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 چکیده

مترگ  رختدا -نشتان است.   انخوانش واسازانۀ مرگ کولبر پژوهش،اصلی این هدف 

شتلل کتولبری  پدیتد  ر آن کت  است.  وضتیتتیای برای تأمل  ر  ر اینجا  ستمای کولبر 

 این ل شده اس. یبدتگذاری و مدیری. برای کنترل، ستاس.ای هب  ابژکولبر  واس.  گرفت 

 یگتر ستلۀ ستلس میت لت. اخلتا ی از ستو    ،رویکتولبر ازیستابژهگذاری و نام فرایند

تلاشی است. بترای ختوانش پژوهش  این مرکزنشتن  ر برابر مرگ  یگریِ مرزنشتن اس. 

-ها و شگر هایی ک  گفتمتان فرا ست. بت یینی واکاوی  رف ملانتیم ؛واسازانۀ این مرگ

برای نتل ب   بیاز   ناپذیرترحم و ناپذیرگووبر  تا از این  یگری موجو ی گف.می شانکار

  یاللتتت  ارو این مقصو  از مضامتن راهگشایی مثل تقابل رانۀ مترگ و رانتۀ زنتدگی، 

بهره خواهتم  مراتس توزیع امر محیو ، منازعۀ امر میمولی و ستاس.، و سلیل تاناتو ت

طریق  ازکوشتم می خوانش واسازان ، با استفا ه از روش نظری کنار این مضامتن  ر گرف. 

 هتاآن   رفای زیی.ِ روزمر اس.، نفر از کولبران انجام شده 02هایی ک  با تحلتل مصاحب 

رخدا  مرگ کولبر را  رائت. -را واکاوی کنتم و وضیت. عتنی تولتد پدید  کولبری و نشان 

های مترزی بتا حاکم بر استان نتایج این تأمل گویای آن اس. ک  منطق ا تصا  ستاسیِ  کنتم
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 عمتل ر ،های مازا  بر فضتای شتهریهای زائد و تو ها شار متوسط و فقتر ب  انیانتبدیل 

 ر چرختۀ اِعمتال ستس    هتد متیستوق شتهری برون های  اچاقِسوی فیالت.آنان را ب 

رخدا ی  ۀمثابآخر مرگ او ب شو  و  س.امنت./تجارت مرزی زمتنۀ مرگ کولبر فراهم می

فیلتی  فترمرخدا  مرگ کولبر  ر -نشان شو   . بازنمایی میاتفا ی و ذیل مقولۀ هزینۀ امنت

سسر ن تبتدیل فراموشیو ب  کر نترین کارکر ش پنهانای اس. ک  عمدهآن برساختی رسان 

 اس.  خاصت.موجو اتی شرور و بیهای میمولی ب  انیان

  تجارت مرزی، تأمتن امنت.، واسازیکولبر، مرگ،  :هاکلیدواژه

 مقدمه . 1

غلتاند و میکند، میک  سنگی سترگ را از جای هومر اس.  ستزیفِبر موجو ی شبت  کول

 ست.ا ایچهترهستتزیف واجتد -کتولبرراند  میبار ب  بالای سراشتبی  صدآن را بتش از ی 

آلتو  و جیم سنگتن گتلمهار  ب  مختصی یاهشان  با رفت ، تنگاتنگ ب  سنگ چیبتده، رهم

 شآسایش خاطر اس. و ز ننَفَ  ر حال   ائماًاو   بازوانی کشتده و گاهتلت  یی هموارهپاها

ستنگ  می او تلرار ی  چرخۀ عبث است. ئحاصل این رنج  ا  اوس. آلو زایتد   ستان گل

- وبتاره بت  تاغلتد فرو مینقطۀ اول )نما   یر فرو ستی و فلاک.( سوی ب  سرع.ب   وباره

، نزییتتنیتاللتتلی از هیتتی و نتیتتی، زییتتن و  ستزیف  ر -کولبر  بر ه شو سوی  ل  

میلتق   ائمتاًمتان ماندن و نمانتدن  بقا و  ر حتاتی سراپا آغشت  ب  مرگکاه برای تلاشی جان

 هد و بتهو گیِ این سرنوشت.  ر زندگیِ خویش هر روز تللتف مشابهی انجام می او اس. 

خو آگتاهی عمتقتاً ترا یت  و  ر ر لحظات نا  ،کندپتش چشمش خو نمایی می  ائماًاگرچ  

استثمارشد  خدایان، ناتوان و سرکش، تمامیِ ابیا  وضتع استفبار  ستزیف شو  تروماتت  می

، صتص  1831، 1کامو) اندیشدشناسد؛ این چتزی اس. ک  او هنگام فرو  بدان میخو  را می

823-823 ) 

                                                           
1. Camus  
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  نحتو  برستاخ. بللت، میئلۀ اصلی این پژوهش ن  مرگ کولبر و ماتم متیا تس جامیت 

رخدا  مرگ کولبر و امحای تدریجی وا یت. مترگ کتولبر  ر خو آگتاهی و وجتدان -نشان 

طور خاص میاصتر تر و ب ایب  رخدا ی ریش   لبیتگیِ ما» ،گا امر تیبترب بازماندگان اس.  

بیتگی  چتزیب   مرگ یینی ناپدیدشدن تدریجیِ بازنمو  مرگ  ر جامیۀ مدرن اس.  رخدا 

ز ایی از مترگ را ای ک  اسطورهروشنگری ؛نامدمیک  آن را ی  روشنگریِ نوین ثانوی   ار 

مترگ صترفاً بت  ایتن   گر ییی مینای وا یتت.ِ(  0، ص  1331 ،1)گا امر «شده اس. سبس

بللت  متضتمن  ؛ناپدیتد شتده است. یشهری صف تشتتع جنازه از زندگشو  ک  خلاص  نمی

رخدا  مرگ  -نشان  روازاین ؛لنونی اس. نتایمرگ  ر  ز ایی ازشخصت.ترین سطوح عمتق

جایگتاهی محتوری  ر تتاریش بشتر ک  تجربۀ مرگ »فهمتد   ارکولبر را نتز باید  ر همتن بافت

-های حتوانی، هم ب   مرگ همانند سایر سوی اس.شدن ما یند انیانافر سرآغاز  روا ع ، ار 

ای گون ب  شدنچ  بتشتر و بتشتر،  ر جریان متمدن خاطره، هر-ایما  ۀمثابفرایند، هم ب  ۀمثاب

محتضران ب   شو   این جریان برای خو ِب  پش. صحنۀ زندگی اجتماعی رانده می  یاللتتلی

 ( 0-1، صص  0221 ،0)التا  «شوندآن میناس. ک  آنان نتز ب  پش. صحن  رانده می

شتغل جوانتان و  ؛کنتدیفا میشغل را ای  های مرزی ایران نقش کولبری اکنون  ر استان

تترین پتایتن حتی بزرگیالانی ک   ر وضیت. بتلتاری مطلتق  ر حاشتتۀ شتهرها و روستتاها

طور مثال،  ر استان کر ستان،  ر  وشهر بانت  و مریتوان ب  ؛ ارندرا ح سرمایۀ ا تصا ی وسط

اق کالتا و با  اچت ر گفتمان رسمی کولبری طتف وستیی از افرا  ب  این شغل اشتغال  ارند  

توجهی از کتولبران  رخور هر سال تیدا   بنابراین ؛های غتر انونی پتوند خور ه اس.فیالت.

شتوند و تیتدا ی نتتز بتر اثتر  ر منتاطق مترزی کشتت  متینتروهای نظامی بر اثر تتراندازی 

هتای مختلتف  هند  رسان جان میالیبور های صیسهای بدنی و سقوط از  ره و راهجراح.

هتای متفتاوت و برحیتس اهتداف و خارجی وضیت. و مرگ کتولبران را بت  شتتوه  اخلی

                                                           
1. Gadamer  

2. Elias  
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مرگ کولبر این   ر هزارتویی از بازنمایی  ا یت. عتنیسان وبدینکنند  متفاوت بازنمایی می

ل شده اس. ک  باید رمزگشایی و واسازی شو  تا بتتوان یبدتای چندمینایی ای ب  نشان رسان 

 یت. کولبری پتدا کر   وباره راهی ب  فهم وا 

چگونت  مترگ  کت  است.  رصد  فهم و تحلتل این میتئل پژوهش حاضر   ر این ستاق،

کولبر کت  ختو  محصتول شو ؟ ل مییبدت ستاسیرخدا ی  -کولبر از وا یتتی عتنی ب  نشان 

آید و ب  امری می. وا یتتی طبتیی  رئابتدا ب  هت ،ا تصا  ستاسی حاکم بر مناطق مرزی اس.

شتللی  بت  مثابت   ستتمایۀ منا شتات ستاستی؛ سس  مرگ او ب شو ل مییبدتا و بدیهی آشن

 ا ن وجتو  کتولبر و مترگ او، کتل جلتوه   ر این فرایندِ بتدیهیشو تروماتت  بازنمایی می

هتا و منا شتات میطتوف بت  آن شو  و بحتثسازوکارهای عتنی ا تصا  ستاسی لاپوشانی می

گذاشت.   «های کاذبعتنت.»را نامش توان از گئورگ لوکاچ می شو  ک  ب  پترویچتزی می

یینی  های کاذب بگشاید و از امر آشناکوشد  ری ب   لمرو زیرین این عتنت.این پژوهش می

امتری تروماتتت   ۀمثابشو  ب مرگ کولبر ک  تلاش میز ایی کند  کولبر و مرگ کولبر آشنایی

ک  گویی جزئی اس. ل شده یبدتیهی و تلراری و آشنا این  چنان ب  امری بد ،بازنمایی شو 

تجتارب  توان بتا کنتدوکاو  رکولبری اس.  پرسش این اس. ک  آیا می« وا یت.»لاینف  از 

مراتتس توزیتع امتر با افشای سلیتل ز ایی کر  و رخدا  اسطوره-زییتۀ کولبران از این نشان 

 این پدیده را واسازی کر  محیو  

  قیقتح نظری . مبانی2

 پیشینۀ تحقیق . 1. 2

-بتشتر مطالیاتی ک   ربار  مرگ کولبر،  ر مقام  یگری، صورت گرفت  اس.، جنبۀ متر م

های کمّی صورت گرفت  اس.؛ برای مثال، اصتلانی،  ینتدار و اس. یا ب  روشنگاران   اشت  

یش بررستی عوامتل اجتمتاعی مت ثر بتر گترا»(  ر پژوهشی با عنوان 1831) اصلانی اسلمرز

هتا هتای پتژوهش آناز روش پتمایشی استفا ه کر ند  یافتت « ای ب   اچاق کالامرزنشتنان بان 
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 هند  رابطۀ میتقتم بتن فشار ساختاری و گرایش ب   اچاق اس.   ر پژوهشتی  یگتر، نشان

( ب  تحلتل عوامل مت ثر بتر بر تراری امنتت. پایتدار  ر 1833)خضرپور، صمدیان و بتگدلو 

یضل کولبری  ر شهرهای پترانشهر، سر ش.، بان  و مریوان پر اختنتد  هتدف راستای حل م

هتای ا تصتا ی، اجتمتاعی و هتا  ر بختشها سنجش متزان محرومت. هری  از شهرستانآن

فرهنگی و شناسایی عوامل کلتدی م ثر بر ایجا  امنت. پایدار  ر راستای حل میضل کولبری 

  ر مقاییت  بتاستان پترانشهر بتشتترین محرومتت. را شهر ها،های پژوهش آنبو   طبق یافت 

پور و های بیدی سر ش.، مریوان و بان   رار  ارند  جلتاییو  ر رتب  ر ها  ا یگر شهرستان

شناختی پتامدهای ا تصا ی بازار و تجارت مطالیۀ جامی »عنوان  با پژوهشی (1831) باینگانی

با محوری. بتازار و تجتارت مترزی، پتامتدهای  «()اتنوگرافی انتقا ی بازار مرزی بان  مرزی

فرهنگ  ۀمواجه ۀنگارانمر م ۀمطالیها، پژوهش آن  هدف انجام  ا ندا تصا ی و نئولتبرالتیم 

مواجهت  بتا امتر باینگتانی، پور و جلتاییب  ا عای   بو محلی  ر شهر بان  با کالاهای جهانی 

 های جمیی فهمتد ئولتبرال و ایدئولو ی ر ارتباط با هوی.، بازار جهانی ن دجهانی را بای

( با 0202) محمدپورای اس. ک  سلتمانی و یگان  پژوهش خارجی  ربار  کولبری مطالی 

انجتام « لاتا تصا  ستاسی کولبری  ر رو ه  زییتن و کار  ر حاشتۀ استیمار  اخلی »عنوان 

ز ایتی .  ول. بترای توستی کولبری )کار مرزی(، ب  ستاس بار این مقال  با تحقتق  ر ا ند  

وکار ب  فرص. شغلی ترین شلل کار اس.، این کیسک  کولبری خطرناک رحالی  پر از می

لات  ر  ه  گذشت  تبدیل شده اس.   ر ایران هتچ  انون مصوبی برای کر های رو ه  یغالب

تترانتدازی ۀ واسطب را اما این کارگران پتوست  جان خو   ،برای مجازات کولبری وجو  ندار 

از  ست.     متن و هایناگذاشتن بر متدکر ن از ارتفاعات توسط نتروهای  ولتی،  دمو پرت

    هندمی

ترین وج  تمایز پژوهش حاضر با تحقتقات  بلی  ر این است. کت  موضتون آن نت  عمده

نشان   مثابۀها از وا یت. کولبری ب خو  وا یت. عریان کولبری بلل  آن چتزی اس. ک  رسان 

سازند؛ بنابراین ا عای اصلی آن اس. ک   رک وا یت. عریتان کتولبری فقتط از طریتق برمی
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پذیر اس.؛ ب  همتن  لتل، پژوهش حاضر بتا اتلتا بتر رمزگشایی و واسازی این نشان  املان

رختدا  کتولبری است. تتا بتدین -رویلر ی انتقا ی  رصد  ارائۀ خوانشی واسازان  از نشان 

متید  ایدئولو ی  آن را کنار بزند و پتوند ایتن نشتان  بتا مناستبات گفتمتانی  هایطریق لای 

   درت را برملا کند 

 چارچوب نظری تحقیق .2. 2

تنا ض بنتا شتده است. و  و حتات اجتماعی اس. ک  بر بنتان نوسان شللی ازمرزنشتنی 

 ستاکنانکنتد  ا میبو گی را ب  ساکنان خو  القریشگی و  رحاشت بو ن، بیح  مو تی  ائماً

-ختو  را بت غالبتاً ، آن سروکار  ارند میائلو  مرزناگزیر با ک    ر ایرانشانز ه استان مرزی 

است.  ای« یگری» روا ع، مرزنشتن   کنندتصور می« نشتنمرکز» ر برابر « نشتنحاشت » ۀمثاب

ا  ستاستی همتواره از ا تصت«  یگتری»اجتماعی این  حتات  ر برابر سو   میلطِ مرکزنشتن 

و بتا  پتذیر تأثتر متیحاکم بر مناطق مرزی )مبتنی بر  وگرایی تجارت مرزی/ تأمتن امنت.( 

اصتلی فرهنگ محلی مانع » ،«گذاریاملان سرمای  نبو » ،«می ناامنیئخطر  ا»هایی مثل کلتش 

 شتو متی شتلل  ا ه« گرایش ذاتی مر م ب   اچتاق کالتا» و «وجو  تیصبات  ومی»، «توسی 

هتای گذاریو ستاس. گفتمان شاکلۀ اصلی همچنتنها کلتش  این  (10 ، ص 1831ابی، سهر)

نقشتی کلتتدی  ر برستاخ. و بازتولتتد وضتع  و هند توسی   ر مناطق مرزی را تشلتل می

زنتدگی  ر منتاطق  هایشللها و  رک عمتق و روشمند شتوهاصلی مانع  ونتز موجو   ارند

   هیتندمرزی 

ای متفتاوت بتا زنتدگیکت   « یگتری»یتا « غتتر»مقتام یت   نشتتن  رانیان مرزشناخ. 

اتختاذ موضتیی    اینجاست. کت ها متیر نتی.بدون برگذشتن از این کلتش  ،مرکزنشتن  ار 

 ر پتژوهش  موضتع نظتری این کند ضرورت پتدا می«  یگری»این گرفتن نظری برای جدی

باید استقلال و تمایز  یگتری »د اس. اس. ک  میتق 1امانوئل لوینا  حاضر برگرفت  از نظریۀ

                                                           
1. Levinas 
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فروکاستتن و بتا   و رک ل  فرا س.ذیل سلطۀ سو    ، ن  اینل  او را  رشناخ.ب  رسمت. را 

 ، ص 1313لوینتا ، ) «گرفت.غتریت. او را نا یتده  «منِ فرا س.»سازی  یگری با همیان

از من متمتایز  مطلقاً نتی. و  یگری ایب  هتچ  یگری یافتنیتیمتم من ،نظر لوینا  از ( 83

شناخ. من خارج است.   از  ایر  ستر  فهم من  ور اس.   یگری اساساً یگری از  اس. 

-(  تقلتتل83 ص ، 1313لوینتا ، تمامی بشناسم )توانم او را ب و من حتی اگر بخواهم نمی

  ستتطرزیتر تتوان  یگتری را از طریتق مطابقت. و همیتانی نمی یینیغتر ب  خو   ناپذیری

 (  81 ص ، 1313لوینا ، ناهمگونی بنتا ین  یگری ) ناخ.  رآور  و این یینیش

ستو ه بتا  نیتب. انتها ب   یگری  ار  سو ه همواره  ر مجاورت  یگری اس. و متلی بی

 اسا  این رابط  را میئولت. اخلا ی و گتر  یگری شلل می متل ب  غتری.ِبراسا   یگری 

رستد و متن بتا  یگتری بت   هتور متیۀ لاق  ر مواجهت  اخ هدیمتشلتل  ینیب. ب   یگر

نهد ک   ر آن التزام و تیهتد بت   یگتری مجاورت با  یگری ارتباط اخلا ی بنتا ینی را بنا می

عقتل و  ،بت  منطتق ناپتذیرتقلتل« میتئولت. ۀمثابتاخلاق ب »یینی  ؛مقدم بر هر اختتاری اس.

 ؛یتر  او و میتئولت. او  ترار  ار تصمتم اس.  سو ه  ر مجاورت با  یگری همواره  رم

   «بو نزنده»  یگری برای خواند  پاسش ب  حقِفرامی «پاسش»میئولتتی ک  سو ه را ب  

اجتماعی میئولت. برای محافظ. از  یگتری و  یگتران را بتا مفهتوم ۀ لوینا   ر صحن

لت  بتدانتم پتش از آنل  شناخت  شو ، پتش از آن یگری   هد عدال. و عدالتخواهی پتوند می

تیلقات فرهنگی او کدام است.،  و او کتی.، جنیت. او چتی.، جایگاه اجتماعی او چتی.

کند  ذکر ایتن نلتت  مهتم انگتز  و ما را ب  پاسش  عوت میمیئولت. عدالتخواهی ما را بر می

 ، ص 0223، 1اوچتتامتابتنتد )آزا  انیانی نمتی  اس. ک  لوینا  سوبژکتتویت  را از منظر ارا 

، 1331لوینا ، ) «شو  یگری از تیهد و تصمتم من آغاز نمی  ر  بالمیئولت. من »( و 111

ملی أنحوی پتشتات ر این میئولت. آغازین، سو ه ب  و ملی اس.أ(  اخلاق امری پتشات12 ص 

                                                           
1. Uwchiama 
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ب  همگتان و هترک   یافتنی یگری تیمتم ن  میئول اس.   یگریرنج و مرگ ،  ر برابر  ر 

بلل  سو ه  ؛تفاوت باشدرویدا ی اس. ک  سو ه  ر مقابل آن منفیل و بی اس. و ن  مرگ او

با مرگ  یگری رو ررو اس. و  یگری همواره با  رخواستی برای محافظ.  ر برابر مرگش، 

از  و ما راپناه اس.، مور  تهدید اس. پذیر و بی یگری آستس»  هد سو ه را خطاب  رار می

 یگری این اس. ک  تو نباید مترا بلشتی    تن پتام  ر چهرکند  اولکشتن منع می وخشون. 

هر کاری انجتام  هتم و همت  برای او توانم می یگری،  ر مقایی  با من، نتازمندی اس. ک  

بترای   یگتری  رخواست.ِ ( 33 ، ص 1331لوینتا ، ) «ب  او بدهلارم رام خو حتی چتز و 

 رخواستی ک  خشون. سو ه  ؛اس. پذیری فاعی و آستس رخواستی از سر بی اوحفظ جان 

همدس. » ،نلندو از او محافظ.  دپاسش نده سو ه ب  این  رخواس.اگر   کندرا متو ف می

متن  ر گترو  بلل  هیتیِ ؛من نتی.  و مرگ او موضون مشاهد یگری   اس. او شده «مرگ

 ر ایتن  ر جریتان است.  ضترورتاً اخلتا ی ای .  بتن من و  یگری رابط اوسارتباط من با 

م و  بول مرگ او سو گی من را متزلتزل هیت مرگ  یگری میئول  ر  بالاخلا ی، من ۀ رابط

 گشتو گیِ ،و ایتن گترایش  ارمو گرایش اخلا ی ب  او هیتم کند  من  رمیر   یگری می

(  میئولت. اخلا ی  ر برابر  یگری، 83 ، ص 0212، 1بتگاگلیسوی تیالی اس. )خو  من ب 

-خاتم  نمیسو ه از  تل  یگری  نهیاین اییتا گی تنها با  و ابر مرگ اوس.اییتا گی  ر بر

کت  ستلوت  ر طوریب  ؛گتر مختلف را  ر برمی هایشتوهبلل  محافظ. از  یگری ب   ؛یابد

تفاوتی محض فرا ست. را از کشتتن با بیبرابر مرگ  یگری همدستی با مرگ اوس.  و تی 

ایتن »ین اس. ک  ب  او اجاز  کشتن  یگتری را بتدهتم   اریم،  رس. عتن افرو س. بازنمی

 ( 30 ، ص 0210، 0لئو) «نداهر  و کنش از نظر اخلا ی یلیان

                                                           
1. Bigagli  

2. Leo 
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 تحقیقروش . 3

 1رخدا  مرگ کولبر از روش خوانش واسازانۀ-پژوهش حاضر برای مطالیۀ انتقا ی نشان  

وا گتونگی »یتدایی مثتل تترین مفتاهتم  راین روش با اتلا بر محوری کند  ریدا استفا ه می

مرکزز ایتی » و« مدلول استیلایی کشتدنپرسشب »، «پایان  لال.فرایند بی»، «های  وگان تقابل

 ( 11 ، ص 1832)آفرین،  ر ارتباط با پدیدارهاس.   طیت. میناعدم ایضاح،  رصد  «متناز 

 ل بل ؛نتی.اعتنتا یتبنتز های عتنی ب  وا یت. و نتی. واسازان  صرفاً خوانش متون خوانش

 ، ص 1832خانقتاه، پارستا مصتل  و ) س.ا  ر برابر جهتان خال یا گتری سراپانوعی موضع

 یگتر،  بتتان ب  ؛.تسا یتعمل یتتربتت مندزنتا عملاینو  س.ا عمل ی اساساً  زیساوا(  13

 ر   جویانتمداخل  عملی  خوو  ر ذات شو  می زغاآ لحظ  نهماو از  نتی. خنثیواسازی 

 ( 11 ، ص 1832مصل  و پارسا خانقاه، ) س.ا نیوبتر  یت.وا با یب.ن

استتفا ه شتده ستاختاریافت  شتب  ۀها از ابزار مصتاحبگر آوری  ا ه برای ر این پژوهش 

هتا نمونت   بو نتد شهرهای مترزی استتان کر ستتانتحقتق تمام کولبران  ۀمتدان مطالیاس.  

افتترا  گتتزینش   رتنتتون  رعایتت. شتترطبتتا  نظتتری -گتتتری هدفمنتتدنمونتت روش  براستتا 

انتختاب هتا  ا ه یابی مینتاییملانو هاآنتیدا   یتتنت  رنظری  اتلا ب  میتارو  شدهمصاحب 

رویدا ها صورت  و ها.تفیال، هاطتمحی با حداکثر تغتترات، رتگنمون  یگر،  بتان  ب  ؛شدند

را  ر  ترمتنونتر و   متفاوتچ ی هرها.توضیک   شدندو افرا  مطلع طوری انتخاب  گرف.

نفتر  02بر این اسا ، با  ؛(131 ، ص 1831 رار  هند )ویمر و  ومتنت ،  پژوهشگر ستر  

  و ملاک تیتتن حجم نمون  اشبان نظری بتو شد   عمتق انجام مصاحباز کولبران این مناطق، 

 ،نهایت.   رشد بندی و سازماندهی ست  و سازیشده، پتا ههای ضبطمصاحب ای محتو سس 

ترین مفاهتم و مقولات این مصاحب ، از روش خوانش واسازان  بترای پ  از استنتاج محوری

د  ایتن شتها  ر  الس س  مرحلت  کددگتذاری انجتام تحلتل مصاحب ها استفا ه شد  تحلتل آن

                                                           
1. Deconstructive Reading 
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-سازی بترای بختشمفهوم ۀبندی بو    ر مرحلسازی و مقول مفهوم ۀ و مرحل  رکدگذاری 

هتای مجتزا هتا بت  بختشسطر استفا ه شد ک  طی آن  ا هها روش سطرب ی و تقطتع  ا هبند

هتای موجتو  بتتن واحتدهای متنتی ها و تفاوتتفلت  شدند و پ  از بررسی   تق شباه.

اصتلی موجتو   ر آن، عنتاوین   ها با توج  ب  بار مینایی یتا ایتدنظر، ب  هرکدام از بخشدم

ست  مقولت ،  شتش اولت ، مفهوم 82  ر این فرایند کدگذاری،  مفهومی میتنی اختصاص یاف.

  از این فرایند کدگذاری استتنتاج چآند  سس  شای استخراج مقولۀ هیت  ی مقولۀ اصلی و 

 تحلتل شد  ،بر مبنای رویلر  نظری پژوهش ک   رائ. واسازان  اس. ،دش
 

 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیتویژگی -1 جدول
 منطقه سکونت وضعیت اشتغال تحصیلات وضعیت تأهل سن ستعارنام م ردیف

 مریوان فا د شغل  یسلم مجر  13 آوات 1

 مریوان کارگر فصلی کارشناسی متأهل 82 محمد 0

 مریوان راننده  یسلمفوق مجر  01 شترکو 8

 سروابا  فا د شغل  یسلم متأهل 08 سوران 1

 بان  کارگر فصلی  یسلم مجر  01 شورش 1

 بان  میلم کارشناسی متأهل 80 صلاح  1

 مریوان فا د شغل ارشدکارشناسی مجر  03 حیتن 3

 اورامان فا د شغل  یسلم متأهل 82 ستروان 3

 بان  کارگر فصلی راهنمایی متأهل 12 ابوبلر 3

 بان  کشاورز  یسلم متأهل 81 حین 12

 سروآبا  کشاورز راهنمایی متأهل 12 امتن 11

 بان  فا د شغل ارشدکارشناسی مجر  01 ریبوار 10

 مریوان  انش آموز  بترستان مجر  13 شاهو 18

 اورامان  انش آموز راهنمایی مجر  11 زانا 11

 اورامان فا د شغل ارشدکارشناسی مجر  01 سامان 11

 مریوان راننده  یسلمفوق متأهل 03 ارسلان 11

 بان  یار ه کارشناسی متأهل 80 محمو  13
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 منطقه سکونت وضعیت اشتغال تحصیلات وضعیت تأهل سن ستعارنام م ردیف

 مریوان  انش آموز  یسلم مجر  13 هاوری 13

 سروآبا  فا د شغل کارشناسی متأهل 01 ایوب 13

 اورامان کارگچ کارشناسی مجر  03 یوسف 02

 
 هامصاحبهای مستخرج از مفاهیم، مقولات، مقولات اصلی و هسته -2 جدول

 ایمقولۀ هسته مقولات اصلی هامقوله مفاهیم

مرگ  ر ها، مرگ  ر کوه ،کولبرشدن مرگ عا ی

اوج خیتگی و گرسنگی و فشار جیمی، 

 میئت اکابو  ها و ارتفاعات، شدن از  رهپرتاب

با مرگ و انتظار مرگ  ر هر لحظ  و هر   مواجه

  دم 

 تنهایی  م مرگ
ستطر  کابو  

مرگ بر کلت. 

 یاجتماعحتات 

 کولبر

  ا
ربۀ

تج
ئ

گی
ند

ن ز
 مت

 ر
گ 

مر
با 

  
جه

موا
ی 

م
 

تتراندازی،   ها، خطر هر لحظی متنرفتن روراه

 ا ن اجنا ، هرا  از  ستگترشدن، تر  از س.

بو گی از نداشتن کرام. انیانی  ر جامی ، تهی

 ح  زندگی 

میلق متان هیتی و 

 نتیتی

سوا ی و بتلاری، بیزندگی  ر فقر مطلق، 

ب  املانات رفاهی و حقوق اولت ،  نداشتن سترسی

 نغ.، احیا  نداشتنداشتن تفریحات و فرا

 اثربخشی اجتماعی و ستاسی 

سهم، زائد و بی

طر شده از  لمرو 

 شهروندی
عتار از طر  تمام

 لمرو امور 

نداشتن احیا  کرام. شهرها،  ۀزندگی  ر حاشت انیانی

پایتن،  های سط فیالت.  ا ننف ، انجامو اعتما ب 

 احیا  عجز  ر ایجا  تغتتر 

مراتس سلیل  ی ربان

 زیع امر محیو تو

ز ایی می برآور ن نتازهای اولت ، مینوی.ئ غدغۀ  ا

های از زندگی، مرگ شور و هتجان، نداشتن شا ی

کر ن نتازهای جمیی، زندگی  ر خدم. برطرف

 جیمی 

هبوط ب  ساح. 

 حتوانی

شدن ب  لیبدت

ء و امری شی

خارج از  لمرو 

 امو   یگری، محوشدن از  نشدن  ر ذهفراموش اخلا ی

ها، مرگ شدن  ر برنام گرفت  وانتن، نا یده

ولت. ئزوال می

 یگری  ر  اخلا یِ
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 ایمقولۀ هسته مقولات اصلی هامقوله مفاهیم

تدریجی  ر  لمرو نما ینی ک   یگریِ فرا س. 

 ساز  برمی

  بال کولبران

 

 
 رخدادی ایدئولوژیک-های زیستۀ حیات کولبران به نشانهفرایند تبدیل واقعیت -1شکل 

 

 تحقیقهای یافته. 4

 و تجربۀ تنهاییِ دم مرگ یبرکول. 1. 4

روشتنگری »را  کند کت  آنبندی مینتیتی و مرگ را  ر نیب. با مفهومی صورت ،گا امر

و است. وضیتتی ک  اکنون هر بخشی از جمیت. انیانی را  ربرگرفتت   ؛نامدمی «نوین ثانوی

علوم طبتیی  کنند با  ستاور های مبهوت ک مبتنی اس. وا یت.  ملاً بر تیلط تلنولو ی برکا
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ثتانوی  روشتنگریامتر موجتس ایتن  ؛شتو های نوین ارتباطات پتش بتر ه متینوین و نظام

ز ایتی از ز ایی از مرگ شده اس.  اگر بخواهتم   تق باشتم،  روا ع باید از استطورهاسطوره

ز ایی از مرگ سخن بگویتم   لتل این وضع، ترتتبی منطقتی زندگی و  ر نتتجۀ آن از اسطوره

 ا ه است.  ایتن حقتقت.،  ریق علم بیطک  این روشنگریِ نوین  ر آن خو ش را از طاس. 

سا یا آک  علم مدرن  یگر منشأ حتات را  ر جهان ب  شلل حقتقتی میجزه اس. میحورکننده

های علّیِ  طیی تواند زنجترهبلل  می ؛گتر ناپذیر بخ.  ر نظر نمیعنوان نتتجۀ اثر محاسب ب 

ب   هتور  ،شدهیند تلاملی اکنون عمدتاً شناخت اشناسایی کند ک  از طریق فرعلمی را -طبتیی

انقلاب صنیتی و  ،از سوی  یگرانجامد  مییدی آن روی ستار  ما های بحتات و همۀ تلوین

اند  تنهتا صتف  روا ع تجربۀ مرگ را  ر زندگی افرا  تغتتر شلل  ا ه اش،فناوران پتامدهای 

ز ایی وا یی مرگ  ر شخصت.بلل   ؛اس. شدهشهر ناپدید  از زندگیتشتتع جنازه نتی. ک  

رسد  همگام با فقدان هر بتازنمو  عمتومی از آنچت  ر  تر میبتمارستان مدرن ب  ابیا  عمتق

گتا امر، ) شتوند هد، افرا   ر حال مرگ و بیتگانشان از محتط  اخلی ختانوا ه  ور متیمی

 (  1-1ص  ، ص1331

ای ک  متأهل اس. و  ر مرزهای شمال غربی استان کرمانشاه کولبری ل سا 12امتن، کولبر 

 کند گون  روای. میاین ،کندمی

-چون اکثر ختانوا ه ؛م باش  ک  برام گری  کننااینجا بمترم تنها شاید خانوا ه گ ان من آال»

تدن خبتر شن  کنن و هم  آما شون هر هفت  متان کولبری مینو عزیزا ین اهای اینجا کارشون 

هاشون یا مر هاشون هیتن  مر ن ب  ی  چتز عا ی تبدیل شده از بت  خبتر مترگ مرگ بچ 

ام  یگت  براشتون مهتم نتیت. و شتده بخشتی از این و اون رو تو مرز شنتدن  خو  خانوا ه

  «زندگتمون

این جدایی ناگهتانی و لاعلتاج »  اس. ک  طاعوناین ا هارنظر یا آور گفتۀ کامو  ر رمان 

اش نامیلوم بو ، ما را  ر برابر خاطر  موجو ی ک  هنوز آن هم  ب  ما نز ی  بتو  و یندهک  آ

ناگهان آنقدر  ورافتا ه بو ، چنان بتچاره و  ستساچ  کر ه بو  ک  این خاطره سراسر روزهای 
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یلی رنج خو مان و  یگر رنج اندیشتتدن   بر یمکر    روا ع ما  وبار رنج میما را اشغال می

  ( 128 ، ص 1831کامو، )  ورافتا هیران، همیران و عاشقان ب  پ

گونت  رنتج مترگ ، ایتن ار  ستال ستن 03ارشتد و کارشناسیحیتن، کولبری ک  مدرک 

 کند بازگو می از مرزهای کر ستان کولبری را

چون تنهتا تتو منبتع  ؛گ  موا س خو ت باشو تی متام مرز برای کولبری، ما رم بهم می»

  کن تونتم زنده بمونتم  آ م تو  وراهی گتر می یگ  نمی ،اتفا ی برات بتفت  گ ا  رآمد مایی و

  ونم ک  با مر ن متن اونتا ونم ب  فلر زندگی خو م باشم یا ب  فلر ما ر و خواهرام  مینمی

تا پیر  ارند کت  لاا تل جتایگزینی  هایی هیتند ک  چند  خانوا هدو از بتن مترن دمترنم میه

  «من کیی رو جز من ندارند  شون هی.  خانوا یلی بید مر ن

 شتمارهتای بتیینتداتوان  ریاف. ک  مر ن ب  یلتی از فربا نگرییتن ب  این تغتترات می 

چتتز وا یتاً بتا هم  ،سو ی  ازل شده اس.  یبدت ر منفت. آن،   رون زندگی ا تصا ی مدرن

کتم  ر اولتتن اض  اس. ک   ست.و و ابدیبتشترین سرع. و کمترین املان خطر جریان می

ملاحظتاتی هیت. کت   ز ه، امتا  ر  وران طتاعونبتنتدمیها لطم  روزها، احیاسات خانوا ه

شتده تتر میطتوف تر و ضتروریهای آنیتوان ب  حیابشان آور   توج  مر م ب  گرفتارینمی

ا و هترا صترف اییتتا ن  ر صتف و تشتان  مر م مجبورند اگر بخواهند غذا بخورنتد، اس.

فلتر کننتد  یگتران  ر  فرصت. ندارنتدها و اجرای مقررات گوناگون کنند و  یگتر  وندگی

 هایشتللستان ایتن مترند و خو شان روزی چگون  خواهند مر   بدیناطرافشان چگون  می

هتا و مثلتاً فر ی ک   ر متتان آ م  بخشتد نتزخوبی  ۀشد، نتتجمی ه ما ی ک  باید  ر ی شمر

کر نتد کت   فتتری را ها را  عوت میآننز یلان این بو  ک  روز بید،  ،ها وجو   اش.سگ

ای امضا کنند  کنترل مر گان پتوست  املان  اشت.  محتضتران بتا احیاستی آمتختت  از کتنت 

 ( 023-010 صتص  1831کامو، ) چیبتدمشرون و امتدی بتهو ه، گریبان زندگان را خواهند 

 ر باب تجربتۀ مترگ کتولبر  ،أهل اس. و  و بچ   ار ک  مت سر شتی ۀسال 12کولبر  ،ابوبلر

 گوید می
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 تدر مشتلل  ارنتد و متره کیی براش مهم ؟ مر م ایتنکنی و تی یلی از ما میمی رفل»

  هم  وضیشتون  اغونت   تتو روستتامون دک  فرصتی شنتدن خبر مرگ ما رو ندارن دگرفتارن

ن سر ماه هیتتن یتا کملتی بهشتون شو  هم  ب  فلر گرفتن یاران هتچی نتی.  کاری نتی.

یلتی از متا بمتتره تتو  گت امر ای روستا هم  اومدیم کولبری تا از گرستنگی نمتتریم   بش  

  «د ا ن ندارنو چتزی برای از س. دچون هم  فقترن ؛روستامونم کیی براش مهم نتی.

ز تا آن حدی ا   هدتجربۀ مرگ جایگاهی محوری را  ر تاریش بشر ب  خو  اختصاص می

هتا پذیر انیتانتوانتم این خصل. انلارنایابد، میگذشت  ک  خاطر  انیانی  ر آن گیترش می

انتد  ایتن کتر هها همتش  نوعی مراسم تشتتتع جنتازه را برگتزار متیکنتم ک  آن را بازشناسی

خواستتند و ها ن  متینمو  ک  انیانمرگ  ر کلت. خو ، این حقتق. را بازمی  ربار مناس  

انتد کت  ها از این  نتا عزیم. کتر هتوانیتند بسذیرند ک  مر گان  ر اینجا نتیتند ک  آنن  می

شتد  متا ستخن از جهان فرهنگیِ روشتنگری بار نهای. ب  این  نتا متیلق نتیتند   ر رها آن

آور  ک  چگون  آ اب پتشتتن  بتراه نتی.  تنها لازم اس. ب  یا  ، ار مرگسرکوب تقریباً نظام

بخشتدند و چگون  ب  بازمانتدگان از د مناسلی ب  مرگ جایگاهی آیتنی  ر زندگی میو  واع

را ا ام   هند و  وباره با اجتمان تلفتتق  شانشد تا زندگیطریق این مناس  یاری رسانده می

سرکوب مرگ بتانگر خواس. زندگی اس.  پتوندی  رونی ک  متان زندگی و سرکوب شوند  

حتی هنگامی  ؛ماندگاهی ک  خو مان باید بمتریم تقریباً پنهان با ی میمرگ وجو   ار   این آ

ترین سط   ر  رونمتان تثبتت. شتده عنوان بزرگیالانی بالغ  ر عمتقک  این آگاهی  ر ما ب 

  باشد 

 کند روایتی را  ر باب این غتاب مناس  برایمان بازگو می ،متأهل مریوانی ،محمو  کولبر

-یلی تو مرز متی گ ا بلاً  ؟ر ن کولبر زیا  شده ک   یگ  عا ی شدهمتدونی چت  اینقد م»

پوشتدن ش تا ی  سال عزا ار بو ن، زنا مشلی میاگرفتن، خانوا هکلی براش مراسم می ،ر م

شد  هم  تراشتدن  ب  حرم. اونا تو روستا یا فامتل عروسی گرفت  نمیو مر ا ریشاشونو نمی
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ن ختلی آاما ال ،شدو خلاص  با کلی احترام اون کولبر  فن می و  اشتنر  اغدار  هوای خانوا 

  «خو شم  یگ  ارزشی نداره و از یا  متره  ش  و حتی پتش خانوا سا ه کولبر  فن می

 نبتال توان ا عا کر  ک  جهان متمتدن متدرن مشتتا ان  و بتا علا تۀ تمتام بت  رستی میب 

  بت ؛ب  کمالی نها ین است. -ی ریش   ار ک   ر خو  زندگ- رساندن این گرایش ب  سرکوب

 رانتدهتای زنتدگیِ عمتومی متیبت  حاشتت طور کامل اس. ک  تجربۀ مرگ را ب  لتل همتن 

ای  یگر از تشتخص توان نحوهاما کولبر و تجربۀ او از هیتی را می ،(3 ، ص 1331گا امر، )

 ب  بتانی ؛بندی کر صل ر نظریۀ فروید مف 0و تاناتو  1مرگ  انی. و آن را  ر جدال ارو 

مرگ و عدم است. کت  هیتتی و بتو ن را بت    ر آنزندگی ک   غلبۀ رانۀ مرگ بر رانۀ ، یگر

 ،یابد و هیتتی و بتو نهیتیِ کولبر  ر فقدان مرگ اس. ک  مینا می ،راند   روا عحاشت  می

ب  نام کتولبر، او  ایتر با تقلتل سو ه ب  ابژهچراک  پتش ؛نفی   ر تجربۀ او جایگاهی ندار فی

گرفتتار  ،و او میلق  ر بازیِ  یاللتتلیِ مرگ و زندگی  ر مترزاس. را از هیتی سا ط کر ه 

 آمده اس. 

 زندگی و مرگ میانای معلق سوژه :کولبر. 2. 4

غرایز زنتدگی  کند بندی میفروید غرایز را  ر  و ساح. رانۀ مرگ و رانۀ زندگی مفصل

فر  و نتون  ل جنیی ب  هدف بقایئزهای غذا، آب، هوا و میارضای نتاجو برای اوجی. با

کنند  غرایز زندگی  ر جه. رشد و نمو هیتند  انر ی  رونی کت  توستط غرایتز خدم. می

توانتد صترف لتبتدو متی ( 03-01 ، صص 1830فروید، ) دواس.تبتل، شو یمزندگی آشلار 

مهتم بترای ۀ نامد  نلتمی «وانیر گذارینترو» ک  فروید آن را یزتچ ؛ی  شیء یا هدف شو 

س. ک  وی  انی.، متل جنیی اشخصت. بیتار مهم می زندگی ک  فروید آن را برای  غریز

 صترفاً»منظتور وی  ( 1 ، ص 1830تلختابی، اس. )یریف کر ه ای تآن را  ر مفاهتم گیتر ه

                                                           
1. Eros 

2. Thanatos 
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فرویتد    انیت.بخش را شامل میارها و افلار لذترفت ۀهم بلل  تقریباً ،امتال شهوانی نبو ه

 ر برابر غرایز زندگی، غرایز مرگ را فر  کر   وی اعلام کر  ک  مر م متتل ناهشتتاری بت  

پرخاشگری است.  متتل بت  متر ن بتر علتت   رانۀمرگ   های غریزمر ن  ارند  یلی از م لف 

پرخاشگری ما را بت   رانۀ  رو می( واپ  ر اینجا مرا  کولبری اس.خو  )هایی غتر از هدف

کند  فروید، پرخاشگری را همانند متل جنیتی جتزء کر ن و کشتن وا ار مینابو کر ن، غلب 

اوی، هتدف کتروانۀ  ر نظریت  (13 ، ص 1831، 1)شولتز«  انی. ضروری ماهت. انیان می

هتا و کیس لذت و کاهش تنش فوری اس.  این غرایتز بتا محترک ،ءغرایز، رستدن ب  ارضا

مترگ یت  نتتروی   غریتز»امتا  ،(830 ، ص 1831 ،پروینوند )شهای بترونی ارضا میهدف

تواند ب   رون متوج  شو  مانند خو کشی و آزارطلبی یا ب  بتترون مخرب اس.  این نترو می

زندگی و مترگ   غریز»توان گف. می  (113 ، ص 1833)شولتز،  «مانند پرخاشگری و نفرت

مترگ بلاهتد و   شد از آثار تخریبی غریزکوزندگی می  پتوست  با یلدیگر  ر پتلارند  غریز

آیتد و آن را بت  ق متییمترگ فتا  بر غریز آ می را زنده و شا کام نگاه  ار   این غریزه غالباً

رو  و ولی از بتن نمتی ،گتر الشیان  رار میمرگ تح.  راند   ر این صورت، غریزعقس می

-جمع  ر  (11 ، ص 1833اسی، )ست« کندآ می را متجاوز و پرخاشگر می ،برای تیلتن خو 

ند و بقتای فتر  و جمتع را کارو  از زندگی محافظ. می»توان بر آن بو  ک  یبندی کلی م

و نگهتداری  انفیتالستم. استتراح.، انیتان را بت  (تاناتو  )غرایز مترگ ند کتضمتن می

تتوان ای است. کت  متیکتولبر متتانجی(  113-111  ص، صت1833، 0ریو هد )یمانر ییوق 

 ،بللت   ر اینجتا ،هم ن  ب  نفع رانۀ زنتدگی و حتتات آن ؛ران  را  ر او بازیاف. یاللتت   و 

  شو  رانۀ مرگ اس. ک  منلشف می بازی  یاللتتلی روی ب  رانۀ مرگ  ار  و حتات از پ ِ

گون  نظتر این ،ارشد  ار  و فا د شغل اس.کارشناسیکولبر پترانشهری ک  مدرک  ،سامان

  هد می

                                                           
1. Schultz  

2. Reeve 
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امتا انگتار  ،کتنمسنگتنی مرگ رو احیا  می ،بار ک  از خون  متام و سم. مرز مترم هر»

کار کنم؟ بشتنم تتو  ولی خس چی ،کش  ونم هر لحظ  مرگ انتظار منو میای ندارم  میچاره

موندن بجنگم  زندگی ک  هر لحظ  برای من طیم مرگ خون  بمترم از گرسنگی؟ یا برای زنده

  «رم ک  باهاش بیازم  مهم زنده موندن ولی مجبو ،رو  اره

مثابۀ فرمی پرخاشتگران  ن  ب   کندتازی میکولبری وضیتتی اس. ک   ر آن تاناتو  یل  

  کولبر کندخو  را  ر  ام. وجو  و هیتی اس. ک  نمایان می ،بلل  مرگ ؛ب  اعتبار فرویدی

یینتی فرمتی از ختو  )بتۀ ارو  مثابا آن را بت  مرگ و مواجهۀ ،زید ر بیتری ک   ر آن می

 فهتمهتایی از مترگ را فترم وضتیت.چراک  هر  م  ر ایتن  ؛کندتجرب  می حتات و زییتن(

سوی ای ب راه زندگی بی برای کولبر  ندآیهای تاناتو  برفراز او ب  پرواز  رمیو بالکند می

،  ر  روا تع تمتایلی ناخو اگتاه بت  متر ن  ار   او  زندگی، مرگ است. و مقصداس. مرگ 

جتایی هنگتامی ر   جاب  »افتدمینای فرویدی اتفاق می ر « جایی جاب»زندگی کولبری نوعی 

، 1830)شتاملو،  « ستر  نباشتد غریزه ب  عللی  ابل هد ک  موضون اصلی مور  انتخاب می

رانۀ مرگ اس. ک  از رانۀ زنتدگی محافظت.  ،پارا وکیتلالای گون ب  ،   ر کولبری(81 ص 

ای نفی  هد  تاناتو  با تمام سنگتنی و زمختی فیو مجال بروز و  هور حتات را میکند یم

تاناتو  همۀ  ک   رپی نجات و حتات آن اس.  ار  ک   ار ، اروسی را  ر  رون خو  پنهان 

راه بتی  کنتدبلل  صتان. و کف نف  می ،جوییپرخاشگریِ خو  را ن  صرف خشم و انتقام

، چتز  یگری وجو   ار  ک   روا ع یابد ای اروسی میبگویتم تاناتو  صبغ نخواهد بو  ک  

 ؛است.« مرگ نتتجۀ حقتقی و ب  همان متزان هدف زندگی»را بر آن ببندیم   نباید چشم خو 

  ( 11 ، ص 1331فروید، اس. )ک  غریز  جنیی تجیم ارا   میطوف ب  زندگی  رحالی

-مشغول کولبری اس. و تنها فرزند و همیترش را آکولبر سقزی ک   ر مرز بان   ،سوران

 گوید میاس.، جا رها کر ه ن

رم یا تو سرما یا با تتر مرزبتانی تم ونم ک  ی  روزی میمی و  رست  ک  کولبری خطرناک »

م هیتش  بتا ااین خطر من رزق و روزی من و خانوا ه یا از سنگی چتزی متفتم پایتن، اما تو
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کتنم  متر نم اینجتا الشون کنم  حدا ل  ستمو جلوی نامر   راز نمتیتونم خوشحاین کار می

-مو ببتنم ک   ارن از فقتری و نداری ستختی متیختلی برام بهتره تا اینل  هر روز زن و بچ 

  «کشن

های تولتد  ر زنجترهای ب  ابژه ک  ای اس.توان گف. کولبر سو هعلاوه، از این منظر میب 

  اس.  یافت وضیتتی طبتیی  ر تقابل با وضیتتی فرهنگی تقلتل  ب و  ه اس.شدفروکاست  

و است. سالۀ پترانشهری ک  پدرش را  ر همتن کتار از  ست.  ا ه  11کو ک کولبر ، زانا

 گوید می ،حال سرپرس. خانوا ه اس.

یتا    زنناز هم  جا تتر می  بتنیب  چشم خو  می را مرگ ،شیو تی تو کمتن گرفتار می»

 لتبش  ،بابامو و تتی آور ن خونت   پرسی آخ  چرا؟ جنازمایی متفتی  از خو ت میفتلم ستن

لباستاش ختونی بتو   اون  ۀپاره شده بو   ی  تتر ب   لبش خور ه بو  و یلی هم ب  پاش  هم

بتدبخ.   گفت.کتر  و بت  متن متییا م  مامانم گری  می  لحظ  شوک  شدم و حرکتی نلر م

متنم ستاک.    ا   رو بده و محلم  ستای منو فشار متیکیی نتی. خرج خون  شدیم  یگ 

  «انگار لال شده بو م  بو م

میمولاً  !اید؟ میلماً ن باران کیی را ندیده هرگز تتر»ز ه اس.  این همان وضیت. طاعون

اند  نتتج  اینل  اطلان شتما گتر  و حاضران  بلاً انتخاب شدهاین کار بنا ب   عوت صورت می

طور اید، اما ن  اینها  یدهمحدو  ب  آن چتزی اس. ک   ر تصویرها و  ر کتاب از این مراسم

کننتد و  انتد ک  تتراندازان از این فاصلۀ کوتاه تترشان را  ر ناحتۀ  لس متمرکز میمی  نتی.

توان مش. را  ر آن فرو کنند ک  میای  ر آنجا باز میهای  رشتشان حفرهها با گلول همۀ آن

هتا از زنند  ختواب آ محرف نمی آن ها جزئتاتی اس. ک  ازچون این ؛ انتدشما نمی !بر   ن 

 «نع خوابتدن مر م  رست. و حیتابی شتدتر اس.  نباید ماز گان مقد زندگی برای طاعون

  ای  یگر بتازنمو گون شاید بتوان  یاللتت  فرویدی را ب (  038-031 ، صص 1831)کامو، 

مثابتۀ همتان  گر ییی تاناتو  کولبر ب  ارو ( کتولبر کت  از آن بت   )تاناتو یاللتتلی از 

زییتن و حتات  ر تقابل بتا تانتاتو   ۀیینی ران ؛توان یا  کر های سر س. میارو  سو ه
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سو   سر س. ک   ر کلت. پرخاشگرانۀ خو  سیی  ر نفتی و سترکوب ارو  کتولبر  ار   

سو و هر آنچت   ها( از ی  ر متان مرگلبر )کوپرسش این اس. ک  اساساً چرا مرگ ترا ی  

-ای  یگر(  یدارپذیر نمتیزیی. و هر ابژها تصا ، فرهنگ، محتط ار  )خط و ربطی با مرز 

ای  ر پدیتداری یتا توانتد متتانجیمراتس توزیع محیوسات  ر مرز چگون  متیشو ؟ سلیل 

 ؟کولبر باشد تۀبۀ زییغتاب تجر

 زائد و طردشده از قلمرو شهروندیسهم، بی یموجود :کولبر. 3. 4

ترین مینای ستاس.  ر مینای  موتت  کلم  آن اس. ک  همۀ مر م از همتان ابتتدا اصلی 

 ؛ارسطو نتز همتن نلت  را متدنظر  ار   ا ن ب  آن مشارک.  اشت  باشند طور برابر  ر شللب 

ر انوان حلمرانی متمایز های برابر را از  یگانی انیانمرحل  ر مینای و تی حلمرانیِ ستاسی

 ر امتر حلمرانتی و امتر تحت. »ک  کند تیریف میکیی  عنوانیا و تی شهروند را ب  دکنمی

 تنهمت ؛چتز ستاس.  ر همتن رابطتۀ ختاص نهفتت  است.  هم .سهتم اس« بو ن حلمرانی

 لبرکو ( 13 ، ص 1830، 0رانیترکر  )ک  باید مینا و شرایط املانش را بررسی « 1بو نسهتم»

زائتد  ی موجتو  گتری طر  شده اس.کیی اس. ک  از همان ابتدا از  ایر  ستاس. و تصمتم

های توستی  های مازا ِ مانده روی  س. ستاس.چتزی سهتم نتی.  کولبران تو هک   ر هتچ

 اند  کلی از  لمرو حتات شهروندی بترون رانده شدههیتند ک  ب 

 گوید می ،کولبر جوانرو ی ،ایوب

امتا  ،گار ما  ر این مملل. سهم نداریم  کلی نف. اینجا هی.  ایران کشور ثروتمندی ان»

کنم سهم متن کجاست.؟ آیتا بایتد می ربرای اینل  نمتریم  بیضی و تا فل ؛باید کولبری کنتم

شتد بترای متا هتم از این هم  پولی ک   ول.  اره نمتی وا یاًامثال ما وضیتتمون این باش ؟ 

 «ین کارو انجام ندیم؟استفا ه بش  تا ا

                                                           
1. Avoir-part 

2. Ranciere 
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فتر ِ منطتق آرخت  پتتشاس.   1 ر منطق آرخ   موتت  ایجا  شلاف و تَرَک ستاس.ِ 

آرخت   گیی. از منطتق اندازه میتن اس.  همان ای ب ای میتن بر فرو ستیتحمتل فرا ستی

ستاست.  نخیتتن گام بنانها ن ستاستی اس. ک   ر آن همگان ب  ی  متزان سهم  ارند  ایتن

کنتد و آن اعمتال متی  درتیک  اس. مواضع بتن آن کیی « عا ی»فقط گیی.  ر توزیع ن 

ایتن ایتده کت  بایتد  از ی است.شو ، بللت  همچنتتن گییتتبر او اعمال می  درتکیی ک  

کولبران موجو اتی   کنداستیدا های خاصی وجو   اشت  باشد تا کیی را  رخورِ این مواضع 

شوند تا نشتان  ا ه شتو  کت  ذاتتاً متتل بت  لاق بازنمایی میفا د استیدا ، ضد انون و ضداخ

-حلمرانتی. های تحواجد صلاحت. هاآنز ن نظم عمومی و روال طبتیی امور  ارند  برهم

از ایتن منظترِ را ندارنتد  حلمرانتی  0هتایعنتاوین یتا صتلاحت. روهتتچبو ن هیتند و بت 

 هتا ناشتی ازآناز ، چهار متور  انیهای حلمرصلاحت. مور هف.  از ،ضد موتت ِ افلاطونی

رانتدن ملان تولد، نژا ، زبان، رنگ  آنتان کت  صتلاحت. حلتم  اندهای ذاتی و طبتییتفاوت

-011 ، صتص 1811 افلتاطون،انتد )طرزی متفاوت متولد شدهب  از ابتدااند ک  کیانی،  ارند

 و ن  صاحس ر  بلل  کدر نداند، ن  فاکولبران ن  مرکزنشتن بلل  مرزنشتناین  ید،  از ( 011

ها همتواره  ر جایگتاه مراتس توزیع امر محیو ، آناین نظام سلیل   ر ثروت بلل  فقترند 

 رس. مثل بر گان  ر برابر ارباب و رعایا  ر برابر اشراف و جوانان  ر برابر پتران   ؛اندثانوی

  اشتتن انتد افلتاطونی مصتلاحت. پتنجهمچنتن فا تد  ،مانند همۀ  یگر فرو ستانکولبران ب 

   اشتن  انایی   و نتز فا د صلاحت. ششم  طبتیتی برتر

 کند گون  نظر خو  را بتان میاین ،کندسال  ک   ر مرز پترانشهر کولبری می 03 ارسلان

ا باید  ر این مناطق کولبری باش ؟ چرا سهم ما فقط کولبری ؟ مگ   یگران چشمشون چر»

و ت. یلتی تتو اون ؟ن؟ حق من باید کولبری باش  و هتر روز متر نرنگت   اونا از کجا اومد

کنتتد ایتن متی رکن   فلبا بهترین ماشتن و خون  زندگی میبالاشهر تهران  اره برای خو ش 

                                                           
1. Archein 

2. Axiomata 
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ر ثروت پدرشون یا بتا خاطیا با پارتی یا ب جنیایی ک  ما متاریم برای کت ؟ برای همونایی ک  

  «کر ن بمتریمو . ما باید برای زندگیاونای ب  اینجا رستدن  هر چتز  یگ 

و « طبتیتی» یفرا ستتعنتوان  بتاای  یگتر تتوان بت  گونت ها را متیاین صلاحت. ترکتس

 ؛«اربتابانتختاب » ر کار اس.   بندی کر ؛ اما صلاحت. هفتمی نتزصورت« علم» ییفرمانروا

یی آرخ  را اعمتال کنتد و ککشی برای تیتتن اینل  چ از نوعی  رع ب  عبارت  یگر استفا ه 

کتاه بتر ن تخت. ستنگ بت  بلنتدای آستمان یتا چ  کیتی )زئو /کتولبر( میتئولت. جتان

 بو ن را بر عهده گتر  حلمرانی.تح

کر ن م.های حلوصلاحت. غتب. کامل اصلی آنمشخصۀ   موکراسی ستیتمی اس. ک 

کر ن  ا ر ب  عمل ج متقابلیاس.   موکراسی همان وضیت. استثنایی اس. ک   ر آن هتچ زو

هتا وجتو  نتدار   ای بترای تخصتتص نقتششتدهتیتتتن پتتشنتی.؛ آنجا ک  هتچ اصتل از

ب. صتلاحت.، ختو ، بت  صتلاحت. اعمتال آرخت   موکراسی نها  خاصی اس. ک   ر آن غت

شتو  و میصتداها شتنتده  ر  موکراسی اس. کت  صتدای بتی ، یگر بتان ب  شو ؛ل مییبدت

ها بت  صتلاحت.  ر ( آننی، ملانی، ا تصا ی، ستاسی و   ا ی، زبانی،  ی)نژ نداشتنصلاحت.

گترفتن وا یتت. ایتن  یتد، جتدی از  (88، ص  1830رانیتتر، ) شتو ل متییبدت موکراسی 

ه بت  طر شد رای بازگر اندن انیانای اس. بصرفاً گام اولت کولبری، تجربۀ زییت  و مرگ او 

هتا، پتشتاپتش او را از  اشتتنصتلاحت.گفتمتان  نی ک انیا  ایر   مو  و  لمرو شهروندی؛

کت  اس. و وی را واجد  یمی صلاحتتی حتوانی گر انده  اس. عرصۀ  مو  ب  زیر افلنده

هتایی مراتس و نظامی از صلاحت.سلیل  تح. حلمرانی  رارگرفتن ب  متانجیتنها و تفۀ او 

هتا بت  کولبر  ر گفتمتان صتلاحت.مرگ  ، روا عکند  اس. ک  گفتمان میلط را بازتولتد می

-های مرگی کت   ر آن صتلاحت.،  ر سنشنداشتنشصلاحت.یافت  ک  ب  متانجی ای تقلتلبژها

جایگاهی ندار   میئل  این اس. ک  ملانتیمی ک  کولبر را بت   ،کنندمندان مرگ را تجرب  می

-ای  رونگون را نتز ب ، مرگ او یل کر ه است.بدتآرخ   مدیری.صلاحت. برای  ای فا دابژه

گتی ختو  کند  کولبر ستو هشدن بازنمایی میشدن و شنتدهماندگار فا د صلاحت.ِ  یدارپذیر
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صتلاحت. و مشتروعت.  هتای فا تد ر مغتاکی از ابتژه واس. مثابۀ  مو  را از کف  ا ه ب 

را بتر ای هتای ا تصتا یکاه کشتدن بتار  ر زنجتترهاس. ک  هر  م میئولت. جانفروغلتتده 

 موکراسی  ،این اسا  بر ها بر وی تحمتل کر ه اس.؛صلاحت. ک  گفتمانی ازگتر  عهده می

مثابتۀ ضترورتی  ر اعمتال مند بو ن را ب ای اس. ک  صلاحت.نوعی گیی.  ر منطق آرخ 

ای  اند؛ ب  تیبتری  یگر، گیی.  ر استقبال از حلمرانی بنا بتر استتیدا  ویتژهحلمرانی می

-هایی حلم میآن طوراختصاصیب نهفت  اس. ک    ر این وا یت.  مو   درتد  طلبک  می

کتر ن ک  جملگی هتچ صلاحتتی بترای حلومت.این اس.  مشترکشانرانند ک  تنها خصتصۀ 

 ندارند   مو ، پتش از آنل  نام ی  جماع. باشد، نام بخشی از ی  جماع. است.  یینتی

 ، بللت جمیت. نتی. پذیر و محرومظ ا تصا ی آستسلحاب  آن بخشِ میرفصرفاً   فقرا فقرا

نانی ک  هتچ صتلاحتتی بترای اعمتال آ آیند؛مر مان اس. ک  ب  حیاب نمی ای ازمیرف طبق 

های تحلتل انتقا ی روای.  ر  ندارند آمدنحیاب درت آرخ  ندارند؛ هتچ صلاحتتی برای ب 

حاکم بر  ا تصا  ستاسیاس. ک   موجو ی کولبر توان این نلت  را استنتاج کر  ک کولبران می

افشا ساختار را  اینمنطق  ، اما مرگ اواس. ل کر هیبدتاو را ب  زائد  حتات  مناطق مرزنشتن

امتری  مثابتۀب مرگش را نتز کوشد میگفتمان میلط  حال،این با کشد؛کند و ب  چالش میمی

او  ر چراکت  مترگ  ؛گر انتدمحو ر و از از انظا ات فر ی جلوه  هداتفا ی و ناشی از اشتباه

 گنجد ، نمیاس. بندی کر هک  این گفتمان صورت بندی مرگهتچ جای نظام ر ه

 مراتب توزیع امر محسوسسلسلهکولبر: قربانی  .4. 4

 انتد؛ یینتی تیتتتن ، ستاس. را توزیع یا تقیتم امور محیو  یا محیوسات متیرانیتر 

تقیتم اصولاً بر زمتان این نی اس. و چ  چتزی نتی.  ل  چ  چتزی  یدنی، شنتدنی، گفتاین

 بارز اس.؛ بنتابراین aesthetic   ح  و امر محیو   ر ریشۀ یونانیشو و ملان اعمال می

 ختور  پتونتد متی ماندگار با ستاس. ب  مینی تقیتم زمتان و ملتانای  رونشتوه استتت  ب
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است. کت   1عی تقیتم امر محیو  ر تقابل با پلت  اس.  پلت  نوطور مشخص ب ستاس. 

، بللت  نتوعی آن فقدان خلأ و فقدان متمّم اس.  پلت  ن  ی  کارکر  اجتماعیاصل اساسی 

و نت  حتتی نظتارت بتر  امر اجتماعی اس.  ذات پلت  ن  سترکوب است. برساختن نما ین

چت  م متتان آنتقیتت ذات آن شتتو  میتنتی از تقیتتم امتور محیتو  است.  زندگان؛ بللت 

  مترگ چ  شنتدنی نتی.از آن ،شنتدنی اس.    نتی.؛ جداسازی آنچچپذیر اس. و آنرؤی.

  باشد  یشنتدنپذیر و ی.رؤکولبر نباید 

 کند گون  بازنمایی میتجربۀ خو  را این ،ایکولبر جوان بان  ،شورش

هدیتد ت، نتروی انتظامی یا امنتتی متان و ترهمش  یا میهر بار ک  یلی از کولبرا زخمی می»

ی  اتفاق بو ه و ختو ش از صتخره ، بگتم حرفی ز ه شداگر ل  کنن ک  چتزی نگتم یا اینمی

، بگتتم گت اکنن ک  شدنش شده  تهدید میف مونده یا انفجار متن باعث کشت افتا ه یا زیر بر

برای همتن ختلی از کولبرایی ک  متمترن یتا  ر مور شتون  ؛کننمون رو اذی. میکل خانوا ه

گتن کت  کنن یا برای تتر  از مجتازات متیهاشون سلوت میش  یا خانوا هز ه نمی حرفی

  «خو ش از کوه افتا ه پایتن

ایتن   شو بر  ر  اعد  بازنمایی محو می، مرگ کولتقیتم محیوساتنظام این  متانجیِ ب  

را مترگ کتولبر پذیری رؤی.و  توزیع امر محیو  اس. ک  املان بازنمایی،  یدارپذیرشدن

  ایتن ر یتم کنتدجلوگتری میبروز و  هور آن  و از کندمیسلس از وی  ر متان انوان مرگ 

ب  حاشت  رانده است.   ز ه ومحیوسات، پتشاپتش مرگ کولبر را از  ایر  امور محیو  پ 

-های  یدارپذیر مرگای از بازنماییاین بحران بازنمایی، کولبر و مرگش  ر انبوه  ب  متانجیِ

پتذیر کنتد و خواند ک  او را رؤیت.ون، متمّمی اس. ک  ستاس. را یلالی را فرامیهای مشر

کت  امتروز طورنرختدا  مترگ کتولبر آ -نشتان بازنمایی فراچنگ آور    سهم او را  ر بازی

تتا از کر ن فتر  است. و وا ارامتنان از شناسایی حقتق.  روا ع  ،شو ای میبرساخ. رسان 

                                                           
1. Partage du Sensible (Distribution of the Sensible) 
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کولبر سر شتی ک  تازه  ،آوات ( 03-03  ص، ص1838رانیتر، هد )نپا پ  پذیریجهان رؤی.

 گوید میاس.، کولبری را شرون کر ه 

تتره، همت  مهمتش  برای من جای س ال هیتش و تی ی  بتازیگری یتا آ م میروفتی متی»

 ن کنن بتراش و علت  پروفایلشتون رو تغتتتر متیحتی گری  می زنن؛مور ش حرف می ر

کیی هم نتی. ک  بگ  بترای چتی؟ تتا حالتا و شن وز کولبرا کشت  میاما اینجا هر ر براش،

دنفر جا صتاین گ اکنم  رنشنتدم یلی از تهران بگ  امروز ی  کولبرو کشتن یا ناراح. بش   فل

  «کیی متوج  نش  یا براشون مهم نباش  کولبر هم تو ی  روز کشت  بشن،

-ها و شتوهاشد و کارکر ها، ملانی نبجایی برای هتچ خلئ  ر جامیۀ انضباطی ک  بناس. 

کنتد و بایتد های بو ن همنوا و همیو باشند، مرگ کولبر رخدا ی اس. ک  تَرَک ایجتا  متی

پلتت  را   هشت. دتوانای اس. ک  میکولبر   تق  مرگ لس مینا و استحالۀ کارکر ی شو   

کت  نتاگزیر از  هنگتامیو  او  ار کتولبری و مترگ  کامتل  پلت  سیی  ر انلار گر کندجلوه

 یینی  ر جهت. کند؛همان میرا با منطق خویش ایناین بازنمایی  ،بازنمایی مرگ کولبر اس.

 لیبتدتپتذیر منا ش  ب  امریاین  ربانتان  گناهیحتی بی کند عمل میوا ی  این ناچتزانگاری 

جریتان مقصرتراشتی و نقتدی  گتتریشو  بترای شتللمی  ستاویزی و تلخی وا ی  شو می

نتوعی ک  اگر  ربانتان خو  بت  شو  ا ه میتیلی  افلار عمومی با این توجت  گر  توجت-خو 

« نتوعیب » و« اتفاق»های گنگ وا ه افتا  اتفاق نمیکر ند، چنتن رخدا هایی انگتزی نمیفتن 

-12 ، صتص 1831، 1آ ورنتو) یابنتد ر سطحی وستع املان رشد و  هور متیاینجاس. ک  

 گوید می ،کندک   ر سر ش. کولبری می سال  01 کولبر ،شترکو

گوینتد کت  کتولبران نظتامی متیبتنم ک  میئولتن یا نتروهتای ختلی و تا از تلویزیون می»

  کتننتقصتر خو شون هیتش ک  کتولبری متی چی هیتند و جن   اچاق متارن ایران  اچا 

شتن  ایتن حترف و کشتت  نمتی نرن مرز و ازش ر  نشن ک  کیی باهاشون کاری نتداره گ ا

                                                           
1. Adorno  
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کتار کنتتم؟  اما و تی کاری نتی.، شغلی نتی.، جایی نتی.، صنیتی نتی. ما چتی ، رست 

حتی کارگری هم نتی.!!! باید بمتریم از گرسنگی؟ کیی متا  خرج ما رو بده؟ من ی  جوان 

  «تونم بهشون برسماما چطور می ،تا آرزو  ارم هزار و هیتم

ن   آکتر ن متممتی بترایش بتا ضتمتم این ترتتس و آ ز نرهمب ، موتت  ستاس. اسا 

  موتتت  ستاست.  هاشدهو بازگر اندن نفرینها سهمبی کر ن همان سهماس.؛ یینی ضمتم 

 ر اس. هایی خلق فرص. و اس. شدنیبتانپذیر و رؤی.ای  ر امور از هرچتز مداخل  پتش

محیتو   مراتتس تقیتتم امتر ر سلیتل هتایی کت  زمان و ملان برای  یدارپذیرشدن سو ه

واستازی نظتام  بت  ،پذیر شتو ی.کولبر  ر وا یت. راستتنش رؤبرای آنل  جایگاهی ندارند  

 و ا  ستاسی حاکم بر مناطق مرزی است.اس. ک   ر اینجا همان ا تصنتاز  توزیع محیوسات

 انلتارمتاق نتیتتی و اعکولبر و مرگ او را تتا ک  اس. نتاز  ایز ن نظام بازنماییبرهمب  نتز 

 ،«نتی. خبریجا ر  شوید! این»   هدفرمان می ائماً این نظام بازنمایی ک  د  کنمطلق نفی می

مرگ کولبر  ر شلل کنونی آن اس. و فقتط بتا وا گتونی آن   رخدا-ترین خالق نشان اصلی

م بازنمایی  ر نظام انضباطی و نظاتوان وا یت. راستتن کولبر و ترومای مرگ او را فهمتد  می

چتتزی جتز فضتای »فضتای مترز کنند ک  این وا یت. را جیل می ائماً  ،ای پتچتدههمدستی

 ( 83 ، ص 1830رانیتر، )« نتی. 1تر  

 سوژه به ساحت حیوانی هبوط :کولبر .5. 4

 نفتی ستو گی فتر  بتا انضتباطی نظام متان سو گی و ابژگی  ر نوسان اس.   ائماًکولبر 

گذاری او ب  کولبر، او را از ساح. لوگو  بت  ستاح. نام یینی ب  ابژه او و تبدیلمرزنشتن 

 کت   ر زنجتتر  ا تصتا  کنتدد حتات و صلاحتتی حتوانی میاو را واج کندپرتاب می حتوانی

   ندار کشتدن باری سنگتن  وشای جز ب ، و تف حاکمستاسی 

 گوید میاس.، سال   01 ارشد وکارشناسیای ک   ارای مدرک کولبر بان  ،ریبوار

                                                           
1. circulation 
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 ر ایتن   بلتاًکتنن؟ آ م حیتاب متی اصلاًب  نظر شما کولبری کار انیان هیتش؟ ما رو »

بترای همتتن هتم   ها رو گرفتتمن ما جای این حتوان، اما الآکر نمنطق  با حتوان باربری می

بتت  بیضتی ال ؛متلنن ک  ی  حتوان کشت  شتده رفل ،مترهش  یا میو تی یلی از ما کشت  می

متا حتتی همچتتن انجمنتی هتم   کننهایی هیتند ک  از حقوق حتوانات  فان میو تا انجمن

اول باید ختو ش و  رونتش  ،ش نداریم ک  از ما حمای. کنند  ب  نظر من کیی ک  کولبر می

  «چون این کار انیان نتی. ؛بید  س. ب  این کار بزن و رو بلش  

حتتوانی  ی ر ساحت  رس. همانند حتات او ولبر نتز یاللتت  لوگو  و فون، مرگ ک  ر

لوگو  جایگاهی ندار  و اگتر بازنمتاییِ   ر نظام بازنماییمرگ کولبر بنابراین ؛افتداتفاق می

هتای مانتدگار زنجتترهبازتولتتد  رون  ر ختدم. ،گتر  صورتبندی نتز نتمشده و رومانتتزه

اصتلی ایتن بازنمتایی  صتد    اختۀ آن اس.زا ه و پر ضا فرم کولبری  ک  از استثماری اس.

ک  با اشتاره  اس.سخ. ملانی  وضیت. و مشللات امنتتیعواملی مثل ب   رخدا  مرگاحالۀ 

ی باشتد ک  از اگر شما  ر حضور حتوان  کر مبرا را ستاسی  ساختارهای ا تصا  ها بتوانب  آن

 انتتد کت  بتا حتتوانی از جتن  بر ، لاجرم میبتانی ناشی از آن بهره می زبانی گویا و  درت

نتد کت  بختواهتم زانیان و بنابراین ستاسی سروکار  ارید  یگان  مشلل عملی زمتانی سترمی

مطمتئن باشتتم توانتم چگون  می ای نتازمندیم؛ یینینشان این نشان  ب   بدانتم برای تشختص

نوعی گفتار اس. یا وا یاً ا ای  ،آیدمیسروصدایی ک  از  هان حتوان انیانی پتش روی ما  ر

 بتول  صرفاً بتان ی  حال.؟ اگر کیی باشد ک  شما نخواهتد او را  ر مقام موجو ی ستاسی

-بتو ن نمتیهای ستاستین کنتد این اس. ک  او را حاملِ نشا اشت  باشتد، اولتن کاری ک  می

ی   ،شو میچ  از  هانش خارج فهمتد و انگار ن  انگار ک  آنمیگوید نچ  را ک  می انتد، آن

نتابو ی بتا بلل  مترا ف  ،مقام مرگ ی  انیان    ر اینجا مرگ کولبر اساساً ن   رگفتار اس.

 شو   های حتات مدنی بازنمایی میزائده

 کند بر این موضع پافشاری می نتز کولبر جوانرو ی ،یوسف
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کت   بتنندیمبری بلن   هم  ما رو مث  ی  حتوان رکیی  وس. نداره ک  مثل حتوان باهتچ»

اما بار منو صحت  و  ،صاحس بار بهمون بارها گفت  خو تون بمترید اشلال ندارهبریم  بار می

چتون  ؛امتا نذاشتتم بتار ختراب بشت افتتا م، سالم تحویل بدید  بارها پتش اومده ک  از کوه 

و  گن کولبرهم  بهمون می ،شهر یگر یم تو ونیتم بار از من ارزشش بتشتره  و تی برمیمی

  «انگار آ م نتیتتم ؛کننای ب  ما نگاه میشناسن  جور  یگ با این اسم ما رو می

تابنتاک  انتدرونی یتا خصوصتی و حتتاتتقابل متان حتات  لمانیِ  و همتن نلت   ربار 

ی های ستاسی ب  کیتانهای برابر صا ق اس.  برای امتنان از اطلاق عنوان سو هعمومی انیان

لحاظ سن. کتافی است.  ب  گترند )مثلاً کولبران، کارگران یا زنان(ر میک  ذیل ی  مقول   را

مجزا از حتات  ییفضا ،(ب  فضایی اندرونی )کولبران ب  فضایی ب  نام مرزها شو  ک  آناعلام 

ون آن فقتط صتدای آه و نالت  و شتتون حتاکی از رنتج، تیلق  ارند؛ فضایی ک  از  رستاسی 

 اند  ستاس.نوعی ا راک حیی مشترک  گفتارهایی ک  مبتن ختز  و نیا خشم برمیگرسنگی 

منزلتۀ ب  هتا ا ن آننشتان و ها وباره ب  این ملان بخشیصلاحت. راستتن تلاشی اس. برای

ارت شد؛ عبچ   یده نمی ا ن آناس. از نشان ی  جماع.  این ستاس. عبارت ملان خاص

، ب  آنچ  ب  عنوان کلام شنتده شنتدن بو بلعنوان سروصدا  اکر ن آنچ  فقط ب اس. از تبدیل

-بت ، نمو چ  را ک  صرفاً نوعی بتان لذت و  ر ی مور ی و خاص مینهمچنتن آو  شو می

 کولبری ک   ربار  سرش. عمومیکر ن احیاسی حاکی ک  از ختر یا شر مشترک  عنوان ابراز

کند، باید جهانی را دلال میر حق حتات یا اشتغال( استنظتر منا ش  بر س) ی اخلی  موضون 

ید  او باید این جهتان آمیر   ید بگذار  ک   ر آن، استدلال وی ی  استدلال ب  شمار می ر

شو   نمی چشمش  یده چنتن جهانی  ر  اب و  الس پتشمیر   ید کیی بگذار  ک  را  ر

ابتۀ مرگتی مثبت  ،آن ستو ه ای  رار گتتر  کت   ر جهتانِمیر  سو همرگ کولبر نتز باید  ر

ی  خو  را میتئول و پاستخگو بدانتد  این فاج لت. او را ب  لرزه  رآور  و  ر برابرترا ی  ک

جهانی اس. ک  این بحتث  ر  کر ن و  رمیر   یدگذاشتنعتان ،بحث ستاسی  ر آنِ واحد

شتو  زمانی محقق می مرگ کولبر کر ن راستتنپذیری.رؤ  رو شمار می آن نوعی استدلال ب 
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و  شتدهشتناخت ای واجد صلاحت.،  ر بتاب موضتوعی شده از سوی سو هدلالی ا ام است ک 

ضون را ببتند و استدلال را ک  مو ف اس. مو مخاطبی شو ؛ ارائ شنونده  خطاب ب  مخاطبی

 راستتن باستاس.   هتچ  لتلی برای  یدن یا شنتدن ندار  بشنو ؛ مخاطبی ک   ر حال. عا ی

-هدای. می ای تحلتلیاسازی تقیتم امر محیو  ما را ب  لحظ  رار ا ن و و میر   ید ر

 اوراستی میئولت.  هد ک  ب پرسش بنتا ین  رار می را  ر مواجه  با این حاکمآن   رکند ک  

 کولبر( چتی.؟) یگری  ر برابر مرگ 

 اخلاقی مسئولیتمرگ  :مرگ کولبر. 6. 4

و بتا  هیتتند او رصد  تیلط بتر   س.فرا ب  منِ ای« یگری»هر تقلتل برخی جوامع با  

خشتون.  ر حتق اوو  کنندپنهان می یگری را  بو نتفاوتمبخشتدن ب  مفهوم من، عمومت.

جمیتتی   هند؛بخش اعظم شمار کولبران  ر ایران را کدر ها تشلتل می  کنندعمال مینما ین ا

قتی  ر کشتور ایتران  ای حقت یگتری مذهس و سنن متفاوت؛   تقتاً مصتداقانیانی با زبان، 

ها و هم  ر متن زندگی روزمتره بتازنمو  ک  هم  ر انوان رسان طورفرهنگ میلطِ ایرانی، آن

کنتد  هایی فریبنده استفا ه مییابد، غالباً  ربار  کدر ها از ملانتیم سلوت و اتلا ب  کلتش می

- ر ناملتانی توستی و   ر متان مرگ و حتات  ر وضیتتی از بو ن و نبو ن، میلق کدر  کولبر

تترین وضتیت. کتولبران عتنیتللتفی  ر نوستان باشتد  باید بر نوار نوسان و بلا  ائماً ،ناپذیر

   س.نمو  این ماجرا

  کندا هار میسالۀ اهل مریوان،  13، کولبر شاهو

حتتی  ،ن بمترمالآ گ اشناسد  من کیی ما را میچ  وا یاًیتم  آما اصلاً آ م ب  حیاب نمی»

ماهواره اعلام کنند، ولی این برای منتافع خو شتان   ر  مملن  خبر ندار  رگمم نفر هم ازی  

 « اس.

کولبران بگذاریم، حقتقتاً سلوت فرهنگ میلط  ربتار  «  یگربو گی»اما اگر فر  را بر  

چراک  منِ بزرگ همواره بایتد  لت.  ر جامیۀ ایران  ار ؛ ها نشان از زوال اخلاق میمرگ آن

قتط  ر کنتار  یگتری و ک  متن فجاآنای احیا  می لت. اخلا ی کند  ازبر هر  یگری ر برا
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نقض می لت. اخلا ی گذاشتن  یگری  روا ع هر نون میلوت   ار ، وجو منوط ب  بو ن او

   یگری اس.  بال ر  

   کند، بتان میاهل مریوان سالۀ 13، کولبر هاوری

نتم  مگ  متا راه کاری کنند ما کولبری نل گن،چتز  روغ   فقط شیاره  اگر راس. میهم »

 « ک  اصلاً ب  فلر ما نتی.مجبوریم این وضیت. را تحمل کنتم  هتچ چاره  یگری  اریم؟

 ر ستاح. نمتا ین است.  حاصتل  « یگتری» گترفتنمرگ کولبر نقطۀ اوج فرایند نا یده

ی  چتز بتش نتی.   های مختلفها  ر رسان های بازنمایی مرگ کولبران و وضیت. آنشتوه

اصتی از  روا ع مخاطس شاهد و ون نون خ ،متر همانی کدر  و کولبر  و تی ی  کولبر میاین

 حاکم بر مناطق مرزی برای کدر ها ر م ز ه اس.  مر ن اس. ک  ا تصا  ستاسی

 گیرینتیجه. 5

 ر ستیتتم ا تصتا ی ستاستیِ حتاکم بتر منتاطق مترزی است.  میتقتم کولبری محصول 

 ر کند ک  توسیۀ صنیتی و ا تصا ی  ر مناطق مرزی اتفاق نتفتد  گرا ستاس. ا تضا میتمرکز

و تدابتر بر محور تمرکزگرایتی و  وگانتۀ مرکتز و حاشتت   هاکشوری ک  بخش اعظم تصمتم

کر ن فزایند  حاشت  ب  وابیت  راستایهای ستاسی و ا تصا ی عمدتاً  ر برنام  ،شو اتخاذ می

 عبث  وگرایتیچنتن اس. ک  ساکنان مناطق مرزی  ر چرخۀ شوند  جرا میمرکز طراحی و ا

ستراپا مضتامتنی واستطۀ بت شتوند و گتذاری گرفتتار متیاملان سترمای  نبو فقدان امنت. و 

استتفا ه از »، «مشللات کلتی کشتور»، «نبو ن بیترهای بومی توسی فراهم»مثل ایدئولو ی  

کولبری نتتجۀ طبتیی این وضیت. اس.  میئلۀ وند  شستتضاح میو غتره ا« های بومی رفت.

اصلی این پژوهش آن اس. ک  این ا تصا  ستاسی و ایدئولو ی توسیۀ همراه با آن، هنگتامی 

هتای ایتدئولو ی  پراکنیسخناز  ایلفاف شو ، چگون  مرگ او را  ر ک  ی  کولبر کشت  می

یا شگر هایی ماننتد ستلوت و  «تباه فر یاش»و « اتفاق»د و با توسل ب  مقولاتی مثل انپتچمی

سو   «  یگریِ»مقام  توان مرگ کولبر  رچگون  مینمایاند  آن را وارون  می ، ا نجلوهطبتیی
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 هتای عتنتی ا تصتا متانجی این واستازی، ملانتیتم فرا س.ِ مرکزنشتن را واسازی کر  و ب 

بر نقتش اصتلی لرخدا  مرگ کتو-دید  کولبری و  ر برساخ. نشان ستاسی را ک   ر تولتد پ

توان با توصتف پرمایۀ تجربۀ زییتۀ کولبران و سس  خوانش واستازانۀ آیا می ار ، افشا کر   

 ها گشو ؟سوی افشای این ملانتیماین تجرب  راهی ب 

ری از کولبران مصاحبۀ عمتق شد و ، با شماپژوهش حاضر برای نتل ب  هدف ذکرشده  ر

هتا متد  آن ک  ب  هایی استخراج شو مضامتن و موتتفهای آنان ای.لای رواز لاب  تلاش شد

 هتد کت  کتولبر نتتایج نشتان متیز ایتی کتر   مقام  یگری استطوره از مرگ کولبر  ربتوان 

 کتولبران سهم از مشارک.  ر  لمرو شتهروندی ای بیموجو ی اس. زائد و طر شده، بتگان 

و تجربتۀ  اندشتدهترین حقوق شهروندی محروم تداییبکیانی هیتند ک  ابتدا از  ستتابی ب  ا

-رویۀ روستایتان ب  شهرها  ر  ه اند  مهاجرت بیطولانی  اشت پناهی و وا ا گی بتلاری، بی

بت    رعمل ،های  رآمدزایی  ر شهرهای مرزیهای شغلی و زمتن کمبو  فرص. و های اختر

رویتۀ شتهرها نامتتد  هتای رشتد بتیئدهزارا ها توان آنگتری ا شاری کم  کر  ک  میشلل

 شتدگی، تنهتایی، هبتوط بت  زییت.رانتده احیتا  اند کولبران از بطن این ا شار زا ه شده

تترین گون  توان تیالی و امتد، میلتق متتان مترگ و زنتدگی محتوریشده از هرحتوانی، تهی

کت  ایتن مقولتات  هنگامیاج کر   تتوان از تجارب زییتۀ کولبران استنک  می مقولاتی هیتند

ها  ر گفتمان میتلط مقاییت  های بازنمایی آنشده از تجربۀ زییتۀ کولبران را با شتوهاستنتاج

 رختدا  کتولبری را  ریتابتم؛-ن وا یت. زییتۀ کولبری با نشتان توانتم شلاف بتمی ،کنتممی

مترگ ها و  ر گیتر  همگتانی از وضتیت. کتولبری و آنچ  گفتمان فرا س.  ر رسان یینی 

بتر  ا ن و ناچتزانگاری این پدیده اس.؛ جلوهکند،   تقاً وارونگی و طبتییکولبر بازنمایی می

و نمتا   امنتت. گرگریتز، تهدیتداین اسا ، کولبر موجو ی اس. شرور، شتفتۀ  اچاق،  انون

ک  گهگاهی بر اثر تصا ف یا اشتتباهات متأموران امنتتتی، اس. ا لتتی بزهلار و هنجارشلن 

 ر این بازنمایی، گویی کولبری محصول  هد  جانش را از  س. میم هشدارهای ملرر، رغب 

بر ن امنت. و نقض  واعد ا تصا ی  وس. اس. ک  هدفشان ازبتنخواهی ی  عده پولزیا ه
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تمتایزی بتتن کتولبران و متر م ای رستان مد  بازنمتایی  کوشد ب گفتمان فر اس. میاس.  

اکثریتی نجتتس و  مثابۀمقابل مر م ب کار  ر نقطۀ ا لتتی شرور و طمع بۀمثاکولبران ب  ؛برساز 

رزندانشان وار  ایتن ا لتت. ف هد ک  مرا س باشند گفتمان ب  مر م اندرز میاین اهل  ناع.  

اند کت  از  ید این گفتمان کولبران کیانیخواهی و  اچاق نتفتند  شرور نشوند و  ر  ام زیا ه

ب  استفا ه از ابزارهای  ،اندارهای مشرون  ستتابی ب  اهداف شلی. خور هچون  ر اتخاذ ابز

-مثلاً چون  ر زمتنۀ پتشرف. تحصتلی و یتافتن شتغل اند؛نامشرون و غتر انونی متوسل شده

انتد  ایتن گفتمتان  ر ق روی آور هاهای  اچفیالت.  ا نمب  انجا ،اندهای  انونی ناکام مانده

واستازانۀ  ختوانش  هد و بهنجار جلوه میت. وا یی جامی  را طبتیی بازنمایی کولبران وضی

متد   هایی است. کت  گفتمتان فرا ست. بت تجربۀ زییتۀ کولبران افشاگر شگر ها و  ستمای 

کتار ای کهن  از ایدئولو ی توسی  برای ناچتزانگاری و خوارشماری مترگ کتولبران بت نیخ 

-لاپوشتانیهای مرزی، ی توسیۀ صنیتی  ر استانگذاشتن موانع ستاسبر   شگر ِ میلوتمی

ها و آ اب و رسوم  ومی بتا نمو ن عرفهماناینمرزنشتنان و مرکزنشتنان، کر ن ناهمترازی 

پایان با  وگانتۀ کر ن تحول و پتشرف. ب  اطلان ثانوی و بازی بیمحولنتافتگی، فقر و توسی 

هتایی هیتتند کت  نمتاترین  ستتمای مر  نشگذاری  ر زناپذیری سرمای فقدان امنت. و املان

وا یت. این اس. ک  کولبران ن  ا لتتتی کنند  پدید  کولبری و مرگ کولبر را  لسِ وا یت. می

تتوان جتایی مر می ک  ذیل مقولۀ انتزاعی توسی  نمی اند؛بلل  خو  مر م ،خواهشرور و زیا ه

  هنگامی کت  ی  ار همخوان شانطر  عتنی ها   تقاً باها یاف. و این طر  گفتمانی آنبرای آن

کر ن ایتن گتروه گذاری و لحاظای برای نامهای مرزی  یگر مقول های توسیۀ استانستاس.

هتای متیتارف حتات اجتماعی انیتان  عنوان شرور از  ایرها را با ناگزیر آن ،اجتماعی ندار 

 راند بترون می
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