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 یزندگ استیبه س کیدموکرات یافتیاخالق بقا: ره

 و سهند ستاری ، ترجمه: صالح نجفی1فاسن هیدید

 

 

 .بقا است یاست: زندگ نیا اصل
 2دایژاک در

 

 وانیانسان و ح انیم زنهادنیدادن بدان تماال و جوابؤس نیراه مواجهه با ا کیاز عهد باستان،  ست؟یچ انسان

نباشند. جواب  وانیها فقط حشود انسانیباعث م یکه چه عاملاست سوال بوده  نیبهتر طرح ا انیبه ب ایبوده است 

ست: او ت      شهور ا سطو م سان ح »کرد،  دیکأار ست بالطبع  یمدن یوانیان سان از رو  گر،ید ریبه تعب ا،]ی «ا طبع  یان

ـ ی   کرد قوه نط دیکأارسطو ت نی. همچن[دولتشهر، است ای نهیساکن در مد یعنی ،یاسیس یوانیح ـ ـ به   زبا اق  ـ  ن 

سان  شخی  شعور  ان شر و حق و باطل   ریخ صت ست   دهیبخش  [عادالنه و ناعادالنه ا]یو  سان را از   ییتوانا نیو هم]ا ان

انســان، در  تیال درباره ماهؤســ نیا ســت ،یقرن ب یدر ط 3.[مند ســاخته اســتبهره مذکورفردِ همنحصــرب تیفیک

سف  یدودمان سرانجام جورجو آگامبن م   یآغاز م نیامیکه از والتر بن یفل سد، از نو در قالب   یشود و به هانا آرنت و  ر

ــ ــورت *«اتی ح» ای  «یزندگ » تی به معنا و ماه    عراج یالؤسـ ــت  یبند صـ ــده اسـ تازه    ریتعب اب  یحت یو گاه  ،شـ

 وانیانسان و ح میان زیتما بیترتنیبد 4.«یزندگ استیس»، ترقیدق انیبه ب اــ ی  « تاسیسستیز» ای «کیتیوپلیب»

ست: زندگ  یدو تراز زندگ انیصورت تفاوت م به س    یدرآمده ا س   ست یز ایدر تراز ج سا    نیکه ب یشنا سان و    ریان

ــت و زندگ  واناتیموجودات قلمرو ح ــترک اس ــ ای یاجتماع یمش ــیس ــان را در م یاس همتا  یجانداران ب انیکه انس

 د.  سازیم
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شر زا    نیا ضع ب س یس  یگراو دو نظام تام یتجربه دو جنگ جهان دهییقرائت از و ست و به ی ا ش  یتازگا  یچرخ

فقر و سلطه شده است،     انیو آوارگان و قربان انیپناهجو تیوضع  لیاست و محور تحل  افتهی لکایراد یو قالب کیتراژ

س یس ست یزتمثال  اریعکه اردوگاه را نمونه تمام یلیتحل  دایژاک در راثیتوان میکند. در پرتو آنچه میم یمعرف یا

 یقایسابق آفر یهانینشیبوم و نینشاهیس یهادر شهرک ت یفعال یحال در پرتو تجربه شخص نیدر عو کرد،  یتلق

 یریثأت شــتهدهه گذ کیکه در  یبحث خواه  کرد، نگاه یزندگ اســتینگاه به ســ نیا مقاله درباره نیدر ا ،یجنوب

  .نه شیپ لیبد یکوش  قرائتیو م ،است افتهی یو علوم اجتماع یروزافزون در حوزه علوم انسان

 یکن ، نوشته بودم بقا مفهوم یوپنجه نرم مها قبل از مواجهه با تجربه بقا که در حال حاضر با آن دست  مدت»

ــتگاه ــاختار چ  یخاس ــت که مقوم خود س ــت  یزیاس ــت که هس ــان] یاس ــاختار انی. به ب یخوانیم [انس ما   ،یس

ست، یمان پنیساختار بر جب  نیو داغ ا ، یدربردگانان و جان بهماندگزنده شهادت      دا ساختار  دادن. ساختار رد پا، 

ست تا در جبهه    شتر یبقا ب دیگویبزن  که م دأییمهر ت یدگاهیخواه  بر دینم حال،نیابا در جبهه مرگ و گذشته ا

ساز ندهیو آ یزندگ ست. یو آر یزندگ دأییدر جبهه ت شه یهم ی. نه، وا چند هفته قبل از  دایژاک در 5«گفتن به آن ا

صاحبه را با   نیمرگش ا صور خود را از زندگ    لوموندم ساند و در آن ت ص در حک   یبه انجام ر باز کرد. او  لیبقا به تف

ــت:  انیبان در مطراز را با مخا نیبرد ایرنج مالعالجی  یماریکه از ب ــالمت و  یاز وقت»گذاش ــائل مربوب به س مس

ــت ــده مایتندرسـ ــ له بقا و لحو حک  اعدام حاد و حادتر شـ که  [،مجازات یاجرا قیماندن و تعلزنده یعن]یاند، مسـ

ش    یقیحق یمعناو به شه یهم ساعت ذهن  را به  ضمام  یاوهیهر لحظه و هر  ستگ  یان شحول   ریناپذیو خ به خود م

اســتفاده  شیهااز کتاب یکیکه در  یالهبا ارجاع به جم« .اســت افتهیمتفاوت  ییبووروزها رنگ نیداشــته اســت، ا

  ادی نه، من هرگز  »: دی گویتلخ و نافذ م   یبا طنز «( کن  یچگونه زندگ   دی خواهد بدان  با   یباالخره دل  م )»کرده بود 
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نگرفت  مرگ را  ادیمردن. من هرگز  ادگرفتنِی یعنیکردن الجرم یزندگ ادگرفتنِی! و ابداً کن . اصــالً ینگرفت  زندگ

 «.مریدهد چگونه بم ادمیکه  اموزندیب یبه من حکمت نکهیکن  در برابر ایقبول کن . هنوز که هنوز است مقاومت م

قرار » د،یگویکند و میکه او با طنز رد م ی)اضطرار  «قیشونده تعل زمانِ منقبض» نیاضطرار ا  یورا حال،نیابا

من »خواهد درباره آن تعمق کند: یم لسوف یتر بقا است که ف ، مس له عام (« یکن هیته یبولتن بهداشت  نجایا ست ین

اســت:  نی. اصــل ادیافزایو مرگ نم یبه زندگ یزیچ شیمعنا هک یام، مفهومبه مســ له بقا عالقمند بوده شــهیهم

او تکرار تجربه  یتنگاتنگ با ه  داشــتند: تجربه شــخصــ یوندیدو جنبه از نظر او پ نیدر واقع ا« بقا اســت. یزندگ

را در نظرش  یســاختار تیواقع نیگذراند ایکه از ســر م یخاصــ طیبود و محک تجربه شــرا یانســان یهســت یکل

ض  ستانه مرگ، فکرکردن به بقا در ا   یتر متر و دردناکحوا شد، در آ صاحبه چنان مکرر م  نینمود. هرچه نبا شود  یم

 یاز تالش  برا  یگویو مرگ م یکردن تقابل زندگدهیچیقا به قصد پب هرچه درباره»انجامد: یم مانیکه به اقرار به ا

ش  یزندگ یچون و چرایب دأییت ست و گفتار  ،یاز زندگ شیب اییزندگ ،یزندگ یورا اییزندگ. بقا ردیگیت مأن  یا

را و  یاســت که زندگ یاموجود زنده دأییگفتار ت نی. برعکس، اســتیراجع به مرگ نگذارم بر آن صــحه میکه من 

نابرا  قا و زنده   نیب قا   رایدهد، ز یم حیماندن را به مرگ ترج   ب ــت   فراتر از زنده ب ــدت و    ؛ماندن محض اسـ قا پرشـ ب

 «ممکن است. یصورت زندگپرشورترین 

تواند  یم هامش،یابهام و ا یلطف چندمعنابودن و حتبقا، بهدر حک   یاز زندگ دایخواه  نشان ده  تصور دریم

ــورا یلیبد  ــرهی یتا آگامبن، و در منظر   نیامی ارائه کند که، از بن    یاز زندگ  یتبرابرِ تصـ متفاوت، از المارک تا     کسـ

ــه  یانگاریثنونوعی چارچوب  لِ ،یکانگ ــوس ــان یبرا زیانگوس اند. تبار هر دو  نهاده شیپ یو علوم اجتماع یعلوم انس

 زیلبر ندیدر پشت فرا »شود:  ینموده م یاس یس ست یامر واقعِ ز کی یزندگ ت،یروا کیرسد. در  یبه ارسطو م  تیروا

ش    شمک س    یاز ک شنا سان محرّم/مقدس به     یم یمنته یصور  یهایحقوق و آزاد یکه به باز س  ان همراه شود ج
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سان   ستاده یا ،حاک  ش، یعنی قدرتهمزاد ست، ان   یکرد ول یقربان یمناسک رسم   یتوان طیرا نم شایکه زندگ یا

اش را راجع به هیکه نظر یدر قســمت هومو ســاکرآگامبن اســت در کتاب  یبندصــورت نیا« توان او را کشــت.یم

سط م حیات برهنه[ « ]= زندگی عاری» ساس، آگامبن از   نیبر ا 6دهد.یب س یس »ا   یهادر نظام «یساختن زندگ یا

 کند که دریم فیتعر یوستار یمعاصر پ  یهایدر دموکراس « محرّم/مقدس یِساختن زندگ یمنزو»گرا تا تام یاس یس 

س  یآن زندگ ست. در روا  طرهیهمواره در  ست  یادهیپد یمقابل، زندگ تیقدرت ا صور م شناختی  زی شود. ژرژ  یت

شنامه   «یزندگ»در مدخل  ل یکانگ س  دان سال یاون یکلوپدیآن که بتوان آن را  یتجرب یههر داد» سد، ینویم سیور

شکل م   یخیچون تار صل تولد و مرگش  ست و به دانش ز  ردیگیکه در حد فا س  ست یدنبال کرد زنده ا تعلق  یشنا

س   ست یز یهاهیشمارانه نظر در مرور گاه ل یکانگ 7«.ردیگیم ستان تا عل  ژنت    یشنا صورات عهد با صر   کیاز ت معا

ــته  در رای ندگز ــه م یمتوال یارشـ ــ»مثابه  به ،«یجاندار»مثابه  به یزندگ د:کن یعرضـ مثابه  ، به«متحرک ینیماشـ

ــ و «اطالعات»مثابه و به ،«سازواره » ــــ   «یرمزگان زندگ» فرد را غالباً کی یکیماده ژنت ایدانند که ژنوم می همه ــ

 د.  خواننیم

و توان آن را معدوم کرد  یکنند که )از نظر آگامبن( م   یم یتلق یزیرا چ یدو قرائت زندگ   نیا گر،یعبارت د به 

اند: از دو خزانه بهره برداشته نیاز ا عمدتاً یعلوم اجتماع. ردیگیدر حد فاصل تولد و مرگ شکل م (ل یاز نظر کانگ)

ست؛         یاها و ابنتیبر جمع حکمرانی درک یخزانه اول برا شده ا ستفاده  شر ا شخور و ب ست  بوده  یخزانه دوم آب ا

ات  به مقدم یمتک شــان،یهادو الگو، با وجود تفاوت نیعلوم و فنون. البته ا یِشــناســو انســان یشــناســجامعه یبرا

ــانندی یمنطق ــ  پد ی. هر دو به زندگکس بخوانند خواه « عاری زندگی»نگرند، خواه آن را یم یکیزیف یادهیبه چش

قلمرو در موجودات  یفصل مشترک تمام   اتیح ای یکنند زندگیم دیکأت لسوف ی)هر دو ف «یشناخت ست یز اتیح»

ــ ای یعلم لیتوان، به دالیرا م اتیگذارند که حیم نیاســـت(. و هر دو فرا را بر ا واناتیح ــیسـ   یاز زندگ ،یاسـ
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  یبخوان( qualified life) «طیشرا  دواج یزندگ»جدا نمود، خواه آن را  یانسان  یمتعلق به هست  یادهیمثابه پدبه

ــته یتجربه ز»خواه   دایمل درأکه ت دینماینظرم چنان م به 8(.ل یدر قاموس آگامبن و در قاموس کانگ بی ترت)به «سـ

 یاست و تجربه مربوب به هست ریسرطان درگ دیرا که با تهد زندگی جسمانی او« بقا»شکند: یرا در ه  م زیتما نیا

همچنان  یعنیماندن زنده .زدیآمیه  مبه ریناپذکیتفک یطرزشــده اســت به انیاو ب یهارا که در نوشــته یانســان

ــتنیبودن و ززنده  کامالً  ــتن،یو لذتِ ز  یزندگ  «یوچراچونیب دأیی ت » یعنیمرگ،  یدر ورا سـ و « بقا » دِی و ام سـ

 ت.جا مانده اسزندگان به یکه برا ییرد پاها قیاز طر« ماندنزنده»

که خوانندگان و  افتیتوان یم یلســوفیشــهادت ف نیاز واپســ شیبس ب یزیچ ییگوفاش نیگمان من در ابه

ست    نیمخاطبانش هرگز ا سررا سادگ  یحد از  شتند. به    انیب یو  سراغ ندا ش  من ا را در او  ست  ییگوفاش نیچ  یژ

ــ از  کندیم تیثیاعاده ح یجنبه زندگ نیتریو عاد نیاست که از آشکارتر یاخالق ـــ که افقش را مرگ  ایزندگی ـ

در  یشود، از زندگ یمشخص، جدا نم  خیتار کیشده در  حک ،یاجتماع یمنزله صورت به یدهد اما از زندگیشکل م 

ست به  نیتجربه. ا کیفرهنگ،  کیمقام  شت   یامدهایگمان من پژ سان  یبرا یساز سرنو اجتماعی  و علوم یعلوم ان

  .را نشان ده امدهایپ نیخواه  ایم لهمقا نیک  من در ادست ایدارد: 

سال  سان  ریاخ یهادر  سان و جامعه   ان س    شنا سان، در ب سف    ریثأموارد، تحت ت یاریشنا صورات فل مذکور از  یت

در مقابل   «طیواجد شرا زندگی»ــ    اندرا مسل  گرفته دشانأییمورد ت یِزندگ یهاصورت انیم زیتما ،یمفهوم زندگ

ست » ای« عاری زندگی» ست »در مقابل  «یجسمان  یه سان  یتجربه ه ستش ا . «یان  دانیدر م یوقت ییگرالیتقل نیرا

  کند غالباًیعرضــه م یکه از زندگ یفیوجه اســت، هرچند تعرم رود کامالًیکار مبه یشــناختســتیمطالعات علوم ز

  «یخود زندگ»از  یحت ی: گروهودشیم گرید یهاک  باعث غفلت از امکاندست ای دینمایم [کیهژمون]= جو دتیاس

سان حکمرانی مطالعه  دانیدر م ی. برعکس، وقتندیگویسخن م    یشود زندگ یباعث م رود، عموماًیکار مها بهبر ان
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  یزندگ طیکند فاقد شرا میمحدود « عاری زندگی» تیها را در وضع رسد جامعه آن ینظر مکه به ییهاگروه ایافراد 

با روی باز  من که خود  .مارانیشمردگان و ب هیو طردشدگان و خوارشدگان و حاش    انیجوپناه یعنی: دیبنما یانسان 

ــوفانیو همچنان با فام برخورد کرده یانگاریثنو نیابا  ــاس همدلنهاده شیکه آن را پ یلس در  و ،کن یم یاند احس

ام،  مشاهده کرده انیاز همکاران و دانشجو یاریبس انیرا در م عاری زندگیسرمشقِ    ای  یپارادا نیحال جاذبه ا نیع

ــ یاند یم اییبلکه به خطر اخالق   یمخاطره فکر  فقط به نه  ــان یمحابا  یکه کاربرد ب   شـ و علوم  یآن در علوم انسـ

متمرکز  یزندگ یِاســیســســتیبر قرائت ز شــتریخود را ب یانتقاد یللاســت که تح نیهم یدربردارد. برا یاجتماع

 ن. آ یشناختستیخواه  کرد تا بر قرائت ز

تا   نیامیدنبال خواه  کرد، از بن یزندگ است یرا به س  کینگاه تراژ نیا یدر بخش اول مقاله تبارشناس   نیبنابرا

ض  یلیدالآرنت تا آگامبن و نه، به شان ده  در ا یخواه  داد، فوکو. م حیکه تو س    نیخواه  ن شنا س  چیه یتبار  ریم

ست؛ به    یالزم شده ا شخص به م  ییهالیآن، بد یجادنبال ن ست یس »اند: در واقع کندوکاو در آمده انیم   «یزندگ ا

 وعیدر دوران شــی جنوب یقایمردمان آفر یم، از زندگ. در بخش دودیمایرا بپ یگرید یرهایتوانســت مســیم ناًیقی

ندگ   ادی  دزی ا کانون توجه  را بر ز مه مبتال  یخواه  کرد و  با علن     انی نا حث را  هاد و ب آن  نِیترشـــدهیخواه  ن

خواندم که مشــحول پژوهش در   یارا در بحبوحه دایخواه  رســاند. راســتش مصــاحبه در    انیها به پانامهیزندگ

ش اهیس  یهاشهرک  ش یو بوم نین شور    یهانین سوف یبودم که ف یسابق ک سو  ل شنا  یبزرگ فران کامل با آن  ییآ

پژوهش   یکه برا ییهامصاحبه باکالم او یی نواداشت. ه  دیآپارتا  یفعال در مبارزه با رژ یچرا که خود نقش ،داشت

صله نظرم را جلب کرد: ا یخودم گرد م س  یشد برا  یازهیقرابت انگ نیآوردم بالفا سان  یامدهایپ یوار  یِشناخت ان

 ا.  مفهوم بق
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 یتبارشناس -

ــاحبه نیدر آخر دایدر ــ نیاش چنمصـ ــتنیبه ز یعنیمعمول کلمه،  یبقا، در معنا»هد: یم حیتوضـ دادن، ادامه سـ

هنگام صحبت  ن،یامیوالتر بن»: دیافزایم حیتوض  نی، و به ا«پس از مرگ ستن یز یعنیحال  نیدر ع یماندن، ولزنده

تواند پس   یکه م  یماندن پس از مرگ، مثل کتاب    نده زیعنی  ،بِنیاوبرل انی م زیگذارد بر تما  یم دی کأدرباره ترجمه، ت   

ــندهیاز مرگ نو ــطالح بهب ایاش زنده بماند س ــتریاص به  نشیکه پس از مرگ والد یکودک ایلفش عمر کند ؤاز م ش

است که  نیامیبا ارجاع به بن نیبنابرا« دادن.ادامه ستنیبه ز ایماندن زنده یمعنابه ،بِنیفُرتلدهد، و یادامه م یزندگ

ــد: زیم شیرا از بقا پ شیدوگانه تجربه خو یمعنا دایدر ــتنیکشـ ــرحد قلمرو و زنده یزیچ یورا سـ ماندن، در سـ

خوار راثیاند میکه مدع ماند. آنانیجا مبه یزیناچ یرد پا قیمل عمأت نی. اما از ایشناسستینامه و قلمرو زیزندگ

شونت ارجاع دهند. برعکس، من م  زا نیامیدارند به نقد بن لیتما اند عموماًنیامیبن و  ادرفتهیاز یهالیخواه  بدیخ

  .  کن یبررس یمعاصر در فلسفه زندگ یهاانیجر یِرا در تبارشناس کیتراژ یهاانتخاب

 محض یزندگ -

ستار   نیامیبن سالت مترج  »در ج   یزندگ یهایهمانطورکه تجل»کند: یم شنهاد یرا پ رکنندهیغافلگ اسیق نیا« ر

صل     یبرا یتیدارند بدون آنکه اهم یزندگ دهیبا پد یقیوث وندیپ شند، متن ترجمه ه  از متن ا شته با شاء   یآن دا من

 نیبنابرا 9«آن. یاخرو اتیاصطالح حهب ایپس از مرگ  یکه از زندگ یمتن اصل زندگی از چندان د ــــــــ نهریگیم

ــ و  شا«جالل»واسطه بهو در عین حال دارد،  ییاش بقا«ترجمه»واسطه دارد و به اییزندگ یمتن اصل ـــ  انبی به ـ

ــت اییتر، زندگعام ــمان»دارد که  اییزندگ د،یآیبه چنگ نم شایماد یدارد که از هس   شیهااندام یبه وجود جس

ــودیمحدود نم ــ«. ش ــو یدهد کانون توجه بحثش را از قلمرو آثار ادبین مامکا نیامیبه بن یمعن نیا هودش  یبه س

. رســالت عتیکند نه طب نییتع خیتار دیرا با یگســتره زندگ ،یینها لیدر تحل»بگرداند:  یتر در باب زندگعام یملأت
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ــوفیف ــت از درک کل زندگ لسـ  یکه درباره آثار هنر یحکم« .خیتر تارجامع یزندگ قیاز طر یعیطب یعبارت اسـ

که  یخینهفته است، تار  خیتار نیدر ا یآدم یکامل زندگ یبشر ه  مصداق دارد. بازشناس     یصادق است درباره ابنا  

 ت. عیبر طب خیکند و تاریغلبه م یشناسستینامه بر زیبر لوح آن نقش بسته است. زندگ عتیطب

ــال پ نیامیبن البته ــتار مقاله د نیاز ا شیدو س ــر کرده بود با عنوان  یگریجس ــونت»منتش که در « نقد خش

شونت انقالب  انشیپا ض  نیا»آورده بود:  یدرباره زندگ یبحث یبا ارجاع به خ ست  هیق سان  یکه ه تر از عیرف یمقام یان

 نیامیبن 10«محض نداشته باشد. یاز زندگ شیب ییمعنا یانسان یاگر هست ،آور استمحض دارد کاذب و شرم یِهست

سان بر زندگ یوجه نم چیبه ه»کند: یم را باز زیتما نیسپس ا  ست  شیمحض درون خو یتوان گفت ان و  ،منطبق ا

صفاتش، و نه حت  گریاز د کی چینه بر ه سمان  کتابودنِیبر  یحاالت و  سان،   گر،یعبارت دبه« .شایوجود ج وجود ان

ــد، بر خالف اعتقاد جزم        یزندگ » امد ی تواند پ یامر نم نیا ،یگبودنِ زند معتقدانِ مقدس   یِهر قدر ه  مقدس باشـ

 نیامیخشونت را محکوم کرد: بن  یهاتمام شکل  دینبا ن،یامیاست که، از نظر بن  نیهم یانسان باشد. برا   «یِجسمان 

ضع قانون   »اگر  سد ینویم شونتِ وا صلت   «خ شونت حافظ قانون »دارد و  «یذیتنف»که خ خدمت آن  در»که  «خ

 گریبرتر بر د یریتحقق خ جهتبه که یگفت، بر عکس، خشـــونت دیمانند، آنگاه بایم «امراا مهلک»به  «اســـت

نه به  ،گذاردیحرمت م یشــکل از خشــونت به زندگ نیا رایباشــد ز یشــود ممکن اســت ضــروریاعمال م انیآدم

پس از مرگ حضور   یزندگو در مرگ و در  یویدن یدر زندگ کسان یکه به  اییبه آن زندگ»بلکه  «محض یزندگ»

ــما  یزیچ یدر زندگ. «دارد ــت که در جنبه جس ــه نم نیهس ــود اما آن را دربرمیآن خالص و از حد آن  ردیگیش

 د.گذریبرم

ست زندگ »و نقد  «یحقان یزندگ»عنوان قطب مخالف به« محض یزندگ»مفهوم  یبندصورت  در تقابل   «یقدا

سان مقدس»با  شرح   نهیزم« بودن ان ش  یهاساز  ست و دودمان متعدد  سف  یده ا شخور     دیپد یفل ست که آب آورده ا
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آن را  یامدهایو پ  یکن یابیرا ارز یبندصورت  نیا دیبوده است. با  یو علوم اجتماع یدر علوم انسان  کیتراژ یمنظر

س  صور مقدس  یزیقائل به تما یبندصورت  نیا نکهینکته اول ا.  یکن یوار ست، تما   در بطن ت سان ا  انیم زیبودن ان

ــخص و تداوم زندگ   یوجود ماد  کتابودن ی ــخص در ورا یهر شـ قائل به     نکه ینکته دوم ا ی. جنبه ماد   نیا یآن شـ

سله   ست م  یمراتبسل سان  دو انیا شمارد.   یمحض م یبر حق و عدالت را برتر از زندگ یمبتن یو هست  ،تراز وجود ان

صر ا  یهاافتیره  یمعنابه یبندصورت  نیقبول ا نیامیخود بناند. اما در ذهن را حفظ کرده یقرائت از زندگ نیمعا

به ه    یگســســت  ای زّقتم چیهیرا ب شیمتنوع خو یهاصــورت یزندگ دیگوینبود که م یترمعتدل دگاهیطرد د

ــتیم یگنجاند: زندگ یم کپارچه ی یکند و در کل یملحق م ــمان  یتواند هسـ و  عتیطب ی ورمادیغ یرا به بقا  یجسـ

 د.متصل کن خیتار

 یخود زندگ -

را ه  او نوشــت.  نیامیبن یهااز نوشــته یادهیگز یســیترجمه انگل باچهیبود و د نیامیبن ندگانیآرنت از ســتا هانا

  ت،یواقع نیبود و ا یتیدر پس ظواهر، واقع»داد:  یخود از انقالب فرانسه جا  ریرا در کانون تفس  یآرنت مس له زندگ 

شا  ست  دیگرچه   یشناخت ست یز هینظر 11«.یخیبود نه تار یشناخت ست یز د،یس ریبه ظهور م خیبار در تار نینخ

ضت درباره جنبش شکارا نقد  یاهینظر ،یبانقال یهاها و نه س    یکه آ ست بر مارک ست که  دهیچیپ س ، یا تر از آن ا

 هاتیتشــب»: ردیگیدر نظر م یاجتماع یکریپ ایبدن  دیراجع به تول یاهیرا نظر هینظر نیا ی. آرنت از طرفدینمایم

ها آن هینظر نیاند. فصل مشترک همه ا  خیدرباره تار یو اجتماع یآل یهاهینظر یو محور اصل  ربنایزی شناخت ست یز

 یعیفوق طب یکریپ ای بدن شکل ــ به   جامعه ای قوم ایت لم کی ادِیبنتیکثرتِ واقع یعنــ ی   است که انبوه خلق را

ــر ریناپذ  مقاومت   یِاراده کل کی محرک آن  یرویکه ن  نند یبیم ــت. یفوق بشـ  یرویآرنت ن  گر،یاز طرف د 12«اسـ

شونت انقالب  ییغا هیرا توج عتیطب سه   یاریضرورت بود که انبوه خلق به   نیحک  همبه»: ندیبیم یخ انقالب فران
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ش    سرانجام به نابود  شیآن را به پ دند،یشتافتند، به آن الهام بخ شاندند، چرا که ا  یراندند و  جماعت انبوه از  نیک

شک  رانیفق سرچشمه انقالب م   یکه زندگ هینظر نیا جهیدرنت 13«شده بود.  لیت ضمن شمارد به یرا  صلت  یطور   یخ

صورت پ  یعنی) ست انگار ایدوگانه دارد. در آن واحد آل صور م  یواحد کریانبوه خلق را به  کند( و در همان یزنده ت

امان ممکن است یسرکش و ب یروین نیا» (:دیگویسخن م یضرورت اضطرار ایاز جبر  یعنیانگار است )یحال ماد

ــرورت خودِ زندگ  رایز دی بنما  ریناپذ  مقاومت   باً یتقر ــتیدر تراز ز یاز ضـ ــسـ   هی و تحذ  ردیگیم هی آن ما  یناخت شـ

ــود.یم ــرانجام،  هینظر نیا یو ماد یمارکس با لحاظ هر دو جنبه آل 14«ش  گریکسِ د از هر شیب»درباره انقالب، س

است   یاعل ریخ یآموزه که زندگ نیا آورد،عصر مدرن را فراه    یِاس یآموزه س  نیبارترانیز تیوتقو  یموجبات تحک

ــتِیز ند آیو فر ــش      سـ ــر یها جامعه همان مرکز و مدار همه کوشـ ــت. یبشـ اما آرنت با آنکه خود منتقد       15«اسـ

هام لرا که منبع ا یســتیمارکســ هیکند چون آن نظریجدا م نیامیاســت راهش را از بن یبه زندگ دنیبخشــتقدس

ست رد م  خیدرباره تار نیامیبن هینظر صل نظر   یا ستش، در حد فا س  هیکند. را پروژه  ن،یامیبن هیو نظر یست یمارک

ستال  یگراتامبدل به نظام  نیلن صاد     یم نیمخوف ا ست م برمال  شیهاتیاز جنا یاتازه قیشود که هنوز که هنوز ا

 16شود.یم

شر در کتاب    لیآرنت در تحل ضع ب سال پ  یو شار کتاب   شیکه دو  ضع      انقالب هدرباراز انت ساخت مو شر   یمنت

)زندگی وقف  « وایکُنتِمپالت تا یو»از  کی به تفک  ،)زندگی فعال(  « وایکتا  تا یو» .کمتر بود کشیگرفت که وجه درامات    

سه م  ،نظر( شک ؤاز  ست: زحمت     لیلفه ت ، و [کار مولد و خالق یعن]ی، کار [کار معطوف به امرار معاش یعن]یشده ا

هماره   یِکوشد حرکت ادوار یم لسوف یف یکه بانو یزمان ی. حتی[اس یو س  یدر عرصه اجتماع  تیفعال یعن]یکنش 

 ســتند،ین یعیطبســاده  یدادهایها روتولد و مرگ انســان»: دیافزایمدرنگ بیرا درک کند  عتیطب یتکرارشــونده

 به آن ــ در اندیو تکرارناشدن ریناپذضیو تعو کتای موجوداتی ــ که تک افرادتک هشوند کیم یمربوب به جهانبلکه 
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سند و از آن رحلت م می ظهور شر در روا  یِتکرار ابد« کنند.یر ست:   ریپذشرب امکان  نیفقط به ا چهین تینوع ب ا

شر از طر  یبقا شر رو  یتولد و مرگ ابنا قینوع ب سان یم یب  انیو به بیند کتایخود  بهبه نو کی که هر ییهادهد، ان

  یطرف، زندگ کیکرد. از  کیتوان از ه  تفکیدو جنبه را نم نیاند. شو یخالصه نم  شیخو یعیطب یدر هست  گرید

ــود که آغازیم یکه محدود به مقطع» ــف معکند که یم تیتبع یخط داًیاک یدارد از حرکت یانیو پا یش خود الوص

ست، زندگ  یختشنا ست یز یمحرکش موتور زندگ یروین سا   انیمشترک م  اییا سان و  که  اییجانداران، زندگ ریان

است   ییها خود سرشار از رخدادها  مختص انسان » یدر مقابل، زندگ« کند.یرا تا ابد حفظ م عتیطب یِحرکت ادوار

شان گفت، رخدادها   کیتوان در قالب یم تیکه در نها ستان باز شر را م یکه زندگ ییدا آرنت، « .دسازن ینامه افراد ب

محض  «زوئه»با  ی[برازنده آدم یزندگ ا]ی «وسیب» یعنی ،یزندگ نیاســاس، با ارجاع به ارســطو از تقابل ا  نیبر ا

ن انسان أمختص و در ش یو زبان است که زندگ خی. تاردیگویسخن م [جانداران ریفصل مشترک انسان و سا یعن]ی

 17بخشد.یرا قوام م

 دو قرائت یکند. مقدمات منطقیعرضه م یاز زندگ زیمتما قرار، آرنت در عرا چند سال دو قرائت کامالً نیبد

سانند ی او س   ست یز ؛یخیتار یادهیمنزله پدبه یکند با زندگیفرق م یعیطب یادهیمنزله پدبه ی: زندگک قطب  یشنا

  گر،یاســـت؛ و در قرائت د کیو تراژ زیآمتعارا ت،قرائ کیدو، در  نیا انینامه اســـت. اما نســـبت میمخالف زندگ

ــت ــتارزیآمیهماهنگ و آش ــد   ی. آرنت در جس ــت، تص ــه نوش به مفهوم  یکند زندگیم قیکه درباره انقالب فرانس

سخت و   یکند به تحمل روزگاریبشر را محکوم م  یابنا ردیگیم یجا است یدر کانون س  یوقت شایشناخت ست یز

 ]انسان[ جس  یماست که جدانمودن هست یاریکند از بختیم دیکأدرباره وضع بشر ت شفرسا. آرنت در پژوهشتوان

سان از تجربه  ست و در رد  ستاده یاول متهمان آرنت، مارکس ا فی. در ردست یممکن ن ان سطو. در ا  فیا  نجایدوم ار

 ض.  متناق ایاشاره دارد به دو قطب مکمل و نه دو قطب متضاد  زوئهو  وسیب انیم زیتما
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 ه[برهن اتی= ح] یعار یزندگ -

سف    نیبر هم هیآگامبن با تک جورجو س  یپا یسنت فل هومو درباره  قیگذارد و پروژه تحقیم زیمتما کامالً یریدر م

انسان   کی یبار زندگ نینخست  یتمثال متعلق به حقوق روم باستان است که در آن برا  » نیبرد. ایم شیرا پ ساکر 

ست دارا  یکه زندگ ثیاز آن ح صلت مقدس تلق  یا ساکر  مثالت. «شود یم یخ که  یمعن نیداللت دارد بر ا هومو 

ــک شــانیقلمداد کرد که کشــتن ا ییهاتوان انســانیمجرمان را م یبعضــ ممنوع اســت اما   ینییآ یدر قالب مناس

که در تمثال  یخرق اجماع نیاز مجازات دارد. ا تیرا بکشد مصون   شان یا اناًیاح یاند و اگر کس اصطالح مهدورالدم به

  ،«یعار یقدرت حاک  و زندگ»شود در باب یکاو مژرف یملأوجود دارد مبداء ت [مقدس/انسان محرّم]=  هومو ساکر

ستفاده از   سه  با ا ضع     مقای شاه و و س   و  یاول قاهره ــــــــــ قدرت موارد حاد نیپناهجو. به اعتقاد آگامبن، ا تیج

ـ بر   تام دوم یریپذبیآس ـ استثناء  یکه بر مبنا یتیو حاکم یجسمان یشدن زندگیاسیاز سدور و در ختاری لوح ی 

سته است.   یبنا م [العادهفوق تیوضع  ا]ی سان و     شود نقش ب آگامبن فرضیه آرنت را دنبال و تمایز ارسطویی میان ان

 یعنی»، زوئهکند: یم  یها را تحکگذارد و داللتیم دیکأها تبر تفاوت یآگامبن از طرف کند.میتر یاشه یرحیوان را 

س  ست     زنده طِیامر واقع ب شترک همه موجودات زنده ا صل م   یبه معنا ی[ونانی نهیمد ]= سیپولاز »و  «بودن که ف

 وهیشـــ یعنی وسیب»ماند؛ و در مقابل، یم [منزل =] کوسیاوشـــود و محدود در حصـــار حوزه یطرد م کلمه دیاک

از  یخاص  وهیاست، ش   طیواجد شرا  ای سته یشا  اییزندگ»که در ضمن   «از افراد یگروه ایفرد  کیمختص  ستنِ یز

س  چیدو ه نیا نیب. «یزندگ صور نم  یممکن ریم  یمتناقض رو باًیتقر یبه وجه نآگامب گر،یگنجد. از طرف دیدر ت

شت م اختالب آن ست یس »گذارد: یها انگ ساختار حق  ییتا جا ا شود  یظاهر م یغرب کیزیمتاف یِادیبن قتاًیدر مقام 

ستانه  سبت م  ردیگیقرار م یاکه در آ  جه،یدرنت ؛«ابدییدر آن تحقق م [لوگوس =]موجود زنده و قوه نطق  انیکه ن

سان  فیتکل» سانِ ان س یس  ندآیدر فر دهزن بودنِ ان غرب از  یایقرار، دن نیبد. «شود یم نییتع یعار یشدن زندگ یا
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شانِ حک  س یس  یزندگلب را در ق یشناخت ست یدر وجه ز یشدن زندگ همان آغاز پاگرفتنش ن دارد. بر  نیبر جب یا

ــاس با نیا  تهیمدرن ییغا قتی، حقزوئهو  وسیبمِ أو اختالبِ تو کیتفک نیا ،یغامض منطق یمعما نیگفت، ا دیاسـ

ــت:  ــت که نیکننده انییامر واقعِ تع»ماس ــتثناء را در همه جا قاعده م یندآیفر یپاپابه ،اس ــازدیکه اس قلمرو  ،س

ــ [برهنه اتی= ح] یعار یزندگ ــینرم نرمک بر قلمرو س ــودیمنطبق م یاس ــان طرد و ادغام، بنیو بد ،ش و  رونیس

ئه و  وسیبدرون،  پا زو به ه     یم یانطقه در م ی، حقوق و امور واقع،  که  ند  طب  نیا انی م یرو چیگذار ما  ق  زیها ت

ساس   نیبر ا. «گذاردینم ساکر ا س  یهامانزکه از  هومو  ش  دیمد یهادور و مدت اریب جامعه محبوس بود  یدر حوا

   18.افرازدیجهان ما قد م یدر مقام تمثال مرکز

ــت نیآگامبن با ادامه ا ــبت م نینخس ــ یزندگ انیکاوش در نس ــتیو س کند که به یارائه م یکندوکاو دوم اس

ضع  ستثنا  تیو ضع یم ییا ستثنا  تیپردازد. و س »در نظر او  ییا صل  لهیو و دربرگرفتن  یارجاع به زندگ یقانون برا یِا

ست  یزندگ شخصِ برزخ »و  19«ا صل حقوق عموم  یحوزه نام س  یدر حد فا س یو امور واقع  صل نظام    ،یا در حد فا

از  ،یاســتثنائ یهاســپتامبر که در آن روال ازدهیپس از  یپژوهش در فضــا نیا. «اســت یو زندگیی قضــا -یحقوق

ــتی[میهن حه ی= ال] کا یآمر «کت ا وتیپاتر »قانون   ــت موقت مظنونان در خل       پرسـ گوانتانامو،    جیتا اردوگاه بازداشـ

را  «حکمرانیسرمشق    ای  یپارادا»تواند یم ییاستثنا  تی. وضع افتی یاژهیو یالمللنیوجهه ب وناگهان افزون شدند  

ــ ــ یکند. آگامبن برا  یترس ــاس پ نیا حیتوض ــهور بن یامدهایمدعا، بر اس ــع» نکهیبر ا ریدا نیامیحک  مش  تیوض

ضطرار  ست   یمان در آن میکه زندگ یا ستثناء که قاعده ا شزد م «گذرد نه ا ضع ی، گو ستثنا  تیکند که و  گریدیی ا

هر آن ممکن است ساختار و »درآمده است که  «یفنون حکمران»از  یکیصورت بلکه به ستین ییوجه استثناچیهبه

ـ تمای    ساالر حکومت راقانون یهاصورت انیم یسنت زیتما یمعنا کرده   رییملموس تح یطرزبه نکیارا که ه  یزـ

ـ از   ـ اردوگاه  ]=  الگِر  ادعا کند ،ییقضا -یحقوق یتواند، از منظریاساس او م نیبر ا 20«.دهد رییو بن تح خبی است 
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مان  ــت که م  یزیچ گانه  یکردند  یرا در آن محبوس م انی هودیها  یکه ناز   ی[در آل را با آن   ییها توان زندان یاسـ

  یمثال صرفاً سه یمقا نیآگامبن با ا .کردیها بازداشت موقت م طالبان را در آن یروهاین کایکرد که ارتش آمر سه یمقا

 یاسیسستیز یاصل ینه شهر که اردوگاه الگودر روزگار ما »مطرح کرده بود:  که قبالً یتز عام حیتوض یآورد برایم

و  یکه علوم اجتماع ییافکند بر الگوهایشوم م  یپرتو»تز  نیدهد ایم حیآگامبن توض . «است  نیمحرب زم نیادیبن

شهر  و  یجهان را طراح یشهرها  یعموم یکوشند فضا  یها مآن یاریامروز به  یو شهرساز   یو معمار یمطالعات 

 یعار یزندگها همان رشته نیکه در کانون خود ا یمعن نیواضح داشته باشند از ا یآنکه آگاهیکنند، ب یسازمانده

ست   افتهیقرار دارد که )هرچند تحول  یابرهنه اتیح ای ست  افتهیتر یسان ان یو ظاهرا ستِ یس ست ی( معرف زا  ا

 یفراوان یانتقاد یهاسخن، هرچند واکنش  نیبودن الاکیراد. «بود ست  یقرن ب لیو طو ضیعر یگراتام یهادولت

و اســتثناء و اردوگاه بدل به  یعار یچون زندگ افتی یو علوم اجتماع یدر علوم انســان یپرقدرت نیطن خت،یبرانگ

اصطالح بشردوستانه    هب یهاتیگرا و فعالسرکوب  یهااست یبه جهان ما، اع  از س  دنفکرکر یبرا یعاد ییهاتمثال

 21اند.آن، گشته

شت  یو هانا آرنت در را به رو نیامیپس اگر والتر بن ست  انیم یامکان آ سان و زندگ  یجسمان  یه س یس  یان   ،یا

س  ست یز انیم شت  نیا تیدارند، جورجو آگامبن با قاطعینامه، باز نگه میو زندگ یشنا ض  یآ کند. از یرا طرد م یفر

 کی. از  یپنداریبدتر از آنچه م ــــــــ حالتی نداه شده باالجمع و خلطهمزمان مانعه یدو صورت زندگ نینظر او، ا

غلبه  طیواجد شـــرا یِبر زندگ شیاز پ شیب یعار یکنند و زندگیرا طرد م گریهمد یدو صـــورت زندگ نیطرف، ا

ــرا  یخود را با زندگ   یعار  یکنند و زندگ  یرا در خود ادغام م  گریهمد  گر،ی. از طرف دابد ی یم مخلوب  طیواجد شـ

ه   جلوه به نیکه حادتر  یشــویم یاســیبشــردوســتانه از امور ســ یهاتیجداشــدن فعال شــاهد ن،یکند. بنابرایم

ست. در ا  زوئهو  وسیب دنِیچیپ ستار یمنظر، پ نیا ست م  یو   :انیو اردوگاه پناهجو یاردوگاه کار اجبار انیدر کار ا
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ستاد » سال   ایتالیا سیکه پل یشهر بار  ومیا شت   ییایآلبان یرقانونیطور موقت مهاجران غبه 1991در  را در آن بازدا

سر وقت ا  سترد دارند، پ     شان یکرد تا  شان م شور ستان  ست یرا به ک سابقه دوچرخه  یِزم  یش یکه مقامات و یسوار م

ها در یخارج ینگهدار یبرا یها بدهند، اردوگاه کار اجباریآلمان لیرا در آن جمع کردند تا ســر وقت تحو انیهودی

  یهاانتظار فرودگاه یهاسالن ایرا در آن گردآورد، آمده  شرق ی ازهودی انیپناهجو ماریکه دولت وا لویز-کاتسبورگ

 یاعتبار جملگ نیشوند بدیها در بازداشت نگه داشته مدر آن یخواستار پناهندگ یهایفرانسه که خارج یالمللنیب

 22.ستیقابل تصور ن رتیح ظلماتِ نیاز ا یشدبرون ،ینیبجهان نیبر اساس ا« اردوگاه خواهند بود. کسانیبه 

  شیرا پ گریددر جوامع معاصــر دو نکته  هومو ســاکر قیگســترش مصــاد یتراژد ،یاشــهیر ینیبدب نیا یورا

ش   صور  کیآورد: در یمان مچ سله    یطرف، ت سمانی  یها )زندگیاز زندگ یمراتبسل سقوب   یعار یتا حد زندگ ج

ست که در ع یم صور  نیکند( در کار ا سله    یحال ت ست )م  انیاز آدم یمراتبسل سان  انیا   یجز زندگ یزیکه چ یک

است(.  یانسان ستیز طیشان واجد شرایکه زندگ یو کساناست نمانده  شانیشان برایانسان ستیز طیاز شرا یعار

اخراج و استرداد به کشور زادگاه و    انیم زیدر کار است )تما  است یاز س  یکیتفکیو ب کپارچهیتصور   گر،یدر طرف د

صور   یم یفرع یزیبه تما لمرگ بد یهااخراج و اعزام به اردوگاه صور  نیکه در ع یشود(، ت از  کیتفکیب یحال ت

مضحک از تز   یریآنکه بخواه  تصو ی(. بست یدر کار ن است یبه س  یاست )چرا که در هر دو مورد راه برگشت   سیپول

صل  سوف یف یا ست ده  که قدرت انتقاد به ییایتالیا ل ست، با  زیآمکیو تحر زیبرانگملأگمان تیب شاید    یبگو دیا

ــ له نینکته در مورد ا کی ــ نیتوان گفت ایماند: میدار متز مس ــتیقرائت از س ــت اس ــه دلدس  یقرائت لیک  به س

ــت؛ اوالً کینادموکرات ــلهبه اس ــلس ــورت یمراتبعلت س علت به ،یدرثان رد؛یگیمفروا م یزندگ یهاکه در مورد ص

 یاس یعلت فقدان فاعالن س دو، به نیاز ا شیبحتی  د،یو شا  د؛یآیقرائت الزم م نیکه از ا یاس یامر س  زبودنینامتما

 ن. در آ [هاسوژه]= 



www.thesis11.com 

 (فوکو ابیخره اول )غؤم -

 استیسستیباشد که ز ادتاند ــ یتعجب خواننده شو هیما استیسستیز یِتبارشناس نیفوکو در ا یخال یجا دیشا

عنوان را به است یس ست یاست. مگر فوکو نبود که واژه ز  یشناس  ست یدر تراز ز «یزندگ استِ یس » یمعنابه نجایدر ا

ــ به  قدرت ضرب کرد؟ ست یز یاز دو تجل یکی ــــ ، «ساختن مرگ یروانه و قدرتِ دنیبخش ستن یز قدرتِ» معنایــ

س یس  تهیکه از نظر فوکو مدخل مدرن یقدرت ست.  یا  قیکه آگامبن از طر ست ین یاسنده یمگر فوکو همان نو 23ما

شدن یدرگ صر     ،یعیطب یآن زندگ یبرد که طیم شیپ یندآیرفخود را در باب  ژهیمل وأاو ت یبا آرا ر ستانه ع در آ

ساز مدرن، رفته سبه  وکارهارفته در  س   یادغام م یقدرت دولت یهاو محا ست یشود و  ست یس ست یمبدل به ز ا  ا

اضافه کرد در واقع، چنانکه   دیاحال ب نیدر ع یجواب مثبت داد ول دیال باؤکه به هر دو س  ست یشک ن  24شود؟ یم

ش نه اتوجه کانونکند یصحبت م  است یس ست یفوکو درباره ز شل یم یام نشان ده ، وقت دهیکوش  گرید یادر نوشته 

 25شود.یمدرن در قاموس او وارد م یمنزله اختراعاست که به «ییهاتیجمع»بلکه  یزندگ

کند.  یها وصف م تیجمع  یتنظ یهایرا مجموعه فناور است یس ست یز اراده معطوف به معرفتدر کتاب  فوکو

اقتصــاد   شیدایبه کندوکاو در باب پ عمالً اســتیســســتیتولد زش در مورد اکلژ دو فرانس یهاپس از آن در درس

س یس  ست یس ست یاگر ز گر،یعبارت دپردازد. بهیم یبرالیل تیو عقالن یا سلط بر زندگ  یدر آغاز قدرت ا صف   یم و

 یِاگر فوکو در تبارشــناســ یها، و حتکند به قدرت حاک  در مقام حقِ کشــتن انســانیخود را حواله مشــود که یم

را  یشناسستزیمنتشر شدند به اجمال مس له  از جامعه دفاع کرد دیباکه با عنوان  شیدر درسگفتارها یگفتار نژاد

کند که، اگر یعرضه م  است یس ست یرباره زد یاهیرظگفت او در اساس ن  دیسازد، باز با یم مربوب است یبه مس له س  

ــته باشــ  بگو  اریبســ رتیحک  بلندآوازه او بصــ نیهمه، در ا نیبا ا 26.ســتین یاز زندگ یدر آن بحث  ،یاجازه داش

ست:   یثمربخش  سان همان چ »نهفته ا س   یزیچند هزاره ان سطو از ان   تیزنده با قابل یوانی: حدیفهمیم انماند که ار
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زیر زنده  یرا در مقام موجود شایهست  شااست یاست که س   یوانیانسان مدرن ح  ی،اس یس  یهست  یاش برااضافه 

 یدر به رو فوکو غالباً روانیجواب ماند. پیبود که ب یسوال  ست یچ یبر زندگحکمرانی  نیا نکهیا 27.«بردمیسوال  

ص    یاز تعهدها ل،یاز دال یاخاطر مجموعهنرود که به ادمانی یبندند. ولیمحک  فوکو  نیا یهایبالقوگ او به  یشخ

س یس  یهاگوناگون و اعتراا یاجتماع یهاجنبش خر او به جنبه أمت ینظر شیتا گرا شیرنگ وارنگ زمانه خو یا

 ت. داش یو خصوص یعموم یاز زندگ یکیدموکرات اریفوکو برداشت بس گران،یبر خود و دحکمرانی  یِاخالق

 هانامهیزندگ -

نده    » مه ز ندگان     ما ه عدام به ما از  شیب ینابرابر که   یدر جهان  ،یکیتیژئوپل یدی د هی )و از زاو  یلطف لحو حک  ا

 که ــ است   انسان رغی و انسان از ی ــ اع   اموجود زنده اردهایلیعبارت عمدتاً بر م نیا دیکأت کند،یم دادیب شهیهم

  یایبلکه از حق زندگ ،افتهیگســترش  شیاز پ شیدارد و ب هســال ســتیدو یکه قدمت هپای «بشــرِ حقوق» از تنهانه

س  انهیمطلب معترا در م نیا« اند(.محروم زین ستن یدرخور ز ست هب دایمصاحبه ژاک در  نیواپ ست،   ریچشمگ  یرا ا

سا  یامصاحبه  ساً   ریکه در  سا   تعهدتعجب ندارد اگر  یمضراب جا تک نیا حال،نیبا ا دارد. یلت شخص  ص خ موارد ا

ـ مبادا   ژهیوو به یاسیو س یپرشمار اجتماع یهااو را به آرمان یشگیهم ـ به    کنی فراموش ـ   دیآپارتا هعلی مبارزه ـ

شته باش   و ثبت  دریدا یتجربه شخص   یاس یجنبه س  یایاح یاست برا  یمضراب در واقع تالش  تک نی. ا یدر نظر دا

 .موجودات زندها در میان و بق یامکان زندگ گسترِجهان یبردن نابرابرالؤرسیترِ زآن در پروژه جامع

ــتاســت که م نیدر ا ــاکنان دو شــهرک   نامهیاز زندگ ییهاخواه  جســتارم را با مرور تکهیراس ســه تن از س

شناسند ادامه ده  و در هر سر ییهادر حومه شهر ژوهانسبورگ که اکنون چهره« الکساندرا»و « سووِتو» نینشاهیس

ست »گذارم که  دینکته تأک نیمورد بر ا شکل  «طیشرا واجد  یزندگ»و  «یجسمان  یه  یفیو ظر دهیچیپ یهابه چه 
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ــ خورندیم وندیبه ه  پ ـــ که در  یبلکه در تجربه معمول اشخاص ییاستثنا یهاتیوضع کِتراژی وجه در نه ه آن ـ

 برند.یبه سر م کیدموکرات ییفضا

ــ قیتحق نیا ــال  یجنوب یقایدر آفر دزیا یماریب وعیراجع به ش ــل س ــت در حد فاص ، 2005تا  2000 یهااس

  یعنیفرد آلوده،  ونیلیپنج م باًیبود )با تقر دزیا یماریب ریدر جهان درگ یاز هر کشور شیکشور ب نیکه ا ییهاسال

 است یبرداشت که س   یدارشه یر یهاینابرابرپرده از  دزیا یدمی(. اپ28بزرگسال کشور   تیاز جمع پنج کیدرحدود 

س    شیها بینابرابر نیبه آن دامن زده بود. ا دیآپارتا  یو بعد رژ ینژاد کیتفک ستر  یمردم به داروها یاز همه در د

ــدو ــ کی  یکه بر اثر اکراه دولت در اجرا   یروند  افت، ی نمود  روسیضـ ــتی سـ و  یخدمات درمان    نه یمؤثر در زم اسـ

کن  با مســ له بقا دســت به یم ادی شــانیکه در ادامه از ا یشــده بود. هر چهار نفر بحرنج شیاز پ شیب یریشــگیپ

شور   نیبار اتلخ و اندوه تیبودند و واقع بانیگر ست  انیبه ب ایبود که کل ک ش در شور هم  یتر بخ را  طیشرا  نیاز ک

بود که متوسط طول عمر یا    نیا تاون،پیدانشگاه ک  یِسنج  یب قاتیمرکز تحق سیرئ نگتون،یداشت: حدس راب دار 

  ریو مالگاپورو مکگوبا، مد افت،یســال کاهش خواهد  ســتیدو دهه ب یط قایمردم آفر «یبه زندگ دیام»اصــطالح به

 قایدر آفر اهانیبرسد که س   یروز ست ین دیبه بانگ بلند اعالم کرد بع ،«یجنوب یقایآفر یپزشک  قاتیتحق یشورا »

ــاحبه یهدیچک رامونیچهار مورد عمدتاً پ نیا رباره. تأمل من درندیقرار گ تیدر اقل ــت،    یهامص ــکل گرفته اس ش

س  دهدیکه به من امکان م یاساله شش  هنگارانقوم ههرچند در متنِ پروژ صاحبه  نیاز ا ییرهایخطر کن  و تف ها م

 . کن سهیمقا دایمصاحبه در نیاز آخر یجنس مطالب شفاه نیبا هم یها را از جهتارائه ده  و آن

 مان یزنده م دان یم -

کرده اســت، در خانه کوچک خود در  رشیگنیو  زم دهیرســ یریناپذبه مرحله درمان اشیماریکه اکنون ب ایســوف

ــاندرا با ا ــامد م نیالکس ــما رو ند یلیخ»: دیگویجمالت به من خوش ــافه  یو با لبخند ،«امدهیوقته ش غمناک اض
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ستش ترت  داو از وخامت حال خو«. اممرده گرید دییایدفعه بعد که ب»: کندیم سپار    بیخبر دارد و را س  خاک  یمرا

ست. با وجود ا   نیا. «مان یزنده م دان یدارم. م مانیمان : ایبه گمان  زنده م»: دیگویبعد م یکم ن،یخود را داده ا

ــ و انیب هنحو نیشود ایانتظار مرگ و توقع بقا. مگر م نیحساب آورد؟ تنش بتوان بهیتنش را چگونه م ـــ  بساچه ـ

  نکرد؟ سهیمقا دایدر هتجربو  انیب نحوه با ــ را هتجرب

ض  نجایدر نگاه اول در ا شک یب ش  م به یتناق صد دیآیچ   ییشده در برابر انکار دورنما ییشگو یمرگِ پ قی: ت

ــخن گفت، نوع   دی مورد نه از تناقض، که در واقع با     نیجانکاه. البته در ا    ناخت روان دی ترد یاز ابهام سـ ــ  نیب یشـ

ــ نیا نی. رجوع به دینیبو خوش ییگراواقع ــد، چون کل»کند. یم تیرا تقو ریتفس ــایمن موفق خواه  ش  یلیخ س

 نیمتعدد ا یساها یجذب کل قایکه در آفر یاز کسان  یاریبس «. به من کمک کرده یلیه  خ شیکند، کش یکمک  م

جس    ی: ه  شفا دهندیوعده بقا م شان یبه ا ساها یچون کل دزند،یاست( مبتال به ا  29ست یمتد ایاند )سوف قاره شده 

ــعادته   یمعنو اتیح دیه  تجد ــن ن  نیا نیب زی. تمایاخرو س ــه وعده هرگز روش ــتیس عدم   نیهم قاًیو دق س

ــت که لحظات دردناک زندگ تیقطع ــعادت یرا قابل تحمل و حت یاس ــازدیبار مگاه س   یزندگ ،یعیطب ی. زندگس

ــه زندگ   دلخواه یبقا  یدزی ا ماران یمتخلخل دارند؛ و ب   ییمرزها  یابد  یخوب، و زندگ  ــان را همزمان در هر سـ   یشـ

را نابود    یزندگ یلعنت روسیو نیا خوامینم»: کندیاعالم م یعادریغ یاگونهبه ایســوف یمذکور چشــ  دارند. وقت

   .ردیگیکالمش و حال و روزش قرار م نیتناقض آشکار ب یفراسو انیب نیبا ا« کنه!

ـ که    در نگاه دوم یول ـ می    ندارد یتعارض یقبل لتحلی با البته ـ  ایرا که در اظهارات دردناک سوف یتنش دیباـ

  قاًیو به او گفته است که دق  دهیرا د یش یخواهد مرد؛ او کش  یزودهکه ب داندیم ایمشهود است در نظر گرفت. سوف   

  دیگویم ایسوف یپخش کنند. وقت یچه آهنگ یارسپرده است که در روز خاکسپ    یاش کنند، حتبه چه صورت دفن 

 کیاســت. از  تیکه متناظر با دو مرتبه از واقع دیگویســخن م ییدر واقع ســربســته از بقا «مان یزنده م دان یم»
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 یطرزه  تا حد امکان بهخواهد حداکثر استفاده را از آن ببرد و آنیماو است که  ایدن نیدر هم یزندگ هطرف، ادام

ــد دارد از ا ــتفاده کند، به مزار پدرش برود و یحک  اعدام م افتادن مرگ )که به لحوعقب نیبامعنا. او قصـ ماند( اسـ

ــا ــت  اوردهی جا ن پدر مرحومش به   یرا که برا  ییها نییآ یقضـ ــحبت کند و از      دی ادا کند. با  اسـ با روح پدرش صـ

سرش. البته زمان  از مرگ دوست  د،یبه او بگو اشیماریب سرش، از تولد پ بار  سعادت  یهاماند لحظهیم شیکه برا یپ

شت. تازگ ه   سوف      یها با مردیخواهد دا شق  شده که عا شنا  سوف   ایآ ست و  را از او پنهان ش عالجال یماریه  ب ایا

سوف   ست. او مدام به  سوف دهدیم یو با حضورش به او دلگرم  زندیسر م  اینکرده ا که  یعالئم اش،یماریدرباره ب ای. 

با ه  باشند و خالصه درباره هرچه در دل دارد با     یعادزوج  کیمثل  توانندینم نکهیو ا ش،یهاو ترس هادارد، دارو

ساس، زندگ  نیزند. بر ایاو حرف م ست  ایسوف  یعاطف یا سمان  یاز ه با   یدو زندگ نیا آنکهیب رد،یگیم هیاو ما یج

 ه  خلط شوند.

ــت که پس از مرگ او ادامه خواهد  یایزندگ گر،یاز طرف د ــوف افتیهس ــت خواهد داد بعد از  ایو به س فرص

اختالفات  ییهما داندیخواهد گذاشت که م یجابه یاز خود فرزنداو زنده بماند.  گرانید یاش براجس  دشدنیناپد

صه به  یو پدر یمادر یهاخانواده نیب شد، خا ها در ها و مادربزرگکه پدربزرگ یایلما یهاخاطر کمکاش خواهد 

  ادیها بعد از مرگش ه  او را از پسرش تا سال نکهیا یبرا ای. اما سوفرندیگیاز دولت م  یتیقبال مراقبت از کودکان 

انجام  یردولتیغ یهابدحال با کمک ســـازمان مارانیکه معموالً  ب یســـاخته اســـت، کار یادگاری هجعب کینبرد 

ست، مثل لباس و کفش، عکس     ییزهایجعبه چ نی. او در ادهندیم شته ا از خودش که در آن هنوز بر  یمختلف گذا

خودش  یرا با صدا اشیداستان زندگ یاقهیآن چند دق ینوار کاست که رو کینشده بود،  فیالغر و نح یماریاثر ب

ست، دفترچه    فیتعر ضبط کرده ا ست، و     نامهیکه در آن زندگ یاو  شته ا که نقش کف  یلوح گچ کیخودش را نو

ــتش را رو ــت. به ا یدس ــوف یبقا برا ب،یترت نیآن حک کرده اس ــتنیبه ز» یعنی ایس و « ماندندادن، زندهادامه س
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ساده اما   یحرف را با کلمات نیا ایاش گفته بود. سوفمصاحبه نیدر آخر دای، همانطور که در«مرگ یدر ورا ستنیز»

 .امدهیاش را ک  ندنمونه یجنوب یقایکه در آفر آوردیبه زبان م قیعم

 گریاست د نیبهنجار هم یزندگ -

توانند بدون آنکه با ه  خلط شــوند با ه   یچه اندازه م یزندگ یهاصــورت افت یبود که در اسیوگو با مســگفت در

اند، از جمله مل کردهأباره ت نیاز حد تصــور ما در ا شیصــحبت من ب یهاکه طرف افت یداشــته باشــند و در وندیپ

  یبا چالش زندگ یاست که آدم موقع نیتنها مس له ا». مردبار در آنجا مالقات ک نیرا اول اسیساکنان سووِتو که مس

 نیکار ما از ا انیجر ،یدانیآخه، م از خواب پا شه. که اصالً شرطیــــــ به شهیشه که صبح از خواب پا میم ریدرگ

ـ و     یریو بم  ییایب ایدنقرار است که به  ازشده بودم،  یآرنت انِیب نیمن که مجذوب ا. «یهدو نقطه، زندگ نیا نبی ـ

. همان است  گریاست د  نیبهنجار هم یمن: زندگ یزندگ». او گفت: ست یحرف چ نیاز ا قاًیمنظورش دق دمیاو پرس 

  یزندگ«. هاتیو احترام دور و بر اره،یدرت ب ییکه از تنها یکیلقمه نان،  کیبهنجار:  یها دارند. زندگآدم هکه هم 

سطح زندگ    از ی: مثلثیاجتماع یو زندگ ،یعاطف یزندگ ،یکیولوژیزیف شرا  یسه  سان، مثلث  طیواجد   یو برازنده ان

ص  نی. اشود یکه در آن بدن هرگز از جامعه جدا نم س  یزیمطابق با چ قاًیدق فیتو سال  اس،یبود که م   یهاپس از 

 رینظرگ انیب نیبود. اما منظور او از ا دهیسه شرب محقق نشده بود، سرانجام به آن رس       نیاز ا کیچیکه ه یمتماد

ــ   بودچه  ــــ ساس بحث «بهنجار زندگی»ــ س  یها؟ بر ا شته   نیکه در طول چند یاریب  نینظرم اام، بهسال با او دا

ــت: اوالً،  ییمعنا« بهنجار یزندگ» ــت )بهنجار به معنا یعاد یزندگ کی« بهنجار یزندگ»دوگانه داش که در  ییاس

صطالحات عل  آمار حد وسط تلق   ست )  یاخالق یک زندگی« بهنجار یزندگ» ،یشود(؛ درثان یم یا منطبق با   یعنیا

به   جار  نا هن ندگ  نیمطلوب(. در واقع، ه  ا ای خوب  یمع ندگ  نیه  ا یعاد  یز به  یاخالق یز  یبرا دی جد  یاتجر

 بود. دهیند یسروسامانیو ب یفیجز بالتکل یزیچ اشیو عموم یخصوص یتا آن زمان در زندگ رایبودند، ز اسیمس
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س  صل اهل ل  اسیم ستان آفر  نیتریشمال  مپوپو،یدر ا سبورگ،   یبود. وقت ،یجنوب یقایا  تختیپا یعنیبه ژوهان

از نوجوانان و جوانان در  یاریداشت که بس   یسروسامان  یب یشهر کشور، آمد زندگ   نیترو بزرگ یو صنعت  یاقتصاد 

سر م  دیآپارتا  یرژ یانیپا یهاسال  سپ  کیرا با  یگذراندند. مدتیاز  سپس با زن  یرو شد و از او     یگذراند،  شنا  آ

ــاحب  ــد اما فرزندش چند ماه بعد از تولد بر اثر ا کیصـ ــد. ا دزیبچه شـ ــد که هر دو به ب نطوریتلف شـ  یماریشـ

س یو س     یپ شان یرو شدند و م سرانجام از ه  جدا  شهر کوچک  اسیبردند.  شت  که خانواده یدر  اش در آن اقامت دا

روز  کیبه او نگفت و باالخره  شیماریاز ب یزیکرد اما چ دایپ یدیجد یزندگ کیشر  نجادر آ اسی. مس دیگز یسکن 

ست. ب  زیکه آن دختر ن دیفهم شد، عذاب وجدان رها  یماریاز آنکه نگران ب شیآلوده ا کرد که مبادا  ینم شیخود با

شر     خود عامل آلوده شد.  س  یزندگ کیشدن زن محبوبش با س  یسا یکل»او را با  اسیم  نیترمه  ،«ونیصه  یحیم

ــنا کرده بود و ا ،یجنوب یقایدر آفر یمذهب هفرق ــرعت منجر به دگرگونتجربه به نیآش ــد. کودک  یاخالق یس او ش

ــروبات الکل رفت،یپذ یرا به فرزند یمعلول ــگیپ یزد و به کارزارها رونیترک کرد، از خانه برا  یمشـ  دزی از ا یریشـ

ست یپ سا  انیزود در م یلی. خو شد، چرا که اغلب در راد   بهیغر یو حت گانیهم صاحب احترام  ضع  ویها   تیدرباره و

ــحبت م ک  یها حرفه  جیخودش و ترو تادگ   هن یهز. کمک کردیخطر صـ به   یازکاراف از دولت   شایمار یعلت ب که 

شد: حت      یبار در زندگ نیاول یکرد به او امکان داد برا افتیدر شته با ستقالل و کرامت نفس دا ست خانه  یا  یاتوان

 لیدلبلکه به یاقتصــاد یامدهایپ لیدلتنها بهبدل شــد، نه شیبرا یاجتماع یبه منبع یماریخود اجاره کند. ب یبرا

س  توانیم دای. به زبان دریمدن یو حت یاخالق یامدهایپ ست مثل  «کند یگرفت چگونه زندگ ادی» اسیگفت م ، در

 .دمید یجنوب یقایکه در آفر یمارانیاز  ب گرید یاریبس
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 ست ین یمردنمن  -

 یریمیم یدار گه،یخب د" گن،یمردم م»گفت:  یمصاحبه طوالن کی انیدر پا شناختمش،یها بود مکه مدت مگدا،

 چکسیتر از قبل، چون االن از هیام، قو. حاال که زنده"ست  ین یمن مردن": گفت ی. خودم م"یمثبت یویآچون اچ

دســت مادربزرگش در  ریداشــته اســت. او ز یختالعاده ســفوق یجوان اســت زندگ یمگدا که هنوز زن. «ترســ ینم

ستا  شد و در بچگ   یرو سوتو بزرگ  مهاجر بود که  یکرده. مادرش کارگریمکرر به او تجاوز م شیهاییدااز  یکی یل

شهر کوازولو  ست برا  دیجد یاخانه ،یجنوب یقایناتال، در شرق آفر -در   نزد یزندگ یگرفته بود و بعدها از مگدا خوا

به  ،ی. در هجده سالگ کردیشد که مدام به او تجاوز م  یخشنِ مستبد   یناپدر یِمادرش که رفت قربان شیاو برود. پ

که در  یبا مردان یدنینوش  ایوعده غذا  کی یدر ازا یپشتوانه و سرپناه   چیشهر بدون ه  نیژوهانسبورگ رفت و در ا 

  افتهیسازمان یکار جنس یرا نوع یفاحشگ ونچ دانست،ینم یکار را  فاحشگ نی. ادیخوابیم کردیمالقات م ابانیخ

  یعنی، «phanding» 30کند، به زبان زولوینم یکرد فقط زنده مانده است اما زندگ یپنداشت. فکر م یها مدر هتل

از  یکیکرد. از  دایجورواجور پ یپسرهامختلف و دوست  یهابعدها شحل «. غذا افتنی یبرا نیچنگ انداختن به زم»

ــاحب فآن ــد که در همان کودک یرزندها ص ــد، آلونک ماریمرد. خودش ه  ب دزیاز ا یش ــاندرا اجاره و  یش در الکس

 .آغاز کرد یدیجد یزندگ

صندوق که بودجه یمحل یردولتیسازمان غ  کی در  یدزیا مارانیکرد و از بیم نیتأم یالمللنیب یهااش را از 

 نهیهزاز دولت کمک شیماریکه به جهت ب یاســتخدام کرد. مگدا ه  از زمانکرد او را یم یپرســتار شــانیهامنزل

از خود داشته   یگرفت فرزند  یاز آن تصم  پس. افتیسرعت بهبود  به شایکرد، وضع اقتصاد   افتیدر یازکارافتادگ

 مارستان یدر ب 31ینیبال ییکارآزما کیفرزند اولش داوطلبانه در  زیانگاز تکرار سرنوشت غ    یریجلوگ یباشد، اما برا 

و بعد   شــودیاز مادر به نوزاد م یماریرا که مانع از انتقال ب یایروســیضــدو یســووتو شــرکت کرد. او ابتدا داروها
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ــ    افت ی خودش در یمار یدرمان ب  یبرا ییداروها  داروها   نیو خطر ا یکرد. در آن زمان، دولت هنوز درباره اثربخشـ

اوصاف، فرزند   نی. با تمام ادانست یبهداشت و درمان مجاز نم  یداروها را در مراکز عموم نیمردد بود و استفاده از ا 

ــال  به ــکان درگ ی. او با مددکاران اجتماعافتی یریبهبود چشــمگ زیآمد و ســالمتِ مادر ن ایدنمگدا س در  ریو پزش

بدل شــد. او در  دزیفعال ا کیخودش به  قیطر نیداشــت و از ا یهمکار شــانیدر تماس بود و با ا دزیمبارزه با ا

ــ یهاییمتعدد و  گردهما یهاییمایراهپ ــرکت کرد، و چند هیعل یاعتراض و  یمقاله در مطبوعات داخل نیدولت ش

خشـونت و   دیرسـ ینظر مکه به یایزندگ رد،یرا بازپس بگ شایاو نوشـتند. مگدا موفق شـد زندگ   رهدربا یالمللنیب

ساخت  یاسیپروژه س کیه خطر افتاده بود ی که بشناختستیزی د. او از خود زندگاز او ربوده بودن یماریفالکت و ب

ــ یو اجتماع یعموم یبه زندگ یدیجد یکه معنا ــت همانطور که  د،یاو بخش بنا نهاد که  یپروژه خانوادگ کیدرس

. و مگدا  افتی ییرها کوسیاوو  سیپول یِاز دوراه بیترت نیکرد، و به ا شایخصــوصــ  یوارد زندگ یدیجد یمعنا

 اشیماریب ییشناسا یمگدا، که در ابتدا یجسمان یبقا«. نگرفت مرگ را قبول کند ادی»هرگز  دا،یهمچون ژاک در

بر ســرِ  یاســیســ یکارهایو پ یاجتماع یهاتیاز فعال یاحک  مرگ به لطف مجموعه قیتعو ینوع نمود،یم دیبع

 بود. یشناختستیز یزندگ

 (مؤخره دوم )حضور احمد -

ــت که   یا( چهرهZackie Achmatاحمد )  یعبدالرزاق زک  ــر و گردن از د کی اسـ در  دزی ا هفعاالن حوز  گریسـ

گذاران ی از بن یکیباالتر اســــت. او   یجنوب یقا یآفر قدام برا   » ان مان  یکارزار ا  Treatment Action« )در

Campaignنیکلمه تجســ   ا یواقع یامعنکارزار داشــت: او به نیدر ا یرســم سیفراتر از رئ یگاهی( بود و جا 

ضو   ضور  زین دیآپارتا هیبود و در نبرد عل« آفریقا یکنگره مل»کارزار بود. او ع شت. از وقت  یح   یهان سیکر یفعال دا

سابق حزب کمون  سال  یجنوب یقایآفر ست ی]رهبر   نیا یمعروف را کرد که چالش بعد ییگوشیآن پ 1990[ در 
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ــورت نابود   ــور در صـ گوناگون   یدر کارزارها   یدر پ یاحمد پ  یخواهد بود، زک  دزی ا یمار یب دی آپارتا    یرژ یکشـ

بزرگ شده است و از فعاالن مدافع حقوق    پوستان نیمختص رنگ  یهااز شهرک  یکیمشارکت جست. احمد که در   

 ها متعهد است.آرمان نیجان، به ا  یبوده، با تمام وجود و از صم دزیهمجنسخواهان و خود مبتال به ا

سطح مل     یابود که از او چهره« درمان یکارزار اقدام برا» نی، االوصف مع ساخت.   یالمللنیو ب یسرشناس در 

صنا    نیا ساز  عیسازمان در ابتدا به جنگ  ستطاعت مال  قایدر قاره آفر مارانیاکثر ب رایرفت، ز یدارو  دیخر یبرا یا

در  یروس یضدو  یداروها عیروالش مانع توزد نابهیرفت که عقا یها را نداشتند، و سپس به جنگ دولت  محصوالت آن 

ها  و رسانه  ابانیبود، و از خ زیآمکیگسترده و تحر « درمان یکارزار اقدام برا» یهاتیفعال هنیبود. گنج هامارستان یب

ضا   ستگاه ق ستفاده م  ییو د سازمان به کردیا س   اتینام حق ح. فعاالن  سا  ایرپرتو یِعال وانیدر د یمندرج در قانون ا

دادند و به  لیتشــک یجنوب یقایبهداشــت وقت آفر ریوز هیعل یا[ پروندهیجنوب یقایآفر ییو اجرا یادار تختی]پا

ــت  یادماندنیبه یقیتوف ــافتندیدس ــرع وقت به هر طر یعال وانید ی: قاض  ینحوو به یقیدولت را مکلف کرد در اس

ــال یاحمد ط 32.ردیاز مادر به فرزند را بگ دزیا یماریمؤثر جلو انتقال ب ــمگها مبارزه بهس ــرف  یریطور چش از مص

صر  د،یشده بود امتناع ورز  زیاو تجو یکه برا ییداروها که  کندیشروع  م  یکرد که درمان خود را فقط زمان حیو ت

 باشد. یجنوب یقایداروها در دسترس همه شهروندان آفر نیا

ص  چیاو به ه یبرا یماریب شد   آن  یهل منفعالنجز تحم یانبود که چاره یبتیوجه م شته با  شیبرا یماری. بندا

ش یگرفت. احمد میمبارزه بهره م دانیشد که فعاالنه از آن در م  یمنبع ص    از رنج دیکو   یهمگان یآرمان اشیشخ

سازد. او با به م  ست دانیب سان  یآوردنِ ه ض  ییبر جدا شیخو یجم سائل   یفر س  یست یزم س یاز امور  خط بطالن  یا

دهه  یکه ط یاز مبارزات یاریبس  33ه  بود. یاس یس  یشهروند  یکه نوع کردیدفاع م یست یز ی. او از شهروند دیکش 

ــ از  در مناطق مختلف جهان پاگرفت یبه خدمات درمان یابیدست  یو دهه بعد برا 1990 ــــ  مصوبات  به اعتراا ــ
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اوارق مهاجران فاقد  یبرا یدولت یپزشک  یهادوحه قطر گرفته تا کمک رد یاجالس سازمان تجارت جهان  بهداشتی 

بهره  یبه حقوق یابیدست یبرا یعنوان منبعبه یاست که از زندگ ییکارهاینمونه خروار پ ــ مشتی   در فرانسه تیهو

حقوق  جنساز  قاًیدق یخدمات درمان رایروند: زیم یزندگ یشـــناختســـتیز هفراتر از جنب شـــکیکه ب رندیگیم

  یهاهمانقدر که خون تازه در رگ یمبارزات نیشــوند. چن یتلق یاســیســ دیو درضــمن با ،فیشــهروندانند نه تکال

 است یس »شده از  ساده  یریکه تصو  ی. قرائتدهندیرا در معرا آزمون قرار م یدموکراس  کنند،یم یجار یدموکراس 

 آنند. نفکیجزء ال یکه عامالن اجتماع یکیالکتیزند، دیرا دور م کیالکتید نیدهد ایبه دست م «یزندگ

 یریگجهینت -

از حد  شیب غالباً یتنها مرزهامفهوم نســبت داد، نه نیاش به امصــاحبه نیدر آخر دایکه ژاک در ییمعنابه ،«بقا»

و کنش   تأمل یبرا یاخالق ییبلکه فضا کندیمجا هآن را جاب یاسیو تراز س یزندگ یشناختست یتراز ز انیپررنگ م

ست یس ست یز در دهه گذشته غالباً  ی. تفکر انتقاددیگشا یم س  ا ستِ یو  ست. و   یزندگ ا را آماج نقد خود قرار داده ا

ــان از نحونیبد ــلط بر جهان، اع  از بازار آزاد و دولت یهابرخورد قدرت هس ها  ملت یها و حتها، با افراد و گروهمس

 ت.چه در عصر استعمار چه در دوران معاصر پرده برداشته اس

و توان  یلیاز وضــوح تحل یمذکور، بخشــ هدو مقول انیم زنگذاشــتنیعلت تماابزار قدرتمند، به نیا الوصــف،مع

  ]= یعار یزندگ خ،یو تار عتیبه تقابل دو قطب طب یزندگ دیتحد ســو،کیخود را از دســت داده اســت. از  یافتاری

  ای یشناختدر مطالعات جامعه مندامطور نظو به یفلسف یاز منظر ــــــــ وقتی طیواجد شرا یبرهنه[ و زندگ حیات

ـ موجب    کار رودبه یشناختانسان که در  ییو غنا یدگیچیشود، پیم یاجتماع یزندگ یو غنا یدگیچپی از غفلت ـ

و  یزندگ یهاصــورت یابیارز یربنایکه ز یهنجار یهایشــداوریپ گر،ید ی. از ســو یکنیعال  واقع مشــاهده م

داده    یتعم یاجتماع یهاتیاز واقع زیو نامتما کپارچهی یابه مجموعه یوقت د،دهنیم لیرا تشـک  یزندگ اسـت یسـ 
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کنند.  یعمل محروم م دانیدر م تیرا از حقوق مشــروع و حق اظهار نظر و فعال یعامالن اجتماع تیشــوند، درنها

ست که پذ    نیبنابرا شن ا ص یشداور یآن پ رفتنیرو ست ه  در پهن  بارانیپژوهش ز هها ه  در عر ست یس  ها  نی. اا

 ت.اس یمس له مستلزم توجه اخالق

 یهادر نوشــته هاهینظر نیا یاصــل گذارانهیآورد که پایم ادمانیبه  یدودمان فکر نیا یواقع، تبارشــناســ در

 یهشــدو ترجمه افتهیلیتر، از شــکل تقلگاه مبه  رمیگ تر،دهیچیاند که اغلب پابراز کرده ییدهایها و تردخود تنش

  یاز زندگ ییهامقاله محدود بود به تکه نیه ، که در ا هانامهیامروز بود. و زندگ یو علوم اجتماع یآن در علوم انسان

ام، از ضـــرورت ها پرداختهآن لیو تحل فیبه توصـــ لیبه تفصـــ گرید یاو من در نوشـــته یجنوب یقایمردمان آفر

را مقابل ه  قرار  یزندگ یاســیو ســ یشــناختســتیدارند که دو تراز ز تیحکا یانگاریثنو یالگوها یســازدهیچیپ

[  ی]زندگ توانیم ییکه گو کنندیچنان رفتار م یچون بازار و دولت گاه ییهاکه  قدرت ســـتیدهند. شـــک نیم

ــان ــاختار قدرت، معموالً     من ک،ی دموکرات یروها یداد، اما ن  لی تقل« محض یزندگ »ها را به   انسـ جمله از درون سـ

شرا  یحت ز،ی. و خود مردم نروندینم ییگرالیتقل نیبار ا ریکه ز سازند یم یلیبد یهاافتیهر سلطه، قادر    طیتحت 

  ای یاخالق یالهام یهما ای یاســیســ همبارز یبرا یها را ابزارآن یجســمان یاند که زندگیفیظر یهاکیبه ابداع تاکت

 .سازدی میحاالت عاطف انیب یبرا یالهیوس

 انی به ب  ای   ،یفکر کن یزندگ  تی از نو به ماه   کند یاز ما دعوت م  ینگار : قوم یگام جلوتر برو  کی  دیی ای اما ب 

ــ نیخواهد تا از نو به ایاز ما م ترقیدق ــت  یکه ابنا  یال فکر کنؤس ــر چه برداش دارند و  شیخو یهایاز زندگ یبش

سان  یمتقابالً زندگ سان چ یم اجهوال مور نیرا با ا شان یها چگونه اان :  سد ینویداس م نای. خان  وست یکند که ان

شدن مرز م » سان  انیمحو سان  یان شدن مرز م رفته یو ناان  یاو پا جا«. انجامدیم یو نازندگ یزندگ انیرفته به محو

 یهاما به صــورت دنیشــیمعمول اند وهیشــ کندیم دیگذارد و تأکیکاول م یو اســتنل نیتگنشــتایو گیلودو یپا
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را ه  بر  دی تأک  یزندگ  یدارد بلکه به بها   یرا از نظر دور م یعیو امر طب یامر اجتماع  یدگی تنه در تنها نه » یزندگ 

متکثر  یهادرباره صورت  قیتحق نیبکوشند به ا  وسته یپ دیبا یدانشمندان علوم اجتماع  34.«گذاردیم [فرم]صورت  

 در آن بازگردند. یخصال بشر هنمود هرروز نیو همچن یزندگ

 2010پاییز 

 

 

 منبع: 

Didier Fassin. Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and 

Development Volume 1, Number 1, Fall 2010, University of Pennsylvania Press 

 

 

 ها:نوشتپی

ــل یاز مباد یکی: * تذکر مترجمان ــاکر هپروژ یاص ــت که زبان ها نیجورجو آگامبن ا هومو س که   یمفهوم یامروزه برا ییاروپا ینکته اس

  یولوژیدر ب وسیب ه( و واژی)جانورشــناســ یدر زوئولوژ زوئه هواژ. «life» ندارند: شــتریواژه ب کیکردند یبا دو واژه بدان اشــاره م انیونانی

  یونانی هدو واژ یعنی. ینیالت هش ی( رییایتالی)ا «تایو»( و ی)فرانسو  «یال و»دارد و  یژرمان هش یر« life»ی ( حضور دارد ول یشناس  ست ی)ز

ــ   نکه یاند. طرفه ا  خود ادامه داده  اتی به ح  گرید یها در واژه   «life» هترجم  یدو واژه برا یبا زبان عرب   یختگیعلت آم به  یدر زبان فارسـ

ــت چون بد یاتا اندازه« برهنه اتیح»به « la nuda vita»ه اما به گمان ما ترجم . یدار ــان برانینقض غرا اس دو معادل   «تایو» یس

تاً   یکار م به   یترآهنگ معادل خوش  «برهنه  اتی ح» نکه یگوا  ،یکنیبرهنه ترجمه م   ای  «یعار  یزندگ »را به   «تا یال نودا و» رود. ما عجال

را به تقابل   وسیبو  زوئهتقابل  بتوان اصالً  دیشا  تمام جانداران است.  انیممشترک   یانسان و زندگ  یهبرازند یاست. صحبت از تقابل زندگ  

  ستِ یکرد و ز ریتعب «اتیح»مشترک است    اتیالحیذو ایجانداران  ههم انیرا که م یمطلقِ زندگ یعنیترجمه کرد.  «یزندگ»و  «اتیح»

 خواند. «یزندگ»ها را انسان هژیو

سان . 1 سو   شناس و جامعه ان ستاد علوم اجتماع 1955متولد  ،یشناس فران سه مطالعات پ   ؤدر م ی، ا ستن یپر شرفته یس مطالعات   ریو مد ن

 یس.پار یدر علوم اجتماع شرفتهیمدرسه مطالعات پ یو اخالق یاسیس یشناسانسان

  شرفته یدر مدرسه مطالعات پ  2004دسامبر   ازده یدر  دایژاک در ادینکوداشت   یکه من برا« بقا»بود با عنوان  یامتن ابتدا مقاله نیا. 2

صد اول  سیپار یعلوم اجتماع س  یملأت ریاش فراتر رفت و درگهیارائه کردم. متن از ق گارا ممنون  که   ندایشد. از ل  دایافکار در نیدر باب واپ

 ت.راسیطور کامل ورا به سینونسخه دست

3. Aristotle, Politics, trans. Benjamin Jowett (Oxford: Clarendon Press, 1908), I, 1253a, 28–29. 

سان به » :تیعنا دیترجمه مرحوم حم ست و آن کس که از رو  یاجتماع یوانیح عتیحک  طبان صادف ب  یا ست   یطبع و نه بر اثر ت وطن ا

ست   یفروتر از آدم ای یموجود ست: ب ه هومر در نکوهش او گفته کماند یم یبرتر از او و به همان مرد ایا خانمان...  یقانون و بیقوم و بیا

ست که توانا    ندارانجا انیاز م سان ا صورت محض م     ییفقط ان ست که  ست آن ا ش  ایتواند نمودار درد ینطق دارد. را شد و ازا  یخو رو  نیبا

احساس را   نیا احساس کنند و ار یرشد کرده که بتوانند درد و خوش ییها فقط تا جاآن عتیطب رایآنند ز دیقادر به تول زین گریجانداران د

  گریکه او را از جانداران د یآدم صه یآن خص  رای. زدیآیم زیو درست و نادرست ن   انیسود و ز  اندنِیکار بازنمابه ه  نشان دهند. اما نطق به 
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شناخت ن  ییکند توانایممتاز م صفات د     یو بد یکیاو به  شناخت ا     نیاز ا یگریو درست و نادرست و  شتراک در  ست و ا   زهایچ نیگونه ا

 م«. دآور یم دیاست که خانواده و شهر را پد

سط دهه   کیتیوپلیمفهوم ب. 4 شته  1970در اوا شهو  یم دایفوکو پ شل یم یهادر نو صل آخر جلد اول  رشود و م نظام   خیتارتر از همه در ف
به   یفوکو ربط چندان یبنا به تلق کیتلیوپیام که بنشـــان داده یا(. من در مقاله1978 ،یرابرت هِرل یســـی)ترجمه انگل یجنســـ التیتما

 :به دی. بنگرردندا یزندگ استیس

Sociologie et Sociétés 38, no. 2 (2003): 35-48. 

  یسـ ینافو آن را به انگلرابرت . «شـتن  یمن در حال جنگ با خو»منتشـر شـد، با عنوان    لومونددر  2004مصـاحبه در نوزده  اوت   نیا. 5

مصــاحبه   نیمقاله از ا نیکه در ا ییها( منتشــر ســاخت. جمله2004: ورکیوی)ن مصــاحبه نی: آخردایژاک درترجمه کرد و در قالب کتاب 

 د.اناصلی متن از من رِ ــ خودتیللفظاه ــ تحتام ترجمنقل کرده

  زندگیهومو ساکر: قدرت حاک  و  کتاب  زیانگمناقشه  اریبس  یهااز حک  «ییگراتامو  یدموکراس  یهمبستگ »مشهور است که اشاره به    . 6
 است: جورجو آگامبن بوده عاری

Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel Heller-Roazen (Stanford, Calif.: Stanford 

University Press, 1998), 10 

جنبه  کی نی( به هم1990: سی)پار سیورســالیاون یکلوپدیآنســ دانشــنامه  در «یزندگ»جالب توجه اســت که تنها مدخل مربوب به . 7

سو  نکهی. طرفه ایشناخت ست یموجود زنده از منظر علوم ز اتیح یعنیپردازد، یم ستن یز سوم به   یفرهنگ فران س یدمو اخالق و  یونریک
سفه اخالق  ستار یبه و فل سپربر )پار  وکانت کیمون یرا   اتیح ای یندارد، انگار که مفهوم زندگ «یزندگ»واژه  یبرا یمدخل چی( ه1996: سیا

 د.  ندار ،یاجتماع ای یاع  از وجدان ،یجنبه اخالق چیه

شت م  دیبا ل ،یاعتقاد کانگبه. 8 ص    حهیص » انیتفاوت گذا ضارع و  ض  حهیم  le) «سته یزنده و ز» انیم گریعبارت دبه ،«ستن یفعل ز یما

vivant et le vécuواجد   یزندگ» یمعنابه «وسیب» دیگویکه به افالطون و ارســطو منســوب اســت م یزی(. و آگامبن با ارجاع به تما

 «.عاری زندگی» یمعنااست به «زوئه»قطب مخالف  [برازنده انسان یعن]ی «طیشرا

9. Walter Benjamin, “The Task of the Translator,” in Illuminations, trans. Harry Zohn (New York: 

Harcourt, Brace and World, 1968), 71. 

آنکه  یاند، باتیح دهیبا پد یقیعم وندیدر پ ات،یح اتیدرســت همانگونه که تجل»: مهرگان دیامو  مراد فرهادپور یبه ترجمه فارســ دیبنگر

ــ گرچه زدیخیبرم یاز بطن متن اصل زیباشند، ترجمه ن یتیآن واجد معنا و اهم یبرا ـــ   یبعد اتیکه از ح یمتن اصل اتحی از چنداننه ـ

 نیی... تععتیو نه طب خیبه لطف تار دیرا با اتیدامنه و برد ح یینها لی]...[ در تحل .ســتین یکیارگان تیمحدود به جســمان اتیآن. ]...[ ح

 م«. یختار رتریبس فراگ اتیح یبر مبنا یعیطب اتیح یهاهیعبارت است از درک جامع تمام سو لسوفیرو رسالت فنی. ازا یکن

10.  Benjamin,”Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writing, 

trans. Edmund Jephcott (New York: Harcourt, Brace, 1978), 299–300. 

ست  آمده نیچن اهلل فوالدوندعزتدر ترجمه . 11 شت و ا  یقتیدر پس ظواهر، حق»: ا شا  قتیحق نیوجود دا بار به   نینخست  یبرا دیگرچه 

 م .82ص، نشر خوارزمی، انقالبــ آرنت، هانا، « یخیبود نه تار یستیز یقتیشد، حقیمنور م خینور تار

است. در   ی[ مبتنیست ی]ز هاتیگونه تشب  نیبر ا یو اجتماع کیارگان یهاهیبرحسب نظر  خیتار ریتعب» خوانی :می فوالدوندترجمه . در 12

ــب یعیفوق طب یکریجامعه، به پ    ای قوم  ای ملت   یعنیها، جماعت،    هی نظر نیچن ــود که ن یم هی تشـ فوق   یاراده کل کی محرک آن  یرویشـ

 . م83ص. «است ریناپذیستادگیو ا یانسان

  استیکردند و به محض آنکه به صحنه س نیانبوه خلق به علت فقر چن»: است صورت ترجمه کرده نیجمله آخر را به ا فوالدوند یآقا. 13

 . م  83ص«. آمدند، ضرورت ه  با آنان نمودار گشت

 . م156ص«. شودیم هیو تحذ ردیگیم یهست اتیاز سرچشمه ح»: خوانی می فوالدوندترجمه . در 14

و  ستین ستنیباالتر از ز یریخ چیه»: است صورت درآورده نیو جمله آخر را ه  به ا است را از قل  انداخته «یاسیس» فوالدوند. آقای 15

 . م88ص«. گرددبشر محسوب  یهامحور همه کوشش دیجامعه با ستیز

16. Hannah Arendt, On Revolution, rev. ed. (New York: Viking Press, 1965), 53-54, 108.  
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 را نوشت. نیامیبن یهااشراقکتاب  یسیمشهور است، آرنت مقدمه ترجمه انگل چنانکه

17.  Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 1958), 96–97. 

18. Agamben, Homo Sacer, 81, 1-8. 

.  20ص، نشر نی، وضعیت استثناییآگامبن، جورجو،  ــ« و احاطه بر آن یمواجهه با زندگ یابزارش برا نیتریاصل»: یمانیا ایپوترجمه . 19

 م

ستثنا  تیوضع  لیتبد نیا»: یمانیاترجمه . 20 ستثنا  یموقت یدیاز تمه ییا   انیم یسنت  زیتما یساختار و معنا  یحکومت یکیبه تکن ییو ا

 .م  22ص. «رخ داده است یطور محسوسبه شیشاپیاستحاله پ نیدهد. در واقع ایقرار م یاشهیرا در معرا استحاله ر یاشکال قانون اساس

21. Agamben, State of Exception, trans. Kevin Atell (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 1–

8, citing Benjamin, ‘‘Theses on the Philosophy of History,’’ in Illuminations, 259; Agamben, Homo 

Sacer, 181–82. 

22. Agamben, Homo Sacer, 133, 188, 202. 

 :فوکو در کتاب شلیتر من است از جمله محیترجمه صح نیا. 23

La volonté de savoir: Histoire de la sexualité, volume 1 (Paris: Gallimard, 1976), 214. 

 :«و قدرتِ مردودشمردن آن تا سرحد مرگ یپروراندنِ زندگ قدرتِ» :موجود یسیبا ترجمه انگل دیکن اسیق

Foucault, The History of Sexuality, 138. 

24. Agamben, Homo Sacer, 5. 

25. Didier Fassin, “Another Politics of Life Is Possible” Theory, Culture & Society, 26, no.5 (2009):44-

60. 

26. Foucault, “Society Must Be Defended”: Lectures at the College de France, 1978–1979, trans. David 

Macey (New York: Picador, 2003), and The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 

1978–1979, trans. Graham Burchell (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008). 

27. Foucault, The History of Sexuality, 143. 

28. Fassin, When Bodies Remember: Politics and Experiences of AIDS in South Africa (Berkeley: 

University of California Press, 2007).  

سال  Methodist) ست یمتد یسا یکل. 29 ستان     یسا یاز کل 1738( در  ستان انگل سیس پروت شهر    1784سال  شد و در   جدا و تأ در 

اند و یاله تمشی  رهدربا انهیجبرگرا یمخالف باورها هاست یمتد خود را آغاز کرد. تیفعال یطور رسم متحده به االتیا لندیمر التیا موریبالت

سان  دهارا یبه آزاد ستگار  ای رشپذی در ان ستان و  کیکاتول یسا یکلمانند  متدسی   سا یکل نیادارند.  باور یرد ر س له    پروت و ارتدکس به م

 م .است معتقد دیبه مراس  شام خداوند و غسل تعمها فقط از هفت راز مقدس آنباور دارد و  ثیتثل

سم  زبان یازدهاز  یک. زبان زولو، ی30 ست    مردم ی، زبان جنوب یقایآفر یر ست  زولو سیاهپو به این   در آفریقانفر  ونیلیم 10در حدود که ا

درصد مردم   24 ، محل سکونت مگدا. ناتال-کوازولواند، مشخصاً در استان    یجنوب یقایآفرها نیز ساکن  آندرصد  95کنند و زبان صحبت می 

 فهمند. ماین کشور این زبان را میمردم حدود نیمی از و کنند میصحبت به این زبان  یجنوب یقایآفر

ــک همطالع   ( نوعیclinical trialی )نیبال  ییکارآزما  . 31 ــت که بر رو  یپزشـ ــان یها تی جمع یاسـ ــودیانجام م  یانسـ . کاربرد مه   شـ

 م    است. یدرمان دیجد یهاوهیدر مطالعه اثرات داروها و ش ینیبال یهاییکارآزما

32. The 1996 Constitution stipulates: “Everyone has the right to life” (Chapter 2: “Bill of Rights”, 

.09.pdf-http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/englishtion 11: “Life”). See Sec 
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