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مفهوم زیست ستاسست

ط روگ تسته بر فه هر ست مسیطبفگه جهسنی شدر و نقش

بول هس فز خلسل عسلرتا ه وی وس ک ونس فسهفسبر شدر فس
همط چاز گف بگ سگره چگونگی عملک ب زیست ستاسست

عسلرتا ه

زی ف مدی ی

و فصهدتسب ساسسی مسکر

مکومهدفگه بگ جوفمع نولاب فل معسصتتت میتوید .فز نظ وکو ،زیستتت ستتتاسستتت
مطسلعطه نحوره تستیا «فم زیست شتاسخهی» توست «فم ستاسسی» فس
«وفصعا

ماست وفگب مادفن کاه ل بفنش و صلم وه بخسل

گوفی هسه میهلف فز زیست ستتاسست  ،یعای ستتاسست
گوف

وصهی کط

صدگت» میشتتتوب (.)241
فبفگر کاادره ماست ،ط هر

ف ه فصی ماسن «زندر نگط بفشته » 2یس «فیجسب فمکسن و م فس

فز فبفمطه زندتی»

و « ط کشته بفبن« 1یس «سوق بفبن ط م گ» کمک میکاد .فی گف ططه زندتی-م گ
س آپسگفتوس عظامی مهشتک فز صوفنا مقوصی ،ساسس تذفگههس ،صوفعد ،تکااکهس و
فیادهس ،مکسناسترهسه ستلسم

عسمط ،اسوگههس و بیوفنسسلسگههس ممک میشوب کط

عضی فز زندتیهسه خسص گف فز بس
بگون فی شتبکط ،زیست ستاسست
ف ه فصی 5فست

و بگ نهسی

بفبنیت  3و ص سنیشدنیت  4میکاد.
هماشتط و پاش فز همط فصهدتسب آسا پذی ه

فصهدتسب ص سنیپذی  6،یعای فصهدسب مبهای

تسیتد ما نتد تس خی بیگ زندتی کااد .علسور

ص سنی :خی

فی  ،بگ موفجهط س وی وس ک ونس،

نس ف ههسه نژفبه و ربقستی ط شاورهسیی صس توجط آشکسگ شدرفند ،چ ف کط ساسگه
فز کسگت فنی کط ط عاوفن «کسگت فن خدمست فسسسی» شاسخهط میشوند اس ص فگ معلوم

2 make live
1 let die
3 disposable
4 sacrificable
5 differential vulnerability
6 sacrificial economy
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دون هاچ تونط ممسی هسه فیمای ،ستتلسمهی و هدفشتتهی ط کسگ خوب فبفمط میبهاد.
شتسهد ماسلهسه ومشهاسکی فز م بمی هسهار کط ماکوب آن چازه شدرفند کط مسگکس
«جب خسموش ماسسبست فصهدسبه» ( )988مینسماد ،جب ه کط فه فی م بم ط معاسه
وفصعی کلمط بفگفه پهسنستتا کسگ ک بن تس پسه جسن بفبن و م گ فست  .فی جمعا هس
فغل

ط وفستتططه ربقط ،نژفب ،و تسهی وضتتعا

شتته ونده و ناز بستته ستتی ط

م فصب هسه هدفشتهی مهمسیز میشوند .اس فی فی عسلرتا ه مقاقهی شوم گف آشکسگف
ط نمسیش تذفشتهط فس

کط کسسنی کط کسگشسن ص

نظ نسپذی و ض وگه فس

جزو

کسسنی هسهاد کط س مسیط جسنهسیشسن گف فه هماشط بوگفندفخهی ک بر فس .
فمس تفهسگ زیست ستاسسهی بگ خدم

پاهسن ک بن فی مقاق

فس

فت فی

سوگ

متسکر کتسپاهتسلاستتتهی تتس متد زیتسبه نسم ای مسندر فستتت  ،یس هه گویار ،ط ماس ط
«چشترفندفزه» چاا رباعی جلور میکاد ،ط ستب

فی فست

کط زیس ساسس

بگ

پاهسن ستتتسخه فی تد ا ستتتاسستتتی ط ر ز چشتتتمگا ه مأث وبر فستتت  ،چ ف کط
زیست ستاسست

مفس ست مسیط گف پاش شت

زندتی فنسسن شاسسسندر و ت وی ک بر

فست  .ط عبسگت بیگ  ،ست مسیطبفگه بگ ست تسست زیس ساسس
زیست ستاسست  ،ساسس

مش

تاادر میشوب :فت

خوب ماست فس  ،یک مکسناسر تاظار ماست فز

ر یق ملسمظست ستتاسستتی-فصهدتتسبه فس ت  ،جسیی کط صدگت س ت مسیطبفگه و گوف
س مسیط-کسگ ط روگ مسهقار بخا میشوند تس خوب زندتی گف تاظار کااد .همچاسن کط
وکو یسبآوگه میکاد ،ط ر زه صس ملسمظط زیست ستتاسست

ط ماس ط «عادت ه ی

شتک ض وگه بگ تکوی و توسعطه س مسیطبفگه» ( )241-2ظهوگ میکاد .فی همسن
چازه فستتت
زیست ستاسست

کتط بگ رول همتطتا ه فموش میشتتتوب یتس نتستفهای سصی میمسند:
بگ سط «زندتی» عم میکاد ،فمس هماشط صسمی فز سلسلط م فت

ماسن «جمعا هس» گف مف وض میتا ب .هد

فز فی کسگ ،گشتد و توستعطه س مسیطه
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فنستتسنی فز خل ماطق گصس
همسن چازه فس

و فنبسش ت

فس ت  ،نط زندتی فنستتسن بگ نفس خوب .فی

کط س مسیطبفگه گف س پادفیش زیس ساسس

همجوفگ میکاد.

فز فی چشرفندفز تا ر و تسگ ،عسلرتا ه وی وس ک ونس صهی نسبگ گف فه ف شس و
نقتد ماطق نولاب فل تط بستتت

میبهتد ،یعای صتتتهی فه سش ک بن شتتتبکطه

پاونتدخوگبتیهسه م گ-زندتی کط فغل

بگ هاگسم عم خوب گف میفی میستتتسزب.
کط

نگسهی بصاقت ط فی بصاقطه تسگییی معسصت  ،نشسن میبهد کط تویی م گ فس

جسه زندتی سی میتوید .میتوفن صدفه م بتسن ،صدفه مهدوگفن و هدگشوندتسن
یس کستسنی گف کط ط ر زه نسمهوفزن بگ مع ض خط م گ تذفشتهط میشتوند شااد .ط
عبسگت بیگ  ،بگ ستته جسگه عسلرتا ه وی وس ک ونس ،تح
م گ فس

فلگوه تولاد نولاب فلیْ

کط « ط کسگ فندفخهط شدر» نط زندتی.

ایمنی گلهای2
بگ موفجهط س وی وس ک ونس شتتتمسگه فز بول هس تدتتتمار ت هاد کط فیمای تلط تاهس
گفهب ب رولسنی مدت فه خوگب س وی وس فس  ،زی ف شسید محدوب و تح

کاه ل

نگط بفشتتته وی وس ممک نبسشتتتد و بگ آیادرفه کط هاوز وفکستتتای وجوب ندفگب س
خازش موج جدیده فز همطتا ه گو و شویر .بگ عوضِ ص نطااطه کسم و ط مدت
کس ی ،ط صتدوگ پ وتک هسه مفس و صتاسن

هدفش

به بگ فمسک عمومی فکهفس

ک بند ،بگ مسلی کط وی وس ط آلوبر ک بن ت ورهسه جمعاهی س شابی طفصطلسح صس
مدی ی
نظ بفشت

فبفمط میبهد تس زمسنی کط آنهس ط فیمای موستتوم ط تلط بس ت
کط مهی بگ فی

ماس ط جسمعط و هدفشتت

یس اد .سید بگ

فیادِ صدوگ پ وتک هسه هدفشهی ه بگکی فز م بم ط

و گ سر ط عاوفن فم فجهمسعی مذ

شتتدر و همچون ستتسی

نموبهسه ماطق نولاب فل جمعا هس و ط تبع آن ف فب مسهاهی جز تلطهسیی مهشتتتک فز
2 herd immunity
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هستتهادرهسیی فتماستتهی ندفگند .بگ مسلی کط یهسناس عدهس فه مدتی تس مده فز فی
گفهب ب سصتتلط ت

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

ناز فی فن اش و کر ط روگ پاوستتهط ط فی گویک ب فبفمط بفبند و بگ مجموع مستتب
جسن سخه برهس و لکط صتتدهس هزفگ ت شتتدند دون فیاکط ط ویژر بگ پ تلفستت ی
آنهس همچاسن نشسنی فز ثبست بگ چشرفندفز سشد.
چ ف فی کشوگهس چاا گویک ب پ خط ه گف پی میتا ند؟ بلا آن م گساسس 2
یس م برستتتاسستتت  1فستتت  .فیمای تلطفه تجستتتد وقفلعسبرفه فز چگونگی تبدی
زیس ساسس

ط م گساسس

فه فنبسش

ط ماس ط ف زفگه خسص

و سلطط بگ فصهدسب

ستاسستی معسصت فست  .فز ماسنطه ص ن هجدهر مس توس زیس ساسس
شتتدرفیر کط رلاعطبفگ مدی ی

کسپاهسلاستتهی جهسنی فستت  .آن س پاهسن ک بن سزتولاد

نس ف ههس زی پوشش مفسهار شبط فلسهاستیِ یک طفصطلسح «عدفل
«بست

نسم ای »4مفس میشوب ،فولوی

ص فگ بفبن و فگجحا

ف فب گف توجاط میکاد .فز همط مهرت  ،زیست ستاسس
ک بر فست

مکر گفندر

ط ه »3کط توس
بفبن ط سوب نسب

فههسن م بم گف بگ اد فی

ط
سوگ

کط فت اکسگ ،قا و (زندتیهسهشتسن) بگ میسر رفند مقدت خوبشسن و

ظ ا هسه رباعی ش فی وجوبهشسن 5فس .
بگ جوفمعی زندتی میکاار کط مملو فست

فز خشون

زیس ساسسهیِ نژفبه شدر

و ربقتستی کتط خی فز فنوفع معا زنتدتیهس گف ت میکاد و ستتتسی جسنهس گف بفغ

2 thanatopolitic
1 necropolitics
3essential Justice
4invisible Hand
5 precarious
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ومسیگی میزند .ط فی معاس ،خلس
عسلرتا ه «مس گف

آنچط ژفن-لوک نسنسی )1111( 2فشسگر میکاد،

مباسه ف ه» ص فگ نمیبهد ،لکط شتتت فی لسزم گف فه سزآگفیی

صحاطفه فهر میآوگب کط بگ آن فسه فتژههسه زیس ساسسهی جسگه سز فج ف شوند
و فز نو ط فیفسه نقش بگآیاد تس زندتی ط روگ مدفوم ط پسه ستتت مسیط ص سنیشتتتدنی
ت جمط و تستلار شوب .اس فی وضع و ص فگه گفهب ب فیمای تلط
ناز مبهر و فغل

جابطفه مولد فمس

مغفول فز ستسخهسگ ساسسی-فجهمسعی علی پ تو میف کاد کط میتوفن

ظهوگ آن گف ط جِد بگ سط زیس ساسسهی مشسهدر ک ب :م گساسس  ،یعای تغذیطه
زندتی توس م گ.
شتتتمسگه فز نظ یط پ بفزفن بگ سگره ت بشتتتی کط بگ آن زیستتت ستتتاسستتت

ط

ط ماستی کط بگ نهسی

ط

م گستاسس

تبدی میشوب حث ک برفند ،ساسس

مش

تولاد و زفیش م گ عظار بگ ساسهمی ماج میشوب کط ط هه ی وجط بگ گژیر نسزه
تجستتر مییس د .ط فستتهدلسل تاموتی کملب  ،1ق ماسن « ط م گ ستتوق بفبنِ» وجط
م گستتاسس تهیِ مهعلق ط زیس ت ستتاسس ت ِ لاب فل س «کشتته یس ستتل
توتسلاهسگیستتر « اش فز پاش تح
فس ت

کط» بیگ بگ جه

ماست ک بنِ»3

مکوم ماده نولاب فلی بگ مسل کوچکت شتتدن

تبدی ف فب ط چازهس عم نمیکاد لکط فکاون «شتتی

و

چاز گف بگ هر خ ب میکاد تس ه بو گف بگ موجوبه زندر هم فستتهس و ماستتجر ستتسزب»
( .)21فه آشتا فمبمبط 4زیست ستاسست
ستاسسی آن ماو

معسصت م برساسس

فس

یعای فصهدسب

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

جوگجو آتسمب میف زفید« :فت خطی بگ تمسم بول هسه مدگن وجوب بفشتتهط سشد کط
2 Jean-Luc Nancy
1 Timothy Campbell
3 make die
4 Achille Mbembe
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نقططعطفی گف نشتسن می بهد کط بگ آن تدتمار

س زندتی تبدی

م گ میشتتوب[ ،یعای] جسیی کط زیست ستتاسس ت

میتوفند ط ستتم

چ ختد ،فم وز بیگ آن خ

ط ماس ط م زه ثس

ط تدمار

س

م گستتاسس ت

ظسه نمیشتتتوب کط بو ماطقطه ط

گوشتای مجزف فز هر گف جدف میکاد» ( .)211اس فی  ،م گستاسس

س «هسهی آ یای

زندتی »2و هسهیشاسسیهسه تقلا ت فه صدگت زیس ساسسهی فه زندر نگطبفشه
ماست «کط صدگت مهعسصبی کط " ط م گ ستتوق میبهد" گف ط نسم زندتی فنکسگ میکاد»
بگ تضتسب میفیستهد .فی تغاا ط سم

م گساسس

نولاب فل نط ق بگتا زندر نگط بفشه

لکط بگ کسگ توزیع م گ فس .

اس فی  ،ط تبعا

فز تئوگه مسگکس بگ سگره تذفگ فز فنقاسب صوگه ط بگ صبضطه

وفصعیِ ست مسیط ص فگ ت ه
م ک

فز تبعا

فیادهسه کسگ ،سید چ خشهسه م گستاسسهی گف ط ماس ط

صوگه ط بگ صبضطه وفصعیِ س مسیط ف هسب ِن زندتی بید .بگ توصاف

اگسنگی مابعث فز تبعا
زمسنی یک ظ ا

نشسن میبهد کط فصهدسب ساسسی

وفصعی کسگ فز ستتت مسیط ،مسگکس توضتتتا میبهد کط آنچط

ماحدت ط ب فنستتسن وب ،فز فو خسگج تشتتهط فس ت  ،یعای «نط تاهس

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

و

مییس د ،خدمسنط و سهازرجو فس » ( .)2115فه مسگکس «زندتی تونط»1

فز «تونط -وبن _»3یعای ،ظ ا هسه خلسصطه فنستتسنهس فه ستتسخه و بت تونی
خوبشتسن و جهسنهسیشتسن_ جدفیی نسپذی فس  .بگ فسه فتژههسه فیمای تلطه علی،
نتط تاهتس ظ ات هتسه خلسصسنطه تونطه فنستتتسن وبن لکط خوب بفی وبن ماست گف
متسهاهی ا ون و خسگجشتتتدر فز فو ،اگسنط و بگ ستتتهاز س فو یس

میکاار .بگ نهاجط،

2 Ontologisation of life
1 species-life
3 species-being
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جمعا هسه کاا ِ گوزف زونی فز زندتیهسه خ جشدنی و بگ بسه س فه موفجهط س
ستت مسیطه مسلی ط ماس ط «زندتی تونطهس»
گبیس ی فی فستت
م گستتاسستت

کط چگونط تح

جسه میمسند .آنچط بگ فیاجس فهما

بفگب،

نسم کووید ،28-فیمای تلطفه نمونطفه فز فصهدتتسب

نولاب فلی گف فهر میآوگب کط زندتی گف

مباسه صس ص سنی وبن یس

ص سنیپذی ه آن ط س مسیط فگزیس ی میکاد.
عسلرتا ه وی وس ک ونس فعمسق یعدفلهی فجهمسعی و ادفبت ه ستتاستتهمی گف بگ
مع ض بید تذفشتهط فست  .عسلرتا ه فخهلس ستِ ط شدت تزف  ،نسهمگ و مضحک
بگ نحوره توزیع نسمهوفزن امسگه ،م گ و گن گف ف شتس ک بر فست  .مس شسهد وبرفیر
کط چگونط تمسم فصشتتسگ کسگت فن س بستتهمزبهسه نسچاز و س زندتیهسه پ میسر ر ماسن
ط مح کسگ نستزی ط فنهیسبِ نسممک هستتتهاد تس

مسندن بگ خسنط دون بگآمد و گ ه

ط فمهمسل زیسب بیگ فن گف آلوبر کااد و ط نو طه خوب آلوبر شوند .چازه کط گ هط گ هط
آشتکسگ میشتوب صسمی ساسگیوه شوم فجهمسعی-بفگویای فس

کط فی نکهط گف آشکسگ

میستتسزب کط ص سنی شتتدن عضتتی فز جسنهس ط خسر ب سع فز تدفوم ه چط ممک ت
بیگ فن هموفگر بگ رباع ِ سزه وبر فس .
فیمای تلطفه مستهلزم گف ططفه زیس ساسسهی ماسن «زندر نگط بفشه » و « ط کشه
بفبن یس ط کسم م گ ستتهسبن» فس ت  .ط ماس ط یک فصدفم عسلی م گستتاسستتهی ،فیمای
تلطفه ط عاوفن م کهی فه محس ظ

فز آزفبهِ جمعا هسه مهأث جس زبر میشوب .س

فی مسل ،بگ وفصعا  ،گفر م م گستاسستهیِ تمسمعاسگه فس

کط سوب و ث وت گف ط

زندتی فنسسن فولوی

میبهد .ط اسن بیگ  ،بگ فصهدسب ساسسی نولاب فل ،زندتی فگزش

بیگ ه غا فز ظ ا

آن فه تولاد ستتوب بفگب .ط نوشتتهطه کسلااده وگف 2بگ کهسب

ممسی

زندتی :اوست مسیط و تسگی جدید کسگ ونستل بر «فکاون اوس مسیط ظ ا

خوب گف فه فستهی فج و تدسم

سوب فز صس لا

تجدیدپذی ه و فماس شوندتی ب
2 Kalindi Vora
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ط ص سنیپذی ه فو س بفبر فس » ( .)51جسن خی فنسسنهس ط ر زه «توجاط پذی »
فه خسر مفس بیگ فن صس خ ج شتتدن فستت  .نهاجط ستتاستتهمی فز خشتتون
زیست ستاسستهی علاط ف فب ضعاف و قا فس _ کسگت فن موزرهسه صاع  ،معدن،
خدمست و مم و نق  ،خا صتف اکسگفن سستوفب ،کسگت فن تا  2،شسغلسن پامسنی،
مقفلهدگیستسن ،کسگت فن گوزمزب ،کسگت فن کر مهسگت ،فنستتسن هسه ی خسنط و مسک ،
مهتسج فن و پاتسهاتدتسن ،کوبکسن کسگ ،ف فب ستتتسلیوگبر و نستوفن ،معلولسن ،امسگفن س
مشتکلست سلسمهی وخار (کط ساسگه فز آنهس ناز ط فمهمسل زیسب ط عل

گف ططه ماسن

ف زنسن
تاگدستهی و امسگه جسیگسر فجهمسعی-فصهدسبه پسیا ت ه بفگند) ،فصشسگ میهل ِ
ستت پ ستت  ،زنسن مشتتغول بگ خدمست م فصبهی بگ ماسزل ،زنسن کسگت خسنگی یس غا
گسمی ،زنسن ربقست مسشاطه کلسنشه هس و فصوفم پا فمونی و گوسهسهس.
فصهدتسبهسه نولاب فل معسصت فی فسه فتژه گف س نهسبیاط ک بن یک گصس

همگسنی

و عسلرتا فماس میکااد «کط بگ آن پ وگبن زندتی و ستتوق بفبن ط م گ تبدی ط بو
گوه یک سکطه فصهدسبه میشوند :ط همسن فندفزر کط فسهطسع

بفگید میتوفناد زندر

مسناد» (شتوگت .)1111 ،همطتا ه وی وس ک ونس س شتدت یشتادن ط سهاز هفتی
ماسن زندتی و س مسیط ،وف سهگی مطلق و ی چون و چ فه س مسیط ط زندتی فنسسن ط
ماس ط کسگ -یعای ط عبسگت بصاقت  ،ملزومست فستسسی س مسیط فه ط صبضط بگ آوگبن
زندتی فنسسن ط ماس ط کسگ ماقسب و اگسنط شدر -گف بگ مع ض چشر ص فگ بفبر فس .
فز آنجس کط بوگ فندفخهی شتتدن محو و عسجزفنطه زندتی فنستتسن پاسمد پسیدفگ و
آشتکسگ فنبسشت

س مسیط فس  ،فیمای تلطفه فصهدسب م گساسسهی گف نمسیادتی میکاد

کط آیادر گف بگ مسل مسضت ط مد

میگسسند .یعای ،م گساسسهی کط ط سزتولاد و

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

2 gig workers
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کط چاسن ستتسخهط و تج ط میشتتوب کط تویی « زگگت فز آن فس ت
بوگفندفخهیْ صس

کط ستتقو کاد»2

خ ج و ص سنیپذی میشوب.

پرفورمانس 1و مرگسیاست قهرمانیگری
تط روگ هرزمسن ،جابطهسه م گستتتاسستتتهیِ گفهب بهسه فیمای تلطفه فم وز فز ر یق
کاشهسه پ وگمستاو صه مسنیت ه ( سز)تولاد میشتتتوند .بگ فی

س هسگ نمسیش «تک یر

ستتاسستتی» و «تشتتویق جمعیِ» فیاسگِ کسگت فنی کط ط عاوفن کسگت فن خدمست فستتسستتی
شتاسخهط میشتوند ،ص سنی شتدن ستاسستی زندتی ط ست مسیط گف عسبهسسزه میکاد.
مشتتتسهتدره فی کتط چگونط فج فهس و آیا هسه تونستون صه مسنیت ه بگ ستتتهسیش
ص سنیپذی ستسزه زندتی مدی ی
فستتت  .آنهس بگ خدم

محس ظ

م گستاسستهی کووید 28-گف توجاط میکااد جسل
فز زندتی ط صام

جسنهسیی هستتتهاد کط

ربق

موفزی م گساسسهی فصهدسبهسه نولاب فل بوگ فندفخهای ت جمط شدرفند.
س آشتکسگ شتدن چازهس فی فم گوشت ت میشوب کط ه تو نط تضسب و تقس

ماسن

فصتدفمتست ص نطااطفه و مبستتتی و فستتته فتژههسه فیمای تلط یشتتتی فز ت ادهسه
میبهاد .عسلرتا ه ط فی ت تا

پ وگمستاوه فست

کط س مسیط گف ط زندتی فولوی

نشتتتسن بفبر فستتت

کط چگونط هموفگر پ وگمسنس_ ط ماس ط مونهسژه فز عوفملی چون

جابطهسه نمسیشتی و تئست تونط ،تمسشتست ه ،توهمست شک بهادره وفصعا  ،تحما
نقشهس و سزههسه فز پاش تعاا شتدر_ نقشتی فستسستی بگ ( سز)سسخه

آیادهسیی

تسزه میکاتد کتط توستتت آنهس زندتی ص سنیِ ستتت مسیط میشتتتوب .بگ ج یسن کسگ،
پ وگمسنس ط عاوفن ف فزه کسگآمد کط مکسناسرهسه زیس ساسسهی گف سهسیش میکاد
موگب فستتتهفتسبر ص فگ میتا ب .بگ فیاجتس ،پ وگمسنس نبسید ط عاوفن ف زفگه مهاسصو س
2 Too big to fall
1 performance
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وفصعا

پادفشتهط شوب ،لکط ط عاوفن توهمست ،نموبفگههس و تظسه فتی کط وفصعا

فیفس میکااد .یعای آنهس موج

گصر خوگبن چازهس میشتتتوند و دی ت تا

بهادر ط جهسن و سسزندره وفصعا

گف

شتتتک

هسهاد.

گتذفگیتد یک لحظط مکث کاار و ط فج فه نمسیشهسه «تشتتتویق و کف زبن»
ل بفزیر کتط بگ آن کتسگت فن ختدمتست فستتتسستتتی بگ «خ

مقدم» ،ط ویژر کسگکاسن

م فصب هسه هدفشتهی و سلسم  ،ط روگ علای و ساسسی ط عاوفن صه مسنسن زمسنطه مس
ستهسیش میشوند .ص سنی شدن فه س مسیط ط صحاط و ماظ رفه ظسلمسنط فه تمسشس
و فیستهسبر کف زبن تبدی میشتوب .فز نقش سته وفژره «م سی» بگ چ فغسنی ج
فیفت تتس پ وگمتسنسهتسه عمومی کف زبنهتسه ممهتدِ بو بصاقتطفه فز تسلک هتسه
مجهمعهسه شته کهسه ربقست مهوست فز ناویوگک تس فسلسناس و فسهسنبول و فکبستسن تس
کملا هتس و بوگهمیهسه بولهی ستتتلب یهی محوگِ خوش گن

و لعسب فه ت فمی

بفشتتته ف فبه کط جسنهسه خوب گف بگ «خطو مقدم» ط خط میفندفزند ،بگ همط و
همتط م بمی کتتط تتدون فماات

شتتتغلی تتس «میتتسر ر» -مهی زی فجبتتسگ فه مفس

ص فگبفبهسه خوب ،خوفر صسنونی و خوفر سصد مدفص هسه صسنون کسگ -بست
میکااد،

مباسه صس لا

و پاجط ن م

ص سنی شتتدن یس ص سنیپذی هشتتسن ط وستتالطه تکااکهس و

سسزوکسگهسه زگتدفشهی فگج نهسبر میشوند .مهأسفسنط بگ جوفمع زیس ساسس
مس نسم صه مسن زمسنی توست صدگت فمضسگ و ممسی

زبره

میشوب کط لسزم سشد کط فشکسل

موجوب فستهامسگ ،س ستهسیش عضتی فز کسگت فن و ط فموشتی ستل بن ستاسهمستاک
بیگ فن ،میدوش و پاهسن شوب2.

 2فه مطسلعط اشه بگ فی

سگر گجوع شوب ط :ک یسها  ،یوگه« .کفزبن یس م فصب  :تشویق بگ مقسم

شکلی فز سصلط تذفگه فجهمسعی» .گفبیو زمسنط ()1111
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بگ جسمعطه نولاب فلیِ مبهای

گصس

کط ستسخهسگ زندتیهسه به و شغلی مس گف
و هدفشت

اس میکاد ،ستتهسیش کسگت فن خدمست ستتلسم

ط عاوفن صه مسن -و ط تبع

آن شتتتکوهمادستتتسزه و تقدیس ص سنی شتتتدن آنهس بگ مقس لط س عسلرتا ه وی وس
ک ونس -نحوره عم و ستسزوکسگهسه بستهگسر زیست ساسسهی مسکر گف پاهسن میکاد.
هاچ چاز صه مسنسنطفه بگ فی کط شیدی سلسجبسگ زندتیش گف بگ میسر ر اس د وجوب
ندفگب تس فز وخسم

وضتعاهی کسهد کط توس گژیرهسه نولاب فلی خلق شدر فس

کط

فز جسنهسه بوگفندفخهای گونق میتا ند .بگ ص سنی وبن زندتی ب ط ستتت مسیط چاز
صه متسنتسنتطفه نهفهتط ناستتت  .فز آنجس کط عسلرتا ه ک ونس ط ماس ط فنقطسعی بگ فماا
ست مسیط مدی ی

فز زندتی غا صس تفکاک شاسسسندر میشوب،

میشوب کط س مفسظ

«ص تسنی بفبن تبتدی ط "پسبزه ه" میت بب کط فز ر یق م گ ستتت مسیط گف زندر نگط
میبفگب» (کوگبلتس  .)58اس فی  ،ط جسه فستتتهفسبر فز ز سن ممسستتتی و شتتت ک

بگ

آیادهسه پ وگمستاو مش وعا سسز آن -کط بگ نسم ای سسخه فشکسل موجوب صدگت
و فستتهامسگ هفتیِ ستت مسیط مؤث هستتهاد -ناسزماد آن هستتهار کط ط گوف

عماقت ه

اسندیشار کط گژیرهسه زیس ساسسهی صدگت فز ف چشمسنمسن میفی میکااد.
خط پذی ش فی ز سن ممسستی و فیفسه نقشهسه نسیطهس و ساسگیوهسه نولاب فل
فز ستتاسستت

ص سنیپذی ه بگ فی فستت

ستتتاتسستتتی و هاگی کط میتوفند نوگه

کط ط صدگت کمک میکاد تس تمسم نقدهسه
نا وهس ،عذگهس و پاش ضهسه ااسبی

ستسزندره فی ماطق زیست ستاسستهی سشاد بگ خوب مسهحا ک بر و ط گوفل عسبه
مستتدوب ستتسزب .فه وکو نقد یعای «خوفستت

دی تونط مکوم

 .)123تس فی مسل فی فگفبر هماشتتتط بگ مقسوم

و پاکسگ س گژیرهسه مکوم ماده

موجوب شتک میتا ب .فی خوفس
اتس فی

فکاون مسهلزم نقد زیس ساسس

نشتتدن» ( وکو
نولاب فل فس .

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

ربقطه ستاسسی ،وگژوفزهِ گفنهی ص سنی میشوند ناسزماد ش ک

بگ تلسش مبهک فنط و
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فنهقسبه بگفزمدتی هستهار کط ط صبضتطه س مسیط بگ نمیآید .مس سید اسندیشار ط فی
کتط چگونتط فی آیا هتس و پ وگمتسنسهتس بگ ختدمت

ماس ع نیبگسن ستتتاسستتتی و

بسهط ادههس و فخهلس ستِ میلوق آنهس هسهاد.
فز فی تذشهط ،صدگت نمیخوفهد مس همدیگ گف تح

فسهامسگ یک زیس ساسس

همگسنی و وفمد سزشتتاسستتار .صدگت نمیخوفهد کط مس نسهمگونیهس و نسمهقسگنیهسه
ساسسی و فصهدسبه صدگت گف کط ری ص نهس توس ربقط و نژفب شک یس هطفند بت تون
ستسزیر .س فی مسل ،پسگفبوکستی یثبست کاادر بگ هفت زیست صدگت 2مضوگ بفگب.
همسن ستتسخهسگهس و نا وهسیی کط پسیطهسه مسکر

مکوم ماده گف تضتتما میکااد

موجبست تضعاف و س نگونی آن گف فهر میسسزند .ط تأکاد هسگت و نگ ه« ،1بصاقسً
کا ت و تمسما

فی شبکطه ساسهمستاک و بگهر تاادر فس

کط موج

شکاادتی و

آستا پذی ه زیست صدگت میشوب و بگ عا مسل فمکسن ط مادطه ظهوگ بگ آمدن
شتبکطهسه فجهمسعی جدیده گف ماست میسسزب کط فز خلسل آنهس کاش جمعی ممک
فست

تستته ش یس د» ( .)413اس فی زیست صدگت چهسگچو ی پ سزبر گف فه خلق

مستا هسه ستاسسی و فجهمسعی جسیگزی

ط بس

میبهد کط فشکسل موجوب صدگت و

فستتهامسگ بگ زمسنطه سجعط سگ کاونی گف ف شتتس میکااد .پ بفخه

ط فی فم مهر فستت

چ ف کط آنچط مس ناسزماد آن هستهار ،فصتلسح شتاوره زیس ساسسهی تولاد ناس

لکط

سید ط تمسمی فز آن خ وج ک ب .بگ ش فی تفوق فگزشهسه نولاب فلی ناسز ط فندیشادن
ط زندتی جدید و گوف

فجهمسعی جدید ط ر زه گفبیکسل فز هماشط هاگسمت فس .
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