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اخالق بقا :رهیافتی دموکراتیک به سیاست زندگی
دیدیه فاسن ،1ترجمه :صالح نجفی و سهند ستاری

اصل این است :زندگی بقا است.
2
ژاک دریدا

انسان چیست؟ از عهد باستان ،یک راه مواجهه با این سؤال و جوابدادن بدان تمایزنهادن میان انسان و حیوان
بوده است یا به بیان بهتر طرح این سوال بوده است که چه عاملی باعث میشود انسانها فقط حیوان نباشند .جواب
ار سطو م شهور ا ست :او تأکید کرد« ،ان سان حیوانی مدنی بالطبع ا ست» [یا ،به تعبیر دیگر ،ان سان از روی طبع
حیوانی سیاسی ،یعنی ساکن در مدینه یا دولتشهر ،است] .همچنین ارسطو تأکید کرد قوه نطق ـ ـ یا زبان ـ ـ به
ان سان شعور ت شخیص خیر و شر و حق و باطل [یا عادالنه و ناعادالنه] بخ شیده ا ست [و همین توانایی ان سان را از
کیفیت منحصــربهفردِ مذکور بهرهمند ســاخته اســت] 3.در طی قرن بیســت  ،این س ـؤال درباره ماهیت انســان ،در
دودمانی فل سفی که از والتر بنیامین آغاز می شود و به هانا آرنت و سرانجام جورجو آگامبن میر سد ،از نو در قالب
ســـؤالی راجع به معنا و ماه یت «زندگی» یا «ح یات»* صـــورتبندی شـــده اســـت ،و گاهی حتی با تعبیر تازه
«بیوپلیتیک» یا «زیستسیاست» ــ یا به بیان دقیقتر« ،سیاست زندگی» 4.بدینترتیب تمایز میان انسان و حیوان
به صورت تفاوت میان دو تراز زندگی درآمده ا ست :زندگی در تراز ج س یا زی ست شنا سی که بین ان سان و سایر
موجودات قلمرو حیوانات مشــترک اســت و زندگی اجتماعی یا ســیاســی که انســان را در میان جانداران بیهمتا
میسازد.
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این قرائت از و ضع ب شر زاییده تجربه دو جنگ جهانی و دو نظام تامگرای سیا سی ا ست و بهتازگی چرخ شی
تراژیک و قالبی رادیکال یافته است و محور تحلیل وضعیت پناهجویان و آوارگان و قربانیان فقر و سلطه شده است،
تحلیلی که اردوگاه را نمونه تمامعیار تمثال زی ست سیا سی معرفی میکند .در پرتو آنچه میتوان میراث ژاک دریدا
تلقی کرد ،و در عین حال در پرتو تجربه شخصی فعالیت در شهرکهای سیاهنشین و بومینشینهای سابق آفریقای
جنوبی ،در این مقاله درباره این نگاه به س ـیاســت زندگی بحث خواه کرد ،نگاهی که در یک دهه گذشــته تأثیری
روزافزون در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی یافته است ،و میکوش قرائتی بدیل پیش نه .
«مدتها قبل از مواجهه با تجربه بقا که در حال حاضر با آن دستوپنجه نرم میکن  ،نوشته بودم بقا مفهومی
خاســتگاهی اســت که مقوم خود ســاختار چیزی اســت که هســتی [انســان] میخوانی  .به بیان ســاختاری ،ما
زندهماندگان و جان بهدربردگانی  ،و داغ این ساختار بر جبینمان پیدا ست ،ساختار رد پا ،ساختار شهادتدادن.
بااینحال ،نمیخواه بر دیدگاهی مهر تأیید بزن که میگوید بقا بی شتر در جبهه مرگ و گذ شته ا ست تا در جبهه
زندگی و آینده .نه ،وا سازی همی شه در جبهه تأیید زندگی و آریگفتن به آن است 5».ژاک دریدا چند هفته قبل از
مرگش این م صاحبه را با لوموند به انجام ر ساند و در آن ت صور خود را از زندگی در حک بقا به تف صیل باز کرد .او
که از بیماری العالجی رنج میبرد این راز را با مخاطبان در میان گذاشــت« :از وقتی مســائل مربوب به ســالمت و
تندرســـتیام حاد و حادتر شـــدهاند ،مســـ له بقا و لحو حک اعدام [یعنی زندهماندن و تعلیق اجرای مجازات] ،که
همی شه و بهمعنای حقیقی هر لحظه و هر ساعت ذهن را به شیوهای ان ضمامی و خ ستگیناپذیر به خود م شحول
داشــته اســت ،این روزها رنگوبویی متفاوت یافته اســت ».با ارجاع به جملهای که در یکی از کتابهایش اســتفاده
کرده بود («باالخره دل میخواهد بدان باید چگونه زندگی کن ») با طنزی تلخ و نافذ میگوید« :نه ،من هرگز یاد
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نگرفت زندگی کن  .اص ـالً و ابداً! یادگرفتنِ زندگیکردن الجرم یعنی یادگرفتنِ مردن .من هرگز یاد نگرفت مرگ را
قبول کن  .هنوز که هنوز است مقاومت میکن در برابر اینکه به من حکمتی بیاموزند که یادم دهد چگونه بمیرم».
بااینحال ،ورای اضطرار این «زمانِ منقبض شونده تعلیق» (اضطراری که او با طنز رد میکند و میگوید« ،قرار
نی ست اینجا بولتن بهداشتی تهیه کنی ») ،مس له عامتر بقا است که فیلسوف میخواهد درباره آن تعمق کند« :من
همیشــه به مســ له بقا عالقمند بودهام ،مفهومی که معنایش چیزی به زندگی و مرگ نمیافزاید .اصــل این اســت:
زندگی بقا اســت ».در واقع این دو جنبه از نظر او پیوندی تنگاتنگ با ه داشــتند :تجربه شــخصـی او تکرار تجربه
کلی هســتی انســانی بود و محک تجربه شــرایط خاص ـی که از ســر میگذراند این واقعیت ســاختاری را در نظرش
وا ضحتر و دردناکتر مینمود .هرچه نبا شد ،در آ ستانه مرگ ،فکرکردن به بقا در این م صاحبه چنان مکرر می شود
که به اقرار به ایمان میانجامد« :هرچه درباره بقا به قصد پیچیدهکردن تقابل زندگی و مرگ میگوی از تالش برای
تأیید بیچون و چرای زندگی ن شأت میگیرد .بقا زندگیای ورای زندگی ،زندگیای بیش از زندگی ،ا ست و گفتاری
که من بر آن صــحه میگذارم راجع به مرگ نیســت .برعکس ،این گفتار تأیید موجود زندهای اســت که زندگی را و
بنابراین بقا و زنده ماندن را به مرگ ترجیح میدهد ،زیرا بقا فراتر از زنده ماندن محض اســـت؛ بقا پرشـــدت و
پرشورترین صورت زندگی ممکن است».
میخواه نشان ده تصور دریدا از زندگی در حک بقا ،بهلطف چندمعنابودن و حتی ابهام و ایهامش ،میتواند
بدیلی برابرِ تصـــوراتی از زندگی ارائه کند که ،از بن یامین تا آگامبن ،و در منظری یکســـره متفاوت ،از المارک تا
کانگیلِ  ،چارچوب نوعی ثنویانگاری وســوســهانگیز برای علوم انســانی و علوم اجتماعی پیش نهادهاند .تبار هر دو
روایت به ارسطو میرسد .در یک روایت ،زندگی یک امر واقعِ زی ست سیاسی نموده می شود« :در پشت فرایند لبریز
از ک شمک شی که به باز شنا سی حقوق و آزادیهای صوری منتهی می شود ج س ان سان محرّم/مقدس بههمراه
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همزادش ،یعنی قدرت حاک  ،ای ستاده ا ست ،ان سانی که زندگیاش را نمیتوان طی منا سک ر سمی قربانی کرد ولی
میتوان او را کشــت ».این صــورتبندی آگامبن اســت در کتاب هومو ســاکر در قســمتی که نظریهاش را راجع به
«زندگی عاری» [= حیات برهنه] ب سط میدهد 6.بر این ا ساس ،آگامبن از « سیا سی ساختن زندگی» در نظامهای
سیاسی تامگرا تا «منزوی ساختن زندگیِ محرّم/مقدس» در دموکراسیهای معاصر پیوستاری تعریف میکند که در
آن زندگی همواره در سیطره قدرت ا ست .در روایت مقابل ،زندگی پدیدهای زی ست شناختی ت صور می شود .ژرژ
کانگیل در مدخل «زندگی» دان شنامه آن سیکلوپدی اونیور سالیس مینوی سد« ،هر دادهی تجربی که بتوان آن را
چون تاریخی که در حد فا صل تولد و مرگش شکل میگیرد دنبال کرد زنده ا ست و به دانش زی ست شنا سی تعلق
میگیرد 7».کانگیل در مرور گاه شمارانه نظریههای زی ست شنا سی از ت صورات عهد با ستان تا عل ژنتیک معا صر
زندگی را در رشـــتهای متوالی عرضـــه میکند :زندگی بهمثابه «جانداری» ،بهمثابه «ماشـــینی متحرک» ،بهمثابه
«سازواره» ،و بهمثابه «اطالعات» ــــــــ و همه میدانند که ژنوم یا ماده ژنتیکی یک فرد را غالباً «رمزگان زندگی»
میخوانند.
بهعبارت دیگر ،این دو قرائت زندگی را چیزی تلقی میکنند که (از نظر آگامبن) میتوان آن را معدوم کرد و
(از نظر کانگیل ) در حد فاصل تولد و مرگ شکل میگیرد .علوم اجتماعی عمدتاً از این دو خزانه بهره برداشتهاند :از
خزانه اول برای درک حکمرانی بر جمعیتها و ابنای ب شر ا ستفاده شده ا ست؛ و خزانه دوم آب شخوری بوده ا ست
برای جامعهشــناس ـی و انســانشــناس ـیِ علوم و فنون .البته این دو الگو ،با وجود تفاوتهایشــان ،متکی به مقدمات
منطقی یکســانند .هر دو به زندگی به چشــ پدیدهای فیزیکی مینگرند ،خواه آن را «زندگی عاری» بخوانند خواه
«حیات زی ست شناختی» (هر دو فیلسوف تأکید میکنند زندگی یا حیات فصل مشترک تمامی موجودات در قلمرو
حیوانات اســـت) .و هر دو فرا را بر این میگذارند که حیات را میتوان ،به دالیل علمی یا سـ ـیاسـ ـی ،از زندگی
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بهمثابه پدیدهای متعلق به هستی انسانی جدا نمود ،خواه آن را «زندگی واجد شرایط» ( )qualified lifeبخوانی
خواه «تجربه زیســـته» (بهترتیب در قاموس آگامبن و در قاموس کانگیل ) 8.بهنظرم چنان مینماید که تأمل دریدا
این تمایز را در ه میشکند« :بقا» زندگی جسمانی او را که با تهدید سرطان درگیر است و تجربه مربوب به هستی
انســانی را که در نوشــتههای او بیان شــده اســت بهطرزی تفکیکناپذیر بهه میآمیزد .زندهماندن یعنی همچنان
کامالً زندهبودن و زیســـتن در ورای مرگ ،یعنی « تأیید بیچونوچرای» زندگی و لذتِ زیســـتن ،و ام یدِ «بقا» و
«زندهماندن» از طریق رد پاهایی که برای زندگان بهجا مانده است.
بهگمان من در این فاشگویی چیزی بس بیش از واپس ـین شــهادت فیلســوفی میتوان یافت که خوانندگان و
مخاطبانش هرگز این حد از سررا ستی و سادگی بیان را در او سراغ ندا شتند .بهچ ش من این فاشگویی ژ ستی
اخالقی است که از آشکارترین و عادیترین جنبه زندگی اعاده حیثیت میکند ــــــ از زندگیای که افقش را مرگ
شکل میدهد اما از زندگی بهمنزله صورتی اجتماعی ،حک شده در یک تاریخ مشخص ،جدا نمی شود ،از زندگی در
مقام یک فرهنگ ،یک تجربه .این ژ ست بهگمان من پیامدهای سرنو شت سازی برای علوم ان سانی و علوم اجتماعی
دارد :یا دستک من در این مقاله میخواه این پیامدها را نشان ده .
در سالهای اخیر ان سان شنا سان و جامعه شنا سان ،در ب سیاری موارد ،تحت تأثیر ت صورات فل سفی مذکور از
مفهوم زندگی ،تمایز میان صورتهای زندگیِ مورد تأییدشان را مسل گرفتهاند ــ «زندگی واجد شرایط» در مقابل
«زندگی عاری» یا «ه ستی ج سمانی» در مقابل «تجربه ه ستی ان سانی» .را ستش این تقلیلگرایی وقتی در میدان
مطالعات علوم زیســتشــناختی بهکار میرود کامالً موجه اســت ،هرچند تعریفی که از زندگی عرضــه میکند غالباً
سیادتجو [= هژمونیک] مینماید یا دستک باعث غفلت از امکانهای دیگر میشود :گروهی حتی از «خود زندگی»
سخن میگویند .برعکس ،وقتی در میدان مطالعه حکمرانی بر ان سانها بهکار میرود ،عموماً باعث می شود زندگی
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افراد یا گروههایی که بهنظر میرسد جامعه آنها را در وضعیت «زندگی عاری» محدود میکند فاقد شرایط زندگی
انسانی بنماید :یعنی پناهجویان و طردشدگان و خوارشدگان و حاشیه شمردگان و بیماران .من که خود با روی باز
با این ثنویانگاری برخورد کردهام و همچنان با فیلســوفانی که آن را پیش نهادهاند احســاس همدلی میکن  ،و در
عین حال جاذبه این پارادای یا سرمشقِ زندگی عاری را در میان بسیاری از همکاران و دانشجویان مشاهده کردهام،
نهفقط به مخاطره فکری بلکه به خطر اخالقیای میاندیشـــ که کاربرد بیمحابای آن در علوم انســـانی و علوم
اجتماعی دربردارد .برای همین اســت که تحلیل انتقادی خود را بیشــتر بر قرائت زیســتس ـیاس ـیِ زندگی متمرکز
خواه کرد تا بر قرائت زیستشناختی آن.
بنابراین در بخش اول مقاله تبارشناسی این نگاه تراژیک را به سیاست زندگی دنبال خواه کرد ،از بنیامین تا
آرنت تا آگامبن و نه ،بهدالیلی که تو ضیح خواه داد ،فوکو .میخواه ن شان ده در این تبار شنا سی هیچ م سیر
الزمی دنبال ن شده ا ست؛ بهجای آن ،بدیلهایی م شخص به میان آمدهاند :در واقع کندوکاو در « سیا ست زندگی»
یقیناً میتوانســت مســیرهای دیگری را بپیماید .در بخش دوم ،از زندگی مردمان آفریقای جنوبی در دوران شــیوع
ا یدز یاد خواه کرد و کانون توجه را بر ز ندگی نا مه مبتال یان خواه ن هاد و ب حث را با علنیشـــدهترینِ آن
زندگینامهها به پایان خواه رســاند .راســتش مصــاحبه دریدا را در بحبوحهای خواندم که مشــحول پژوهش در
شهرکهای سیاهن شین و بومین شینهای سابق ک شوری بودم که فیل سوف بزرگ فران سوی آ شنایی کامل با آن
داشت ،چرا که خود نقشی فعال در مبارزه با رژی آپارتاید داشت .ه نوایی کالم او با مصاحبههایی که برای پژوهش
خودم گرد میآوردم بالفا صله نظرم را جلب کرد :این قرابت انگیزهای شد برای وار سی پیامدهای ان سان شناختیِ
مفهوم بقا.
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-

تبارشناسی

دریدا در آخرین مصـــاحبهاش چنین توضـــیح میهد« :بقا ،در معنای معمول کلمه ،یعنی به زیســـتن ادامهدادن،
زندهماندن ،ولی در عین حال یعنی زیستن پس از مرگ» ،و به این توضیح میافزاید« :والتر بنیامین ،هنگام صحبت
درباره ترجمه ،تأک ید می گذارد بر تمایز م یان اوبرلیبِن ،یعنی زنده ماندن پس از مرگ ،مثل کتابی که میتواند پس
از مرگ نویســندهاش زنده بماند یا بهاصــطالح بیشــتر از مؤلفش عمر کند یا کودکی که پس از مرگ والدینش به
زندگی ادامه میدهد ،و فُرتلیبِن ،بهمعنای زندهماندن یا به زیستن ادامهدادن ».بنابراین با ارجاع به بنیامین است که
دریدا معنای دوگانه تجربه خویش را از بقا پیش میکشـــد :زیســـتن ورای چیزی و زندهماندن ،در ســـرحد قلمرو
زندگینامه و قلمرو زیستشناسی .اما از این تأمل عمیق رد پای ناچیزی بهجا میماند .آنان که مدعیاند میراثخوار
بنیامیناند عموماً تمایل دارند به نقد بنیامین از خ شونت ارجاع دهند .برعکس ،من میخواه بدیلهای ازیادرفته و
انتخابهای تراژیک را در تبارشناسیِ جریانهای معاصر در فلسفه زندگی بررسی کن .
-

زندگی محض

بنیامین در ج ستار «ر سالت مترج » این قیاس غافلگیرکننده را پی شنهاد میکند« :همانطورکه تجلیهای زندگی
پیوند وثیقی با پدیده زندگی دارند بدون آنکه اهمیتی برای آن دا شته با شند ،متن ترجمه ه از متن ا صلی من شاء
میگیرد ــــــ ـ نه چندان از زندگی متن اصلی که از زندگی پس از مرگ یا بهاصطالح حیات اخروی آن 9».بنابراین
متن اصلی زندگیای دارد و بهواسطه «ترجمه»اش بقایی دارد ،و در عین حال بهواسطه «جالل»اش ــــــ و به بیان
عامتر ،زندگیای دارد که از هســتی مادیاش به چنگ نمیآید ،زندگیای دارد که «به وجود جســمانی اندامهایش
محدود نمیشــود» .شــهود این معنی به بنیامین امکان میدهد کانون توجه بحثش را از قلمرو آثار ادبی به ســوی
تأملی عامتر در باب زندگی بگرداند« :در تحلیل نهایی ،گســتره زندگی را باید تاریخ تعیین کند نه طبیعت .رســالت
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فیلســـوف عبارت اســـت از درک کل زندگی طبیعی از طریق زندگی جامعتر تاریخ ».حکمی که درباره آثار هنری
صادق است درباره ابنای بشر ه مصداق دارد .بازشناسی کامل زندگی آدمی در این تاریخ نهفته است ،تاریخی که
طبیعت بر لوح آن نقش بسته است .زندگینامه بر زیستشناسی غلبه میکند و تاریخ بر طبیعت.
البته بنیامین دو ســال پیش از این جســتار مقاله دیگری منتشــر کرده بود با عنوان «نقد خشــونت» که در
پایانش با ارجاع به خ شونت انقالبی بحثی درباره زندگی آورده بود« :این ق ضیه که ه ستی ان سانی مقامی رفیعتر از
هستیِ محض دارد کاذب و شرمآور است ،اگر هستی انسانی معنایی بیش از زندگی محض نداشته باشد 10».بنیامین
سپس این تمایز را باز میکند« :به هیچ وجه نمیتوان گفت ان سان بر زندگی محض درون خویش منطبق ا ست ،و
نه بر هیچ یک از دیگر حاالت و صفاتش ،و نه حتی بر یکتابودنِ وجود ج سمانیاش ».بهعبارت دیگر ،وجود ان سان،
هر قدر ه مقدس باشـــد ،بر خالف اعتقاد جزمیِ معتقدانِ مقدسبودنِ زندگی ،این امر نمیتواند پ یامد «زندگی
جسمانیِ» انسان باشد .برای همین است که ،از نظر بنیامین ،نباید تمام شکلهای خشونت را محکوم کرد :بنیامین
مینوی سد اگر «خ شونتِ وا ضع قانون» که خ صلت «تنفیذی» دارد و «خ شونت حافظ قانون» که «در خدمت آن
اســـت» به «امراا مهلک» میمانند ،آنگاه باید گفت ،بر عکس ،خشـــونتی که بهجهت تحقق خیری برتر بر دیگر
آدمیان اعمال میشــود ممکن اســت ضــروری باشــد زیرا این شــکل از خشــونت به زندگی حرمت میگذارد ،نه به
«زندگی محض» بلکه «به آن زندگیای که به یکسان در زندگی دنیوی و در مرگ و در زندگی پس از مرگ حضور
دارد» .در زندگی چیزی هســت که در جنبه جســمانی آن خالصــه نمیشــود اما آن را دربرمیگیرد و از حد آن
برمیگذرد.
صورتبندی مفهوم «زندگی محض» بهعنوان قطب مخالف «زندگی حقانی» و نقد «قدا ست زندگی» در تقابل
با «مقدسبودن ان سان» زمینه ساز شرحهای متعدد شده ا ست و دودمانی فل سفی پدید آورده ا ست که آب شخور
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منظری تراژیک در علوم انسانی و علوم اجتماعی بوده است .باید این صورتبندی را ارزیابی کنی و پیامدهای آن را
وار سی کنی  .نکته اول اینکه این صورتبندی قائل به تمایزی در بطن ت صور مقدسبودن ان سان ا ست ،تمایز میان
یکتابودن وجود مادی هر شـــخص و تداوم زندگی آن شـــخص در ورای این جنبه مادی .نکته دوم اینکه قائل به
سل سلهمراتبی ا ست میان دو تراز وجود ان سان ،و ه ستی مبتنی بر حق و عدالت را برتر از زندگی محض می شمارد.
رهیافتهای معا صر این قرائت از زندگی را حفظ کردهاند .اما در ذهن خود بنیامین قبول این صورتبندی بهمعنای
طرد دیدگاه معتدلتری نبود که میگوید زندگی صــورتهای متنوع خویش را بیهیچ تمزّق یا گســســتی به ه
ملحق میکند و در کلی یکپارچه میگنجاند :زندگی میتواند هســـتی جســـمانی را به بقای غیرمادی و طبیعت و
تاریخ متصل کند.
-

خود زندگی

هانا آرنت از ســتایندگان بنیامین بود و دیباچه ترجمه انگلیســی گزیدهای از نوشــتههای بنیامین را ه او نوشــت.
آرنت مس له زندگی را در کانون تفسیر خود از انقالب فرانسه جای داد« :در پس ظواهر ،واقعیتی بود و این واقعیت،
گرچه شاید نخ ستین بار در تاریخ به ظهور میر سید ،زی ست شناختی بود نه تاریخی 11».نظریه زی ست شناختی
درباره جنبشها و نه ضتهای انقالبی ،نظریهای که آ شکارا نقدی ا ست بر مارک سی س  ،پیچیدهتر از آن ا ست که
مینماید .آرنت از طرفی این نظریه را نظریهای راجع به تولید بدن یا پیکری اجتماعی در نظر میگیرد« :تشــبیهات
زی ست شناختی زیربنا و محور اصلی نظریههای آلی و اجتماعی درباره تاریخاند .فصل مشترک همه این نظریهها آن
است که انبوه خلق را ــ یعنی کثرتِ واقعیتبنیادِ یک ملت یا قوم یا جامعه ــ به شکل بدن یا پیکری فوق طبیعی
میبینند که نیروی محرک آن یک اراده کلیِ مقاومت ناپذیر فوق بشـــری اســـت 12».از طرف دیگر ،آرنت نیروی
طبیعت را توجیه غایی خ شونت انقالبی میبیند« :بهحک همین ضرورت بود که انبوه خلق به یاری انقالب فران سه
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شتافتند ،به آن الهام بخ شیدند ،آن را به پیش راندند و سرانجام به نابودی ک شاندند ،چرا که این جماعت انبوه از
فقیران ت شکیل شده بود 13».درنتیجه این نظریه که زندگی را سرچ شمه انقالب می شمارد بهطور ضمنی خ صلتی
دوگانه دارد .در آن واحد آلیانگار ا ست (یعنی انبوه خلق را به صورت پیکر واحدی زنده ت صور میکند) و در همان
حال مادیانگار است (یعنی از جبر یا ضرورت اضطراری سخن میگوید)« :این نیروی سرکش و بیامان ممکن است
تقری باً مقاومت ناپذیر بنما ید زیرا از ضـــرورت خودِ زندگی در تراز زیســـتشـــ ناختی آن ما یه میگیرد و تحذ یه
میشــود 14».مارکس با لحاظ هر دو جنبه آلی و مادی این نظریه درباره انقالب ،ســرانجام« ،بیش از هر کسِ دیگر
موجبات تحکی وتقویت زیانبارترین آموزه سیاسیِ عصر مدرن را فراه آورد ،این آموزه که زندگی خیر اعلی است
و فرآیند زیســـتِ جامعه همان مرکز و مدار همه کوشـــشهای بشـــری اســـت 15».اما آرنت با آنکه خود منتقد
تقدسبخشــیدن به زندگی اســت راهش را از بنیامین جدا میکند چون آن نظریه مارکس ـیســتی را که منبع الهام
نظریه بنیامین درباره تاریخ ا ست رد میکند .را ستش ،در حد فا صل نظریه مارک سی ستی و نظریه بنیامین ،پروژه
لنین بدل به نظام تامگرای مخوف ا ستالین می شود که هنوز که هنوز ا ست م صادیق تازهای از جنایتهایش برمال
میشود16.

آرنت در تحلیل و ضع ب شر در کتابی که دو سال پیش از انت شار کتاب درباره انقالب منت شر ساخت مو ضعی
گرفت که وجه دراماتیکش کمتر بود« .ویتا اکتیوا» (زندگی فعال) ،به تفک یک از «ویتا کُنتِمپالتیوا» (زندگی وقف
نظر) ،از سه مؤلفه ت شکیل شده ا ست :زحمت [یعنی کار معطوف به امرار معاش] ،کار [یعنی کار مولد و خالق] ،و
کنش [یعنی فعالیت در عرصه اجتماعی و سیاسی] .حتی زمانی که بانوی فیلسوف میکوشد حرکت ادواریِ هماره
تکرارشــوندهی طبیعت را درک کند بیدرنگ میافزاید« :تولد و مرگ انســانها رویدادهای ســاده طبیعی نیســتند،
بلکه مربوب به جهانی میشوند که تکتک افراد ــ که موجوداتی یکتا و تعویضناپذیر و تکرارناشدنیاند ــ در آن به
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ظهور میر سند و از آن رحلت میکنند ».تکرار ابدیِ نوع ب شر در روایت نیچه فقط به این شرب امکانپذیر ا ست:
بقای نوع ب شر از طریق تولد و مرگ ابنای ب شر روی میدهد ،ان سانهایی که هر یک به نوبه خود یکتایند و به بیان
دیگر در هستی طبیعی خویش خالصه نمیشوند .این دو جنبه را نمیتوان از ه تفکیک کرد .از یک طرف ،زندگی
«که محدود به مقطعی میشــود که آغازی و پایانی دارد از حرکتی اکیداً خطی تبعیت میکند که معالوصــف خود
نیروی محرکش موتور زندگی زی ست شناختی ا ست ،زندگیای م شترک میان ان سان و سایر جانداران ،زندگیای که
حرکت ادواریِ طبیعت را تا ابد حفظ میکند ».در مقابل ،زندگی «مختص انسانها خود سرشار از رخدادهایی است
که در نهایت میتوان در قالب یک دا ستان باز شان گفت ،رخدادهایی که زندگینامه افراد ب شر را می سازند ».آرنت،
بر این اســاس ،با ارجاع به ارســطو از تقابل این زندگی ،یعنی «بیوس» [یا زندگی برازنده آدمی] با «زوئه» محض
[یعنی فصل مشترک انسان و سایر جانداران] سخن میگوید .تاریخ و زبان است که زندگی مختص و در شأن انسان
را قوام

میبخشد17.

بدین قرار ،آرنت در عرا چند سال دو قرائت کامالً متمایز از زندگی عرضه میکند .مقدمات منطقی دو قرائت
او یک سانند :زندگی بهمنزله پدیدهای طبیعی فرق میکند با زندگی بهمنزله پدیدهای تاریخی؛ زی ست شنا سی قطب
مخالف زندگینامه اســـت .اما نســـبت میان این دو ،در یک قرائت ،تعاراآمیز و تراژیک اســـت؛ و در قرائت دیگر،
هماهنگ و آشــتیآمیز .آرنت در جســتاری که درباره انقالب فرانســه نوشــت ،تصــدیق میکند زندگی به مفهوم
زی ست شناختیاش وقتی در کانون سیاست جای میگیرد ابنای بشر را محکوم میکند به تحمل روزگاری سخت و
توانفرسا .آرنت در پژوهشش درباره وضع بشر تأکید میکند از بختیاری ماست که جدانمودن هستی جس [انسان]
از تجربه ان سان ممکن نی ست .در ردیف اول متهمان آرنت ،مارکس ای ستاده ا ست و در ردیف دوم ار سطو .در اینجا
تمایز میان بیوس و زوئه اشاره دارد به دو قطب مکمل و نه دو قطب متضاد یا متناقض.
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-

زندگی عاری [= حیات برهنه]

جورجو آگامبن با تکیه بر همین سنت فل سفی پای در م سیری کامالً متمایز میگذارد و پروژه تحقیق درباره هومو
ساکر را پیش میبرد .این «تمثال متعلق به حقوق روم باستان است که در آن برای نخستین بار زندگی یک انسان
از آن حیث که زندگی ا ست دارای خ صلت مقدس تلقی می شود» .تمثال هومو ساکر داللت دارد بر این معنی که
بعضــی مجرمان را میتوان انســانهایی قلمداد کرد که کشــتن ایشــان در قالب مناســکی آیینی ممنوع اســت اما
بهاصطالح مهدورالدماند و اگر کسی احیاناً ای شان را بکشد مصونیت از مجازات دارد .این خرق اجماعی که در تمثال
هومو ساکر [= انسان محرّم/مقدس] وجود دارد مبداء تأملی ژرفکاو میشود در باب «قدرت حاک و زندگی عاری»،
با ا ستفاده از مقای سه ج س شاه و و ضعیت پناهجو .به اعتقاد آگامبن ،این موارد حاد ـــــــــ قدرت قاهره اولی و
آسیبپذیری تام دومی ـ ـ بر لوح تاریخ دور و دراز سیاسیشدن زندگی جسمانی و حاکمیتی که بر مبنای استثناء
[یا وضعیت فوقالعاده] بنا می شود نقش بسته است .آگامبن فرضیه آرنت را دنبال و تمایز ارسطویی میان انسان و
حیوان را ری شهایتر میکند .آگامبن از طرفی بر تفاوتها تأکید میگذارد و داللتها را تحکی میکند :زوئه« ،یعنی
امر واقع ب سیطِ زندهبودن که ف صل م شترک همه موجودات زنده ا ست» و «از پولیس [= مدینه یونانی] به معنای
اکید کلمه طرد میشـــود و محدود در حصـــار حوزه اویکوس [= منزل] میماند؛ و در مقابل« ،بیوس یعنی شــیوه
زی ستنِ مختص یک فرد یا گروهی از افراد» که در ضمن «زندگیای شای سته یا واجد شرایط است ،شیوه خاصی از
زندگی» .بین این دو هیچ م سیر ممکنی در ت صور نمیگنجد .از طرف دیگر ،آگامبن به وجهی تقریباً متناقض روی
اختالب آنها انگ شت میگذارد « :سیا ست تا جایی در مقام ساختار حقیقتاً بنیادیِ متافیزیک غربی ظاهر می شود
که در آ ستانهای قرار میگیرد که ن سبت میان موجود زنده و قوه نطق [= لوگوس] در آن تحقق مییابد»؛ درنتیجه،
«تکلیف ان سانبودنِ ان سانِ زنده در فرآیند سیا سی شدن زندگی عاری تعیین می شود» .بدین قرار ،دنیای غرب از
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همان آغاز پاگرفتنش ن شانِ حک شدن زندگی در وجه زی ست شناختی را در قلب زندگی سیا سی بر جبین دارد .بر
این اســـاس باید گفت ،این معمای غامض منطقی ،این تفکیک و اختالبِ توأمِ بیوس و زوئه ،حقیقت غایی مدرنیته
ماســت« :امر واقعِ تعیینکننده این اســت که ،پابهپای فرآیندی که اســتثناء را در همه جا قاعده میســازد ،قلمرو
زندگی عاری [= حیات برهنه] نرم نرمک بر قلمرو ســیاســی منطبق میشــود ،و بدینســان طرد و ادغام ،بیرون و
درون ،بیوس و زو ئه ،حقوق و امور واقع ،پای در منط قهای می گذار ند که به هیچ روی م یان این ق طب ها ت مایز
نمیگذارد» .بر این ا ساس هومو ساکر که از زمانهای ب سیار دور و مدتهای مدید در حوا شی جامعه محبوس بود
در مقام تمثال مرکزی جهان ما قد

میافرازد18.

آگامبن با ادامه این نخســتین کاوش در نســبت میان زندگی و ســیاســت کندوکاو دومی ارائه میکند که به
و ضعیت ا ستثنایی میپردازد .و ضعیت ا ستثنایی در نظر او «و سیله ا صلیِ قانون برای ارجاع به زندگی و دربرگرفتن
زندگی ا ست» 19و «حوزه نام شخصِ برزخی در حد فا صل حقوق عمومی و امور واقع سیا سی ،در حد فا صل نظام
حقوقی -قضــایی و زندگی اســت» .این پژوهش در فضــای پس از یازده ســپتامبر که در آن روالهای اســتثنائی ،از
قانون «پاتریوت ا کت» آمری کا [= الی حه میهنپرســـتی] تا اردوگاه بازداشـــت موقت مظنونان در خلیج گوانتانامو،
ناگهان افزون شدند و وجهه بینالمللی ویژهای یافت .وضعیت استثنایی میتواند «پارادای یا سرمشق حکمرانی» را
ترســی کند .آگامبن برای توضــیح این مدعا ،بر اســاس پیامدهای حک مشــهور بنیامین دایر بر اینکه «وضــعیت
ا ضطراری که زندگیمان در آن میگذرد نه ا ستثناء که قاعده ا ست» ،گو شزد میکند که و ضعیت ا ستثنایی دیگر
بههیچوجه استثنایی نیست بلکه بهصورت یکی از «فنون حکمرانی» درآمده است که «هر آن ممکن است ساختار و
معنای تمایز سنتی میان صورتهای قانونساالر حکومت را ـ ـ تمایزی را که ه اینک بهطرزی ملموس تحییر کرده
است ـ ـ از بیخ و بن تحییر دهد 20».بر این اساس او میتواند ،از منظری حقوقی -قضایی ،ادعا کند الگِر [= اردوگاه
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در آلمانی] که نازی ها یهود یان را در آن محبوس میکردند ی گانه چیزی اســـت که میتوان زندان هایی را با آن
مقایسه کرد که ارتش آمریکا نیروهای طالبان را در آنها بازداشت موقت میکرد .آگامبن با این مقایسه صرفاً مثالی
میآورد برای توضیح تز عامی که قبالً مطرح کرده بود« :در روزگار ما نه شهر که اردوگاه الگوی اصلی زیستسیاسی
بنیادین محرب زمین است» .آگامبن توضیح میدهد این تز «پرتوی شوم میافکند بر الگوهایی که علوم اجتماعی و
مطالعات شهری و معماری و شهر سازی امروز به یاری آنها میکو شند ف ضای عمومی شهرهای جهان را طراحی و
سازماندهی کنند ،بیآنکه آگاهی واضح داشته باشند از این معنی که در کانون خود این رشتهها همان زندگی عاری
یا حیات برهنهای قرار دارد که (هرچند تحول یافته ا ست و ظاهری ان سانیتر یافته ا ست) معرف زی ست سیا ستِ
دولتهای تامگرای عریض و طویل قرن بی ست بود» .رادیکالبودن این سخن ،هرچند واکنشهای انتقادی فراوانی
برانگیخت ،طنین پرقدرتی در علوم انســانی و علوم اجتماعی یافت چون زندگی عاری و اســتثناء و اردوگاه بدل به
تمثالهایی عادی برای فکرکردن به جهان ما ،اع از سیاستهای سرکوبگرا و فعالیتهای بهاصطالح بشردوستانه
آن،

گشتهاند21.

پس اگر والتر بنیامین و هانا آرنت در را به روی امکان آ شتی میان ه ستی ج سمانی ان سان و زندگی سیا سی،
میان زی ست شنا سی و زندگینامه ،باز نگه میدارند ،جورجو آگامبن با قاطعیت این آ شتی فر ضی را طرد میکند .از
نظر او ،این دو صورت زندگی همزمان مانعهالجمع و خلطشده باه اند ـــــــ حالتی بدتر از آنچه میپنداری  .از یک
طرف ،این دو صـــورت زندگی همدیگر را طرد میکنند و زندگی عاری بیش از پیش بر زندگیِ واجد شـــرایط غلبه
می یابد .از طرف دیگر ،همدیگر را در خود ادغام میکنند و زندگی عاری خود را با زندگی واجد شـــرایط مخلوب
میکند .بنابراین ،شــاهد جداشــدن فعالیتهای بشــردوســتانه از امور س ـیاس ـی میشــوی که حادترین جلوه بهه
پیچیدنِ بیوس و زوئه ا ست .در این منظر ،پیو ستاری در کار ا ست میان اردوگاه کار اجباری و اردوگاه پناهجویان:
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«ا ستادیوم شهر باری که پلیس ایتالیا در سال  1991بهطور موقت مهاجران غیرقانونی آلبانیایی را در آن بازدا شت
کرد تا سر وقت ای شان را به ک شور شان م سترد دارند ،پی ست زم ستانیِ م سابقه دوچرخه سواری که مقامات وی شی
یهودیان را در آن جمع کردند تا ســر وقت تحویل آلمانیها بدهند ،اردوگاه کار اجباری برای نگهداری خارجیها در
کاتسبورگ-زیلو که دولت وایمار پناهجویان یهودی از شرق آمده را در آن گردآورد ،یا سالنهای انتظار فرودگاههای
بینالمللی فرانسه که خارجیهای خواستار پناهندگی در آنها در بازداشت نگه داشته میشوند بدین اعتبار جملگی
به یکسان اردوگاه خواهند بود ».بر اساس این جهانبینی ،برونشدی از این ظلماتِ حیرت قابل تصور

نیست22.

ورای این بدبینی ریشــهای ،تراژدی گســترش مصــادیق هومو ســاکر در جوامع معاصــر دو نکته دیگر را پیش
چ ش مان میآورد :در یک طرف ،ت صوری سل سلهمراتبی از زندگیها (زندگی ج سمانی تا حد زندگی عاری سقوب
میکند) در کار ا ست که در عین حال ت صوری سل سلهمراتبی از آدمیان ا ست (میان ک سانی که چیزی جز زندگی
عاری از شرایط زیست انسانیشان برایشان نمانده است و کسانی که زندگیشان واجد شرایط زیست انسانی است).
در طرف دیگر ،تصور یکپارچه و بیتفکیکی از سیاست در کار است (تمایز میان اخراج و استرداد به کشور زادگاه و
اخراج و اعزام به اردوگاههای مرگ بدل به تمایزی فرعی می شود) ،ت صوری که در عین حال ت صوری بیتفکیک از
پولیس است (چرا که در هر دو مورد راه برگشتی به سیاست در کار نیست) .بیآنکه بخواه تصویری مضحک از تز
ا صلی فیل سوف ایتالیایی بهد ست ده که قدرت انتقادیاش بیگمان تأملبرانگیز و تحریکآمیز ا ست ،باید بگوی
یک نکته در مورد این تز مســ لهدار میماند :میتوان گفت این قرائت از ســیاســت دســتک به ســه دلیل قرائتی
نادموکراتیک اســت؛ اوالً بهعلت ســلســلهمراتبی که در مورد صــورتهای زندگی مفروا میگیرد؛ درثانی ،بهعلت
نامتمایزبودن امر سیاسی که از این قرائت الزم میآید؛ و شاید ،حتی بیش از این دو ،بهعلت فقدان فاعالن سیاسی
[= سوژهها] در آن.
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-

مؤخره اول (غیاب فوکو)

شاید جای خالی فوکو در این تبارشناسیِ زیستسیاست مایه تعجب خواننده شود ــ یادتان باشد که زیستسیاست
در اینجا بهمعنای « سیاستِ زندگی» در تراز زی ست شناسی است .مگر فوکو نبود که واژه زی ست سیاست را بهعنوان
یکی از دو تجلی زی ستقدرت ضرب کرد؟ ــــــــ بهمعنای «قدرتِ زی ستنبخشیدن و قدرتِ روانهی مرگ ساختن»،
قدرتی که از نظر فوکو مدخل مدرنیته سیا سی ما ست 23.مگر فوکو همان نوی سندهای نی ست که آگامبن از طریق
درگیر شدن با آرای او تأمل ویژه خود را در باب فرآیندی پیش میبرد که طی آن زندگی طبیعی ،در آ ستانه ع صر
مدرن ،رفتهرفته در سازوکارها و محا سبههای قدرت دولتی ادغام می شود و سیا ست مبدل به زی ست سیا ست
می شود؟ 24شک نی ست که به هر دو سؤال باید جواب مثبت داد ولی در عین حال باید اضافه کرد در واقع ،چنانکه
در نوشتهای دیگر کوشیدهام نشان ده  ،وقتی میشل فوکو درباره زیستسیاست صحبت میکند کانون توجهاش نه
زندگی بلکه «جمعیتهایی» است که بهمنزله اختراعی مدرن در قاموس او وارد

میشود25.

فوکو در کتاب اراده معطوف به معرفت زی ست سیاست را مجموعه فناوریهای تنظی جمعیتها وصف میکند.
پس از آن در درسهای کلژ دو فرانساش در مورد تولد زیســتسـیاســت عمالً به کندوکاو در باب پیدایش اقتصــاد
سیا سی و عقالنیت لیبرالی میپردازد .بهعبارت دیگر ،اگر زی ست سیا ست در آغاز قدرتی م سلط بر زندگی و صف
میشــود که خود را حواله میکند به قدرت حاک در مقام حقِ کشــتن انســانها ،و حتی اگر فوکو در تبارشــناسـیِ
گفتار نژادی در درسگفتارهایش که با عنوان باید از جامعه دفاع کرد منتشر شدند به اجمال مس له زیستشناسی را
به مس له سیاست مربوب می سازد ،باز باید گفت او در اساس نظریهای درباره زی ست سیاست عرضه میکند که ،اگر
اجازه داشــته باشــ بگوی  ،در آن بحثی از زندگی نیســت 26.با این همه ،در این حک بلندآوازه او بصــیرت بســیار
ثمربخ شی نهفته ا ست« :چند هزاره ان سان همان چیزی ماند که ار سطو از ان سان میفهمید :حیوانی زنده با قابلیت
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اضافهاش برای هستی سیاسی ،انسان مدرن حیوانی است که سیاستاش هستیاش را در مقام موجودی زنده زیر
سوال میبرد» 27.اینکه این حکمرانی بر زندگی چی ست سوالی بود که بیجواب ماند .پیروان فوکو غالباً در به روی
بالقوگیهای این حک فوکو میبندند .ولی یادمان نرود که بهخاطر مجموعهای از دالیل ،از تعهدهای شخ صی او به
جنبشهای اجتماعی گوناگون و اعترااهای سیا سی رنگ وارنگ زمانه خویش تا گرایش نظری متأخر او به جنبه
اخالقیِ حکمرانی بر خود و دیگران ،فوکو برداشت بسیار دموکراتیکی از زندگی عمومی و خصوصی داشت.
-

زندگینامهها

« ما ه مه ز نده ما ند گان بهلطف لحو حک ا عدامی (و از زاو یه د یدی ژئوپلیتیکی ،در ج هانی که نابرابری بیش از
همیشه بیداد میکند ،تأکید این عبارت عمدتاً بر میلیاردها موجود زندهای ــ اع از انسان و غیر انسان ــ است که
نهتنها از «حقوق بش ـرِ» پایه که قدمتی دویســت ســاله دارد و بیش از پیش گســترش یافته ،بلکه از حق زندگیای
درخور زی ستن نیز محروماند) ».این مطلب معترا در میانه واپ سین م صاحبه ژاک دریدا بهرا ستی چ شمگیر ا ست،
م صاحبهای که در سایر موارد ا سا ساً خ صلت شخ صی دارد .با اینحال ،این تکم ضراب جای تعجب ندارد اگر تعهد
همیشگی او را به آرمانهای پرشمار اجتماعی و سیاسی و بهویژه ـ ـ مبادا فراموش کنی ـ ـ به مبارزه علیه آپارتاید
در نظر داشته باشی  .این تکمضراب در واقع تالشی است برای احیای جنبه سیاسی تجربه شخصی دریدا و ثبت
آن در پروژه جامعترِ زیرسؤالبردن نابرابری جهانگسترِ امکان زندگی و بقا در میان موجودات زنده.
در این راســتاســت که میخواه جســتارم را با مرور تکههایی از زندگینامه ســه تن از ســاکنان دو شــهرک
سیاهنشین «سووِتو» و «الکساندرا» در حومه شهر ژوهانسبورگ که اکنون چهرههایی سرشناسند ادامه ده و در هر
مورد بر این نکته تأکید گذارم که «ه ستی ج سمانی» و «زندگی واجد شرایط» به چه شکلهای پیچیده و ظریفی
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به ه پیوند میخورند ــــــ آنه نه در وجه تراژیکِ وضعیتهای استثنایی بلکه در تجربه معمول اشخاصی که در
فضایی دموکراتیک به سر میبرند.
این تحقیق راجع به شــیوع بیماری ایدز در آفریقای جنوبی اســت در حد فاصــل ســالهای  2000تا ،2005
سالهایی که این کشور بیش از هر کشوری در جهان درگیر بیماری ایدز بود (با تقریباً پنج میلیون فرد آلوده ،یعنی
درحدود یکپنج از جمعیت بزرگسال کشور .)28اپیدمی ایدز پرده از نابرابریهای ری شهداری برداشت که سیاست
تفکیک نژادی و بعد رژی آپارتاید به آن دامن زده بود .این نابرابریها بیش از همه در د ستر سی مردم به داروهای
ضـــدویروس نمود یافت ،روندی که بر اثر اکراه دولت در اجرای یک ســـیاســـت مؤثر در زمینه خدمات درمانی و
پیشــگیری بیش از پیش بحرنج شــده بود .هر چهار نفری که در ادامه از ایشــان یاد میکن با مس ـ له بقا دســت به
گریبان بودند و واقعیت تلخ و اندوهبار این بود که کل ک شور یا به بیان در ستتر بخ شی از ک شور همین شرایط را
داشت :حدس راب دارینگتون ،رئیس مرکز تحقیقات بی سنجیِ دانشگاه کیپتاون ،این بود که متوسط طول عمر یا
بهاصــطالح «امید به زندگی» مردم آفریقا طی دو دهه بیســت ســال کاهش خواهد یافت ،و مالگاپورو مکگوبا ،مدیر
« شورای تحقیقات پزشکی آفریقای جنوبی» ،به بانگ بلند اعالم کرد بعید نی ست روزی برسد که سیاهان در آفریقا
در اقلیت قرار گیرند .تأمل من درباره این چهار مورد عمدتاً پیرامون چکیدهی مصــاحبههای شــکل گرفته اســت،
هرچند در متنِ پروژه قومنگارانه شش سالهای که به من امکان میدهد خطر کن و تف سیرهایی از این م صاحبهها
ارائه ده و آنها را از جهتی با همین جنس مطالب شفاهی از آخرین مصاحبه دریدا مقایسه کن .
-

میدان زنده میمان

ســوفیا که اکنون بیماریاش به مرحله درمانناپذیری رس ـیده و زمینگیرش کرده اســت ،در خانه کوچک خود در
الکســاندرا با این جمالت به من خوشــامد میگوید« :خیلی وقته شــما رو ندیدهام» ،و با لبخندی غمناک اضــافه
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میکند« :دفعه بعد که بیایید دیگر مردهام» .او از وخامت حال خود خبر دارد و را ستش ترتیب مرا س خاک سپاری
خود را داده ا ست .با وجود این ،کمی بعد میگوید« :به گمان زنده میمان  :ایمان دارم .میدان زنده میمان » .این
تنش را چگونه میتوان بهحساب آورد؟ تنش بین انتظار مرگ و توقع بقا .مگر میشود این نحوه بیان ــــــ و چهبسا
تجربه ــ را با نحوه بیان و تجربه دریدا مقایسه نکرد؟
بی شک در نگاه اول در اینجا تناق ضی بهچ ش میآید :ت صدیق مرگِ پی شگویی شده در برابر انکار دورنمایی
جانکاه .البته در این مورد نه از تناقض ،که در واقع با ید از ابهام ســـخن گفت ،نوعی ترد ید روانشـــناختی بین
واقعگرایی و خوشبینی .رجوع به دین این تفســیر را تقویت میکند« .من موفق خواه شــد ،چون کلیســا خیلی
کمک میکند ،کشیش ه خیلی به من کمک کرده» .بسیاری از کسانی که در آفریقا جذب کلی ساهای متعدد این
قاره شدهاند (سوفیا متدی ست 29است) مبتال به ایدزند ،چون کلی ساها به ای شان وعده بقا میدهند :ه شفای جس
ه تجدید حیات معنوی ه ســعادت اخروی .تمایز بین این ســه وعده هرگز روشــن نیســت و دقیقاً همین عدم
قطعیت اســت که لحظات دردناک زندگی را قابل تحمل و حتی گاه ســعادتبار میســازد .زندگی طبیعی ،زندگی
خوب ،و زندگی ابدی مرزهایی متخلخل دارند؛ و بیماران ایدزی بقای دلخواهشـــان را همزمان در هر ســـه زندگی
مذکور چشــ دارند .وقتی ســوفیا بهگونهای غیرعادی اعالم میکند« :نمیخوام این ویروس لعنتی زندگی را نابود
کنه!» با این بیان فراسوی تناقض آشکار بین کالمش و حال و روزش قرار میگیرد.
ولی در نگاه دوم ـ ـ که البته با تحلیل قبلی تعارضی ندارد ـ ـ میباید تنشی را که در اظهارات دردناک سوفیا
مشهود است در نظر گرفت .سوفیا میداند که بهزودی خواهد مرد؛ او کشی شی را دیده و به او گفته است که دقیقاً
به چه صورت دفناش کنند ،حتی سپرده است که در روز خاکسپاری چه آهنگی پخش کنند .وقتی سوفیا میگوید
«میدان زنده میمان » در واقع ســربســته از بقایی ســخن میگوید که متناظر با دو مرتبه از واقعیت اســت .از یک
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طرف ،ادامه زندگی در همین دنیا است که او میخواهد حداکثر استفاده را از آن ببرد و آنه تا حد امکان بهطرزی
بامعنا .او قصـــد دارد از این عقبافتادن مرگ (که به لحو حک اعدام میماند) اســـتفاده کند ،به مزار پدرش برود و
قضـــای آیینهایی را که برای پدر مرحومش به جا ن یاورده اســـت ادا کند .با ید با روح پدرش صـــحبت کند و از
بیماریاش به او بگوید ،از مرگ دو ستپ سرش ،از تولد پ سرش .البته زمانی که برایش میماند لحظههای سعادتبار
ه خواهد دا شت .تازگیها با مردی آ شنا شده که عا شق سوفیا ا ست و سوفیا ه بیماری العالجش را از او پنهان
نکرده ا ست .او مدام به سوفیا سر میزند و با ح ضورش به او دلگرمی میدهد .سوفیا درباره بیماریاش ،عالئمی که
دارد ،داروها و ترسهایش ،و اینکه نمیتوانند مثل یک زوج عادی با ه باشند و خالصه درباره هرچه در دل دارد با
او حرف میزند .بر این ا ساس ،زندگی عاطفی سوفیا از ه ستی ج سمانی او مایه میگیرد ،بیآنکه این دو زندگی با
ه خلط شوند.
از طرف دیگر ،زندگیای هســت که پس از مرگ او ادامه خواهد یافت و به ســوفیا فرصــت خواهد داد بعد از
ناپدیدشدن جس اش برای دیگران زنده بماند .او از خود فرزندی بهجای خواهد گذاشت که میداند مایهی اختالفات
بین خانوادههای مادری و پدریاش خواهد شد ،خا صه بهخاطر کمکهای مالیای که پدربزرگها و مادربزرگها در
قبال مراقبت از کودکان یتی از دولت میگیرند .اما سوفیا برای اینکه پسرش تا سالها بعد از مرگش ه او را از یاد
نبرد یک جعبه یادگاری ســـاخته اســـت ،کاری که معموالً بیماران بدحال با کمک ســـازمانهای غیردولتی انجام
میدهند .او در این جعبه چیزهایی مختلف گذا شته ا ست ،مثل لباس و کفش ،عک سی از خودش که در آن هنوز بر
اثر بیماری الغر و نحیف نشده بود ،یک نوار کاست که روی آن چند دقیقهای داستان زندگیاش را با صدای خودش
تعریف و ضبط کرده ا ست ،دفترچهای که در آن زندگینامه خودش را نو شته ا ست ،و یک لوح گچی که نقش کف
دســتش را روی آن حک کرده اســت .به این ترتیب ،بقا برای ســوفیا یعنی «به زیســتن ادامهدادن ،زندهماندن» و
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«زیستن در ورای مرگ» ،همانطور که دریدا در آخرین مصاحبهاش گفته بود .سوفیا این حرف را با کلماتی ساده اما
عمیق به زبان میآورد که در آفریقای جنوبی نمونهاش را ک ندیدهام.
-

زندگی بهنجار همین است دیگر

در گفتوگو با مسـیاس بود که دریافت صــورتهای زندگی چه اندازه میتوانند بدون آنکه با ه خلط شــوند با ه
پیوند داشــته باشــند و دریافت که طرفهای صــحبت من بیش از حد تصــور ما در این باره تأمل کردهاند ،از جمله
ساکنان سووِتو که مسیاس را اولین بار در آنجا مالقات کردم« .تنها مس له این است که آدم موقعی با چالش زندگی
درگیر میشه که صبح از خواب پا میشه ــــ ـ بهشرطی که اصالً از خواب پا شه .آخه ،میدانی ،جریان کار ما از این
قرار است که بهدنیا بیایی و بمیری ـ ـ و بین این دو نقطه ،زندگیه» .من که مجذوب این بیانِ آرنتی شده بودم ،از
او پرسیدم منظورش دقیقاً از این حرف چی ست .او گفت« :زندگی من :زندگی بهنجار همین است دیگر .همان است
که همه آدمها دارند .زندگی بهنجار :یک لقمه نان ،یکی که از تنهایی درت بیاره ،و احترام دور و بریهات» .زندگی
فیزیولوژیکی ،زندگی عاطفی ،و زندگی اجتماعی :مثلثی از سه سطح زندگی واجد شرایط و برازنده ان سان ،مثلثی
که در آن بدن هرگز از جامعه جدا نمی شود .این تو صیف دقیقاً مطابق با چیزی بود که م سیاس ،پس از سالهای
متمادی که هیچیک از این سه شرب محقق نشده بود ،سرانجام به آن رسیده بود .اما منظور او از این بیان نظرگیر
چه بود ــــــــ «زندگی بهنجار»؟ بر ا ساس بحثهای ب سیاری که در طول چندین سال با او دا شتهام ،بهنظرم این
«زندگی بهنجار» معنایی دوگانه داشــت :اوالً« ،زندگی بهنجار» یک زندگی عادی اســت (بهنجار به معنایی که در
ا صطالحات عل آمار حد و سط تلقی می شود)؛ درثانی« ،زندگی بهنجار» یک زندگی اخالقی ا ست (یعنی منطبق با
هن جار بهمع نای خوب یا مطلوب) .در واقع ،ه این ز ندگی عادی ه این ز ندگی اخالقی تجر بهای جد ید برای
مسیاس بودند ،زیرا تا آن زمان در زندگی خصوصی و عمومیاش چیزی جز بالتکلیفی و بیسروسامانی ندیده بود.
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م سیاس در ا صل اهل لیمپوپو ،شمالیترین ا ستان آفریقای جنوبی ،بود .وقتی به ژوهان سبورگ ،یعنی پایتخت
اقتصادی و صنعتی و بزرگترین شهر کشور ،آمد زندگی بی سروسامانی داشت که بسیاری از نوجوانان و جوانان در
سالهای پایانی رژی آپارتاید از سر میگذراندند .مدتی را با یک رو سپی گذراند ،سپس با زنی آ شنا شد و از او
صـــاحب یک بچه شـــد اما فرزندش چند ماه بعد از تولد بر اثر ایدز تلف شـــد .اینطور شـــد که هر دو به بیماری
ویرو سی شان پی بردند .سرانجام از ه جدا شدند و م سیاس در شهر کوچکی که خانوادهاش در آن اقامت دا شت
سکنی گزید .مسیاس در آنجا شریک زندگی جدیدی پیدا کرد اما چیزی از بیماریش به او نگفت و باالخره یک روز
فهمید که آن دختر نیز آلوده ا ست .بیش از آنکه نگران بیماری خود با شد ،عذاب وجدان رهایش نمیکرد که مبادا
خود عامل آلوده شدن زن محبوبش با شد .شریک زندگی م سیاس او را با «کلی سای م سیحی صهیون» ،مه ترین
فرقه مذهبی در آفریقای جنوبی ،آشــنا کرده بود و این تجربه بهســرعت منجر به دگرگونی اخالقی او شــد .کودک
معلولی را به فرزندی پذیرفت ،مشـــروبات الکلی را ترک کرد ،از خانه بیرون زد و به کارزارهای پیشـــگیری از ایدز
پیو ست .خیلی زود در میان هم سایگان و حتی غریبهها صاحب احترام شد ،چرا که اغلب در رادیو درباره و ضعیت
خودش و ترویج حرفه های ک خطر صـــح بت میکرد .ک مکهزی نه ازکاراف تادگی که بهعلت بی ماریاش از دولت
دریافت کرد به او امکان داد برای اولین بار در زندگی ا ستقالل و کرامت نفس دا شته با شد :حتی توان ست خانهای
برای خود اجاره کند .بیماری به منبعی اجتماعی برایش بدل شــد ،نهتنها بهدلیل پیامدهای اقتصــادی بلکه بهدلیل
پیامدهای اخالقی و حتی مدنی .به زبان دریدا میتوان گفت م سیاس «یاد گرفت چگونه زندگی کند» ،در ست مثل
بسیاری دیگر از بیمارانی که در آفریقای جنوبی دیدم.
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-

من مردنی نیست

مگدا ،که مدتها بود میشناختمش ،در پایان یک مصاحبه طوالنی گفت« :مردم میگن" ،خب دیگه ،داری میمیری
چون اچآیوی مثبتی" .خودم میگفت " :من مردنی نی ست " .حاال که زندهام ،قویتر از قبل ،چون االن از هیچکس
نمیترسـ » .مگدا که هنوز زنی جوان اســت زندگی فوقالعاده سـختی داشــته اســت .او زیر دســت مادربزرگش در
رو ستای ل سوتو بزرگ شد و در بچگی یکی از داییهایش مکرر به او تجاوز میکرده .مادرش کارگری مهاجر بود که
در شهر کوازولو-ناتال ،در شرق آفریقای جنوبی ،خانهای جدید گرفته بود و بعدها از مگدا خوا ست برای زندگی نزد
او برود .پیش مادرش که رفت قربانیِ ناپدری خشنِ مستبدی شد که مدام به او تجاوز میکرد .در هجده سالگی ،به
ژوهانسبورگ رفت و در این شهر بدون هیچ پشتوانه و سرپناهی در ازای یک وعده غذا یا نوشیدنی با مردانی که در
خیابان مالقات میکرد میخوابید .این کار را فاحشگی نمیدانست ،چون فاحشگی را نوعی کار جنسی سازمانیافته
در هتلها میپنداشت .فکر میکرد فقط زنده مانده است اما زندگی نمیکند ،به زبان زولو ،»phanding« 30یعنی
«چنگ انداختن به زمین برای یافتن غذا» .بعدها شحلهای مختلف و دوستپسرهای جورواجور پیدا کرد .از یکی از
آنها صــاحب فرزندی شــد که در همان کودکی از ایدز مرد .خودش ه بیمار شــد ،آلونکی در الکســاندرا اجاره و
زندگی جدیدی آغاز کرد.
یک سازمان غیردولتی محلی که بودجهاش را از صندوقهای بینالمللی تأمین میکرد و از بیماران ایدزی در
منزلهایشــان پرســتاری میکرد او را اســتخدام کرد .مگدا ه از زمانی که به جهت بیماریش از دولت کمکهزینه
ازکارافتادگی دریافت کرد ،وضع اقتصادیاش به سرعت بهبود یافت .پس از آن تصمی گرفت فرزندی از خود داشته
باشد ،اما برای جلوگیری از تکرار سرنوشت غ انگیز فرزند اولش داوطلبانه در یک کارآزمایی بالینی 31در بیمارستان
ســووتو شــرکت کرد .او ابتدا داروهای ضــدویروس ـیای را که مانع از انتقال بیماری از مادر به نوزاد میشــود و بعد

www.thesis11.com

داروهایی برای درمان بی ماری خودش در یافت کرد .در آن زمان ،دولت هنوز درباره اثربخشـــی و خطر این داروها
مردد بود و استفاده از این داروها را در مراکز عمومی بهداشت و درمان مجاز نمیدانست .با تمام این اوصاف ،فرزند
مگدا ســال بهدنیا آمد و ســالمتِ مادر نیز بهبود چشــمگیری یافت .او با مددکاران اجتماعی و پزشــکان درگیر در
مبارزه با ایدز در تماس بود و با ایشــان همکاری داشــت و از این طریق خودش به یک فعال ایدز بدل شــد .او در
راهپیماییهای متعدد و گردهماییهای اعتراضــی علیه دولت شــرکت کرد ،و چندین مقاله در مطبوعات داخلی و
بینالمللی درباره او نوشـتند .مگدا موفق شـد زندگیاش را بازپس بگیرد ،زندگیای که بهنظر میرسـید خشـونت و
فالکت و بیماری از او ربوده بودند .او از خود زندگی زیستشناختی که به خطر افتاده بود یک پروژه سیاسی ساخت
که معنای جدیدی به زندگی عمومی و اجتماعی او بخشــید ،درســت همانطور که یک پروژه خانوادگی بنا نهاد که
معنای جدیدی وارد زندگی خصــوصــیاش کرد ،و به این ترتیب از دوراهیِ پولیس و اویکوس رهایی یافت .و مگدا
همچون ژاک دریدا ،هرگز «یاد نگرفت مرگ را قبول کند» .بقای جسمانی مگدا ،که در ابتدای شناسایی بیماریاش
بعید مینمود ،نوعی تعویق حک مرگ به لطف مجموعهای از فعالیتهای اجتماعی و پیکارهای ســیاســی بر ســرِ
زندگی زیستشناختی بود.
-

مؤخره دوم (حضور احمد)

عبدالرزاق زکی احمد ( )Zackie Achmatچهرهای اســـت که یک ســـر و گردن از دیگر فعاالن حوزه ا یدز در
آفری قای جنوبی باالتر اســــت .او یکی از بن یان گذاران « کارزار ا قدام برای در مان» ( Treatment Action
 )Campaignبود و جایگاهی فراتر از رئیس رســمی در این کارزار داشــت :او بهمعنای واقعی کلمه تجســ این
کارزار بود .او ع ضو «کنگره ملی آفریقا» بود و در نبرد علیه آپارتاید نیز ح ضوری فعال دا شت .از وقتی کریس هانی
[رهبر سابق حزب کمونی ست آفریقای جنوبی] در سال  1990آن پیشگویی معروف را کرد که چالش بعدی این
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کشـــور در صـــورت نابودی رژی آپارتا ید بی ماری ا یدز خواهد بود ،زکی احمد پی در پی در کارزارهای گوناگون
مشارکت جست .احمد که در یکی از شهرکهای مختص رنگینپوستان بزرگ شده است و از فعاالن مدافع حقوق
همجنسخواهان و خود مبتال به ایدز بوده ،با تمام وجود و از صمی جان ،به این آرمانها متعهد است.
معالو صف ،این «کارزار اقدام برای درمان» بود که از او چهرهای سر شناس در سطح ملی و بینالمللی ساخت.
این سازمان در ابتدا به جنگ صنایع دارو سازی رفت ،زیرا اکثر بیماران در قاره آفریقا ا ستطاعت مالی برای خرید
محصوالت آنها را نداشتند ،و سپس به جنگ دولتی رفت که عقاید نابهروالش مانع توزیع داروهای ضدویروسی در
بیمارستانها بود .گنجینه فعالیتهای «کارزار اقدام برای درمان» گسترده و تحریکآمیز بود ،و از خیابان و رسانهها
و د ستگاه ق ضایی ا ستفاده میکرد .فعاالن سازمان بهنام حق حیات مندرج در قانون ا سا سی در دیوان عالیِ پرتوریا
[پایتخت اداری و اجرایی آفریقای جنوبی] پروندهای علیه وزیر بهداشــت وقت آفریقای جنوبی تشــکیل دادند و به
توفیقی بهیادماندنی دســت یافتند :قاضــی دیوان عالی دولت را مکلف کرد در اســرع وقت به هر طریقی و بهنحوی
مؤثر جلو انتقال بیماری ایدز از مادر به فرزند را بگیرد 32.احمد طی ســالها مبارزه بهطور چشــمگیری از مصــرف
داروهایی که برای او تجویز شده بود امتناع ورزید ،و ت صریح کرد که درمان خود را فقط زمانی شروع میکند که
این داروها در دسترس همه شهروندان آفریقای جنوبی باشد.
بیماری برای او به هیچ وجه م صیبتی نبود که چارهای جز تحمل منفعالنهی آن ندا شته با شد .بیماری برایش
منبعی شد که فعاالنه از آن در میدان مبارزه بهره میگرفت .احمد میکو شید از رنج شخ صیاش آرمانی همگانی
ب سازد .او با به میدانآوردنِ ه ستی جم سانی خویش بر جدایی فر ضی م سائل زی ستی از امور سیا سی خط بطالن
کشید .او از شهروندی زی ستی دفاع میکرد که نوعی شهروندی سیاسی ه بود 33.بسیاری از مبارزاتی که طی دهه
 1990و دهه بعد برای دستیابی به خدمات درمانی در مناطق مختلف جهان پاگرفت ــــــــ از اعتراا به مصوبات
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بهداشتی اجالس سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر گرفته تا کمکهای پزشکی دولتی برای مهاجران فاقد اوارق
هویت در فرانسه ــ مشتی نمونه خروار پیکارهایی است که از زندگی بهعنوان منبعی برای دستیابی به حقوقی بهره
میگیرند که بیشـــک فراتر از جنبه زیســـتشـــناختی زندگی میروند :زیرا خدمات درمانی دقیقاً از جنس حقوق
شــهروندانند نه تکالیف ،و درضــمن باید س ـیاس ـی تلقی شــوند .چنین مبارزاتی همانقدر که خون تازه در رگهای
دموکراسی جاری میکنند ،دموکراسی را در معرا آزمون قرار میدهند .قرائتی که تصویری سادهشده از «سیاست
زندگی» به دست میدهد این دیالکتیک را دور میزند ،دیالکتیکی که عامالن اجتماعی جزء الینفک آنند.
-

نتیجهگیری

«بقا» ،بهمعنایی که ژاک دریدا در آخرین مصــاحبهاش به این مفهوم نســبت داد ،نهتنها مرزهای غالباً بیش از حد
پررنگ میان تراز زیستشناختی زندگی و تراز سیاسی آن را جابهجا میکند بلکه فضایی اخالقی برای تأمل و کنش
میگ شاید .تفکر انتقادی در دهه گذ شته غالباً زی ست سیا ست و سیا ستِ زندگی را آماج نقد خود قرار داده ا ست .و
بدینســان از نحوه برخورد قدرتهای مســلط بر جهان ،اع از بازار آزاد و دولتها ،با افراد و گروهها و حتی ملتها
چه در عصر استعمار چه در دوران معاصر پرده برداشته است.
معالوصــف ،این ابزار قدرتمند ،بهعلت تمایزنگذاشــتن میان دو مقوله مذکور ،بخشـی از وضــوح تحلیلی و توان
یافتاری خود را از دســت داده اســت .از یکســو ،تحدید زندگی به تقابل دو قطب طبیعت و تاریخ ،زندگی عاری [=
حیات برهنه] و زندگی واجد شرایط ـــــــ وقتی از منظری فلسفی و بهطور نظاممند در مطالعات جامعهشناختی یا
انسانشناختی بهکار رود ـ ـ موجب غفلت از پیچیدگی و غنای زندگی اجتماعی میشود ،پیچیدگی و غنایی که در
عال واقع مشــاهده میکنی  .از ســوی دیگر ،پیشــداوریهای هنجاری که زیربنای ارزیابی صــورتهای زندگی و
سـیاسـت زندگی را تشـکیل میدهند ،وقتی به مجموعهای یکپارچه و نامتمایز از واقعیتهای اجتماعی تعمی داده
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شــوند ،درنهایت عامالن اجتماعی را از حقوق مشــروع و حق اظهار نظر و فعالیت در میدان عمل محروم میکنند.
بنابراین رو شن ا ست که پذیرفتن آن پی شداوریها ه در عر صه پژوهش زیانبار ا ست ه در پهنه سیا ست .این
مس له مستلزم توجه اخالقی است.
در واقع ،تبارشــناس ـی این دودمان فکری به یادمان میآورد که پایهگذاران اصــلی این نظریهها در نوشــتههای
خود تنشها و تردیدهایی ابراز کردهاند که اغلب پیچیدهتر ،گیرم گاه مبه تر ،از شــکل تقلیلیافته و ترجمهشــدهی
آن در علوم انسانی و علوم اجتماعی امروز بود .و زندگینامهها ه  ،که در این مقاله محدود بود به تکههایی از زندگی
مردمان آفریقای جنوبی و من در نوشـــتهای دیگر به تفصـ ـیل به توصـ ـیف و تحلیل آنها پرداختهام ،از ضـــرورت
پیچیدهســازی الگوهای ثنویانگاری حکایت دارند که دو تراز زیســتشــناختی و سـیاسـی زندگی را مقابل ه قرار
میدهند .شـــک نیســـت که قدرتهایی چون بازار و دولت گاهی چنان رفتار میکنند که گویی میتوان [زندگی]
انســـان ها را به «زندگی محض» تقل یل داد ،اما نیروهای دموکرات یک ،منجمله از درون ســـاختار قدرت ،معموالً
رهیافتهای بدیلی می سازند که زیر بار این تقلیلگرایی نمیروند .و خود مردم نیز ،حتی تحت شرایط سلطه ،قادر
به ابداع تاکتیکهای ظریفیاند که زندگی جســمانی آنها را ابزاری برای مبارزه س ـیاس ـی یا مایه الهامی اخالقی یا
وسیلهای برای بیان حاالت عاطفی میسازد.
اما ب یایید یک گام جلوتر بروی  :قومنگاری از ما دعوت میکند از نو به ماه یت زندگی فکر کنی  ،یا به ب یان
دقیقتر از ما میخواهد تا از نو به این ســؤال فکر کنی که ابنای بشــر چه برداشــتی از زندگیهای خویش دارند و
متقابالً زندگی ان سانها چگونه ای شان را با این روال مواجه میکند که ان سان چی ست .خان وینا داس مینوی سد:
«محو شدن مرز میان ان سانی و ناان سانی رفتهرفته به محو شدن مرز میان زندگی و نازندگی میانجامد» .او پا جای
پای لودویگ ویتگنشــتاین و اســتنلی کاول میگذارد و تأکید میکند ش ـیوه معمول اندیش ـیدن ما به صــورتهای
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زندگی «نهتنها دره تن یدگی امر اجتماعی و امر طبیعی را از نظر دور میدارد بلکه به بهای زندگی تأک ید را ه بر
صورت [فرم] میگذارد» 34.دانشمندان علوم اجتماعی باید پیوسته بکوشند به این تحقیق درباره صورتهای متکثر
زندگی و همچنین نمود هرروزه خصال بشری در آن بازگردند.
پاییز 2010

منبع:
Didier Fassin. Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and
Development Volume 1, Number 1, Fall 2010, University of Pennsylvania Press

پینوشتها:
* تذکر مترجمان :یکی از مبادی اصــلی پروژه هومو ســاکر جورجو آگامبن این نکته اســت که زبان های اروپایی امروزه برای مفهومی که
یونانیان با دو واژه بدان اشــاره میکردند یک واژه بیشــتر ندارند .»life« :واژه زوئه در زوئولوژی (جانورشــناسـی) و واژه بیوس در بیولوژی
(زی ست شناسی) حضور دارد ولی « »lifeری شه ژرمانی دارد و «ال وی» (فرانسوی) و «ویتا» (ایتالیایی) ری شه التینی .یعنی دو واژه یونانی
در واژه های دیگر به ح یات خود ادامه دادهاند .طرفه اینکه در زبان فارســـی بهعلت آمیختگی با زبان عربی دو واژه برای ترجمه «»life
داری  .اما به گمان ما ترجمه « »la nuda vitaبه «حیات برهنه» تا اندازهای نقض غرا اســت چون بدینســان برای «ویتا» دو معادل
به کار میرود .ما عجالتاً «ال نودا وی تا» را به «زندگی عاری» یا برهنه ترجمه میکنی  ،گواینکه «ح یات برهنه» معادل خوشآهنگتری
است .صحبت از تقابل زندگی برازندهی انسان و زندگی مشترک میان تمام جانداران است .شاید بتوان اصالً تقابل زوئه و بیوس را به تقابل
«حیات» و «زندگی» ترجمه کرد .یعنی مطلقِ زندگی را که میان همه جانداران یا ذویالحیات مشترک است «حیات» تعبیر کرد و زی ستِ
ویژه انسانها را «زندگی» خواند.
 .1ان سان شناس و جامعه شناس فران سوی ،متولد  ،1955ا ستاد علوم اجتماعی در مؤ س سه مطالعات پی شرفته پرین ستن و مدیر مطالعات
انسانشناسی سیاسی و اخالقی مدرسه مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی پاریس.
 .2این متن ابتدا مقالهای بود با عنوان «بقا» که من برای نکوداشت یاد ژاک دریدا در یازده دسامبر  2004در مدرسه مطالعات پی شرفته
علوم اجتماعی پاریس ارائه کردم .متن از ق صد اولیهاش فراتر رفت و درگیر تأملی در باب واپ سین افکار دریدا شد .از لیندا گارا ممنون که
نسخه دستنویس را بهطور کامل ویراست.
3. Aristotle, Politics, trans. Benjamin Jowett (Oxford: Clarendon Press, 1908), I, 1253a, 28–29.
ترجمه مرحوم حمید عنایت« :ان سان بهحک طبیعت حیوانی اجتماعی ا ست و آن کس که از روی طبع و نه بر اثر ت صادف بیوطن ا ست
موجودی یا فروتر از آدمی ا ست یا برتر از او و به همان مردی میماند که هومر در نکوهش او گفته ا ست :بیقوم و بیقانون و بیخانمان...
از میان جانداران فقط ان سان ا ست که توانایی نطق دارد .را ست آن ا ست که صورت محض میتواند نمودار درد یا خو شی با شد و ازاینرو
جانداران دیگر نیز قادر به تولید آنند زیرا طبیعت آنها فقط تا جایی رشد کرده که بتوانند درد و خوشی را احساس کنند و این احساس را
به ه نشان دهند .اما نطق بهکار بازنمایاندنِ سود و زیان و درست و نادرست نیز میآید .زیرا آن خصی صه آدمی که او را از جانداران دیگر
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ممتاز میکند توانایی او به شناخت نیکی و بدی و در ست و نادر ست و صفات دیگری از این گونه ا ست و ا شتراک در شناخت این چیزها
است که خانواده و شهر را پدید می آورد» .م

 .4مفهوم بیوپلیتیک در اوا سط دهه  1970در نو شتههای می شل فوکو پیدا می شود و م شهورتر از همه در ف صل آخر جلد اول تاریخ نظام
تمایالت جنسـ ـی (ترجمه انگلیسـ ـی رابرت هِرلی .)1978 ،من در مقالهای نشـــان دادهام که بیوپلیتیک بنا به تلقی فوکو ربط چندانی به
سیاست زندگی ندارد .بنگرید به:
Sociologie et Sociétés 38, no. 2 (2003): 35-48.
 .5این مصـاحبه در نوزده اوت  2004در لوموند منتشـر شـد ،با عنوان «من در حال جنگ با خویشـتن » .رابرت نافو آن را به انگلیسـی
ترجمه کرد و در قالب کتاب ژاک دریدا :آخرین مصــاحبه (نیویورک )2004 :منتشــر ســاخت .جملههایی که در این مقاله از این مصــاحبه
نقل کردهام ترجمه ــ تحتاللفظیترِ ــ خود من از متن اصلیاند.

 .6مشهور است که اشاره به «همبستگی دموکراسی و تامگرایی» از حک های بسیار مناقشهانگیز کتاب هومو ساکر :قدرت حاک و زندگی
عاری جورجو آگامبن بوده است:
Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel Heller-Roazen (Stanford, Calif.: Stanford
University Press, 1998), 10
 .7جالب توجه اســت که تنها مدخل مربوب به «زندگی» در دانشــنامه آنس ـیکلوپدی اونیورســالیس (پاریس )1990 :به همین یک جنبه
زی ستن میپردازد ،یعنی حیات موجود زنده از منظر علوم زی ست شناختی .طرفه اینکه فرهنگ فران سوی مو سوم به دیک سیونری اخالق و
فل سفه اخالق به ویرا ستاری مونیک کانتو ا سپربر (پاریس )1996 :هیچ مدخلی برای واژه «زندگی» ندارد ،انگار که مفهوم زندگی یا حیات
هیچ جنبه اخالقی ،اع از وجدانی یا اجتماعی ،ندارد.
 .8بهاعتقاد کانگیل  ،باید تفاوت گذا شت میان « صیحه م ضارع و صیحه ما ضی فعل زی ستن» ،بهعبارت دیگر میان «زنده و زی سته» ( le
 .)vivant et le vécuو آگامبن با ارجاع به تمایزی که به افالطون و ارســطو منســوب اســت میگوید «بیوس» بهمعنای «زندگی واجد
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