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شدر و نقش  بفگه جهسنیستاسست   ط روگ تسته بر   فه  هر ست مسیطمفهوم زیست 

  هتاعسلرتا ه وی وس ک ونس فسهفسبر شدر فس  زی ف مدی ی  ل عسلرسهس فز خلبول 

ستاسست  و فصهدتسب ساسسی مسکر    چگونگی عملک ب زیست  هرچاز گف بگ سگ همط

ستتتاسستتت  توید. فز نظ   وکو، زیستتت مکومهدفگه بگ جوفمع نولاب فل معسصتتت  می

 فس  وصهی کط« فم  ستاسسی»توست  « شتاسخهیفم  زیست »تستیا   هرنحو هطمطسلع

(. 241)شتتتوب می« وفصعا  ماست وفگب مادفن کاه ل بفنش و صلم وه بخسل  صدگت»

ماست،  ط  هر  هرکااد ، یعای ستتاسستت  فبفگرستتاسستت هسه میهلف فز زیستت وفی گ

« زندتی هطفیجسب فمکسن و م فس  فز فبفم»یس  2«زندر نگط بفشته »گوف   ف ه فصی ماسن 

م گ -زندتی هطکاد. فی  گف طکمک می« سوق بفبن  ط م گ»یس  1» ط کشته  بفبن»و 

هس و هس، صوفعد، تکااکتذفگهمقوصی، ساسس  س آپسگفتوس عظامی مهشتک  فز صوفنا  

شوب کط هس ممک  میسسلسگههس و بیوفنهسه ستلسم  عسمط،  اسوگهرست  فیادهس، مکسنا

 کاد. می 4ت شدنیو ص  سنی 3ت هسه خسص گف فز بس  بفبنی عضی فز زندتی

 پذی هستاسست  هماشتط و پاش فز همط فصهدتسب آسا بگون فی  شتبکط، زیست 

مبهای    ص  سنی:   خی  یعای فصهدسب 6،پذی ص  سنی فست  و بگ نهسی  فصهدتسب 5فصیف ه 

 تسیتد  ما نتد تس   خی بیگ  زندتی کااد. علسور    فی ، بگ موفجهط  س وی وس ک ونس، 

اسگه فند، چ ف کط  سهسیی صس   توجط آشکسگ شدرهسه نژفبه و ربقستی  ط شاورنس  ف  ه

 مشوند  اس   ص فگ معلوشاسخهط می« کسگت فن خدمست فسسسی»فز کسگت فنی کط  ط عاوفن 
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بهاد. هسه فیمای، ستتلسمهی و  هدفشتتهی  ط کسگ خوب فبفمط می دون هاچ تونط ممسی 

فند کط مسگکس هسه ومشهاسکی فز م بمی هسهار کط ماکوب آن چازه شدرشتسهد ماسل

نسماد، جب ه کط   فه فی  م بم  ط معاسه می (988)« جب  خسموش ماسسبست فصهدسبه»

س هتس پسه جسن بفبن و م گ فستت . فی  جمعا  وفصعی کلمط بفگفه پهسنستتا  کسگ ک بن

ربقط، نژفب، و تسهی وضتتعا  شتته ونده و ناز بستته ستتی  ط  هطفغل   ط وفستتط

کسگف تا ه مقاقهی شوم گف آششوند.  اس  فی  فی  عسلرهسه  هدفشتهی مهمسیز میم فصب 

نسپذی  و ض وگه فس  جزو نظ  ط نمسیش تذفشتهط فس  کط کسسنی کط کسگشسن ص  

 بوگفندفخهی ک بر فس .   فه هماشط هسیشسن گف سسنی هسهاد کط س مسیط جسنک

ستاسسهی بگ خدم  پاهسن ک بن فی  مقاق  فس   فت  فی   سوگ فمس تفهسگ زیست 

 ، یس  هه   گویار،  ط ماس ط متسکر کتسپاهتسلاستتتهی تتس متد زیتسبه نسم ای مسندر فستتت

گ ساسس  بفست  کط زیس  کاد،  ط ستب  فی چاا  رباعی جلور می« فندفزهچشتر»

ث   وبر فستتت ، چ ف کط أپاهسن ستتتسخه  فی  تد ا  ستتتاسستتتی  ط ر ز چشتتتمگا ه م

شت   زندتی فنسسن شاسسسندر و ت وی  ک بر ستاسست  مفس ست مسیط گف پاشزیست 

ت  شوب: فساسس  تاادر میبفگه بگ ست تسستت  زیس فست .  ط عبسگت بیگ ، ست مسیط

فز  تاظار ماست رساست فس ، یک مکسناستاسست ، ساسس  مش      خوب مزیست 

بفگه و گوف   فصهدتتسبه فستت ، جسیی کط صدگت ستت مسیط-ر یق ملسمظست ستتاسستتی

شوند تس خوب زندتی گف تاظار کااد. همچاسن کط کسگ  ط روگ مسهقار بخا  می-س مسیط

 ی  عادتت ه»ستتاسستت   ط ماس ط کاد،  ط ر زه صس   ملسمظط زیستت  وکو یسبآوگه می

کاد. فی  همسن ظهوگ می( 241-2)« بفگهس مسیط هطبگ تکوی  و توسعشتک ض وگه 

مسند: شتتتوب یتس نتستفهای  سصی میتا ه   فموش میچازه فستتت  کتط بگ رول همتط

 م فت  کاد، فمس هماشط صسمی فز سلسلط  میعم« زندتی»ستاسست  بگ سط  زیست 

 هطس مسی هطتا ب. هد  فز فی  کسگ، گشتد و توستعگف مف وض می« هسجمعا »ماسن 
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فنستتسنی فز خل  ماطق گصس   و فنبسشتت  فستت ، نط زندتی فنستتسن بگ نفس خوب. فی  

 کاد.  ساسس  همجوفگ می س پادفیش زیس  بفگه گفهمسن چازه فس  کط س مسیط

وی وس ک ونس   صهی نسبگ گف   فه ف شس و   هتاعسلرفندفز تا ر و تسگ، فز فی  چشر

 هشتتتبکط بهتد، یعای   صتتتهی   فه  سش ک بننقتد ماطق نولاب فل  تط بستتت  می

ستتتسزب. کط فغل  بگ هاگسم عم  خوب گف میفی می زندتی-هسه م گپاونتدخوگبتی

ط م گ فس  ک بهد کط تویییی معسصت ، نشسن میتسگی هطت   ط فی  بصاقنگسهی بصاق

توفن صدفه م بتسن، صدفه مهدوگفن و هدگشوندتسن توید. میی سی  میجسه زندت

شتوند شااد.  ط کط  ط ر زه نسمهوفزن بگ مع ض خط  م گ تذفشتهط میگف یس کستسنی 

 وی وس ک ونس، تح  فلگوه تولاد نولاب فلیْ تا هعسلرعبسگت بیگ ، بگ  ستته  جسگه 

 نط زندتی.«  ط کسگ فندفخهط شدر» م گ فس  کط

 

 2ایایمنی گله
هس تدتتتمار ت  هاد کط فیمای تلط تاهس بگ موفجهط  س وی وس ک ونس شتتتمسگه فز بول 

مدت   فه   خوگب  س وی وس فس ، زی ف شسید محدوب و تح  کاه ل  گفهب ب رولسنی

فه کط هاوز وفکستتتای وجوب ندفگب  س نگط بفشتتته  وی وس ممک  نبسشتتتد و بگ آیادر

کسم  و  ط مدت  هطص نطاا گو  و شویر. بگ عوضِ تا هخازش موج جدیده فز همط

هسه مفس و صتاسن   هدفش    به بگ فمسک  عمومی فکهفس کس ی،  ط صتدوگ پ وتک 

صس    فصطلسح ط س شابی  هسه جمعاهیکط وی وس  ط آلوبر ک بن ت ور ک بند، بگ مسلی

بستت  یس اد.  سید بگ  هس  ط فیمای موستتوم  ط تلطبهد تس زمسنی کط آنمدی ی  فبفمط می

هسه  هدفشهی ه  بگکی فز م بم  ط صدوگ پ وتک  نظ  بفشت  کط مهی بگ فی    فیادِ

ماس ط جسمعط و  هدفشتت  و گ سر  ط عاوفن فم  فجهمسعی مذ  شتتدر و همچون ستتسی  

فز  هسیی مهشتتتک هس و  ط تبع آن ف  فب مسهاهی جز تلطنموبهسه ماطق نولاب فل جمعا 
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کط   یهسناس  عدهس   فه مدتی تس مده فز فی   ستتهی ندفگند. بگ مسلیهسیی فتماهستتهادر

گفهب ب  سصتتلط ت   ، کشتتوگهسه بیگ ه چون ستتواد، هلاد، ت کاط،   زی ، آم یکس و 

ند و بگ مجموع مستتب  بناز فی فن  اش و کر  ط روگ پاوستتهط  ط فی  گویک ب فبفمط بف

   یتیاکط  ط ویژر بگ پ تلفستهس و  لکط صتتدهس هزفگ ت  شتتدند  دون فجسن  سخه  بر

 فندفز  سشد.هس همچاسن نشسنی فز ثبست بگ چشرآن

 2ساسس تا ند؟ بلا  آن م گچ ف فی  کشوگهس چاا  گویک ب پ خط ه گف پی می

فه فز چگونگی تبدی  فلعسبرفه تجستتتد  وقفستتت . فیمای تلط 1ستتتاسستتت یس م بر

دسب   فه فنبسش  و سلطط بگ فصه ساسس   ط ماس ط ف زفگه خسص ط م گساسس  زیس 

گفندر  ساسس  مکرص ن هجدهر مس توس  زیس  هطستاسستی معسصت  فست . فز ماسن

بفگ مدی ی  کسپاهسلاستتهی جهسنی فستت . آن  س پاهسن ک بن  سزتولاد فیر کط رلاعطشتتدر

کط توس  « 3عدفل   ط ه»فصطلسح فلسهاستیِ یک  طهس زی  پوشش مفسهار شبط نس  ف  ه

  ط سوب نسب  بفبن  ط شوب، فولوی  ص فگ بفبن و فگجحا مفس می« 4نسم ای بست »

ستاسس  فههسن م بم گف بگ  اد فی   سوگ ت ، زیست رکاد. فز همط مهف  فب گف توجاط می

فند مقدتت  خوبشسن و شتسن( بگ میسر رهسهک بر فست  کط فت   اکسگ،  قا  و )زندتی

 فس . 5شسنهسه رباعی ش فی  وجوبهظ  ا 

در ش نژفبه ساسسهیِکاار کط مملو فست  فز خشون  زیس بگ جوفمعی زندتی می

هس گف بفغ کاد و ستتتسی  جسنهس گف   ت  میکتط   خی فز فنوفع معا  زنتدتی یستو ربقت

                                                      

2 thanatopolitic 
1 necropolitics 
3essential Justice 

4invisible Hand  
5 precarious  
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کاد، ( فشسگر می1111) 2لوک نسنسی-زند.  ط فی  معاس،   خلس  آنچط ژفن  ومسیگی می

بهد،  لکط شتتت فی  لسزم گف   فه  سزآگفیی ص فگ نمی«  ف  همس گف    مباسه  »تا ه عسلر

ساسسهی جسگه  سز فج ف شوند هسه زیس آوگب کط بگ آن فسه فتژهفه   فهر میصحاط

دنی شتتتو فز نو  ط فیفسه نقش بگآیاد تس زندتی  ط روگ مدفوم  ط پسه ستتت مسیط ص  سنی

مولد فمس  فهمای تلط    جابط اس  فی  وضع و   ص فگه گفهب ب فی ت جمط و تستلار شوب.

توفن ف کاد کط میفجهمسعی  علی پ تو می-ناز مبهر و فغل  مغفول فز ستسخهسگ ساسسی

 هطساسس ، یعای تغذیساسسهی مشسهدر ک ب: م گد بگ سط  زیس ظهوگ آن گف  ط جِ

 زندتی توس  م گ. 

ستتتاسستتت   ط ت بشتتتی کط بگ آن زیستتت  هرپ بفزفن بگ سگ شتتتمسگه فز نظ یط

فند، ساسس  مش    ط ماستی کط بگ نهسی   ط شوب  حث ک برستاسس  تبدی  میم گ

شوب کط  ط  هه ی  وجط بگ گژیر نسزه میماج  تولاد و زفیش م گ عظار بگ ساسهمی 

وجط «  ط م گ ستتوق بفبنِ»  ق ماسن  ،1س د.  ط فستتهدلسل تاموتی کملب یتجستتر می

« 3کشتته  یس ستتل  ماست ک بنِ»لاب فل  س  ستتاسستت ِمهعلق  ط زیستت  هیِستتاسستتم گ

  شتتدن تماده نولاب فلی بگ مسل کوچک اش فز پاش تح  مکوم »توتسلاهسگیستتر 

و  شتتی »کاد  لکط فکاون بیگ  بگ جه  تبدی  ف  فب  ط چازهس عم  نمی« فستت  کط

 «ستتهس و ماستتجر ستتسزبکاد تس ه  بو گف بگ موجوبه زندر هم فچاز گف بگ هر خ ب می

ساسس  فس   یعای فصهدسب ستاسست  معسصت  م برزیست  4شتا  فمبمبط  فه آ. (21)

. بگ هما  گفسهس، (38) «ماقسبِ صدگتِ م گ سسخه  زندتی فس »ستاسسی آن ماو   ط 

هسه مدگن وجوب بفشتتهط  سشد کط فت  خطی بگ تمسم بول »ف زفید: جوگجو آتسمب  می

                                                      

2 Jean-Luc Nancy 

1 Timothy Campbell  
3 make die 

4 Achille Mbembe 
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بهد کط بگ آن تدتمار    س  زندتی تبدی   ط تدمار    س  عطفی گف نشتسن مینقطط

ستتاسستت  توفند  ط ستتم  م گستتاسستت  میجسیی کط زیستت  ]یعای[ شتتوب،م گ می

  ط هطشتتتوب کط بو ماطق چ ختد، فم وز بیگ  آن خ   ط ماس ط م زه ثس   ظسه  نمی

 هسهی آ  یای»ستاسس   س .  اس  فی ، م گ(211)« کادگوشتای مجزف فز هر گف جدف می

بفشه  ساسسهی   فه زندر نگطت فه صدگت زیس هسه تقلا شاسسیو هسهی« 2زندتی

« دکافنکسگ می گف  ط نسم زندتی "بهد ط م گ ستتوق می"کط صدگت مهعسصبی کط »ماست 

سسی بهد کط فصهدسب ساساسس  نشسن می. فی  تغاا   ط سم  م گفیستهدبگ تضتسب می

 زندر نگط بفشه   لکط بگ کسگ توزیع م گ فس . نولاب فل نط  ق  بگتا 

 هطگ صبضب تذفگ فز فنقاسب صوگه  ط هر اس  فی ،  ط تبعا  فز تئوگه مسگکس بگ سگ

اس ط م  ط ستاسسهی گفهسه م گ  فیادهسه کسگ،  سید چ خش ت  ه وفصعیِ ست مسیط ص فگ 

صاف بید. بگ توزندتی  س مسیط ف هسبنِ  وفصعیِ هطم ک  فز تبعا  صوگه  ط بگ صبض

چط بهد کط آن اگسنگی مابعث فز تبعا  وفصعی کسگ فز ستتت مسیط، مسگکس توضتتتا  می

اهس نط ت»فستت ، یعای  فنستتسن  وب، فز فو خسگج تشتتهط   ب طزمسنی یک ظ  ا  ماحدتت 

 اگسنط شتتدر فستت ،  لکط، آن هاگسم کط بگ   ف   فو ]کسگت [ بگون ستت مسیط عااا  و 

« 1زندتی تونط»(.   فه مسگکس 2115« )جو فس سهازر س د، خدمسنط ویتشتی  می

هس   فه ستتسخه  و بت تونی فنستتسن هطهسه خلسصیعای، ظ  ا   _«3 وبن-تونط»فز 

  علی، هطهسه فیمای تلجدفیی نسپذی  فس . بگ فسه فتژه _هسیشتسنخوبشتسن و جهسن

 گف بن ماست وبن  لکط خوب بفی   و فنستتتسن هطتون هطهتسه خلسصسننتط تاهتس ظ  ات 

ط، کاار. بگ نهاجفز فو،  اگسنط و بگ ستتتهاز  س فو یس   می شتتتدرمتسهاهی  ا ون و خسگج

                                                      

2 Ontologisation of life  

1 species-life  
3 species-being 
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شدنی و بگ بسه س   فه موفجهط  س هسه خ جگوزف زونی فز زندتی هسه کاا ِجمعا 

مسند. آنچط بگ فیاجس فهما  بفگب،    جسه می« هسزندتی تونط»مسلی  ط ماس ط  هطستت مسی

فه فز فصهدتتسب فه نمونط، فیمای تلط28-کوویدستت  کط چگونط تح  نسم گبیس ی فی  ف

آوگب کط زندتی گف    مباسه صس   ص  سنی  وبن یس   فهر می گف ستتاسستت  نولاب فلیم گ

 کاد. پذی ه آن  ط س مسیط فگزیس ی میص  سنی

بگ  فعدفلهی فجهمسعی و  ادفبت ه ستتاستتهمی گتا ه وی وس ک ونس فعمسق  یعسلر

 ط شدت تزف ، نسهمگ  و مضحک  فخهلس ستِ تا هبید تذفشتهط فست . عسلر مع ض

 فیرتوزیع نسمهوفزن  امسگه، م گ و گن  گف ف شتس ک بر فست . مس شسهد  وبر هربگ نحو

هسه پ میسر ر ماسن کط چگونط تمسم فصشتتسگ کسگت فن  س بستتهمزبهسه نسچاز و  س زندتی

نسممک  هستتتهاد تس  کسگ نستزی   ط فنهیسبِ مسندن بگ خسنط  دون بگآمد و گ ه   ط مح 

خوب آلوبر شوند. چازه کط گ هط گ هط  هط ط فمهمسل زیسب بیگ فن گف آلوبر کااد و  ط نو 

بفگویای فس  کط فی  نکهط گف آشکسگ -شتوب صسمی ساسگیوه شوم فجهمسعیآشتکسگ می

ت  ممک  هس  ط خسر  ب سع فز تدفوم ه  چطستتسزب کط ص  سنی شتتدن  عضتتی فز جسنمی

  سزه  وبر فس .  بیگ فن هموفگر بگ رباع ِ

ط کشه   »و « زندر نگط بفشه »ساسسهی ماسن فه زیس فه مستهلزم گف ططفیمای تلط

ستتاسستتهی، فیمای فستت .  ط ماس ط یک فصدفم عسلی م گ« بفبن یس  ط کسم م گ   ستتهسبن

س شوب.  جس زبر می ث أهسه مهجمعا  فه  ط عاوفن م کهی   فه محس ظ  فز آزفبهِتلط

عاسگه فس  کط سوب و ث وت گف  ط تمسم ستاسستهیِم  م گ فی  مسل، بگ وفصعا ، گفر

بهد.  ط  اسن بیگ ، بگ فصهدسب ساسسی نولاب فل، زندتی فگزش زندتی فنسسن فولوی  می

بگ کهسب  2کسلااده وگف هطبیگ ه غا  فز ظ  ا  آن   فه تولاد ستتوب بفگب.  ط نوشتته

  فکاون  اوس مسیط ظ  ا»ستل بر نتی:  اوست مسیط و تسگی  جدید کسگ   وممسی  زند

خوب گف   فه فستهی فج و تدسم  سوب فز صس لا  تجدیدپذی ه و فماس شوندتی   ب 

                                                      

2 Kalindi Vora 
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« توجاط پذی »هس  ط ر زه (. جسن   خی فنسسن51« )پذی ه فو  س  بفبر فس  ط ص  سنی

هاجط ستتاستتهمی فز خشتتون    فه خسر  مفس بیگ فن صس   خ ج شتتدن فستت . ن

 هسه صاع ، معدن،کسگت فن موزر _ستاسستهی علاط ف  فب ضعاف و  قا  فس زیست 

شسغلسن پامسنی،  2،خدمست و مم  و نق ، خا  صتف  اکسگفن  سستوفب، کسگت فن تا 

هسه  ی خسنط و مسک ، فلهدگیستسن، کسگت فن گوزمزب، کسگت فن کر مهسگت، فنستتسنمق

کوبکسن کسگ، ف  فب ستتتسلیوگبر و نستوفن، معلولسن،  امسگفن  س  مهتسج فن و پاتسهاتدتسن،

ماسن  هطهس ناز  ط فمهمسل زیسب  ط عل  گف طمشتکلست سلسمهی وخار )کط  ساسگه فز آن

زنسن  د(، فصشسگ میهلفِ نت ه بفگفصهدسبه پسیا -تاگدستهی و  امسگه جسیگسر فجهمسعی

ستت پ ستت ، زنسن مشتتغول بگ خدمست م فصبهی بگ ماسزل، زنسن کسگت  خسنگی یس غا  

 کلسنشه هس و فصوفم پا فمونی و گوسهسهس. هطگسمی، زنسن ربقست مسشا

فصهدتسبهسه نولاب فل معسصت  فی  فسه فتژه گف  س نهسبیاط ک بن یک گصس   همگسنی 

تی و ستتوق بفبن  ط م گ تبدی   ط بو کط بگ آن پ وگبن زند»کااد تا  فماس میو عسلر

در توفناد زنشوند:  ط همسن فندفزر کط فسهطسع  بفگید میمی فصهدسبه هطگوه یک سک

تا ه وی وس ک ونس  س شتدت  یشتادن  ط سهاز هفتی (. همط1111)شتوگت، «  مسناد

ماسن زندتی و س مسیط، وف سهگی مطلق و  ی چون و چ فه س مسیط  ط زندتی فنسسن  ط 

ت ، ملزومست فستسسی س مسیط   فه  ط صبضط بگ آوگبن یعای  ط عبسگت بصاق -ماس ط کسگ

 گف بگ مع ض چشر ص فگ بفبر فس . -شدر زندتی فنسسن  ط ماس ط کسگ ماقسب و  اگسنط

زندتی فنستتسن پاسمد پسیدفگ و  هطفندفخهی شتتدن محو و عسجزفن فز آنجس کط بوگ

کاد ساسسهی گف نمسیادتی میفه فصهدسب م گلطآشتکسگ فنبسشت  س مسیط فس ، فیمای ت

 ساسسهی کط  ط  سزتولاد وگسسند. یعای، م گکط آیادر گف بگ مسل مسضت   ط مد   می

 فهمسندن ناسزماد فس . بگ نهاجط زندتی،  ط پسه س مسیط« سسلر»ت بش  ی پسیسن   فه 

                                                      

2 gig workers 
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 2«ستتقو  کاد ت  فز آن فستت  کط زگگ»شتتوب کط تویی کط چاسن ستتسخهط و تج  ط می

 شوب.  پذی  میصس   خ ج و ص  سنی بوگفندفخهیْ

 

 گری سیاست قهرمانیو مرگ 1پرفورمانس
فه فم وز فز ر یق گفهب بهسه فیمای تلط ستتتاسستتتهیِهسه م گزمسن، جابط تط روگ هر

تک یر »شتتتوند. بگ فی   س هسگ نمسیش ) سز(تولاد می ت هصه مسنیهسه پ  وگمستاو کاش

کسگت فنی کط  ط عاوفن کسگت فن خدمست فستتسستتی  فیاسگِ« تشتتویق جمعیِ»و « ستتاسستتی

 کاد.سسزه میص  سنی شتدن ستاسستی زندتی  ط ستت مسیط گف عسبه ،شتوندشتاسخهط می

ش بگ ستتتهسی ت هصه مسنیهسه تونستون کتط چگونط فج فهس و آیا  فی  هرمشتتتسهتد

کااد جسل  گف توجاط می 28-کوویدستاسستهی پذی ستسزه زندتی مدی ی  م گص  سنی

هسیی هستتتهاد کط    ربق هس بگ خدم  محس ظ  فز زندتی  ط صام  جسنفستتت . آن

 فند.ت جمط شدر فندفخهایبوگ ساسسهی فصهدسبهسه نولاب فل موفزی  م گ

نط تضسب و تقس   ماسن شوب کط ه  توت  می س آشتکسگ شتدن چازهس فی  فم  گوشت 

هسه فیمای تلط  یشتتتی فز ت  ادهسه فه و مبستتتی و فستتته فتژهفصتدفمتست ص نطااط

 تا   ط فی  ت تا هعسلربهاد. پ  وگمستاوه فست  کط س مسیط گف  ط زندتی فولوی  می

 ط ماس ط مونهسژه فز عوفملی چون  _نشتتتسن بفبر فستتت  کط چگونط هموفگر پ  وگمسنس

 وفصعا ، تحما  هرهسه نمسیشتی و تئست تونط، تمسشتست ه، توهمست شک  بهادجابط

نقشتی فستسستی بگ ) سز(سسخه    آیادهسیی  _شتدرهسه فز پاش تعاا هس و  سزهنقش

شتتتوب. بگ ج یسن کسگ، هس زندتی ص  سنیِ ستتت مسیط میکاتد کتط توستتت  آن تسزه می

کاد ساسسهی گف سهسیش میهسه زیس رسط عاوفن ف  فزه کسگآمد کط مکسناپ  وگمسنس  

تا ب. بگ فیاجتس، پ  وگمسنس نبسید  ط عاوفن ف زفگه مهاسصو  س موگب فستتتهفتسبر ص فگ می

                                                      

2 Too big to fall 

1 performance 
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هس و تظسه فتی کط وفصعا  گف وفصعا  پادفشتهط شوب،  لکط  ط عاوفن توهمست، نموبفگه

 شتتتوند و  دی  ت تا  شتتتک وگبن چازهس میهس موج  گصر خکااد. یعای آنفیفس می

 وفصعا  هسهاد.  هربهادر  ط جهسن و   سسزند

« و کف زبن قیتشتتتو» ههسشینمس هو  ط فج ف رالحظط مکث کا کی دیت گتذفگ

کسگکاسن  ژری ط و ،«مقدم خ »بگ  یکتط بگ آن کتسگت فن ختدمتست فستتتسستتت ری ل بفز

مس  هطزمسن صه مسنسن عاوفن  ط یسساسو  یو سلسم ،  ط روگ علا ی هدفشته ههسم فصب 

تمسشس  هظسلمسنط   ف هف ط صحاط و ماظ ر طیس مس ه  ف شدن یص  سن. ندشویم شیستهس

ج    یبگ چ فغسن «یم س» هر. فز نقش  سته  وفژشتوبیم  یتبد کف زبن ستهسبریو ف

 ههتسفز  تسلک  هفقتطابو بص ممهتدِ ههتسکف زبن یعموم ههتستتس پ  وگمتسنس فت یف

 تس ستسنفکب و بولنفسهس و سافسلسن تس وگکیوان فز مهوست  ربقست ههسشته ک ههسمجهمع

 یت فم هخوش گن  و لعسب   ف محوگِ یهیستتتلب  یبوله ههسیبوگهم و هتس اکمل

بگ همط و  فندفزند،ی ط خط  م« خطو  مقدم»خوب گف بگ  ههسکط جسن هبفشتتته  ف  فب

مفس  هفجبتتسگ   ف  یز یمه -«میتتسر ر» تتس  یشتتتغل  اتتکتتط  تتدون فما یهمتط م بم

بستت  و پاجط ن م  -صسنون کسگ ههسو خوفر  سصد مدفص  یخوب، خوفر صسنون هص فگبفبهس

و  هسکاکات هطلا ط وستت شتتسنه یپذیص  سن سیشتتدن  یص  سن  اصس ل ه   مباس کااد،یم

 هربز سس اسس یز جوفمع بگ سفسنطأمه. شوندیم نهسبر فگج ی زگتدفشه هوکسگهسسسز

کط لسزم  سشد کط فشکسل  شوبیم  یتوست  صدگت فمضسگ و ممس یمس نسم صه مسن زمسن

 کامستسهاستل بن ستت یفز کسگت فن و  ط   فموشت ی عضت شیموجوب فستهامسگ،  س ستهس

   2.میدوش و پاهسن شوب گ فن،یب

                                                      

مقسم  زبن یس م فصب : تشویق بگکف»مطسلعط  اشه  بگ فی   سگر گجوع شوب  ط: ک یسها ، یوگه.    فه 2

 (1111)گفبیو زمسنط «. جهمسعیف  سصلط تذفگهشکلی فز 

https://www.radiozamaneh.com/504500
https://www.radiozamaneh.com/504500


 های پرمخاطره و دورانداختنیپذیر: زندگیقربانیتصاد قا 02 

س گف هسه   به و شغلی ممبهای    گصس   کط ستسخهسگ زندتی نولاب فلیِ هطبگ جسمع

ع و  ط تب -کاد، ستتهسیش کسگت فن خدمست ستتلسم  و  هدفشتت   ط عاوفن صه مسن اس می

تا ه وی وس مقس لط  س عسلرهس بگ آن شتتتکوهمادستتتسزه و تقدیس ص  سنی شتتتدن آن

. کادهسن میساسسهی مسکر گف پاعم  و ستسزوکسگهسه بستهگسر زیست  هرنحو -ک ونس

ش گف بگ میسر ر  اس د وجوب کط شیدی  سلسجبسگ زندتی فه بگ فی هاچ چاز صه مسنسنط

هسه نولاب فلی خلق شدر فس  کط ندفگب تس فز وخسم  وضتعاهی  کسهد کط توس  گژیر

 نی  وبن زندتی   ب  ط ستتت مسیط چازتا ند. بگ ص  سهسه بوگفندفخهای گونق میفز جسن

ک ونس  ط ماس ط فنقطسعی بگ فماا   تا هط ناستتت . فز آنجس کط عسلرنهفهت فهصه متسنتسنتط

شوب، شوب کط  س مفسظ  فز زندتی غا  صس   تفکاک شاسسسندر میست مسیط مدی ی  می

ت بب کط فز ر یق م گ ستتت مسیط گف زندر نگط می "پسبزه ه"ص  تسنی بفبن تبتدی   ط »

فز ز سن ممسستتتی و شتتت ک  بگ (.  اس  فی ،  ط جسه فستتتهفسبر 58)کوگبلتس « بفگبمی

کط بگ نسم ای سسخه  فشکسل موجوب صدگت  -سسز آن  آیادهسه پ  وگمستاو مش وعا 

 ه تناسزماد آن هستتهار کط  ط گوف   عماق -ث  هستتهادؤستت مسیط م هفتیِو فستتهامسگ 

 ااد.کمسن میفی میساسسهی صدگت فز   ف   چشمسنهسه زیس کط گژیر سندیشارا 

هس و ساسگیوهسه نولاب فل هسه نسیطز سن ممسستی و فیفسه نقشخط  پذی ش فی  

کاد تس تمسم نقدهسه پذی ه بگ فی  فستت  کط  ط صدگت کمک میفز ستتاسستت  ص  سنی

هسه  ااسبی    ضتوفند نوگه    نا وهس، عذگهس و پاشستتتاتسستتتی و   هاگی کط می

 ط گوفل عسبه  ک بر و  ستاسستهی  سشاد بگ خوب مسهحافی  ماطق زیست  هرستسزند

) وکو « خوفستت   دی  تونط مکوم  نشتتدن»ب.   فه  وکو نقد یعای مستتدوب ستتسز

ماده هسه مکوم (.  تس فی  مسل فی  فگفبر هماشتتتط بگ مقسوم  و پاکسگ  س گژیر123

 . ساسس  نولاب فل فستا ب. فی  خوفس  فکاون مسهلزم نقد زیس موجوب شتک  می

کف زبن   فه کسگت فنی کط بگ پسه ماس ع   اتس  فی   تط جتسه تاهتس تحستتتا  ک بن و

 شوند ناسزماد ش ک  بگ تلسش مبهک فنط وگفنهی ص  سنی می ستاسسی،  وگژوفزهِ هطربق
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 ر  ط فی سندیشااآید. مس  سید  س مسیط بگ نمی هطضتمدتی هستهار کط  ط صببگفزفنهقسبه 

ستتتاسستتتی و گ ختدمت  ماس ع نیبگسن هتس بهتس و پ  وگمتسنسکتط چگونتط فی  آیا 

 هس هسهاد.آن میلوق فخهلس ستِهس و  ادهبسهط

  ساسسمس همدیگ  گف تح  فسهامسگ یک زیس  خوفهدفز فی  تذشهط، صدگت نمی

هسه هس و نسمهقسگنیخوفهد کط مس نسهمگونیهمگسنی و وفمد  سزشتتاسستتار. صدگت نمی

ت تون فند بهس توس  ربقط و نژفب شک  یس هطساسسی و فصهدسبه صدگت گف کط ری ص ن

بفگب. مضوگ  2صدگتکاادر بگ هفت زیست  ثبستستسزیر.  س فی  مسل، پسگفبوکستی  ی

کااد ماده گف تضتتما  میهسه مسکر    مکوم همسن ستتسخهسگهس و نا وهسیی کط پسیط

 بصاقسً»، 1کاد هسگت و نگ هأسسزند.  ط تموجبست تضعاف و س نگونی آن گف   فهر می

ی و فس  کط موج  شکاادت تاادر بگهرساسهمستاک و  هکا ت و تمسما  فی  شبکط

ظهوگ بگ آمدن  هطگ عا  مسل فمکسن  ط مادشوب و بصدگت میپذی ه زیست آستا 

هس کاش جمعی ممک  سسزب کط فز خلسل آنهسه فجهمسعی جدیده گف ماست  میشتبکط

صدگت چهسگچو ی پ  سزبر گف   فه خلق (.  اس  فی  زیستت 413) «فست  تستته ش یس د

بهد کط فشکسل موجوب صدگت و مستا هسه ستاسسی و فجهمسعی جسیگزی   ط بس  می

کااد. پ بفخه   ط فی  فم  مهر فستت   سگ کاونی گف ف شتتس می سجعط هطفستتهامسگ بگ زمسن

لکط سسهی تولاد ناس   سازیس  هرچ ف کط آنچط مس ناسزماد آن هستهار، فصتلسح شتاو

ن هسه نولاب فلی ناسز  ط فندیشاد سید  ط تمسمی فز آن خ وج ک ب. بگ ش فی  تفوق فگزش

  .  ت  فسهماشط  هاگسم ل فزجدید و گوف   فجهمسعی جدید  ط ر زه گفبیکس  ط زندتی
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ن سناکو س خوش و ف شا  جه هطت جمتئست   لسفط. بگ « نقد چاست » وکو، ماشت . 
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