه بدوایپرولتار

[ فلسفه Verwirklichungبدون تحقق ] زین ایبخشد و پرولتاربتحقق 

 (11 نوشتپی( )1643. )مارکس، ش را ارتقا دهدخودتواند نمی

ملاحظه  یفلسفنظر ماز ی رهایی را مسئلهلازم به ذکر است که مارکس هنوز 

 یسازیصنعتان زم تا اتفاق افتاد و 1611سال بعد در سال  16آلمان  وحدت. کردمی
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 ینظریهدر که جایگاه محوری  یکارگر صنعت یطبقه آفرینش یبرا به حد مکفی

 .فاصله بودها سال هنوز ده داشت، بالغی مارکس

 یقتصادا هاینوشتهدستبا  یاسیاقتصاد س یسوفلسفه به کننده ازتعیین چرخش
 انیحس سمیالیماترو  گسست نهایی از جریان هگلی جوان. رخ داد 1644 یو فلسف

 ( صورت گرفت1645) یآلمان یدئولوژیا( و 1645) «تزهایی در باب فوئرباخ»فوئرباخ در 

 لیلدر تح ار شناسیروش نیسپس مارکس اکردند.  نیتدورا  یخیتار سمیالیکه ماتر

چاپ شد و  1681در سال  هیسرماجلد اول م. ستبه کار ب یدارهیسرما دیتول یوهیش

و  ؛کرد شیرای( را و1614) ومجلد سم( و 1665) ومجلد دم پس از مرگ او، انگلس

و  1683در سال نگارش ) یارزش اضاف یهاهینظرجلد مسه ویرایش  یکارل کائوتسک

( 1663) لسانگ را برعهده گرفت. (1111-1115 هایسال درو انتشار  شیرایو

دانست و مارکس  یفکر سهم نیتررا مهم یارزش اضاف یهیو نظر یخیتار سمیالیماتر

مارکس  . خودبود یانقلاب ستیالیسوسیک  زیقبل از هر چ یکرد که و دیتأک حالنیدرع

 نقد اقتصادای به مقدمهدر خود  «پیشگفتار»را در  مسیر رشد فکری نیاز ا یبخش
 ینظریه راجع بهبحث  یرا مبنا خوانش متعارف نیمن ا کند.ی( بازگو م1651) یاسیس

 .رمیگیم جستار نیدر ا یمارکس

 یشناسانسان قسمی بر یخیتارم سیالیماتر یهیساخت نظر درمارکس و انگلس 
 ذات یبارهدر ییِ غالببورژوای ایدئالیست لیبرال انگارهها را از کردند که آن اتکا یفلسف

هر فرد نهاده شده  باطنانتزاعی نیست که در  ،انسان ذات»: ساختیم زیانسان متما

. )مارکس، «اجتماعی روابطیتش، چیزی نیست جز مجموعِ در واقع ذاتباشد. این 

 تیانسان»دادن به  رجحانخود را با  سمیالیماتر نیها همچنششم(. آن تز :1645

در  یکنشگران فرد تضاد بادر  یجمع یِبر کنشگران طبقات وکردند  فیتعر «یاجتماع

نظر م کهیدرحال؛ است یمدن یجامعه کهنه، سمیالیماتر منظر»تمرکز داشتند:  خیتار

 دیدهم(. با : تز. )همان«است یاجتماع تیانسان ای یانسان یجامعه ]ماتریالیسم[ جدید،

ی منتشرشده ینگارخیبه تار خیکه دانش مارکس و انگلس از تاربه خاطر داشت 

سال را  3.111( که حدود 11 نوشتنک. پیدر آن زمان محدود بود ) دسترسقابل

 (11 نوشتنک. پید. )دایم پوشش
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 بسطرا  هاایده نی( ا1645) یآلمان یدئولوژیااساس، مارکس و انگلس در  نیا بر

 دهند:یم

ظر افراد در ن یکیزیوجود ف سادگی محصولبه دینبا را دیتول یشیوه نیا

ز ا مشخصی صورتافراد است،  نیا تیاز فعال مشخصی صورتگرفت. بلکه 

 افراد ها.آن جانب خوداز  یزندگ ی مشخصی ازهویها، شآن یزندگ انیب

 اآنچه هستند، ب . بنابراین،کنندیم انیخود را ب حیاتکه هستند طور همان

ها. آن دیتول یکنند و هم نحوهیم دیهم آنچه تولیابد، شان تقارن میدیتول

ها نآ دیتول یکنندهنییتع یماد طیافراد به شرا تیماه ،بیترتنیابه

 از من( دیتأک، 1145گلس، . )مارکس و اندارد یبستگ

ر تمرکز آن ب رایز بنا شد،محور انسانعامدانه  یخیتار سمیالی، ماترترتیباینبه

بر آنچه مارکس و انگلس مبتنی است و  عتیطبدر انتزاع از  یبشر یجامعه یتوسعه

 میدانیما م هامروز .داشت سال قدمت 3.111حداکثر  که دانستندیم خیتار یدرباره

ما  خیتوان ادعا کرد که درواقع تاریسال قدمت دارد. م 311.111حداقل  تیکه بشر

پیش به وجود سال  ونیلیم 5/1از  شیدارد که ب شهیر 1(هوموجنوسجنس انسان )در 

 1هوموارکتوس یکنترل و استفادهمورد  شیسال پ ونیلیمکی)آتش حدود  آمد

 قامتان( قرار گرفت(.)راست

 ،نیآگاه بودند. بنابراخود  خیتار یهیمحدود نظر یهو انگلس از دامن مارکسخود 

 که نوشتند یآلمانئولوژی دیاها در آن

یم و نه انسان بپرداز بالفعلفیزیکی  ماهیتتوانیم به نه می نجایدر ا البته

یعنی شرایط  - یابدرا در آن می شای که او خودبه شرایط طبیعی

ز این ا بایدهمواره  نوشتن تاریخ. نگارانه، اقلیمی و غیرهشناختی، آبزمین

                                                      

1 Homo genus 

1 Homo erectus 
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کنش  خلالها در مسیرِ تاریخ از مبناهای طبیعی و تغییراتِ آن

 (همان، از من دی)تأک ود.ها آغاز شانسان

 ،تداشت )بورک« شناختیهای بومبصیرت»گرچه درست است که مارکس ا نیبنابرا

و  یفکر رشد یِخط اصل عارض بر هاینااما (، 1111 1،تویسا؛ 1111 ،فاستر؛ 1111

 یبرا .شودیمدرک قرن  کیاز  شیب برایکه چنانبودند،  یمارکس یهینظر یِاسیس

، یکیالکتید یشناس، روشیستیالیماتر یها، لازم است که فلسفهاز آن یالگوبردار

بستر بشر در  خیرا با قرار دادن تارها آن سمیالیسوس یهیو نظر خیتار یفلسفه

. میده قرار ی، موردبازنگرگرددخاستگاه حیات بر روی زمین برمیبه  که آن شناختیبوم

ر هنوز ب ،کنندیم یرویکه از مارکس پ شناختیی بومهاستیالیحال، سوس نیدر هم

ال دنب «داریپا یتوسعه» شکلی ازاصرار دارند که در آن  «شناختیبومتمدن »قسمی 

 (1111 3،امزیلیو و 1؛ مگداف1111 ،شود. )فاستریم

 بیگانگی از طبیعت مثابهبهمحوری سانان .3

 بیگانگی از طبیعت
 از یعنی ؛تمدن قرار دارد و اساسِ هیاست و در پا عتیطب از یگانگیب محوریانسان

 سازد که با ظهورآن را ممکن می است و یاجتماع یگانگیبمقدم بر  یخیلحاظ تار

 داریدپ یزمان عتیباز ط یگانگیشود. بیو دولت آغاز م یسالارپدر، یخصوص تیمالک

( مدرن کیازلحاظ آناتومهای )انسان 4هوموساپینس ساپینساز  ییهاشد که گروه

 ، شروع به زراعتشودیم دهینام یدر آنچه انقلاب کشاورز شیسال پ 11.111حدود 

ی ظهور رسیده و به منصه شیسال پ 311.111کم دست هاهوموساپینسکردند. 

                                                      

1 Saito 
1 Magdoff  

3 Williams 

4 Homo sapiens sapiens 
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 نیپس از آخر (13 نوشتنک. پی) ند.بود شده یابکام گردآوران-شکارچیعنوان به

 851.11 باًیتر تقرگرم ییوهوابا آب 1نیهولوس شناختینیدوران زم ،خبندانیعصر 

کی ی عنوانبه اقلیمی راتییتغ کهیآغاز شد. درحال زمان حالاز  پیش وکربنیسال راد

 ذکر شده است، گردآور به زراعت-یشکارچ یهااز گروه یاشتغال برخ اصلی از دلایل

 یدانشنامهدر « زراعت»نک. ) شوندسایر عواملی که سهم داشتند نیز ذکر می
 مندِ نظام سازییاهل زراعت،(. 1111ژوئن  11دسترسی در ، شناسی کمبریجانسان

سازگان ( که سپس در بوم14 نوشتپی) گیردمی فرضشیپجانوران را و  اهانیگ

برای منفعت زارع آن  یاهل یهاشوند. مزرعه و گونهیم تیریبه نام مزرعه مد یمصنوع

 یهاگونه ، تمامزمانهم به ابژه. مزرعه یهاشود و گونهیسوژه م زارع بدل به وجود دارند.

طور هو ب شده یک تلق، بالقوه خطرناقرار دارند زارعو کنترل  استیلاکه خارج از  یوحش

و  مندنظامصورت سال تمدن به 5.111در طول  هیرو نیشوند. ایحذف م مندینظام

 است. درآمده یرتریفراگ

هاست و تمدن ی تماممشخصهوجه که  عتیفرهنگ/طب ثنویت، بیترتنیابه

ر داند، ظهور کرده یانقلاب کشاورز زمان دارد که از دیتول یهاوهیمحکم در ش ایشهیر

ان همساست. تمدن با فرهنگ  نقش بستهو سکولار  یمذهب گوناگون یهایدئولوژیا

 .ستانشینی کرده عقب نهیزمیشپ به یاهندیطور فزابه عتیطب رایشده ز انگاشته

از  پیش 415/413-464هرودت )حدود زمان به  لااقلجوامع  خینگارش تار کهیدرحال

، نستادر انگل های جدید مطالعه است.حوزهز ا یکی یعیطب خیگردد، تاری( برملادیم

 شود.یقلمداد م «یعیطب خیپدر تار»( 1115-1816) 1یجان ر

ا ب در مقایسه یشانکردند و زندگیم بقا مبارزه یچند هزار سال برا تا هیاول زارعان

ها آن تی( اما درنها15 نوشتنک. پیبود. )ن مساعدها آنگردآور -های شکارچیعموزاده

 یماد پایه و اساس ی،مازاد اقتصاد نی. ابه کسب مازاد اقتصادی پایداری شدندموفق 

ی، تدریج مالکیت خصوصبهفراهم کرد.  یاجتماع یگانگیو ب یاجتماعقشربندی  را برای

 رسیدند.ی ظهور به منصهدولت پدرسالاری و 

                                                      
1 Holocene  

1 John Ray 

https://www.anthroencyclopedia.com/entry/farming
https://www.anthroencyclopedia.com/entry/farming
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 ی گیلگمش: حماسه1ی موردی مطالعه
آن در ی باره)بیشتر در گردآوران-ارچیشک محوریِبومنشان دادن گذار از  یبرا

 یفرهنگ/طبیعت را در حماسه یاولیه، رابطه یهاتمدن یِمحور( به انسانادامه

 ی طولانیادب ینخستین نوشته ؛(1116، نوامبر ی)نیرام بررسی کردهگیلگمش 

 .تمدن ترینقدیمی شده ازشناخته

ته بافهمزمان به در گذرکه  است نیالنهرنیب یحماس ای از اشعارسلسله این متن

 لادیقبل از م 811.1را که حدود  1حاکم اوروک لگمشیگ یو ماجراها اندشده

در عراق  1وارکاواقع شده بود که شهر  ییند. اوروک در جانکی، بازگو مستیزیم

و قدمت آن به حدود پنج هزار سال قبل  ،ادجنوب بغد یلیما 151است، حدود  یامروز

 گردد.یبرم

-یچشکارمحورِ ی بومهافرهنگ باو هم ناپیوستگی  پیوستگی]در گیلگمش[، هم 

 شود که هر خدایظاهر مچندخدایی  محوریِ دیرپا در قالببوموجود دارد.  گردآوران

ادو و ج تیواقع ریاز تصاو یاریو در بس ،گره خورده است یعیطب یرویچند ن ای کیبه 

شده خلق یخدامهین 3،انکیدوشود. یم گوییشیپ اهایدر رؤ ندهیو آ انددهیتندرهم

خدا است، نیمهکه خودش  لگمشیگ برای توازن با، یبارور یالهه 4،آرورو توسط

رابر در ب واناتیحاز و  شودزاده می ابانیکه در ب شودی وحشی ساخته میوان انسانعنبه

از جنگل  صیانت یبرا 5لیانل کند. به همین صورت،صیادان و شکارچیان حفاظت می

نیاز احساس  یحت انیخدا ،نیکرد. بنابرا خلقرا  8هبههومب، آن یوحش جانورانسرو و 

 متمدن یهادر برابر انسان عتیاز طب ی،عیطبءموجودات ماورا آفریدنبا  که کنندیم

 کنند. حراست
                                                      

1 Uruk 

1 Warka 
3 Enkidu 

4 Aruru 

5 Enlil 

8 Humbaba 

https://en.wikipedia.org/wiki/Warka
https://en.wikipedia.org/wiki/Warka
https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/heritage_floor/aruru
https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/heritage_floor/aruru
http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/enlil/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Humbaba
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که  1شامات، حالنیشده است. باایبندقشرسالار پدر یجامعه کی از پیش اوروک

. است هکاهن همچنین ،کندیاستخدام م یمرد وحش دویانک یاغوا منظوربه لگمشیگ

 اندکیکه  دویرشهر ا آید،به میان نمیمعبد در اوروک  ذکری ازحماسه  نیدر ا اگرچه

 معبد بود. یدارا ،شد بنااوروک  یکیبعد در نزد

، روزگار مدرن انیشکارچرا از  عتیبه طب لگمشینگرش خود گتوان میدشوار 

 هبهو هومب شودمیجنگل سرو  فتح عازم. او متمایز ساختغنائم،  انیشکارچ ژهیوبه

. او پس از رساندبه قتل می امرو شکوه  جانیه به خاطر یادیمحافظ آن را تا حد ز

 برایرا از جنگل  ییالوارهاشود که میک اورو ی به مقصدقی، سوار قاهبهکشتن هومب

را  گاو بهشت کهیاو هنگام کند.غنیمت حمل میعنوان را به هبهو سر هومبوی کاخ 

 زاده یوحش مردیکه  انکیدو. کندمی زانآوی خود کاخ در و بردمی را آن شاخ کشد،می

 یشود. او حتیم تبدیل وحشبه خصم حیات شاماتپس از رام شدن توسط  بود، شده

 نزارعااوروک شامل  یرا بکشد. شهروندان عاد هبههومب کند کهاصرار می لگمشیگ به

از ه ک صیادانیو  انیکنند و شکارچیم یزندگ یاهل واناتیهستند که از ح یدارانو گله

 ورانگردآ-یکاملاً متفاوت از نگرش شکارچ عتیبها به طنگرش آن زیند.می وحشاتیح

 نیزم یکره بررا که در آن زمان  یانسان نفر ونیلیم 51اعظم  بخشاست که 

 .ی تمدن را احاطه کرده بودندمرزهای اولیه و نددادیم لیتشکزیستند، یم

 
 : باغبانی روزگار مدرن2ی موردی مطالعه

برای فشرده  ایداوطلب در دوره 33 ی متشکل از، به گروه1113 یهیدر ژانو

در بخش  1ی تشکل مستر گاردنرزداری در فعالیت داوطلبانهیادگیری دانش و فن باغچه

ن تعاو یعیو منابع طب یکشاورز ای ازبرنامه ؛وستمیپایالت کالیفرنیا  3سونومای

                                                      

1 Shamhat 

1 Master Gardners 

3 Sonoma County 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shamhat
https://en.wikipedia.org/wiki/Shamhat
https://en.wikipedia.org/wiki/Eridu
https://en.wikipedia.org/wiki/Bull_of_Heaven
https://en.wikipedia.org/wiki/Bull_of_Heaven
http://ucanr.edu/
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در  دهد.یآموزش و مشاوره م گین خانباغبانابه که  1ایفرنیدانشگاه کال کشاورزی

از  های سودمندنمونهمنظم با  ی، در ستوناین گروه 1113اکتبر  یخبرنامه

 یوهمورد نحکنند، ما در عرضه می یخانگ دارانباغچهمن به  همتایانکه  هاییییراهنما

 :میابییرا م ریز یهی، توصشوندداری میمخل باغچهها که سنجاب تیریمد

 کردروی نی، بهترشویدها خلاص سنجاب از شر دیدار تمایل کهنیبا فرض ا

مسموم  یها است. استفاده از طعمهاکثر مردم به دام انداختن آن یبرا

ها ونهگ ریاند به ساتویکه م یاحتمال یجانب یاست، اما صدمه یگرید یهنیگز

 تندهسموجود  ییها. تلهفتدیاتفاق ب دیکه بخواه ستین یزیچآن  ،وارد شود

 ،ازیموردن یکنند و تنها طعمهیم عملخوب  اریها بسسنجاب یروکه 

ه ب ازین گذاری،تله ندیناخوشا قسمتتنها است.  یمعمول ینیزمبادام

 بهها آن ییجابجا یبرا هرروز دیبخواه کهنیمگر ا ؛ها استکشتن سنجاب

 یگریشخص د به گردنرا  خودکه فقط مشکل  بروید یطولان سفری

ها به آنها را با غرق کردن کشتن سنجاب امر اکثر مردم .دیزاندایم

 کهی، درصورترها شوند تله به حال خوددر ها آنند. اگر رسانیانجام م

رحمانه یب یکار چنینم اما انجا ،میرندمی سریع نسبتاً  بمانند،آفتاب  زیر

ها به آن کیشل دهد.را زجر می وانیکشد و حیطول م رایز ،رسدیبه نظر م

از مردم دوست ندارند از اسلحه استفاده  یاریاست، اما بس یگرید یهنیگز

 دی؛ تأک1114، نوامبر به نقل از نیریشود. ) کاریفیکنند و ممکن است کث

 از من(

. در ویدگسخن می گرید هایگونه هیبه زبان جنگ عل ،پاسخ نیکه ا ستین تردیدی

گی دار زندیی با باغچهایجغراف تیموقعدر یک محور، با سنجاب که گفتمان انسان نیا
                                                      

1 Agriculture and Natural Resources of the University of California 
Cooperative Extension 

http://ucanr.edu/
https://ucanr.edu/mg/users/documents/5669Newsletters48752.pdf
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ن م مستر گاردنرهمکاران شود که باید نابود کرد. رفتار می یعنوان دشمنبه کند،می

که  تیواقع نیبودند. ا قلبیوشخو  افراد بسیار مهربان یطورکلو به زن، ترمسناکثراً 

کنند،  زیتجو گرید ایگونه هیرا عل یارحمانهیب یهاروش نیند چنستتوانیها مآن

 ادینمحور بنیبلکه به اخلاق انسان ؛ها نداردآن یآگاهانه یِاخلاق حیاتبا  یارتباط چندان

 گری دیاهونهگ ها برشود که برتری اخلاقی به انسانی تمدن حاضر مربوط میناگفته

ها آنوجود داشته باشد،  هاآنو ما منافع  تعارضی میان، اگر نیکند. بنابرایم اعطا

 بازند.هستند که می

را بر اساس  ی خودتوصیه که قرار است ایفرنیکالمستر گاردنرز  ،نیبر ا علاوه

ا . امارائه دهند ایفرنیدانشگاه کال یِعیو منابع طب یواحد کشاورز یِعلم هایدیدگاه

است.  عتیطببر تسلط و کنترل  یلهیخود علم وس ،میدانیم از پیشطور که همان

 درآفات  دفع ادداشتیاز  ،هادفع سنجاب چگونگی در باب هیتوص فحوایدرواقع، 

 «اتآف»به  مانندجنگ کردیرو نی، انیاگرفته شده است. بنابربر دانشگاه تیساوب

که  تشناسی اسبوم یبا رشته ریکاملاً مغا کهنیارغم علی قرار دارد،دانشگاه  موردتأیید

سازگان بوماز  یعنوان بخشبهی را بوم یهاگونه و شودیم سیدر همان دانشگاه تدر

 نه آفات. کند،قلمداد می

 داد. میتعم متعارف داریباغچه تیفعال تمامتوان به یم یراحتفوق را به مثال

 ملوم یهاقفسه ازو  سر بزنید ابزارآلاتهر فروشگاه در  بخش مربوطه به ست کهکافی

 .دیدن کنید رهیها و غ، قارچاهانی، گجانوران یناخواسته یهاگونه هیعل یجنگ ابزاراز 

ذار از در اثر گ ،عتیاز طب یگانگیمثابه ببه یمحور، واضح است که انساننیبنابرا

پدید آمد و  دیتول یوهیش در مقام زراعتبه  گردآوران-یشکارچ شتِیمع یزندگ

 یدارهیاست. تمدن سرما ما یِکنون شناختیبوم یهابحران ایِشهیرهمچنین علت 

 هشدیجهان یتمدن رایز ،کندیم عرضهرا  محوریانسان صورت نیترخطرناک ی،صنعت

 یناورعلم و فبا رساندن را  عتیاز طب شتریب کشی هر چههاست که سلطه، کنترل و بهر

( هاانسانن )عصر یآنتروپوسداری برای ما سرمایه سازد.ممکن می هاآناوج ی نقطهبه 

 یرو بر بخش اعظم حیاتکه  تبه ارمغان آورده اسرا  یمتعدد وجود یهاو بحران

 ند.نکیم دیرا تهد نیزم

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7438.html
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 رمحونظریه و عمل سوسیالیسم بوم .4

ه در ک عتیاز طب یگانگیب یبا توجه آگاهانه به مسئله محوربوم سمیالیسوس

 سمیالیسوس و سمیالیسوس یهاهینظر ریسا تمام را از شخود یابد،محوری بروز میانسان

 کند.یم زیمتما شناختیبوم

 شناختیِ آنیمیستیماتریالیسم بوم
مارکس و انگلس را یِ نظر راثیم بازاندیشی در شنهادیدهه، من پ کیحدود  یبرا

، ستشناسی ریشه دوانده ابومدر  قاًیکه عم خیاز تار یاهینظر به نفعبا استدلال  تاام داده

 ی،رینک. ن، امر انیب نیدتریجد ی)برا برود نیاز ب یخیتار سمیالیماتر باطن ثنویت در

ا و درک هانسان شناختیِبوم ماهیت .(1113 ی،رین نک. نی؛ همچن1116، اکتبر 1111

کدام به  هک میبهتر بفهم میتا بتوان میاو از کجا آمده میهست چه کسیما  کهنیاز ا یعلم

 .برخوردارند من بازنگری ، از جایگاه محوری درمیرویم سو

و نسب  است ی غیرارگانیکمادهاز  حیات برخاسته که خود میدانیاکنون م ما

سال  ونیلیم 5/1از  شیب عاقبتکه  رسدیم یان،نخست ژهیوپستانداران، به به هاانسان

 311.111کم دست سنیهوموساپو متعاقباً  ندشد جنس انسان پیدایشمنجر به  شیپ

اص خو ینتیجه آمده که خودبر یشناسستیزدل جامعه از  ی،عنیظهور کرد.  شیسال پ
د خو یما فقط مجموع روابط اجتماع ،جهی. درنتاستجان یاجسام ب ییِایمیو ش یکیزیف

 5/1حداقل در طی خود  یو اجتماع شناختیبوممجموع روابط  عوضبلکه در  ،میستین
 .میسال هست ونیلیم

 

 «های جمعیارگانیسم» مثابهبهها انسان
تنیده در تارهای حیات هستیم.  ،پنداشتیمی پیش میما بسی بیش از آنچه دو دهه

رتباط اهایی که در ارگانیسمی تمام میکرو، یعنی مجموعهمیکروبیوم انسانیی مطالعه

های اخیر پیشرفت بسیاری داشته کنند، در دهههای انسانی زندگی میها و اندامبا سلول

 د.شوها کماکان اندک و نوپا محسوب میهرچند دانش ما از روابط آن ؛است
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ها ازجمله ی متنوعی از میکروارگانیسماین اجتماعات شامل مجموعه

های شوند. تعداد باکتریها میها و ویروسباکتری 1آرکیا، 1ها،یوکاریوت

های ده برابر تعداد سلول متوسط طوریک انسان معمولی به بدن موجود در

در ژنومِ انسانی  آنچهژن بیشتر از  1.111حدود  ، با درمجموعاست انسانی

شان، تنها ی کوچکها به دلیل اندازههمه، میکروارگانیسم. بااینحضور دارند

 1111تا  111دهند )یعنی از حجم بدن ما را تشکیل میاز درصد  3تا  1

ی ملّی مؤسسهکیلوگرمی(. ) 11سال بزرگفرد گرم باکتری در بدن یک 

 (1111مارس  11، دسترسی در ی میکروبیومسلامت انسانی، پروژه

اما  گیرند،انسان در نظر می بدنیکروبیوم را مجزا از م ،شناسانزیست اکثر اگرچه

 نیز اذعان دارند: ما بهروزینقش اساسی آن در به 

رسانند و درواقع برای حفظ سلامت ها عموماً ضرری به ما نمیاین میکروب

کنند که ما هایی را تولید میها ویتامینآن . برای مثال،اندما ضروری

شوند می غذای را نداریم، موجب تجزیه های لازم برای تولیدشانژن

ها استخراج کنیم، به تا بتوانیم مواد مغذی لازم برای بقا را از آن

دهند که چگونه مهاجمان خطرناک سیستم ایمنی بدن ما آموزش می

کنند را شناسایی کند و حتی ترکیبات ضدالتهابی مفیدی را تولید می

شمار همواره رو مؤثرند.  زاریبیماهای که در مبارزه با دیگر میکروب

اند که تغییرات در ترکیبِ مطالعات نشان دادهبه رشدی از 

بستگی دارند و این های متعدد همهای ما، با ظهور بیمارییوممیکروب

این اجتماعاِت  یکاردست که کندامر، این امکان را مطرح می

                                                      

1Eukaryotes  

1 Archaea  

https://www.hmpdacc.org/overview/
https://www.hmpdacc.org/overview/
https://www.hmpdacc.org/overview/
https://www.hmpdacc.org/overview/
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ز مان، تأکید اه) استفاده شود.ها درمان بیماریبتواند برای ]میکروبی[ 

 ن(م

 :کندیاشاره مشناس سوسیالیست نیز زیست دمنیفر کلیما

هایی تاکنون های ما را اندام یا انداممیکروبیوم ،شناسانرخی از زیستب

دهند انجام میرا کنند که کارکردهای فیزیولوژیک مهمی ناشناخته تلقی می

ال، بسیاری از حهستند؛ درعین یاندام هایسیستمو در ارتباط با سایر 

ی هایبلکه ارگانیسم« افراد»کنند که ما نه شناسانِ میکروبی ادعا میبوم

هایش. جمعی هستیم متشکل از شخص )پستاندار( و تمامی میکروبیوم

ها را که آن هستندجمعی  یهایرگانیسمانیز  اهگونهبسیاری از سایر 

پدید آمدِن  هایی که از همان زمانِ نامیم، ارگانیسممی 1تهولوبیون

 های مستقلهای یوکاریوتی از دل امتزاجِ پروکاریوتترین سلولابتدایی

ار قر فرگشتها( در پیوندی عمیق با باکتری نظیرهای فاقد هسته سلول)

 (2018د )فریدمن، داشتن

، به همراه همکارش، فرگشتی پرآوازهپردازِ شناس و نظریهزیست 1لین مارگولیس،

 4زیاییای در باب همبه نفعِ نظریه( 2002گولیس و سیگن، )مار 3گنیدوریون س

با  یهایمارگانیس» میانفیزیکی  ارتباط یرندهیکنش دربرگاندراند که به استدلال کرده

 «مقدمه»برجسته، در  فرگشتیشناس زیست 5،. ارنست مایراشاره دارد« مختلف اسامی

شد، مری کاملاً استثنائی تلقی میکه در ابتدا ا ییایزهم»نویسد: دو می آنکتاب  بر

                                                      

1 Holobiont 

1 Lynn Margulis 
3 Dorion  Sagan 

4 Symbiosis  

5 Ernest Mayr 
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نا جی. اد«. است شمولجهانای[ تقریباً آخر کاشف به عمل آمد که ]پدیدهدست

میان علم، جامعه و  کنشاندرشناختی و فیلسوِف فمینیستِ بوم (،1118) 1هاراوی

 تهساخاجتماعی بدل  حیات یدرباره دیدگاه خودزیایی را به بنیانی برای طبیعت، هم

 .است

 «جمعی هایارگانیسم» را شاید بتوان ، انسانشناختیزیست معنای به، بیترتنیابه

. تاس اشی سازندهچندگانه یاجزافراتر از مجموعِ که کلیتی ارگانیک  در نظر گرفت؛

 دارد که (1611هگل ) فلسفی نگریبسیار بیشتری با کل قرابت ،یتانسانبه  دیداین 

، یراستبه«. است یتکلدر حقیقت »که ایننی بر ، مبکردمی شترویجنیز مارکس 

های روده و شخصیت میان میکروبیوم یهمبستگکشف وجود موفق به  پژوهشی اخیر

ها در اگر میکروارگانیسم(. 1116و همکاران،  1نا کیم-)هان سالان شده استدر بزرگ

ما در  تاریخر ب توانندچطور میر شخصیت ما تأثیر بگذارند، بحتی  توانندمی هاانسان

 د.باشننمقام گونه مؤثر 

، ینمیا ستمیس- فردی خودِ برای کیکلاس شناختیِزیست حیسه توض

 اند.شده دهیبه چالش کش ومیکروبیم پژوهش دیجد یتوسط حوزه -مغز، ژنوم

 یِمنیا ستمیما سدر بدن  ساکن یهاکروبیکه م دهدیشواهد نشان م

 یِ ژن کارکردهایگذارند و یم ریتأثبر مغز  کنند،هماهنگ میرا  انطباقی

ه نها انسان کهنیدرک ا. دهندیانجام م ننسبت به ژنوم خودمارا  یشتریب

 در حال هموارهتعاملات  برآیندبلکه  هایی جداگانه و منفرد،یتموجود

 یاز رشته دارد که یعواقب ،ها هستندسمیکروارگانیبا م رییتغ

صفات که را فرض  نی، اخصاطور . بهرودفراتر می شناسیزیست

 نیو بنابرا- ندنکیم جدا واناتیح ریما را از سا ی انسان،ممیزه

                                                      

1 Donna J. Haraway 

1 Han-Na Kim 
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 الؤس ریرا ز -هنرها و علوم ایِ سنتی میانات رشتهمیتقس همچنین

 (تأکید از من؛ 1111 3و داگلاس، 1بوش 1،یز)ر .بردیم

ر که ب ما یعاجتما-شناختیبوم مجموع روابطعبارتست از  هامروز انسانیتدرواقع، 

 :گیرندمیشکل  روندچهار  یی میانایپو لمتقاب یرابطهاساس 

 ا است و م اتیح-ناده از مبرآ حیات که دهدیم صیکه تشخ یکیزیروند ژئوف

 مصرفی انرژکشیم، نفس می ژنیبا اکسهستیم که  ای ریشه دوانده در خاکگونه

ایم وابسته -دما یبازهخاک و ، اتمسفر ژهیوبه- خود یکیزیف زیستطیبه مح یم وکنمی

 (18 نوشتپی نک.. )باقی بماندسازگار  انسانی حیاتکه با 

 صیختش ن،اینخست ژهیو، بهواناتیح ریما را با سا استمرارکه  یخیفراتار روند 

. میهست هاشامپانزه ی فرگشتیِو عموزاده ، پستاندارجانور. ما کندتجلیل میداده و 

 .داریماشتراک  درها با آن را یخاص صفات، نیبنابرا

 شیسال پ 311.111 به که حداقل، هوموساپینس ما، یگونه یِخیتار روند 

ما دانش استفاده  4جنسان اولیه از جنس انسان:هم یِ فرهنگ راثیازجمله م ؛گرددیبرم

 تحت شیسال پ ونیلیمکآن را حدود یکه  میبه ارث برد هوموارکتوس از آتش را از

 .ردخود درآوکنترل 

 که امروز  یفرهنگ جهان یعنی، دیتول یوهیشمختص به تأثیرات  روند

 .ه استافتی توسعه انه رشد ودارهیسرماصورت به

 عاملیت غیرانسانی

                                                      

1 Rees 

1 Bosch 

3 Douglas 

4Homo genera 
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 متعدد مثابه نفوذِ متقابِل انواعها، بهیِ انسانشناختبوم ماهیتبه  دیدگاهاین 

اجتماعی، بازاندیشی دیگری  ای بسیار طولانی از تاریخ طبیعی وموجودات در طول دوره

 در بابدارد. مارکس در تز نخست شناسیِ فلسفیِ مارکس روا میرا در رابطه با انسان

سم ازجمله ماتریالی- حال موجوداصلِی تمام ماتریالیسم تابه نقص»نویسد: فوئرباخ می

 ی تعمقابژهصورت را تنها به ،، واقعیت، امر حسانیشیءاین است که  -فوئرباخ
بنابراین، «. سوبژکتیو طوربه، نه پراتیک ،بشرفعالیت حسانیِ  مثابهیابد، نه بهرمید

ت با واقعیها آن، در کنشِ متقابل عاملیت، سوژهها را در مقام ماتریالیسمِ مارکس انسان

این دیدگاه در میان کسانی که خودشان را سوسیالیست . نگردمیطبیعی یا اجتماعی 

 «اختیشنبوم یهابصیرت»که از گیرند و حتی در میان کسانی یشناختی در نظر مبوم

ها نیز غیرانسان کهنیبر ا یشواهد مبنکوهی از رغم وجود یکنند، علیم تبعیتمارکس 

 ماند.از عاملیت برخوردار هستند، پابرجا باقی می

 ابانتخ یلهیوسبه در باب منشأ انواع نیاگرچه مارکس و انگلس کتاب چارلز دارو
 تیاهمها آنم که یابینم شواهدی چیمن ه ستودند، امارا می( 1651) یعیطب

( و یحیمس-یهودی)مسلط  یمذهب محوریانسان فیدر تضعرا آن  شکنمیپارادا

 سفر در یحیمس آفرینشتنها داستان نه نیودار درک کرده باشند.انسان  پنداریاستثنا

 عیتواقها در گونه چگونه تمامان داد که نشهمچنین بلکه  از اعتبار انداخت،را  شیدایپ

 . برخلافستین یمراتبسلسله او ی فرگشتهیدر نظر ی حیاتهستند و شبکه شاوندیخو

 خیتار یِاچهار مرحله یهیبر اساس نظر که مارکس و انگلس یخیتار سمیالیماتر

 ، مگرستین شرفتیپ شامل وجهچیهبه نیدارو یهینظر گیرد،یرا فرض م شرفتیپ

 شیفزا، انیخود دارو ی. برامیبدان «شرفتیپ»را  شتریب یدگیچیبه پ گرایش کهنیا

« تربه» یهاگونهنه اما  ،دشیم« سطح بالاتر» یهاگونه موجب به وجود آمدن یدگیچیپ

 واناتیح»با  یفیازلحاظ ک هااستدلال که انسان نیبا ا نین، دارویعلاوه بر ا معنا. چیبه ه

 اسه حوک ایمدیدهما »: گذاشتفراتر  حتی پا را از آن هم د،نندار یتفاوت «سطح بالاتر

 تعقلعشق، حافظه، توجه، کنجکاوی، تقلید،  همچون مختلف قوایو  هاهیجانو شهود، 

گاهی یا حتی  وضعی اولیهدر  ممکن است کند،مباهات میها و غیره که انسان به آن

، نی)دارو«. شوندنیز مشاهده  ترسطح پایین حیواناتپیشرفته، در  وضعیدر  اوقات

 (115 .ص: 1611/1161
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 افزاید:فیلسوف می 1زجیمز ریچل

همواره  ها،انسانغیر اندیشیدن راجع به هنگامگوید که ما داروین می

خودمان را تمایل داریم که ایم. ما کم گرفتهرا دست هاغنای حیات ذهنی آن

حیواناتِ »م که کنیمیحال فرض و درعین بدانیمازلحاظ ذهنی پیچیده 

نادرست  ]تصور[ اند. اما اینتوجهفکریِ جالب ظرفیتفاقد هرگونه « صرف

و ترس را نیز  سوءظنتنها لذت و درد، بلکه وحشت، ها نهانسانغیر. است

ورزند. عشق می خود کنند. به فرزندانمی ترشروییها کنند. آنتجربه می

و  حیرتها با حس مغرور باشند. آنتوانند مهربان، حسود، ازخودراضی و می

 بخواهیمها بسی بیش از آنچه آن به سخن کوتاه،کنجکاوی آشنایی دارند. 

 (51: 1111. )ریچلز، اندبه ما شبیه احساسیکنیم، ازلحاظ ذهنی و  اقرار

 چاردی. رمیدانیها مگونهسایر  یِدرون ی حیاتدرباره نیاز دارو شتریب یما اکنون بس

کند که چگونه جانوران غیرانسانی، کیفیاتی ها را بازگو میبرخی نمونه( 1111) 1موریس

 به وحشاتیحشود. ها تلقی میگذارند که معمولا منحصر به انسانرا به نمایش می

 وحشاتیکه ح کندیاشاره م اتیاز ادب هایینمونهبه  موریس نهد.ارج می خود یآزاد

 ،هاآن انیدر م فرار کرده است. رهیو غ هامهرهو  چی، پهادر اسارت با باز کردن قفل

که از  3لنابه نام کن  یاورانگوتان گریختند و نیوحش برلکه از باغ مونیدوازده م

 کن به خاطر تفریحِرا  ایماده نگوتانها اوراآن یوقت فرار کرد.گو هیدنوحش سباغ

 یرخکند که بیاستدلال م رمویس پا به فرار گذاشت.با باز کردن قفل در  زیآوردند، او ن

 ریش هایتامارین موردمثال، او به عنوانهستند. بهنیز فرهنگ  یدارا یانسانریغ واناتیح

                                                      

1 James Rachels 

1 Richard Seymour 

3 Ken Allen 
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 1ی پوکو داس آنتاسگاه ویژهزیست در بیرون آمده وکند که از اسارت یاشاره م 1ییطلا

 ،یگرسنگزنبور و  شیمار، ن شیها در اثر ن. آنبودندرها شده  لیبرز در جنوب شرقی

 وحشاتیح یکه رهاساز پی بردندسرانجام  بانانمحیطجان خود را از دست دادند. 

 کهنیهاست تا قبل از اآن یرهاساز ریزی برایبرنامه مستلزم، دیجد یستگاهیدر ز ریاس

 .رهاسازی: »..دسینویم موری. سرندیبگ ادیبتوانند باشند،  یکاملاً قادر به زندگ ییتنهابه

 سرپرستانبا  ایدهیچیپ یِاجتماع یرابطه درون به واناتیح نی. استیفرار ن یِبه سادگ

 آرامامآر رااز آن  رفتبرون یافتند که راهباید اجازه میخود کشانده شده بودند و  یانسان

 دهد:ی. او ادامه م«کنند پیدا

دونالد آر.  مانند خطیبانشناسان و ، بومفلاسفهشناسان، ستیکار ز

پیتر  1کارل سافینا، 8اوا میجر، 5مارک بکاف، 4ای. او. ویلسون، 3گریفین،

ی و سایرین، تنوع پیچیده 11فرانس دو وال 1پیتر ولیبن، 6اسمیت،-گادفری

به ما ها آنرسانده است.  انسان اطلاعبه را  واناتیح حیات احساسیِو  یآگاه

رفًا ص کهنیا به جایکنند )یاز کلمات استفاده م جانوران یاند که برخگفته

ر ها دنیدلف نهند،نام می گریکدبر ی وهیم یهاکنند(، خفاش دیها تقلاز آن

 تولید پرسرعتبا  عنبر یهانهنگ زنند،صدا مینام  بهرا  گریکدی عتیطب

                                                      

1 Golden lion tamarins 
1 Poço das Antas Biological Reserve 

3 Donald R Griffin 

4 E O. Wilson 

5 Marc Bekoff 

8 Eva Meijer 

1 Carl Safina 

6 Peter Godfrey-Smith 

1 Peter Wohlleben 

11 Frans De Waal 
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کنند. کارل یم اعلام گریکدیخود را به  تیهو 1،«کودا»های موسوم به تقه

و نافذ است،  قدرتمند اریبسها سونار آن یهاتقهکه  سدینویم نایساف

از  یاریبس درون که نندیتوانند ببیاحتمالاً معنبر  یهانهنگ کهیطوربه»

ها به آن .«ی ایکسها با اشعهد، مثل کاویدن آنرسیچگونه به نظر م زهایچ

، گشوده و دهیچیپنظام ارتباطیِ  یدارا 1چمنزار یهااند که سگما گفته

 خود یکیرا در نزد یهر انسانتا دهد یها اجازه مآنکه به  مانندی هستندزبان

. کنند فیتوص او در دست دارد،که  شیئیاز نظر اندازه، لباس، رنگ مو و هر 

ها طبق آن دارند که جانوری، رسوم اخلاقیاند که اجتماعات ها نشان دادهآن

خصوصیات این رسوم در میان و  شوند؛طرد می ،کنند یبدرفتارکسانی که 

 ،مینامیم «زهیغر»آنچه  یحت ها.میان گونه فقطنهاند و ماعات متفاوتاجت

ست ا او کینزد یشکارچ زمانی کهخرگوش شاید باشد.  یکیتواند مکانینم

 یِ و آگاه تیخلاق هیچاو  گریزشده باشد، اما اگر خط  «یزیرهبرنام» فرار یبرا

 .شده میخورد او گذاشت،را به نمایش نمی ایزمینه

ترندهای مد روز دارند. ها اند که شامپانزهها به ما گفتهآن

 4،مگنیدر نا 3کس پلانکام زبانِ یشناسروان یاز مؤسسه شناساننخستی

 گذاشتنشامپانزه شروع به  یکه جول نمودندرا مشاهده  موضوع نیا هنگامی

. از او پیروی کردند گرید یهاو شامپانزه کردگوش خود  در علف یطره کی

یکسان  یانهیآ یهانورون یها و پرندگان دارانمویاند که مها به ما گفتهآن

                                                      

1 Coda 
1  Prairie dogs 

3 Max Planck Institute for Psycholinguistics 
4 Nijmegen  
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 یو خودآگاه یرسد در همدلیکه به نظر م ییهاسلول ؛هستند هاانسان با

ها انسان یکسان با یدوک یهاها سلولکه نهنگ اندپی بردهها نقش دارند. آن

ها فقط آن ؛دندهیمرا عشق و احساس رنج که به ما امکان  ییها، سلولدارند

 یتریمدت طولانبرای ها را دارند و آن هاسلول از آن یشتریببسیار تعداد 

ها و و نهنگ ؛کنندیبرگزار م یسپارخاکها مراسم کلاغها و لیاند. فداشته

 یباز انوسیموجود در اق یایاشبا  هانیخورند. دلفیغصه م سرخ یهاگوزن

درد  انیشکار. سرپابه تا  گذرانندیم یباز بهرا  یشتریزمان بمدت کنند و یم

را  مشچ عیحرکت سر هابالن. فیزیکی درد فقط، نهکنندهیجانی را تجربه می

 است.دیدن  ایرؤی دهندهدهند که نشانیم نمایشهنگام خواب در 

ها نسانا فرارسیدنسال قبل از  ونیلیپنجاه م باً یتقربرای ها نهنگیعنی 

برایش  1امیلیکات وثیکه ه آساغول «مغز نهنگ»آن  اند.دیدهمی ایرؤ

 یم؛کنصحبت می یکند. ما نه صرفاً از شناخت، بلکه از آگاهیم سراییحماسه

، کیجکیج هستند. نه صرفاً سوگواریو ی که قادر به عشق، باز یاز موجودات

 اغلب و دهیچیپ یهانظامبلکه  ژست، تقه، بانگ، پخش بو و رقص مکانیکی،

 ریقف»، دگریها یبرخلاف گفته، وانی. حنامیمیآنچه زبان م یدر آستانهولد م

 (ن. )هماستین «در جهان

 یطیمحستیو ز یدانشمندان علوم اجتماع ازجملهکسانی ، 1111 یاز اواخر دهه

هستند، با فراخواندن  کارمشغول به  یفناور مطالعات که در علوم و یو افراد

ر د های چندگانهتا عاملیتاند خود را گسترش داده دید دانمی، دیجد یهاسمیالیماتر

 کند:یادعا م 1وادهممثال، عنوان. بهرا در برگیرد خیجامعه و تار

                                                      

1 Heathcote William 
1 Wadham  
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 وانیح-روابط انساندر مورد  یپردازهینظر شگامیپ ی،انتقاد یهینظر

اثبات این امر کمک کرد که عاملیت به فراسوی جهان بشری بسط شد و به 

 وندر ایطور گستردهدر حال حاضر به یانسانریغ تیملعا یابد.می

 هاییفراخوانشده است، اما  رفتهیپذ هاو فراتر از آن «دیجد یهاسمیالیماتر»

 یو چگونگ ییچرا بهکه  وجود دارندتر یانتقاد یکردهایروبرای  رو به رشد

های دغدغه عملاً ها فراخوان نی. اکنندیتوجه میتی عامل نیچن تحرک

 (1111، وادهمد. )نآوریرا گرد هم م« دیجد»و  «یمیقد» یهاسمیالیترما

 یلازم برا تیو عقلان یعنوان آگاهکه به تیعامل یِ فرارفتن از مفهوم دکارتبرای 

 ریوسط سات یانسان کنشگرکه  خاطر داشته باشیمبه بگذارید شناخته شده است،  کنش

 یهجیبه نت انیست یها ممکن آنبدون کنش او شود که یم قادر به عمل یموجودات

 هیلبشر او یهاسکونتگاه یِریگدر شکلدارای جایگاه محوری انجامد. نان یموردنظر نم

 ژنیتنها به نانوا بلکه به آرد، مخمر، آب، اکساست. اما پخت نان نه بوده تمدن رونیازا و

)قارچ(  ومیسلیم ایگندم(  ،مثالعنواندانه )بههیچ ، اگر نیدارد. بنابرا احتیاج زیو آتش ن

باشد.  شتهتواند وجود دایتنور وجود نداشته باشد، نانوا نم ایمنبع آب، هوا  یا

 یلعوام چنین یکلیه میان ی مشخصیرابطه قیاز طر فقط، پخت نان بیترتنیابه

اما  .، ازجمله نانوامؤثرروابط است، نه در هر عامل  نیدر ا عاملیتاست.  ریپذامکان

خود  رایز ،ابدییگسترش م بسط و شتریب یحت یشناختبوم-یروابط اجتماع یشبکه

روابط  ی ازشماریب یاست که در مجموعه یگریاز عوامل متعدد د یهر عامل ناش

 .ندیآیگرد هم مشناختی بوم-اجتماعی ای شناختیبوم/یطیمحستیز

 افتیرا از غلات درخود  ییغذا یانرژ ای کالری از درصد 46طور متوسط به هانانسا

شروع به  ایدر غرب آس شیسال پ 15.111بار در حدود  برای نخستینکنند. مردم یم

گندم  نیاکان، جو شیطانو  دانهگندم تکها، ازجمله دانه نیخوردن غلات کردند. ا

ست. ا عجین شدهگندم،  ژهیوغلات، به اب قاًیعم تیبشر خی، تارنیبودند. بنابرا یامروز

سمه ای چندارگانیگونه یعنیانسان بودن  ام که چگونهبحث کرده بارهنیدرا از پیشمن 
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د؛ انزیایی شکل گرفتهخودشان از طریق هم هااز این ارگانیسم هرکدامو چگونه  بودن

لیدی کعامل اقلیمی،  راتییکه تغ میدانیما م .گرید هایارگانیسم ختنیآمدرهم یعنی

به زراعت بود که به انقلاب  گردآور-یشکارچ هایدسته ی ازرخب در اشتغال مؤثر

باعث  آذرخشکنند که یم فکردانشمندان کشاورزی در تاریخ جهانی منجر شد. 

 یحاو هیاول اتمسفرشد.  نیزم یهیاول اتمسفردر  ییایمیش یهاواکنش برانگیختن

 نیدانشمندان ا یهیبود. فرض بنکردیاکسی، متان، بخارآب و داکیآمون نظیر ییگازها

 فرید.آ غیرارگانیک ییایمیاز مواد ش ارگانیک یهامولکول «سوپِ» کامر ی نیاست که ا

 ید.ی حیات انجامصور اولیهها آغاز شد که به و واکنش هاکنشاز  یارهیزنج ،بیترتنیابه

عاملیت  ها بایدغیرانسان شناختی آن،بومدر بستر  انسانیتقرار دادن  ی، برانیبنابرا

شود حرکتِ ناشی از روابط متقابلِ دو یا چند موجود درک می عنوانبهداشته باشند که 

 خیتار همچون، خیتار یهاحوزهاز  یشود. برخ ینوظهور کیفیتمنجر به تواند و می

 دانیانسانریغ به کنشگرانتوجه خواستار صراحتاً  ی،عیطب خیو تار یطیمحستیز

که  آوریم ادیبه بگذارید (. 1116 3و سندبرگ، 1رادرفورد 1مثال، تورپ،انعنو)به

طیل محشام دیبا عیارتمام یخیتار سمیالیآگاه بودند که ماتر شانمارکس و انگلس خود

 رایز ،را کنار گذاشتند مسئله آنبشر باشد، اما  خیتار حیتوض یبرا یانسانریغ زیست

 نیمع دیتول یوهیشیک ها در آن یایو روابط پو یطبقات اجتماع محدود بهها تمرکز آن

 بود.

 گردآوران-محوری شکارچیبوم

شناس برجسته و محقق انقلاب (، باستان31-36 ص.ص :1118) 4کریب میگر

 که منمقارن شد  «ذهن سازییاهل» زراعت با پیدایشکند که ی، استدلال میکشاورز

 نیزگیجامثابه به محوریانسان ظهوری آن و وجه مشخصه ناممیم عتیاز طب یگانگیب

 .بود گردآوران-یشکارچمحوری بوم

                                                      

1 Thorpe 

1 Rutherford 

3 Sandberg 

4 Graeme Baker 
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دیدند. ما این جوی ما خویش را عمیقاً بخشی از دنیای اطرافشان مینیاکان خوراک

جوی معاصر های خوراکی جمعیتشناختی دربارهموضوع را از مطالعات انسان

با  باوریای باور آنیمیستی، یا توتمهجویان روزگار مدرن با نظامدانیم. اکثر خوراکمی

ها فقط شبیه انسانشوند. در مورد اول، جانوران غیرانسانی نهتر، شناخته میرواج کم

ای از پرسوناژها است؛ ها خزانهزیست آنشوند. محیطمحسوب می شخصهستند، بلکه 

 بیرونی کلش کهنیهرکدام دارای زبان، عقل، شعور، وجدان اخلاقی و دانش، فارغ از ا

ی و شرق اکوادور در 1جیوارو مردم بنابراین،. گیاه یا خزنده حیوان، یا باشد انسانآن 

پیوندهای  از طریقدانند که می( aents) ها، جانوران و گیاهان را اشخاصیانسان ،پرو

های باور نظام (.1996 1،خویشاوند هستند )دسکولا مشترک با هم نیاکانخونی و 

ات عنوان مقولافراد، حیوانات و گیاهان به میانآنیمیستی معمولاً کلماتی برای تمایز 

 یجابندی بر اساس برابری بههای طبقهجداگانه ندارند و در عوض از نظام

 4ند )هاول،کناستفاده می روزگار مدرن 3ایِ بندی لینههای دستهمراتبسلسله

بومیان استرالیا، تشریفات و مناسکی هستند که بر استمرار  های توتمیِنظام (.1996

ترین کنند. جانوران مرسوماجتماعات انسانی و غیرانسانی تأکید می میانانتزاعی  خطیِ

کنند؛ اما گرچه ممکن است ها هستند که بر هویت یا تمایز فرد یا گروه دلالت میتوتم

ها های باور آنیمیستی، آنها مقوی یا خوراک اندیشه باشد، برخلاف نظامخوردن آن

 .دشونشرکای اجتماعی ما قلمداد نمی

 بخشندروح میجویان جهان خوراکبه ای معانی اخلاقی، عرفانی و اسطوره

ها ساخته شده و (. این جهان از طریق نقل اسطوره1114و همکاران،  5ل)کارمایک

 هاانواع حیوانات همچون انسانشامل هایی[ که معمولاً اسطورهشود؛ ]بازسازی می

ها و گیرد. علاوه بر دنیای حاضر که انسانها انجام میشوند و تغییرشکل بین آنمی
                                                      
1  Jivaro 

1 Descola 

3 Linnaean 

4 Howell 
5 Carmichael  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jivaroan_peoples
http://en.wikipedia.org/wiki/Jivaroan_peoples
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وجود دارد. در بسیاری  یعیموجودات غیرانسانی در آن سکونت دارند، دنیایی ماوراءطب

کنند. طبیعه وساطت میءته و ماوراهای زیسها میان جهانجو، شمناز جوامع خوراک

و آن را شوند میآمیز به جهان دوم وارد خلسه هایتجربهها معمولاً از طریق آن

ها از این کتاب قول( )نقل14ص.  :1113 1ل. مارتین،اکنند )سی. پردازی میمفهوم

 (.51ص.  :1118اند: بارکر، گرفته شدهبر

اکنون علم  آنچهبه  ترندمحور نزدیکومب یهاینیبجهان نیکه اباور دارم من 

که در  داندمی هاکل جنگل یها و حت، قارچاهانی، گجانوران یدرون ی حیاتبارهدر

درختان را  میانکه ارتباط  ومیسلیاز م یادرختان توسط شبکه هایشهیر هاآن

ان ن)مخمر( است که  یهمان عامل ومیسلی. مهستند متصل به هم د،سازیم ریپذامکان

 تمدن. دمسپیدهاز  بشر یابناکند؛ قوت لایموت درست میرا 

 ید روکه هر موجو میسیالیماتر ؛هستم یستیمیآن سمیالی، من خواهان ماترنیبنابرا

 با هم بیداند که در ترکیجان میو ب جانداراز موجودات  یاشبکه جزورا  نیزم

 قیرا از طربیرونش درون و  یگخود زند ینوبهکه به آفرینندیرا م ییهاسازگانبوم

گر ای زنده را با همدیها سیارهسازگانو این بوم کندیم یها غنسازگانبوم ریارتباط با سا

 کنشگری چیه رایهستند، ز کنشگرموجودات  یهمه، سمیالیماتر نی. در اسازندمی

 عمل کند. ییتنهاتواند بهینم

 

 گرایی چندگانهطبیعت
 را به کارتوجه  ینا هاراوااست. د یریگدر حال شکل از پیش سمیالینوع ماتر نیا

 ییگراعتیاو از طب یانگارهو  1ادواردو ویویروس دِ کاستروبه نام  یلیشناس برزانسان

 کند.یجلب م)پرسپکتیویسم(  4منظرگراییو  3چندگانه

                                                      

1 C.L. Martin 

1 Eduardo Viveiros de Castro 

3 Multinaturalism 

4 Perspectivism 
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 رد،کمیکار  لیبرز بومی انیبا شکارچکه دو کاسترو  روسیویادواردو و

 چندگانه ییگراعتیطبآموخت که او ها آن را از در مورد طبیعت یدازپرهینظر

 معنادار از یتنها نسخه سمیمینآ» نوشت:. وی دناممی ییگرامنظرو 

 -مانند نونا ییهابچه ای- خودممانند  یافراد راجع به. من «است سمیالیماتر

 یبومای . اعتقاد نه مقولهدارند« باور»ح اروا یایبه دن که کنمیصحبت نم

منجلاب  درغرق  وقفهیب باور یمقوله 1.«چتولوسینی» ایمقولهنه و است 

لار سکوو  عالمانه صور، ازجمله تیحیمس یِاستعمار کشتار متقابل و منازعات

 ی،عنیگره خورده است.  ی خطاهابنددستهو  اقرارآموزه، حرفه،  بهآن،  یمدن

 یهارویه، یماد یِشناسنشانه راجع به. من ستین معنادارباور کردن 

، نیست 4انهستیهمزدرون فقطکنم که یصحبت م 3سازیهم و 1سازیجهان

ی تکانه معنادارِ یهاسمیالیاست. ماتر معنادار یسمیالیماتر شهیبلکه هم

 وارسکولار  یهاسمیکه مدرن ندهست چیزی تر از آنانهنوآور اریبس 5برگشتی،

                                                      

1 Chthulucene 
1 Worlding 

شناختی است که حدومرزهای میان سوژه و سازی به معنای آمیزش امر مادی و امر نشانهجهان

 کند.زیست را حذف میمحیط

3 Sympoiesis  
ساخته شده که پوئسیس به معنای ساختن چیزی است.  «poiesis»و « sym»این واژه از ترکیب 

یعنی یک -سازی در تضاد با هستی خودکفا و خودآفرین که مستقل از تمام چیزهای دیگر است هم

 به تعامل و همکاری با دیگران نیاز دارد. -به معنای حقیقی کلمه« موناد»

4 Symbiogenetic 
 های پروکاریوتی.یکروارگانیسمهای یوکاریوتی از آمیزش مفرایند تولید سلول

ها، کند، از جمله قرابتی برگشتی به ما برای درک جذب و دفع عاطفی میان اجسام کمک میتکانه 5

های جدیدی را برای زندگی ها که دائمًا راهها در میان ارگانیسمزنیپسها و ها، درآمیزشگسیختگی

 کنند.همراه و در کنار یکدیگر ابداع می
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( 16 نوشتنک. پی) چتولوسیندر  یگمربوط به زند یهاد. داستانارندمی

بت در نسها را آن و هستند هایشناسو معرفت هایشناسیهست قیمستلزم تعل

 .دندهیجلوه م تیاهمآزمایشی و متهورانه، کم ِی بیشترعیطب هایخیتار با

، هاجذب تمامبا  1سیمانیماژنیک، معنادارِ سمیالیماتر سکنی گزیدن دربدون 

و  ؛کرد یباز را 1«هرگز تنها»توان ی، نمی آنهایبستگدلو  عواطف، هادفع

شد. با یباز یاد گرفتنبه  وابسته ها ممکن استجهان سایرجهان و  نیا یایاح

 (66 .ص: 1118، ی)هاراو

 نیچن بسط لزومتوانم بر ی، من فقط مجستار نیمحدود ا یبا توجه به دامنه

 سمیالیماتر یا نیستمحدود  بشر خیاربه ت خیکنم که در آن تار تأکید یسمیالیماتر

ی نیست، بلکه در عوض قسمی از ماتریالیسم که به همهانسان  تیبر عاملمتمرکز 

ل ها قبکه مدت یتیواقعبخشد؛ موجودات در واقعیت پویای همواره متغیری عاملیت می

وجود  همچنان زین تیها پس از انقراض بشروجود داشته است و مدت تیاز ظهور بشر

 واهد داشت.خ

 محوراخلاق بوم
از  ییرها یِستیاومان یبر پروژه یمارکس یهیم، نظراهداد حیطور که قبلًا توضهمان

، نیرامتمرکز است. بناب یکارگر صنعت یطبقه یبه رهبر یستیالیانقلاب سوس قیطر

 ستیالیسوس یهاهیدر نظر یحت ای یمارکس یهیدر نظر یطیمحزیستاخلاق  چیه

ت در اس استدلالی ،کیمتابول گسست یبارهوجود ندارد. بحث مارکس دری شناختبوم

ده وع نیشده است و ا فیتضع یدارهیسرما یخاک که توسط کشاورز یزیمورد حاصلخ

 یخاک را برا یبارور م،سیالیسوسلوای علم خاک تحت  عقلانیِ ستدهد که کاربیرا م

                                                      

1 Symanimagenic 
های ملازم با آنیمیسم مناطق تماس با امر نادیدنی یا با ارواح چیزها که از ایدهمربوط به آفرینش 

 گیرد.سرچشمه می

1 Never Alone 
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 یوهیش مثابهبه یکشاورز ازانتقاد  هگونچیه کند.از آن حفظ می ی مولداستفادهتداوم 

، جانورانو  اهانیگ سازیِیاهل قیاز طربخشی یئیت، شعتیطب استخراج ثروت از

 نویتث، نی. بنابراخوردنمی ی به چشمآلات در کشاورزنیو ماش یاستفاده از علم و فناور

 ند.نمایم یباق محوریو انسان عتیجامعه/طب

شناسان ستیو ز گرایانعتیطب یحتکه  اشاره کنم زینکته ن نیبه ا دیده اجازه

 با محور ماندند.خود انسان اندازچشمدر ی. او. ویلسون ئ و نیمانند دارو یابرجسته

خلاق ا حیات،از  شناختیبومو گسترش درک  یرانسانیغ ی جانورانبارهدانش در انباشت

 (.11 نوشتپی نک.) رشد و تکامل یافته استمحور بوم

 برای تمام یاخلاق یملاحظه ی استدلال به نفعبرا نیدارو یهی( از نظر1111) ریچلز

ادعا که  نیبا ا ،نیآورد که قبل از دارویم خاطراو به  استفاده کرده است. جانوران

جود ویگانه م انسان»که  انگاره نیبا ا ای «شده است وند آفریدهخدا صورت بهانسان »

. شدی( دفاع معتیطب باقیانسان بر  یبرتر ای) «انسان کرامت» یاز آموزه ،«است عقلانی

 نیا یهردواعتبار کردن زحمت بی ،نیدارو ی فرگشتیهبا توجه به نظر ریچلز

 عنوانبهرا  «یاخلاق ییفردگرا»مفهوم  وی سازد.بر خود هموار میها را استدلال

 د.دهیم شنهادیپ «کرامت انسان» یآموزه نِیگزیجا

ه نی خود او دارد، خصوصیات ویژهبه  یبستگ ،فرد کی با رفتار ینحوه

موجودات انسانی ... « گروه»حتی  -ممتازی است یا نه  گروه ایعضاز ا کهنیا

معنا، ارزش خود را از دست  کیبشر، به  یبدان معناست که زندگ این امر

. ابدییم شیافزا یانسانریغ حیات به ارزش اعطاشده کهیدرحالخواهد داد؛ 

 (5: ص. 1111لز، ریچ)

ت خلقی از ستیغ قلهها انسان عزل فرایندبشر،  حیات «کاهش ارزش» از ریچلز مراد

تراز مراتبی، همهای ارزشِ سلسلهدرک کرد که نظام معنااین به  دیبااین عبارت را است. 

ن کاست» معنایبه  چنداننه ی کهجنوب یقایدر آفر دیسقوط آپارتاشوند؛ همانند می

ها آن« نژاد»مگان فارغ از ه یبلکه برابر ی،جنوب یقایآفر دپوستانیسفندگی ز« ارزش

 یعنابه م زیرا ن یجنوب یقایآفر دپوستانیسف یزندگ ،دیآپارتا شدنکن شهیر بود.
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 به معنای زدودن محوریغلبه بر انسان، بیترتنیا! بهحقیقی کلمه تعالی بخشید

 .خواهد بود عتیمتمدن از طب تیبشر یِگانگیب

 هاتشرفیو پ نیدارو تعالیم تحت تأثیرمعاصر  یفلسف رهاوردهای گریدی در زمره

که است ( 1115) 1نگریس تریپی نوشته 1واناتیح سازیآزادکتاب  ،یشناسستیز در

 کردیرو اخذبا  نگری. سآیدبه شمار می واناتیحقوق ح اتیدر ادب یعطف ینقطه

وجودات م یبرا معینیحقوق به نفع گرفته شده است، بر لیمو  بنتامکه از  باورانهدهیفا

تعریف لذت  ایدرد  یتجربهظرفیت  بر اساس کند کهیاستدلال م دارای احساس

 یگرایانهوظیفه کردیرو( 1163) 4واناتیحقوق ح دفاع از تابک در 3گانی. تام رشودمی

 .لگری اطور که ، همانحالنیکند. باایاتخاذ م واناتیحقوق ح دفاع از یرا برا یکانت

 8،واناتیاستثمار حو جستارهایی در باب لغ: اشخاصمثابه به واناتیح) 5فرانسیون

رب غ یفلسفه محورِانسان ینیببر جهان گانیو نه ر نگرینه س ،دهدی( نشان م1116

 نیادینبکند که حقوق یاند. او استدلال مغلبه نکرده حیوانات یِاخلاق منزلتدر رابطه با 

س سپ ونیکند. فرانسیم یها را نفآن وارگیکه کالا هستندافراد  یبر آزادمبتنی بشر 

 یرابما کند و یم یها را نفآن یآزاد ی،رانسانیغ واناتیح شدگیکه کالا شودمدعی می

 .میرا لغو کن واناتیح وارگیکالا دی، باواناتیح ینهیجامعه از استثمار نهاد خلاصی

حقوقی داشته  باید درختان ایآ» در(، استاد حقوق، 1111) 1استون ی.د ستوفریکر

 جایگاهاز  نیبا استناد به دارو 6،«یعیطب موجودات یبرا یحقوق قانون در جهت ؟باشند

 کرد. دفاع یعیطب موجودات یبرا قانونی

                                                      

1 Animal Liberation 

1 Peter Singer 
3 Tom Regean 

4 The Case for Animal Rights 

5 Gary L. Francione 

8 Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation 

1 Christopher D. Stone 

6 Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural 
Objects 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://en.wikipedia.org/wiki/Deontological_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Deontological_ethics
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 ،انسان یرشد اخلاق خیکند که تاریم اشاره 1انسان تباردر  نیدارو

 ،در ابتدا او بوده است.« یاجتماع زیغراو  هالیهمد»های ابژه مستمرِ گسترش

توجه محدود اطرافش  اریبسی کسان در حلقهو  خودشهر فرد فقط به 

« خود همنوعان تمام سعادتتنها رفاه بلکه نه» شتریو ب شتریب وی بعداً ؛داشت

 کهنیاتا  ندتر شدتر و گستردهمیاو ملا یهالیهمد»سپس  را در نظر گرفت؛

جامعه  یدهیفایب یاعضا ناقصان و سایر کودنان، به ،هانژاد تماماز  یبه افراد

 (1111)استون،  «...ندافتی بسط ترسطح پایین واناتیحو سرانجام به 

 وزانیاسپهای اساس گفتهبر  ی،نروژ لسوفی(، ف51-111صص : 1116) 1سائن یآرن

از آن چیزی دفاع کرد که به  که باور داشت خداوند و طبیعت همسان هستند،

او  .درکیم محور به جهان اتخاذشد و رویکردی بومنگر معروف میژرف شناسیبوم

 اکانین آنیمیستیِ ینیببه جهان کی، نزدنامید 3حکمتبوم را شخود یفلسفه

زنده، اعم از  اتموجود متماکند که ی( او استدلال م11 نوشتپی نک.) .ما جویخوراک

 ص.ص: 1161س، ائ)ن ندبرخوردار ییو شکوفا زیستن یبرا برابرآن، از حق  ریغ ایانسان 

، سائن ی. به گفتهستیاز آن ن هاک انسانادرا ینحوهکه مشروط به  ی(، حق184-85

 قتعم( خاص خود را دارد که بر اساس تجربه و عتیطب ی)فلسفه حکمتبوم شخصهر 

ه ب یاخلاق کردیرو نینمونه از چن کیتنها  نشان دادن یبرا محور شود.بوم تواندیم

 یامادهپلتفرم هشت یک ، است لسوفیفخود نیز  که 4و جورج سشنز وی، عتیطب

است،  یاارهیس یهابحران در پی حلکه  نگرشناسی ژرفمبوجنبش  یبرارا ( 1164)

 :هستند ذیلبه شرح  این هشت مادهکردند.  شنهادیپ

                                                      

1 Descent of Man 

1 Arne Naess 

3 Ecosophy 

4 George Sessions 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://www.ecospherics.net/pages/DrengEcophil.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2009/07/eight-points-of-deep-ecology.html


 محور؟چرا سوسیالیسم بوم 52 

 رزش ا نفسهفی ،نیزم یروبر  یانسانریو غ یانسان حیات ییِو شکوفا بهروزی

ها مستقل از ارزش نی(. اباطنی ارج، باطنی، ارزش فطری: ارزش ها)مترادف دارد

 .هستند یاهداف انسان یبرا یانسانریغ سودمندیِ جهان

 ارزش همچنینند و نکیها کمک مارزش نیبه تحقق ا حیات صورو تنوع  غنا 

 هستند. نفسهفی

 یازهایبرآوردن ن یغنا و تنوع را کاهش دهند مگر برا نیحق ندارند ا هانانسا 

 .یاتیح

 ارسازگ هاانسان تیجمع توجهکاهش قابل و فرهنگ بشر با حیات ییشکوفا 

 دارد. ترکوچک یانسان تیبه جمع ازین یانسانریغ حیات ییاست. شکوفا

 سرعتبه اوضاعاست و  ازحدشیب ی،انسانریغ جهان با هاانسان یفعل تداخل 

 .رودرو به وخامت می

 یتصاداق یها بر ساختارهااستیس نیکنند. ا رییتغ دیها بااستیس نیبنابرا ،

 قاًیمع از این تغییرات، حاصل تید. وضعنگذاریم ریتأث یاساس کِیدئولوژیو ا فناورانه

 حال خواهد بود.وضع  ازمتفاوت 

 زیدنمأوا گ) یزندگ تیفیاز ک یقدردانعبارتست از عمدتًا  کیدئولوژیا رییتغ 

. یزندگسطح روزافزون افزایش  در عوضِ پایبندی به( باطنیبا ارزش  هاییموقعیتدر 

وجود خواهد بودن  باعظمتو  بودن بزرگدازه از نظر ان میاناز تفاوت  ژرفی یآگاه

 داشت.

 میقرمستیغ ای میطور مستقکنند، بهیم تبعیتکه از نکات فوق  یکسان 

 کنند. تلاش ضروری راتییتغکه برای انجام اند موظف

 ایکرده  یرا طراح شانفرم خودتا پلت کنندمیدعوت  گرانیو سشنز از د نائس

 نیها امدنظر آنی نکتهکنند.  بیتصو دلخواه خود ظرندیتجد ها را با هرفرم آنپلت

ه باشند و وجود وجود داشتند توانیبه جهان م فراوانی محوربوم یهادگاهیاست که د

 کمک کنند. عتیبساله با ط 11.111گسست  ترمیمتوانند به یم گیو هم دارند؛
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 خیتار در ریاخ اتتحولاز  میتوانیآنچه م بستررا در  نگرشناسی ژرفبوم تعالیم من

، قرار میاموزیدر جهان ب خود جایگاه یبارهدر 1«انداز وسیعتاریخ از چشم»به موسوم 

، شتریاطلاعات ب یرا؛ ب1111 4اسپایر،، 1111 3براون، 1114،1کریستین، دهم )می

انداز از چشم خی(. هدف تار5انداز وسیعاز چشم خیتار یالمللنیانجمن ب تیساوب نک.

 دیوید اهنقاط قوت دیدگاز  یکی. است کائنات خیتار بستربشر در  خیتار وسیع، قرار دادن

 .بشر است یکنون یتا جامعه مهبانگاز  ی فزایندهدگیچیپ درک بهترِ ،نیستیکر

ف بافتن علاشاره کنم.  کایآمر انیبوم یگراعتیبه اخلاق طب دی، اجازه دهتیدرنها
 کند.عرضه میاز آن  انگیزی راحیرت نمایش ،مرریوال ک نیراب اثر( 1113) شیرین

به  کایآمر انیبوم دگاهیدهد که چگونه دیبه ما نشان م ،شناس استاهیکه گ مرریک

مدن ت و مکانیکی علمیِ گرالیتقل دگاهیرتر از دب ،عتیطب یهیقما با ب یخودمان و رابطه

 نیا ،آموزدیکه خواننده م بسیاری است. ازجمله موارد محورانسان یصنعت یدارهیسرما

شتباه ا بخشی دارد،یئیتشحکایت از  لفظی که ها،غیرانسان دنِینام «آن»است که چرا 

 آغاز 8هودینوشونی یشکرگزار یخطابهکه اگر هرروز را با  کندپیشنهاد میاست. او 

 فرهنگِ به نفعبهتر خواهد بود. او  بسیار یعیجهان طب یهیما با بق ی، رابطهمیکن

 الاقتصاد بازار استدل برای نیگزیجا مثابهبه هیو اقتصاد هد قدرشناسیو  دوسویگی

 .کندیم

 یدیکل یامدهایپ
 محوربوم سمیالیو سوس یمارکس یهینظر میان یهااز تفاوت ی رااخلاصه 1جدول 

 دهد.یارائه م یدیمسائل کل یبرخ باب در

                                                      

1 Big History 
1 Christian  

3 Brown  

4 Spier  

5  International Big History Association 

8 Haudenosaunee Thanksgiving Address 

http://forhumanliberation.blogspot.com/2013/02/1004-big-history-history-of-our-world.html
http://nmai.si.edu/environment/pdf/01_02_Thanksgiving_Address.pdf
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 یستیالیسوس یهینظر یِ دیکل در مورد جوانب یانتقادی ، بحثپیشین جستارهای در

د در گذار از تمدن تواننیکه م یکنشگران اجتماع نی( و همچن1111، یری)ن

از  یو برخ ندهیآ محوربوم ستیالیسوس تیمحور به بشرانسان یصنعت یدارهیسرما

 ی،ری؛ ن1116اکتبر  ی،ریام. )نکرده نقش داشته باشند، عرضهآن  یدیکل یهایژگیو

 یهیمراحل اول یاقدام برا یِشنهادیپ یبرنامهرئوس یک  نی(. همچن1111مارس 

تحت عنوان  ی، بخش1116، اکتبر یریمتحده )نالاتیدر ا محوربوم سمیالیسوس

و  یاستراتژ راجع به یبحث نی( و همچن1111 ی،ری؛ ن«محوربوم سمیالیسوس»

 نیا یخاتمه(. در 1111اکتبر  ی،ری؛ ن1111 هیژوئ ی،ری)نام را ترسیم کردهها کیتاکت

ات یکه آن را از نظرم پردازمی محوربوم سمیالیسوس یِدیکل پیامدچهار به ، من جستار

 تمام دنی، برچخیتار یهید: نظرسازنیم زیمتما شناختیسوسیالیسم بوم و سمیالیسوس

به  ازیو ن ی،و اقتصاد یاجتماع حیات یسازداوطلبانه و ساده یروابط قدرت، سادگ

 عشق ورزیدن.بودن و  فرهنگِ
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 ی مارکسیور و نظریهمحی سوسیالیسم بومسهیمقا 1جدول 

 محورسوسیالیسم بوم ی مارکسینظریه 

ی انسانی، یا انسانیت جامعه» های فلسفیبنیان

 «اجتماعی

]عامدانه به معنای طرد جهان 

 طبیعی[

 شناختیِ آنیمیستیماتریالیسم بوم

 بر اساس جهان طبیعی[ حاً یصر]

مجموع روابط اجتماعی که  ماهیت بشر

کل سلط شی تولید متوسط شیوه

 گیرند.می

 یاجتماع-شناختیبوممجموع روابط 

 هارچ یایمتقابل پو یرابطه توسطکه 

روند  (1: )گیرندمیشکل  روند

 هک دهدیم صیکه تشخ یکیزیژئوف

است و ما  اتیح-ناده از مبرآ حیات

هستیم  ای ریشه دوانده در خاکگونه

ی رژانکشیم، نفس می ژنیبا اکسکه 

 زیستطیحبه م یم وکنمی مصرف

و  ، خاکاتمسفر ژهیوبه- خود یکیزیف

 حیاتکه با ایم وابسته -دما یبازه

روند ( 1). باقی بماندسازگار  انسانی

  ریما با سا استمرارکه  یخیفراتار

تجلیل داده و  صیتشخرا  واناتیح

ما،  یگونه یِخی( روند تار3، )کندمی

به  حداقلکه  هوموساپینس

( 4گردد، )یبرمپیش  سال 311.111

 دیتول یوهیش راتیتأث مختص بهروند 

 مارکس(. یهیمانند نظره)

ی تاریخی بازه

 موردنظر

طور که در تاریخ مکتوب آن

شناخته  1641ی اواسط دهه

شده بود و سپس بسط پیدا کرد 

یافته توسط های پوششتا دوره

 .ردیبربگشناسی اولیه را در انسان

یش میلیارد سال از زمان پیدا 3.1

 5/1که بیش از  جنس انسانحیات، 

میلیون سال قبل پدیدار شد و ظهور 

 311.111در حدود  هوموساپینس

 سال پیش.

ی ی بیگانگی کار در جامعهنظریه ی بیگانگینظریه

 داریسرمایه

ی بیگانگی از طبیعت که در نظریه

مند و زراعت ریشه سازی نظاماهلی
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 خیتار یهینظر
و  یاجتماعشناختی بوم یروهاین ییایبر پو محوربوم سمیالیسوس خِیتار یهینظر

سال قبل  ونیلیم 5/1به  جنس انسان که خیکل تار یبرا دیو تول شتیروابط مع
ا ر یاجتماعحیات  یِعیطب بسترمارکس و انگلس  وقتی. متمرکز خواهد شدگردد، برمی

 دیو روابط تول روهایکنار گذاشتند، توجه را بر ن ی خودخیتار سمیالیدر ساخت ماتر

شود نیز دیده می یاسیمارکس از اقتصاد س نقد موضوع در نیای دنبالهمتمرکز کردند. 

سال پیش  11.111دارد که در حدود 

مند غاز شد و به مازاد اقتصادی نظامآ

و تفکیک و بیگانگی اجتماعی 

 انجامید.

عاملیت تاریخی و 

 کانون تمرکز نظریه

نبرد طبقات اجتماعی در سراسر 

 تاریخ مکتوب

شناختیِ طبیعت جاندار اندرکنش بوم

؛ در حیات پیدایشاز زمان  جانو بی

 یطبقات اجتماع نبرد، یجوامع طبقات

درون  یطبقاتریرزات غمباهمچنین و 

 یتمدن، ازجمله مبارزه برا بیرونو 

و موجودات  نیزم مامحقوق 

 .یانسانریغ

مقولات تحلیلی 

 اصلی

نیروهای تولید، روابط تولید، 

 روبنا و زیربنا، دیالکتیک

 دیتولاجتماعِی -شناختیی بومروهاین

-بوم، روابط تخریب یروهایو ن

اندرکنش  و دیتول یِاجتماع

 روبنا زیربنا و دیالکتیکی

فرایند  مثابهبهسوسیالیسم  بخشی رهاییوعده

انحلال بیگانگی )که برحسب 

ی بیگانگی کار ادراک نظریه

 شود(می

بیگانگی ناشی از  هرگونهانحلال 

بیگانگی از طبیعت که به تمام اشکال 

 بیگانگی منجر شده است

 محوربوم محورانسان بینیجهان

اخلاق 

 محیطیزیست

 احترام عمیق به طبیعت ردندا
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 یهیرکارگر )نظ یاستثمار طبقه ییهتا نظر داردتمرکز  یدارهیسرما دیتول یوهیکه بر ش

 ادراک گونهاینکه  یدارهیحرکت اقتصاد سرما نیقواناز و  روراندرا بپ( یارزش اضاف

و  کنونی 11-کووید یریگهمه، ماهکرد بحث لاً طور که قب. همانپرده بردارد شده است،

 گیردقرار می بحران یِمارکس ییهنظرچارچوب خارج از  ،آن بر اقتصاد جهان ریتأث

 (.1111، مارس یری)ن

ستر، فا متعاقبو بحث  کیمتابول گسست یبارهرکس دربحث ما از ریاخ استقبال

 از مشکلات یمتعدد لیبه دلاشناختی، ( راجع به گسست بوم1111) 1ورکیو  1کلارک

اول،  د.وشنمی خلاص یدارهیسرما یِمارکس یهیو نظر یخیتار سمیالیماتر باطن در

ست که در آن ا یدارهیسرما ینقد کشاورز ،«کیمتابول گسست» یبارهبحث مارکس در

 "احیای" مارکس استدلال کرد که»شود. یم فیتضع یخاک به نفع سودآور باروری

، ندهیآ یهانسلبرای  یطیمحزیست یداریپااطمینان از  منظورخاک به سمیمتابول

 نقد ،(. فاستر و همکارانش48 .ص: 1111، ورکی. )فاستر، کلارک و «ضروری است

گسست »ها را امروز گسترش داده و آن شناختیبوم یهابحران یمارکس را به کل حوزه

 «شناختیبومگسست »و  «کیگسست متابول»واضح است که پراند. دهینام «شناختیبوم

 شناختیبومبحران  ای شناختیبومشناسان آن را اختلال که بوم هستند یزیهمان چ

 ،میدانیم پیشنچه از را به آ شناختیبوم هیچ بصیرت دیجد هایواژه، نینامند. بنابرایم

 کند.یاضافه نم

 رایز ،است محورو انسان انهیابزارگرا «کیگسست متابول»از مارکس  نقد، دوم

ن انسا مصرف یبرا ی،کشاورز بازدهی بیشتر یخاک سالم برا به نسبت آن یدغدغه

 تر، فاسنی. بنابرایستیاومان نظرمبه خاک سالم وجود ندارد مگر از  یاعلاقه چیاست. ه

ست: ا یگسست اجتماع محصول اساساً  شناختیبومگسست »: سندینویو همکارانش م

 یرابرطبقه، ناب ی مبتنی برعبارتست از جامعه محرکه یرویانسان بر انسان. ن یسلطه

 (.41 .ص :. )همان«انیپایب اکتسابو 

                                                      

1 Clark 

1 York 
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ست که ا نیا «شناختیبومگسست »و « کیگسست متابول»با  ی ملازمقضیه، سوم

همین  یتسیالیاست. اما جنبش سوس شناختیبوممسئول مشکلات  یدارهیاشت سرماانب

 مثال،رای است. )ب کردهاعلام از پیش  «کیگسست متابول»به  ارجاعی هیچبدون  را

یک  گریها )مندل بار دستیاز مارکس ی( درواقع، برخ116 .ص: 1111 1مندل،نک. 

یرانی نیز و فرایندزمان هم دیتول فرایند گونهکه چاند نوشته بارهنیاست( قبلًا درا نمونه

 (1116 لی، آوریرین نک.) هست.

 «تیشناخبومگسست » ای «کیگسست متابول» راجع به های کنونیچهارم، در بحث

ل از آن، قب یستیمارکس یهاشناختی و در نوشتهبوم های سوسیالیستیهنظر ریسا ای

صاً و مشخ یعلم و فناور قیاز طر عتیطب رب و کنترل سلطه یانتقاد از ایده گونهچیه

انجمن  مدنظر مارکس بر اساس دیتول یهویدر ش کهیوجود ندارد. درحال یدر کشاورز

ظر شوند، به نیم گانهیبغیر یعنیبدون واسطه  یاجتماع ابط، روتولیدکنندگانآزاد 

 یبرا یعلمبه دانش  رایصدق کند، ز عتیبا طب اتتعامل یبارهامر در همینکه  رسدینم

شود. یم توسل جستهانسان  در جهت منافع عتیطب تیریو مد یسازعقلانی

 یرم و فناوعل کهنیابا توجه به ، ماندمی عتیاز طب گانهیب تیتنها بشر، نهبیترتنیابه

 دکنندگانیاز تول یاکه هر جامعه محل تردید استدارند،  ی شدنبه تخصص گرایش

ارکت مش یبرارا لازم  یمسلح شدن به دانش علم امکانود خ یاعضا به تمامبتواند  متحد

که  خواهد بود ازی. نبدهد عتیطب یهیبا بق هاییاندرکنش نیچن تیریدر مد میمستق

 گرانیحالت به د نیدر بهتر ای ،رندیبگ میها تصمتکنولوژیستاز دانشمندان و  یگروه

بر تنها نه عتیطب تیریکمک کنند. مد عتیطب تیریمد چگونگی برای یریگمیدر تصم

 بلکه ت،اس عتیاز طب ییزدایگانگیب آرمانکه برخلاف  بخشی به آن دلالت داردشیئیت

 .طبقه قرار داردی بیدر تضاد با آرمان جامعهاست که  انیبه نخبگ ازین متضمن

مدن ت دمسپیدهاز  «شناختیبوم یهاگسست»و  «کیمتابول یهاگسست»، سرانجام

ته، . البسقوط کردخاک  نمکین شدنِ خاطرتمدن، به  نخستینسومر،  د.انما بوده همراه

 هدفبه یاجتماع هایفرماسیوناز آن جهت که  ،دارد تیاهم یجوامع طبقات ییایپو

 عتیباز ط یگانگی. اما باندمردم کارگر بودهاستثمار  قیاز طر عتیثروت از طباستخراج 

                                                      

1 Mandel 
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، توسط آن شکل گرفتو ل داد شک شیسال پ 11.111از را  یکه انقلاب کشاورز

 دیبا ،یاجتماع یگانگیب اضمحلال یاست. برا یاجتماع یگانگیب یِ اصل علت همچنان

از بین را ، عتیطب تیریمد یعنیو کنترل،  سلطه یدهیا رونیازاو  عتیاز طب یگانگیب

 .ببریم

 ت،مند اسارزش خودیخودبه تیبشر یبرا یمنفعت چیبدون ه عتیکه طب دهیا نیا

 انیاستثنا در م کیرزا لوکزامبورگ، که  دیدارد. بگذارقرار بحث  نیا محور در

. او دهدب حیکرد، توض محوریگسست از انسانشروع به برجسته که  یهاستیمارکس

 ،فرستاد تشبکنیل یدوستش سوف برای 1111مه  1در  برسلاوکه از زندان  یادر نامه

کنم یم راحتی احساس شتریب جا خیلینیا مانندباغچه ای تکهدر  یمن حت»: نوشته بود

 یکیتا در پیچد، ی زنبورها در علف میکه همهمهها هنگامیباز هم بیشتر در دشتو 
 (از من دی)تأک «.حزب ما یهااز کنگره

در حزب  رزمانشهمکند که یم یدر همان نامه ابراز نگران لوکزامبورگ

. او نباشند یعیجهان طب برایاو احساسات قادر به درک  ،آلمان دموکراتالیسوس

 های سودمند برای انساننویسد نه ابژهنفسه میفیعنوان هدف به وحشاتیح یبارهدر

وان در خهپرندگان آواز مشابه با بداقبالی را یشمال یکایآمر یبوم جمعیت بداقبالیو 

 :دیوجه کنت تهیو مدرن ی، کشاورزیکند. به انتقاد او از علم، فناوریم فیآلمان توص

خوان هشدن پرندگان آواز دیناپد لیدلا یدرباره در حال مطالعه روزید

ها را از ، آنیباغداری و کشاورزی، علم یداردر آلمان بودم. گسترش جنگل

مدرن،  یهاشبا روما  اند.شان محروم کردهییو منابع غذا سازیلانه مکان

ها و بوته نخورده،اراضی کمابیش دست، یدرختان توخال شتریبهرچه 

از  یدرباره چندان. من آمدمیدرد  بهقلبم  بریم.های خزان را از بین میبرگ

 ینابود یقدر از ایدهبلکه آنکردم، یها فکر نملذت انسان رفتندست 

که اشک  شدم برآشفتهدفاع یموجودات کوچک ب نیا یانهیمخفه و سنگدلان
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 1بریپروفسور س م وخواند خیکه در زور افتادم یکتاب ادیدر چشمانم حلقه زد. 

 .کندرا توصیف می یشمال یکایدر آمرکتاب انقراض سرخپوستان در آن 

 هایگاهان متمدن از شکارمتوسط مرد جیتدرها بهدرست مانند پرندگان، آن

 (ناند. )هماخود رانده شده

 ند:کهمانندانگاری می وحشاتیحاو در ادامه نه با همنوعان خود بلکه با 

، مستیاصلاً انسان ن رسد که درواقعیم مبه نظر ی اوقات، گاهحالنیباا

انند مباغچه ای تکهدر  یمن حت .در قامت انسان چارپایی ایبلکه مانند پرنده 

ها باز هم بیشتر در دشتکنم و یم راحتی احساس شتریب جا خیلینیا

 یهااز کنگره یکیتا در پیچد، ی زنبورها در علفزار میکه همهمههنگامی

به  انتیخ انگفوراً به من  رای، زمیرا به شما بگو نیتوانم ایما. حزب م

 پست خود، در سر دوارمیکه من واقعاً ام دیدانید! شما مزنینمی سمیالیسوس

 )همان( .رمیدر زندان بم ای یابانیخ یمبارزه

و  ستیالیدوستان سوس ی از جانبواکنش منفبا همان قرن بعد، من  کی

 یقتو ،لوکزامبورگ از آن وحشت داشت ام کهمواجه شدهخود  شناختیبوم ستیالیسوس

 مخالفتدر  محوریبوم ام و ازسخن گفته عتیطبمام و  یانسانریغ یهادر دفاع از گونه

 ام.دفاع کرده محوریو انسان هاانسان یمظاهر برتر با

. است نیزم مامو  عتیبه طب دوشرطیقیبر عشق ب یمبتن محوربوم سمیالیسوس

 کهنیاست، نه ا عتیطب ییهمحترمانه با بق یواسطه و رابطهبیمحبت  خواهانامر  نیا

 محوربوم سمیلای، سوسنی. بنابراتعیین شود یعلم و فناور تحت تأثیر عقلانیبا محاسبات 

 یدارهیتمدن سرما زهدانکند که از یم دفاع یو اجتماع یفرهنگانقلاب  ترکیباز 

 همدلیو  عتیطب یهیبا بق یگانگید تا در جهت آییم بیرون محورانسان یتصنع

 فراتر رود.از آن  یاجتماع

                                                      
1 Sieber  
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 قدرت روابط تمام دنیبرچ

 :استدلال کرد که زمانی، تسیالیطلب و سوسصلحکارگری رهبر  1،موست ای. جی.

مربوط به روابط  استیس تمام. «راه استخود صلح وجود ندارد، صلح  به یراه چیه»

و  هاستیالی. سوسمیکنیم یاز روابط قدرت زندگ پهناوری یقدرت است. ما در شبکه

 به صورت کهیقدرت را هنگام اغلب روابط شناختیبوم ستیالیسوس یهاجنبش

 سمیالیامپرو  ، استعماریگراهراسجنس، همیتیجنستبعیض ، یپرست، نژادگراییطبقه

 .کنند، محکوم میهستند

 یادیتا حد ز شناختیبوم یستیالیسوسو  یستیالیسوس یها، جنبشحالنیباا

 کند. باید کفایتمثال  کیفقط اند. بسته عتیانسان بر طب یسلطه چشمانشان را به

دسترس است، قابلآن  یکه آمارها 1111تنها در سال  یالمللنیصنعت گوشت ب

سلاخی را  کخو 1،363،111،111 و اردک 1،111،111،111مرغ،  56،111،111،111

 هرکدام ،اندشده ماکیان سلاخیگوشت و  یبازارها یمزرعه که برا واناتیح سایر. کرد

غاز و مرغ  841،111،111بوقلمون،  854،111،111اند: بودهن ویلیمصدها  بالغ بر

 ادیگاو )بن 118،111،111بز و  431،111،111گوسفند،  511،111،111دار، شاخ

 ییایدر خوراکتن  ونیلیم 158از  شی، بسال(. در همان 15 .ص :1114 1بل، شینریها

 4،«تولید آبزیان جهان» 3،فائو) .( در سراسر جهان مصرف شدانیو پرورش آبز صید)

د که در نوجود دارنیز  «بیوغربیعج هایغذا»( 1114ژوئن  1 ی دردسترس

 یگربه، سگ آبی، خرس، لویگوشت تمساح، آلپاکا، آرماد از اندعبارت متحدهالاتیا

ودو، ، کگوانای، کبوتر، قورباغه، اخروسجوجه، وتی، شتر، کالیدومن، کروکی، ککوتاهدم

پشت، گوزن و ، لاکنی، سمور، شترمرغ، بلدرچاپوسوم، موسکرات، مونی، لاما، مریش

 ری(. سابیوغربیعج یغذاها یِپست سفارش یبرا بازارنک. این  مثال،عنوانخر )بهگور

، کره و نیرا دارند. در چ شانخود به گوشت مخصوصانتخاب ها کشورها و فرهنگ

                                                      
1  A.J. Muste 

1 Heinrich Böll Foundation 

3 FAO (Food and Agriculture Organization) 

4 World Fisheries Production 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/4729823454442498602/736062832526709510
http://www.exoticmeatmarkets.com/
http://www.exoticmeatmarkets.com/
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 غذا ارزش زیادی عنوانبهبرای نهنگ  هایشوند. ژاپنیگربه و سگ خورده م ،نیپیلیف

ثل جنگلی محیوان گوشت افریقا، در خورند. یها گوشت اسب می. فرانسوقائل هستند

 است. بسیار محبوبمیمون 

 شرب ییرها گونههیچ ،واناتیح یکند: بدون آزادسازیاعلام م محوربوم سمیالیسوس

 یانیاپهیچ  یاجتماع یگانگیببر ، عتیاز طب یگانگیبدون حذف ب وجود نخواهد داشت!

 1والیزه رکلکه  یستیبا سنت آنارش محوربوم سمیالی، سوسجهت نیا از. بودنخواهد 

کلارک  ی.طور که جان پ. همانکندی پیدا میکاشترنقاط ااست،  سردمدار آن( 1113)

 :دیگویم

لغو آن  یسلطه و مبارزه برا یهانظام تمامنقد  عبارتست از آنارشی

 یِ واقع بدیلکه  ری از سلطهعال اجتماع آزاد و اعمابا  یها، در هماهنگنظام

 یبشر است که خارج از حدومرزها سپهر حیاتکل  یها است. آنارشنظام نیا

، یدارهیسرما، ییگرای، ملییگرادولت- اشکال آن یسلطه در همه ای آرخه

 ،فناورانه یسلطه، گرایانجنستبعیض علیه هم، ی، ستم نژادیسالارپدر

 (1114 1)سانتورو،پیوندد یبه وقوع م -رهیو غ عتیبر طب سلطه

بود. او در  شگامیپ عتیطب یهیبا بق تیبشر یرابطه راجع به یدر تفکر انتقاد رکلو

برای ، 5، فصل 1113) 3«مدرن یدر جامعه عتیطب بهاحساس »خود با عنوان  جستار

 عتیو طب بشریت ی میانمنتشر شد( به رابطه جستارعنوان به 1688بار در سال  نیاول

 پرداخت. عتیطب یهیجامعه و بق هماهنگ میان یبه تعادل رسیدن دفهبه

 از شر دیآموزد، ما بایبه ما م یمارکس یستیالیسوس یهیطور که نظرهمان البته

که ر آنمگ فتدیتواند بیاتفاق نم نی. اما اخلاص شویم زیمردم ن میانتمام روابط قدرت 

 .میاربگذنیز  عتیطب زدایی ازبیگانگی راهقدم در 

                                                      
1 Élisée Reclus 

1 Santoro 

3 The feeling for Nature in modern society 
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 ساده یزندگ کی یبرا
ر به ه»: کندمجسم میرا  با وفور نعمات یاجامعه ،سمیالیسوس یِ مارکس ییهنظر

انسان با وقت  رشد، حالنیدرع «.ی توانشاندازهبهی نیازش، از هر کس اندازهبهکس 

 اًدیدشای جامعه جهیو درنت شرفتهیپ اریبس کارمیبر اساس تقس هاینآزاد همراه است. ا

 ناورانهف ازلحاظ دهیچیپ ایدر جامعه یاجتماعزدایی بیگانگی. اما اندقرار گرفته فناورانه

تًا عمد یعلم و فناور ،میدانیطور که م، هماننخسترسد. یبه نظر م دیبع لیبه دو دل

 عتیاز طب زداییبیگانگی آرماند که با نشویاستفاده م عتیطببر و کنترل  سلطه یبرا

رهانیده  یاجتماعبیگانگی تواند از ینم پیچیده یبا فناور ای، جامعهاًیت. ثاندر تضاد اس

 .بود وابسته خواهد فناوریبه نخبگان علم و  لااقل رایز ،شود

لطه و س یجیبا کاهش تدر یمتفاوت کردیرومحور نگاه مساعد به بوم سمیالیسوس

، حالنیرعد دارد. عتیطب از ییزدایگانگیب ندیاز فرا یعنوان بخشبه عتیکنترل بر طب

 نیتأم یبرا محیطیزیست ریتأثاندک  با دیتول ای شتیدر اقتصاد مع غیربیگانهکار 

 عتیباز ط ییزدایگانگیب یبرا لازمانسان را روشنگر و  بهروزیو  رشد یِاساس ضروریات

 یجامعه کیتا  یابدکاهش میزمان به حداقل  طیدر  یبه علم و فناور ازیداند. نیم

 کند. تضمینو کوچک را  تواناسالم،  ینسانا

 جنبشاما مطرح بوده است،  یمدت طولان یداوطلبانه برا یسادگ یدهیا اگرچه

 کند:یاعلام م ،از جنبش سبز یاشاخه 1رشد، مهار

به  ترشیب دی. بامیو مصرف کن دیتول کمتر نیمتفاوت و همچن دیما با

رود. آب می کیک کهیدرحال، میکن عیتوز ترمنصفانهو  میاشتراک بگذار

 یهاطیبخش در جوامع و محلذت یکه از زندگ هاییشیوهکار به  نیانجام ا

وتی متفاکه انواع  است ییدهاها و نهاارزش مستلزم، کنند یبانیمقاوم پشت

                                                      

1 Degrowth 
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 .ص: 1111و همکاران،  1کالیس. )آورندبه وجود میرا  از اشخاص و روابط

5) 

 یمشابه کردی، رویجهان ناموزون یوجه به توسعهت در حین محوربوم سمیالیسوس

کمتر  یروزانه از مردم جهان با درآمددرصد  56حدود  ،یبانک جهاندارد. طبق گزارش 

است  واضحکنند. یم یدگزن روزانهدلار  11ها با کمتر از از آندرصد  83دلار و  31از 

شود. یمرفه استفاده م تیمنابع جهان در شمال جهان توسط جمع بخش اعظمکه 

بر لزوم انتقال ثروت و دانش از شمال جهان به جنوب  محوربوم سمیالیسوس ،نیبنابرا

 یِادبه رشد اقتص گانهم یاساس یازهاین تأمین ی اطمینان ازکند که برایم دیجهان تأک

 دارد. ازین شناختیبوم اظازلحمناسب 

ما در روابط  یاخلاق نمایعنوان قطببه شناسیو قدر قناعت حکمت یبارهدر

آموخت.  یبوم یهاتوان از فرهنگیم بسیاری یزهای، چیشناختبوم یستیالیسوس

 (.«شناسیقدر اب عتیب»، فصل 1113، مرری)ک

 مشغولتر که چککوبسیار  یبا جوامع انسان دیبا همچنین یاجتماع یسادگ اما

 شود. بیترک هستند، انسان رشدو  بهروزی نیتضم یبرا یکاف یهایتفعال

در سال نفر  اردیلیم 1از  یدارهیسرما ظهوربا همراه  هاانسان تیجمع نماییِ رشد

تا سال که شود یم ینیبشیپ بوده است و 1111نفر در سال  اردیلیم 1.1به  1611

 هیسرما زاییِارزش حساباز  یبخش ،تیجمع رشد. نفر برسد اردیلیم 1.1به  1151

ه حجم هموار آید. بنابراینمی دریافت دستمزدکار بدون زمان از  یارزش اضاف رایز ،است

 نیکار همچن یروین نیدارد. اما هم ازیرو به رشد نهمواره کار  یرویبه ن ،سود رو به رشد

شروع  یبرا یپول یهیبه سرما ییکالا ییهسرما لیتبد یرا برا ازیکنندگان موردنمصرف

 کند.یفراهم میابنده شصورت گسترانباشت به فرایندمجدد 

 کیدموکرات یزیرو آموزش زنان و برنامه یتوانمندساز یبرا محوربوم سمیالیسوس

ا هتلاش خواهد کرد. انسان یانسان تیجمع ریاما چشمگ یجیکاهش تدر یخانواده برا

 یبرا بزرگ یهاگروه جیبس ییو توانا یفاده از علم و فناوردر است خود ییتوانا لیبه دل
                                                      

1 Kallis 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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زرگ بحیوانات  جزوتنها ، نهآناز  وتثر استخراج منظوربه عتیطببر و کنترل  سلطه

 یرابطه نیا دیما با در رأس هرم غذایی هستند. همچنینبلکه  کیلوگرم( 45)بیشتر از 

 یانسان تیتلزم کاهش جمعکه مسزوال دهیم را  عتیسلطه و کنترل بر طب مِیبدخ

 سمیالیداشته باشد. سوستناسب  حیوانات بزرگ ریسا تیجمع یبا اندازهبیشتر است تا 

دارد،  است که اهمیتانسان  یزندگ تیفید. کنهیم ارج غیربیگانه انسانیت به محوربوم

 .ی زمین زندگی کنندچند نفر از ما بر کره کهنیانه 

 

 دنیورز عشق و بودن فرهنگِ یبرا
 تدلالیاسفقط اما ام، دادهارائه  محوربوم سمیالیسوس یبرا عقلانی استدلالمن  اگرچه

 سمیالی. سوسعشق بورزیمجهان به  دینجات جهان، با یبرا. درواقع، ستین انهیگراعقل

 .میاز آن هست یبخش کوچک فقطاست که ما  ایدوست داشتن دن محور راجع بهبوم

ای بر یدانش علم بهآن  توسلو  ،تمام روابط قدرت العبارتست از اضمحل آن استیس

 ،هیظرفقط ننه محوربوم سمیالی. سوساست یو پرستش فناور ییگراعلم از بین بردن

 یصنعت یدارهیتمدن سرما یهانیدر م یحت یزندگ یبرا یعمل ییبلکه راهنما

تاً نسب محورِنانحرافی انسا ریدادن به مس انیپاعبارتست از است. هدف آن  محورانسان

 نوشتپی نک.) 1، ترنسندنتالیستثورو دیوید ی. هنرتیبشر یطولان خیمدت در تارکوتاه

 »: سدینویو ماصل است و جامعه فرع. ا عتیکه طب ورزداصرار می، ستیدئالیا و (11

وحشی بودن، در تقابل با آزادی و مطلق و  یآزادکه کلامی برای طبیعت، برای  مایلم

عت طبی در ساکن موجودیعنوان انسان بهی نظاره - مدنی، سخن بگویم صرفاً فرهنگِ

در وحشی بودن، »کند: ی، او اعلام مبیترتنیا. به«بخشی از آن، و نه عضوی از جامعه ای

تعالیم »، 1113( رابین وال کیمرر )1681، )ثورو«. کلید نجات جهان نهفته است

بخشی و شیئیت در مقابلرا  نیریکار با علف شفن وفوت یِدانش بوم (1«علف

ط جایی که توس اهانیچرا گ درک کنیم که دهد تاقرار میعلم  یگرالیتقل شناسیروش

 روند.شوند، در حال شکوفایی هستند و جایی که نه، رو به کاهش میبومیان درو می

                                                      

1 Transcendentalist 
1 Mishkos Kenomagwen : The Teachings of Grass 
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آن کمک کنند،  کامیابیتوانند به یم ،دارند عتیطب یهیدر بق شهیکه ر یمردم

 اند.کرده فیآن را تضع ،محورانسان یعمارمهاجران است کهیدرحال

ازجمله جهان یعنی بازگرداندن دنیا به حالت وحشی آن،  محوربوم سمیالیسوس

 ،سال نویلیدو م برای نمااکانینهمانند که چگونه  میریگیم ادی ما رایخودمان، ز یانسان

 (.1111، مه یری)ن میکن یو شاد تیاحساس امن نیزم مامدر آغوش 
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 ها:نوشتپی

 1عتی: بازگشت طبیشناسو بوم سمیالیسوس به نام فاستر یمالکتاب مهم جان ب. 1

 نیا ی بررسیطهی(، خارج از ح1111او ) مارکس شناسیبومبر  یا(، دنباله1111)

ارتباط »کتاب  نیفاستر در ا 1،ریپروفسور جان واندرم یبه گفته ماند.جستار باقی می

 یررسرا ب« یاسیوضوع سم کیعنوان به یشناسبوم گسترشبا  سمیمارکس یانتقاد

(. 1111) مارکس شناسیبوم :او است یمهم قبلاثر  دیگربا  راستاامر هم نیکند. ایم

 یاهدر نوشتهموجود  «شناختیبوم یهاینشب»ها با زحمت کتاب نیا یفاستر در هردو

عنوان به «کیالکتید سمیالیماتر» یتوسعهکمک به  یبرا یعنوان راهرا به یستیمارکس

 سودمند و زیبرانگنیتحس تعهد او د کهکند. هرچنیم ندوکاوک عتیجامعه و طب یفهفلس

 که دنهیکنار مبه را « سمیمارکس» یاصل انیدر جر محوریاست، اما مشکل انسان

 یپردازهینظر خواه عامدانه خواه نه، بخشی از ،دهمینشان م جستار نیطور که در اهمان

 است. یستیالیو عمل سوس

 کنم.علم کاربردی تعریف می عنوانبهی هدف این جستار، من فناوری را . برا1

 یضوعنه، مو ایکردند  مطرحرا  شرفتیپ یآموزه ی باستانفلاسفهاز  یبرخ کهنیا. 3

 نک. قرار دارد. محققاننظر است که مورد اختلاف
Bury 1932, p. 11; Nesbit 1994, p. xi. 

تفکران را بر م ریتأث نیشتریدوران باستان که ب یهاتمثال، واضح است که حالنیباا

 یدانشنامهاعتقاد نداشتند. ) اکید آن یمعنا به هیچ شرفتی، به پندگذاشت یبعد

 (1111 یهیفور 1، استنفورد یفلسفه

( با اتکا بر فرهنگ خود به عنوان بومی 1113س )شنا. رابین وال کیمرر گیاه4

 .«یادگیری دستورزبان حیوانات»کند. نک. فصل آمریکا، نقد مشابهی از علم را عرضه می

                                                      
1 Socialism and Ecology: The Return of Nature 

1 John Vandermeer 

https://plato.stanford.edu/entries/progress/#OveConIss
https://plato.stanford.edu/entries/progress/#OveConIss


 

 
 

 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه 73

پس را آدم و حوا  وندخدا، شیدایپ سفردر « هبوط»معروف به ]داستان[  . طبق5

از  یکی. راند رونیاز باغ عدن بخوردند، درخت دانش  یوهیماز حوا  قیبه تشوکه آناز 

 درخت دانش نخورند. یهاوهیبود که از م نیها اخداوند به آن هایفرمان نخستین

ی سلطه و کنترل بر طبیعت و مدیریت آن دانم که ایدهمی مستثنا. من کوبا را 8

توجه، شناختیِ قابلمانند تمام جاهای دیگر تفوق دارد، اما برخی جریانات آگاه بوم

 اند.های عام حکومت، در آنجا وجود داشتهچارچوب سیاست خارج از عمدتاً 

 نک. در مارکس، ازین یهیبحث در مورد نظر یبرا. 1

Heller, 2018. Also, see, Burkett 2005 as well as Foster’s 
essay “The Meaning of Work in a Sustainable Society,’ 
(2017) 

رتست عبا هنر" کهنیبر ا یمبن سیر مورمشهوی قضیه» برفاستر  دییتأ مهر من با

ها انسان یکار خلاق برا کرد کهادعا میاو ، مخالفم. «"کار هنگامانسان  لذت انیباز 

در حال ساخت چیزی باشند یا ادای ساختن آن را  ای» دیبا هاو آناست  یضرور

 علف. آیدینماز کار  لذت اما تماماست،  بخشلذتکار خلاق مطمئناً  اگرچه«. دربیاورند

حس شد. میرزا لوکزامبورگ  لذت فراوان یمایه ی،پرندگان وحش یمشاهده یساده

 .خواه نهکار  قیاز طر خواهو درون ماست،  رونیب عتیارتباط ما با طبحقیقیِ لذت، 

 یشابهم گاهنظر ،ییبورژوا خیتار یفلسفه دماندهیسپکتاب  در مریماکس هورکها. 6

 متناظر با ی،علم و فناور بهرنسانس  گاهدید»...د: دهیارائه م را در رابطه با رنسانس

 یدانمعنوان به یعیاز جهان طب دیجد برداشتکه  کردبود. او استدلال  یاسیس یسلطه

 سلطه یابژهعنوان خود انسان به یدرباره یمشابه دگاهیو کنترل انسان، با د یکاردست

 یگرایبود که ابزار یاولیماک دگاهید نیا مدافع نیترواضح وی، نظر از. تناظر داشت

: 1113/1118، ی. )ج«مورداستفاده قرار گرفت ییدر خدمت دولت بورژوا ی اواسیس

 (.511 .ص

 یسعهتوکه با  دهیچیپ یجامعه»: هر کندیم گونه تعریفاینتمدن را  ایپدیکیو. 1

ارتباطات )مانند  نینماد یهانظامو  حکومتاز  ی، شکلیاجتماع یبندقشر، یشهر

-یاجتماع خصوصیات ریبا سا یکیها ارتباط نزدتمدن .شودی( مشخص مارنوشت

 چونهم خصوصیاتی ؛ندشویم فیتعر هابا آن شتریدارند و اغلب ب یاقتصاد-یاسیس

https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_stratification
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رسوخ ، تخصص کار، هاارگانیسم ریسا هم و هاانسان هم سازیِیاهل، تمرکز

 یگ، وابستاتیمال، یادبود یمعمار به فرهنگ، طلبیبرتریو  ی پیشرفتهایدئولوژیا

 .«یطلبتوسعهو  زراعتبه  یاجتماع

ه فراموش کرده است ک یستیالیزمان، جنبش سوس گذرتوجه داشت که با  دیبا. 11

آن کس مار یبرا ای. پرولتارایپرولتاررهایی فقط ود، نهب انسانیت ییرها ،مارکس یپروژه

کرد. به یم لیتسه تیبشر یهیو بق شخود یرا برا ییرها نیبود که ا یعامل اجتماع

 نیزگیجا دستهایی ازایندیگر واسطه ای پیشتاز، با گذشت زمان، حزب بیترت نیهم

 .ندشد ایپرولتار

 ویراستو  1666 در سال فستیانم یسیانگل ویراست نوشت برانگلس در پا. 11

 موجود، تاکنون تمام جوامع خیتار»جمله که این  یبارهدر ،1611 ی آن در سالآلمان

سازمان یعنی جامعه،  خیتارپیشا»اظهار داشت:  ،«است ی بودهمبارزات طبقات خیتار

 ،ان. از آن زمبودناشناخته  یکلبه 1641، در سال مکتوب خیتار قبل ازموجود  یاجتماع

را کشف  هیدر روس نیزم اشتراکیِ تملک( 1111-1688) 1آگوست فون هاکستاوزن

 اشتراکی[ بنیان اجتماعیِ تملک]این کرد که  اثبات 1فون مورر گیلودو گئورگکرد، 

ل شک یی،روستامعلوم شد که اجتماعات  عاقبتو  ،تمامی نژادهای ژرمن در تاریخ بوده

 یهنر سی. لوئاند، هستند یا بودهرلندیتا ا گرفته نداز ه ،جاهمهبدویِ جامعه در 

شکل در  یبدو یِستیکمون یجامعه نیا یِ( سامان درون1681-1681) 3مورگان

و  هارهیت حقیقی تیماه افتخارآمیزِ فیعنی کشرا آشکار ساخت،  آن یگونهسنخ

بقاِت به طفرایند تفکیکِ جامعه ، کهن اجتماعاتبا انحلال گام هم. لهیبا قب هاآن یرابطه

منشأ  کتاب انحلال را در نیاکه ام کرده ی. من سعآغاز شد متخاصم تیو درنها مجزا
کنم.  ترسیم ،1668دوم، اشتوتگارت،  ویراست، و دولت یخصوص تیخانواده، مالک

 جمله([ نی)با حذف آخر 1611 یآلمان ویراستو  1666 یسیانگل ویراست]انگلس، 

 سال پیش اختراع شد. 5.111ر حدود دانیم که نوشتا. ما اکنون می11

                                                      

1 August von Haxthausen  

1 Georg Ludwig von Maurer 

3 Lewis Henry Morgan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centralization
https://en.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://en.wikipedia.org/wiki/Division_of_labor
https://en.wikipedia.org/wiki/Division_of_labor
https://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress
https://en.wikipedia.org/wiki/Supremacism
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation
https://en.wikipedia.org/wiki/Farming
https://en.wikipedia.org/wiki/Farming
https://en.wikipedia.org/wiki/Expansionism
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 جنس ازاست که  ایسرده( «انسان»به معنای  ōhom نیلاتی واژه)از  هومو. 13

 ینهگو ،استرالوپیتکوس .شد پدیدار( شدهمنقرض صورت نیا ریغدر ) 1استرالوپیتکوس

 ای اجدادعنوان به که شدهمنقرض یگونه نیچند افزون بر را هوموساپینس موجودِ

از  تر، مهماندشده یبندطبقه (گونه)بسته به  هوموساپینس ساپینس بستگان نزدیکِ

 شیسال پ ونیلیم 4/1 سرده نیا. ردیگیبرمدر  1،ونئاندرتالهومو  هوموارکتوس همه

 ظاهر شد. 3هوموهابیلیس پیدایشبا 

ها، انسانکه  [کرد فیتعر] یفرگشت فرایندی» عنوانتوان بهیرا م سازییاهل. 14

جمعیتی از گیاهان و جانوران  آن آرایش ژنتیکِموجب چه عامدانه چه غیرعامدانه، به

دهند که افراد درون آن جمعیت توانایی خود را برای بقا و تولید را به حدی تغییر می

به نقل از ؛ 14 .ص: 1111 5بایرین،و  4بلومر) «دهنداز دست می وحشاتیاولاد در ح

 (.1 .ص: 1118 ،بارکر

 یهیامروزه در حاش حتی- گردآورانو  انیشکارچ ن،یشیبرخلاف مفروضات پ. »15

و به و ر زدهیقحط انیاغیبه  یشباهت وجهچهیبه -که در آن ساکن هستند ییهاپناهگاه

 میازلحاظ رژ-و گردآوران  انیعامه ندارند. درواقع، شکارچ اتیدر ادب یموت از گرسنگ

رزان او. برعکس، کششدندیتصور نم یخوب نیهرگز به ا -سلامت و فراغت خود ،ییغذا

« انددهیبه نظر نرس یبد نیهرگز به ا -خودسلامت و اوقات فراغت  ،ییغذا میاز نظر رژ-

 (.11-1: صص. 1111)اسکات، 

 . مایلم از فرد مورفی برای این پیشنهاد تشکر کنم.18

 سمیالیماتر 8وم،امندلب سیمور به تأسی از( 11، ص 1111فاستر و بورکت ). 11

 بقط ،«آن بودند ندگانینما نیتربزرگ یدر زمرهو انگلس که مارکس »قرن نوزدهم را 
                                                      

1 Australopithecus 

1 Homo neanderthalensis 

3 Homo habilis 
4 Blumler  

5 Byrne  

8 Maurice Mandelbaum 

https://en.wiktionary.org/wiki/homo#Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancestral
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancestral
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_neanderthalensis
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
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تی یعنوان موجودبه بشرذهن  ؛وجود دارد یجهان مستقل»کنند: یم فیتعر قضایای ذیل

( وجود گرید یرانسانیموجود غهر  یا) وندخدا چیو ه ؛رداز بدن انسان وجود ندا زیمتما

 .«نباشد یماد هایتیموجود سانآن به وجود یشیوهندارد که 

و رود طفره مین یعنوان آنتروپوستحت ما  یعصر کنون اشاره به از یهاراو. 16

ه بدوران ما را  رایز ؛کند پردازیمفهوم چتولوسینعنوان که آن را تحت دهد یم حیترج

نسان اریکند که در آن انسان و غیم فیتوص یاعنوان دورهبه ترتر و مناسبکامل نحوی

دهد یم حیتوض یدارند. هاراو وندیپ گریکدیبا  یتنناگسس طوربهار وشاخک یهارویهدر 

-sym»مستلزم  سازی،خود یا« auto-poiesis»ی جا، بهچتولوسینکه 

poiesis » ی استسازهمیا. 

 وعموضاز هر  شاید نیرومندترکه  یدو موضوع»: نوشت، نی، دختر داروسیفرانس. 11

. «ندبود یو بردگ واناتیح رحمی بابی، نددادمیقرار  ریپدرم را تحت تأث یگرید

 هدیپرس آزمایش بر حیوانات بابدر  اوموضع  یبارهدر نیاز دارو کهی، هنگامحالنیباا

 یولوژیزیف ینهیدر زم یواقع قاتیتحق یرااین کار بکاملاً موافقم که »شد، نوشت: 

را م حالاست که  ی. موضوعزیانگو نفرت ملعون یکنجکاو یاما نه صرفاً برا ؛است موجه

آورم، وگرنه امشب خوابم کلام دیگری بر زبان نمی نیبنابرازند، به هم میوحشت از 

 تیانسان»: سدینویمای. او. ویلسون ( 14-111 .صص: 1111، ریچلز. )«نخواهد برد

ه چ-و  یشمس یکره، منظومهستیز است. ما ذهنِ حیاتدستاورد  نیتربزرگ شکبی

در  یدزوساده را به هاییارگانیسم... ما  میکهکشان هست دیشا -دیتواند بگویم یکس

. «مگرینیآن م یبه لبه باًیو تقر میارا آموخته کائنات خی. ما تارآفرینیممی شگاهیآزما

 (166 .ص :1111، لسونی)و

 مسیالیسوس های میانتفاوتباید داد که  شنهادیمن پ هایبازبیناز  یک. ی11

شناسی بومکند که یمشخص کنم. او استدلال منگر را ی ژرفشناسو بوم محوربوم

فهمد، یا مرنکته  نیعنوان خواننده ا. اگر او بهستین یستیالیسوس رفتههمیرونگر ژرف

 ،امیقبل یهاشتهمانند نوه جستار نیدر امن کنم؟  دیتأک آن ت که برسیازین چه

ازجمله  ،ستندین ستیالیکه سوس امفتهی برگرسندگانیو نو متفکرانها، از سنت ییهادهیا

چرا  .رهیشناسان مختلف و غو اخلاق فلاسفه، یبوم یهافرهنگ گردآوران،-یشکارچ

یِ امادههشت  پلتفرم، من جستار نیدر امستثنا باشد؟  نگر بایدشناسی ژرفبوم



 

 
 

 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه 77

رِ حومبوم یمعتقدم که راهنما رایکنم، زیمرا ذکر و سشنز  سین نگرِشناسی ژرفبوم

ن تمد با، بیترتنیادهد. بهیروزمره ارائه م حیات برای یزیبرانگرمناقشهیساده و غ

 ینپیش یهادر نوشتهمن . درواقع، نیستسازگار  زیمحور نانسان یصنعت یدارهیسرما

 حساببه محوربوم یستیالیانقلاب سوسدر  یرا متحداننگر شناسان ژرفبوم ،خود

 (1116، اکتبر یری)ن ام.آورده

است و « رنگشناختی ژرفبوم»مکتب فلسفی ایدئالیست که در پیوند با زایش . 11

و اهمیت  نفسشود: ناهمنوایی، خودکفایی، تفکر آزاد، اعتمادبهاز پنج ستون تشکیل می

نان های مترقی در باب حقوق زگاهخوار بودند و دیدها گیاهطبیعت. اکثر ترنسندنتالیست

بالا رفتن یا فراتر »به معنای  transcendereی لاتین داشتند. خود کلمه از واژه

های کلیدی عبارت بودند از رالف والدو امرسون و هنری ترنسندنتالیستآید. می« رفتن

 .ها با آنارشیسم آمریکایی نیز تعامل داشتندمتحده، آندیوید ثورو. در ایالات

 

ست ا دهیبخش حیاتکه به ما  شودمی تقدیم نیزم مامبه  جستار نیانامه: تقدیم

 .از اوستما  پیرامون ییبایزتمام و 

 

و  یپیو تا یدستور یاز خطاها یاریبس حیتصح به خاطرپور حسن ر.از : یقدردان

 ابسپاسگزارم.  ند،کمک کرد تیکه به بهبود روا یهاینظراظهار یبرا یاز فرخ جعفر

 جهیتوقابل به نحوکرد و  شیراینسخه را و نیکه آخر یاز فرد مورف قیعم قدرشناسی

 یهایدر قبال خطاها و کاست یتیمسئول چیها ه. آنکمک کرداستدلال من به شفافیت 

مایلم قدرشناسی خود را از هومن  ندارند. جستار نیشده در او استدلال ارائه ماندهیباق

 ستار را فاضلانه به فارسی ترجمه کرد.کاسبی ابراز کنم که این ج

 


