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 نظارت و تنبیه، بله لطفاً!

 مهدی امیرخانلو، فرید درفشیترجمه: ، اسالوی ژیژک

 

رونا به کار توجیه و گیری ویروس کاند که همهگرا این نکته را گوشزد کردهبسیاری از مفسران لیبرال و چپ

سابقه و غیرقابل بی دموکراتیک غربی ۀدر جامع تاکنون آید کهمی ایغیرمردمی ی و تنظیمینظارت تدابیردن به دامشروعیت 

خواهانی نبوده که اینک به واقعیت پیوسته است؟ تعجبی ندارد تمامیت ۀایتالیا احتالم بازیگوشان تمام ۀقرنطین. آیا اندتصور بوده

 نظارتلی برای های دیجیتاکارگیری شیوهگسترده در به ۀآید( که چین، با داشتن تجرباز قرائن برمی ه فعالًککم چنان)دست

از کم گیر از همه مجهزتر است. آیا این گفته به معنای آن نیست که چین، دستاجتماعی، ثابت کرده در برخورد با فجایع همه

های رویم؟ آیا تحلیلسوی نوعی وضعیت اضطراری جهانی پیش میرفته بهی ماست؟ آیا رفتهها، همان آیندهجنبه بعضی

 است؟ فعلیت یافته زهتا شکلیجورجو آگامبن به 

ی مفسران با مسئله اکثرمتفاوت با  ی کامالًادور از انتظار نیست که آگامبن خود به این نتیجه رسیده باشد: او به شیوه

 ۀاضطراری در برابر پدید دابیرت»کند که . آگامبن از این موضوع اظهار تأسف میه استگیری ویروس کرونا مواجه شدهمه

ای نسخه ، ویروسی که صرفاً«اندگیری ویروس کرونا سراسیمه، نامعقول و بدون هیچ وجهی به کار گرفته شدهموسوم به همه

شان را صرف ایجاد جوی ها و مراجع قدرت تمام همچرا رسانه»پرسد: او در ادامه می .دیگر از ویروس سرماخوردگی است

های شدید بر عبور وضعیت اضطراری حقیقی به وجود آورند که شامل وضع محدودیتاند، تا به این ترتیب یک زا کردهوحشت

 «جا شود؟در همه ای روزمرهی و حرفهزیستهای و مرور و نیز تعلیق فعالیت
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نوعی پارادایم  ۀمنزلگیری از وضعیت اضطراری بهبهره بهتمایل روزافزون »را  «تناسبواکنش بی»آگامبن دلیل اصلی این 

هایی جدی بر فرمانی اجرایی، محدودیت ۀواسطدهد تا بهتحمیلی به دولت اجازه می دابیرداند. تمی «رانیل حکممعمو

شورای " نظر هچه بنا باست که این قید و بندها هیچ تناسبی ندارد با تهدید آن مثل روز روشن»مان وضع کند. آزادی

مان ندارد... های هر سالهرود که تفاوت چندانی با سرماخوردگیبه شمار می ای سرماخورگی معمولیگونه (NRC)"پناهندگان نروژ

 عالیای تواند بهانهگیر میابداع نوعی بیماری همه اضطراری نیامد، تدابیرتروریسم دیگر به کار توجیه  مین کهتوان گفت همی

است که  حالت ترس و وحشتایجاد »لیل آن دومین د«. ایفراسوی هر محدودهدر از این دست  تدابیری شباشد برای گستر

بدل شده که در مزای جمعی های وحشتهای اخیر به آگاهی افراد رسوخ کرده و به نیازی واقعی برای ایجاد وضعیتطی سال

 «.آیدبه شمار می عالیای گیر بهانهاین زمینه نیز، بیماری همه

همه، هنوز . با اینتوصیف کرده استگیر کنونی بیماری همه ۀرا در دور نظارت دولتیکرد کارای مهم از جا آگامبن جنبهدر این

اعتمادی به قدرت دولت وحشتی که موجب بی ،در ایجاد این وحشت چیست یدولتهای قدرتماند: نفع هایی باقی میپرسش

ند؟ آیا کمزاحمت ایجاد میدردسر سرمایه روند بازتولید بی درو «( شان کافی نیست...نخورند؛ اقدامات ها به دردآن)»شود می

شان را تقویت رواییبه این واسطه، فرمان ،ور سازند تاگستر را شعلهنفع دولت و سرمایه در این است که بحرانی جهان واقعاً

شان کفایتیبیاند و از زدهز وحشتنی یدولتهای قدرتکه نه تنها مردم عادی، بلکه این ازوجود دارد  یهای آشکارکنند؟ نشانه

 ؟ندحیله و ترفندی بیش نیست واقعها در ین نشانهادر مهار اوضاع فعلی آگاهند؛ آیا 

 ۀمنزلس را بهواز انتشار ویر ناشی« آمیزاغراقوحشت »که  ای استگرایانهچپ شایعموضع  ی ازواکنش آگامبن صورتی افراط

یا طبیعت )» به آن اضافه شده است هم عیارنژادپرستی تمام کی از یهایرگهبیند که نظارت اجتماعی می دستگاهاعمال قدرت 

دارد کند. آیا همین واقعیت ما را وا نمیاین تفسیر اجتماعی چیزی از واقعیت تهدید کم نمی با این حال،«(. مقصر است یا چین
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و به آسانژهایی دیگر  هستند مانمشابه موانعی در برابر آزادی تدابیرقرنطینه و مان را محدود کنیم؟ البته آزادی تا خود عمالً

ای العادهطرز خارقشود. با وجود این، تهدید عفونت ویروسی نیز خود بهتدابیر افشا از این  احتمالیهای سوءاستفاده تانیاز است 

که لزوم نظارت بر خود قدرت را عیان کرده است. مردم این بر عالوه است، بستگی محلی و جهانی شدهمروج اشکال جدید هم

روی اروپا این است  ها را مسئول بدانند: قدرت دست شماست، نشان دهید چند مرده حالجید! چالش پیشحق دارند که دولت

ده عرضه کررا  تدابیریچین » تر و دموکراتیک نیز قابل اجرایند:ای شفافداده به شیوه انجامکه ثابت کند اقداماتی که چین 

شود. رک بگویم، اشتباه به ضرر خودشان تمام می و این احتماالً ،توانند آن را عملی کنندکه اروپای غربی و ایاالت متحده نمی

تفسیر کنیم. ما به  "نظارت اجتماعی"را  فعال رانیو هر نوع حکم "مراقبت"هر شکلی از سنجش و الگوسازی را  سهواًاست اگر 

 [1] «.تر برای توصیف مداخله نیاز داریمو دقیق جدیدواژگانی 

نباید ناآگاهانه به پارادایم رایج  کنداقتضا میگیر ی را که یک بیماری همهتدابیر: است «ترواژگان دقیق»چیز بسته به این همه

صورت گرفته از سوی  تدابیرتر از اند. برای من ترسناکمراقبت و نظارتی تقلیل دهیم که متفکرانی چون فوکو به آن پرداخته

مراجع  گیری به کار گیرند، و همزماناین تدابیر را به نحوی ناکارآمد و نامتناسب با همهها چین )و ایتالیا و...( این است که آن

 کاری و پنهان کنند.قدرت اطالعات حقیقی را دست

و هر کدام به سبک و سیاق  اندگیر روبرو نشدههمهواقعیت بیماری کل ک با یگرایان قالبی هیچ گرایان افراطی و چپراست

اش محکوم کردند. ای اجتماعیمعنبه عبارت دیگر، آن را به سبب  ،انداجتماعی زهر آن را گرفته گرایانبرساخت نۀگراتقلیل

شکست دادن او در  ها برایّها و چینیدموکرات ۀاند که بیماری نقشچاکانش بارها بر این موضوع تأکید کردهترامپ و سینه

های سالمت را محکوم در نظر گرفته شده از سوی دولت و نظام تدابیرها در مقابل، برخی از چپ است، روانتخابات پیش

اند. عاداتی چون دست دادن و غیره پافشاری کرده ۀبر ادام در نتیجهو  اندهراسی دانستهرا آمیخته به بیگانه هاآن چوناند کرده
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 کنونی شکل همان، در موقع مقتضی، از درک این پارادوکس عاجز است: دست ندادن و خود را منزوی کردنچنین موضعی 

 .استهمبستگی 

ای است متشکل از اثر بوکاچو مجموعه دکامروندادن و در آغوش کشیدن دارد؟ برخوردارها.  این روزها چه کسی توانایی دست

 خانۀ ییالقی دور از انظاری درکنند؛ این زنان و مردان جوان به ها را حکایت میآن جوان هایی که هفت زن و سه مردداستان

ای دورافتاده مالی به ناحیه طبقۀ نخبه و برگزیدۀتا از طاعونی که به جان شهر افتاده دوری کنند.  اندخارج از فلورانس پناه برده

میلیاردها پیش از این با هواپیماهای سازند. )مولتیسرگرم می ندکامروهایی به سیاق کتاب قصه گفتند و خود را با گریزمی

ها در گوش ما مردمان عادی، که باید با ویروس اند(. حال دائماًهدرکوچ کیر کوچک کارائیب ابه جز دستهدستهشان خصوصی

. کندایجاد نمیرسد چیزی جز وحشت تمام اطالعاتی که به ما می کهآن حال ... و «وحشت نکنید!»د: نخوانمیسر کنیم، 

: هرگاه مقامات دولتی به مردم ام در کشوری کمونیستی به یاد دارمموقعیت کنونی شبیه موقعیتی است که از دورۀ جوانی

هایی واضح از وحشت نشانهها را دنداما همگی این اطمینان  دادند که هیچ دلیلی برای وحشت کردن وجود ندارد،اطمینان می

 کردیم.ها تلقی میزده بودن خود آن

دهیم، تهدید را چنان زده واکنش نشان میبرای مواجه شدن با تهدیدی واقعی نیست. وقتی وحشت یش مناسبروولی وحشت 

خرید بیش از حد ید که فکر کنای به این موضوع دهیم. لحظهاهمیت جلوه میآن را بی گیریم؛ برعکس،که باید جدی نمی

 به قدر کافیگیر، گویی اهمیتی دارد که همه مهلک یک بیماری ۀآید: در بحبوحدستمال توالت چقدر مضحک به نظر می

گیری ویروس کرونا چیست؟ باید چه چیزهایی یاد پس واکنش متناسب با همه داشته باشیم... خب، در خانه دستمال توالت

 جدی با آن انجام دهیم؟ ۀبگیریم و چه کارهایی برای مقابل

دعایم را به ارفت، گیری ویروس کرونا ممکن است جانی تازه به کالبد کمونیسم بدمد، چنان که انتظار میوقتی ادعا کردم همه

چین بسیار  اش درنتیجهکم دست ــ رسد برخورد قاطع دولت چین با این بحران کارگر افتادسخره گرفتند. هرچند به نظر می
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هایی که قدرت را در دست دارند، با این حال، منطق اقتدارگرای قدیمی کمونیست ــ ستا ایتالیا فعلی اوضاع و احوال بهتر از

)و نیز عموم  مرداندولتس از گزارش خبرهای بد به ترها این بود که هایش را نیز هویدا کرد. یکی از محدودیتمحدودیت

ویروس جدید خبررسانی کردند  ۀه همین دلیل، کسانی که برای نخستین بار دربارد. بچربمی واقعی نتایج ]اعالم[ مردم( بر

کند پس از تعطیلی ها را مجبور میفشاری که چینی» :دهندخبر میها بازداشتاز ادامۀ این ها گزارش برخی و ،بازداشت شدند

کاری اطالعات برای نشان دادن چیزهایی باب : دستکنداز نو زنده می را ای قدیمی، وسوسهناشی از کرونا به سر کار برگردند

ای از نمونهمصرف برق در استان چجیانگ، مرکزی صنعتی در سواحل شرقی چین،  قاعدۀهای ارشد. در حال حاضر، طبع مقام

برق در  کم سه شهر در این استان، ترازی حداقلی برای مصرفدست شاهدان آگاه، ۀ. بنا به گفتدهدهمین پدیده را نشان می

گویند این کار تولید است. برخی میاحیای گر کنند تا قادر به جعل اطالعاتی باشند که نشانهای محلی تعیین میکارخانه

 « .هایشان را به کار بیاندازنددستگاه، هایشان خالی استدر شرایطی که کارخانه یها، حتی از شرکتعضباعث شده ب

افتد: مدیران محلی را ند متوجه چنین تقلبی شوند چه اتفاقی میاکه در رأس قدرت توان حدس زد وقتی کسانیهمچنین می

جا، الزم است شود... در ایناعتمادی تکرار میدور باطل بی مجازات خواهند کرد و به این ترتیب به اتهام کارشکنی شدیداً

گیر افشاگری کند. حال اگر این با بیماری همه های دولت چین در برخوردکاریپنهان ۀژولین آسانژی چینی بیاید و دربار

های پس منظورم از کمونیسم چیست؟ برای فهم آن، کافی است نگاهی به اعالمیه کمونیسم همانی نیست که مدنظر من است،

ر دکت سازمان بهداشت جهانی، رئیس» منتشر شده است: اخیراً که این یکی عمومی سازمان بهداشت جهانی بندازیم. مثالً

شنبه اعالم کرد که هرچند مقامات بهداشت عمومی در سراسر جهان توانایی جلوگیری از شیوع این تئودور آدهانوم، روز سه

سازمان ما نگران است که تعهد سیاسی برخی کشورها با میزان تهدید بیماری متناسب نباشد. او گفت:  ویروس را دارند،

. نباید از هیچ کوشش فروگذار کرد. کشورها نیستتراشی بهانهزمان . نیستتسلیم  زماناکنون زمان آزمون و خطا نیست. "
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ی گیرهمهاین توان . میستها ااین برنامه عمل بهاند. حال وقت ریزی کردهبرای چنین پیشامدهایی برنامهکه ست ا دههچند 

 «".دستگاه حکومتی را درگیر ماجرا کندکل هنگ و فراگیر که ارویکردی جمعی، هم باولی تنها  ،عقب راندرا  ویروسی

شامل بسیج  هم رود: بایدفراتر  یحکومت منفرد هایدستگاه از حدرویکرد فراگیری باید چنین ها افزود که توان به این گفتهمی

ر به علت المللی. اگر هزاران نفهماهنگی قوی و کارآمد بینشامل همکاری و  هم نظارت دولتی باشد و ۀحیط ورایمحلی افراد 

ها قرار های تنفسی در دسترس آناز دستگاه بیشتری الزم است شمار بسیار اند،ها بستری شدهمشکالت تنفسی در بیمارستان

به همان ترتیبی مداخله کند که در شرایط جنگی وقتی به  ها، الزم است دولت مستقیماًردن این دستگاهکو برای فراهم  ،گیرد

 ،به روال یک عملیات نظامی ،ها همکاری کند. بایدگذارد. همچنین الزم است با سایر دولتا پیش میهزاران سالح نیاز است پ

که امروزه به آن « کمونیسمی»منظورم از  ــ هنگ باشندابا هم هم ها کامالًاطالعات به اشتراک گذاشته شوند و نقشه

فارغ از نظارت و تنظیم دولتی  بازارآزادیِ سازیِآن شکل از جهانی در حال حاضر،»به قول ویل هاتن:  ،یا ،محتاجیم همین است

شکلی دیگر از آن که وابستگی  در عوض،گیر دارد بدون شک رو به افول است. که تمایلی ذاتی به تولید بحران و بیماری همه

که  یموضعالبته « .شناسد در حال ظهور استا به رسمیت میر مبتنی بر اسناد و مدارک متقابل و اولویت عمل جمعیِ

رای صادرات محصوالت ب در سطح ملیهایی ممنوعیت» هنوز دست باال را دارد: «مسئولیت هر کشور با خودش است» گویدمی

مهار  ی و ابتدایی برایدلبخواهکمبودهای محلی و رویکردهای  ه علتو ب شود،دیده می اساسی همچون تجهیزات پزشکی

 «.رونداوضاع، کشورهایی هستند که بر مبنای تحلیل خودشان از بحران موجود پیش می

 پوپولیسمتر بلکه محدودیت به مراتب مهلک ست،نیسازی بازار گر محدودیت جهانیگیری ویروس کرونا تنها نشانهمه

اول آمریکا )یا هر »شعارهایی چون  ۀ. دیگر دورورزدکامل دولتی اصرار می حاکمیتد که بر کنرا آشکار می ایناسیونالیستی

ی جهانی نجات پیدا کند. این که همکارهنگی و اتواند از طریق نوعی همزیرا آمریکا تنها می است، سر آمده(« جای دیگر

به نظرم بحران کنونی  ای ندارم. برعکس،ها عالقهمیان انسان شدهایدئالییی نیست؛ من به همبستگی یوتوپیا تگویم خیاالمی
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ی معقولی است که تنها عمل خودخواهانه و ماست بقای فردفرد به نفعهمبستگی و همکاری جهانی که دهد وضوح نشان میبه

وکی در مقیاسی عظیم ویروس کرونا نیست: چین خود مدتی پیش درگیر شیوع آنفلوانزای خ توان انجام داد. مسئله صرفاًمی

های بحران طور که اوون جونز گوشزد کرده،همان ها طرف است. به عالوه،الوقوع هجوم ملخو اکنون نیز با تهدید قریب ،بود

 همه، کسی از این بابت هراسی ندارد...با این ،گیرداقلیمی بسیار بیشتر از ویروس کرونا قربانی می

شاید وسوسه شویم ویروس کرونا را نوعی عفونت سودمند بدانیم که  به موضوع بنگریم، مسلککلبی باورحیات یکاگر از موضع 

و به این  ،آوردهای هرز فاسد را از ریشه درمیکند، همچون کسی که علفضعیف و بیمار خالص می بشر را از شر افراد پیر،

برای رها شدن  واقعی کنم تنها راهمن از آن دفاع میی که فراگیرکند. رویکرد کمونیستی ترتیب، به سالمت جهانی کمک می

قیدوشرط همبستگی بی محدودکردنهایی از ی است. در مناقشات جاری پیشاپیش نشانهوبد باورانۀحیاتاز شر این موضع 

فاجعه برسد: در بریتانیا به مرز  یگیرزمانی که همه« فرزانه مرد سه»اهمیت نقش  ۀدر این یادداشت دربار مثالً ،ستا هویدا

های ویژه با های مراقبتی که بخشصورتطغیان ویروس کرونا در بریتانیا، در  شرایطاند در پزشکان ارشد هشدار داده»

بخش به بیماران تحت پوشش نظام سالمت همگانی صرف نظر خدمات نجات ۀتوان از ارائد، مینمشکالتی جدی مواجه شو

، الزم است سه مشاور ارشد در هر بیمارستان در این باره تصمیم بگیرند "فرزانه مرد سه"کرد. بنا به مفاد پروتکل موسوم به 

ها را چگونه های تنفس مصنوعی و تختخدمات درمانی همچون دستگاه ها،که در صورت پر شدن ظرفیت بیمارستان

ها و ترینرند؟ قربانی کردن ضعیفبر مبنای چه معیارهایی باید تصمیم بگی« فرزانهمرد سه »حال این «. بندی کنندجیره

دهند که ما هایی از این دست نشان نمیساز فسادی گسترده نخواهد شد؟ آیا رویهها؟ آیا چنین وضعیتی زمینهپیرترین

رو داریم چه در نهایت پیشترین منطق بقای اصلح رفتار کنیم؟ پس بار دیگر، آنشویم بر مبنای سبعانهرفته آماده میرفته

 نوعی کمونیسم است. ابداع دوبارۀ و یین وضعیتچناب میان انتخ
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کنند، انگار که قاعده باشد، یک محدودۀ های ما تعطیلی یا لغو چیزی را اعالم میوقتی رسانه ها است.تر از اینپیچیده اوضاعاما 

تر و این از همه برای من زننده، «آوریل تعطیل خواهد بود 4مدارس تا »کنند: همان فرمول زمانی مشخص هم به آن اضافه می

است. توقع همه این است که، بعد از رسیدن به نقطۀ اوج که باید زود هم از راه برسد، وضعیت به حالت عادی برخواهد گشت. 

اند که یک سمپوزیوم دانشگاهی تا سپتامبر به تعویق افتاده... نکته این است که حتی وقتی در همین مورد، به من اطالع داده

عنوان چه بهندگی باالخره به حالت عادی برگردد، این همان عادی بودنی نیست که قبل از شیوع به آن عادت کرده بودیم: آنز

تر از زندگی را که شود؛ باید زیستن شکلی بس شکنندهبدان خو گرفته بودیم دیگر قطعی فرض نمی مرهبخشی از زندگی روز

 اند.خطراتی که یک گوشه کمین کردهآمیخته با خطر دائمی است بیاموزیم، 

های ما با سایر افراد و اشیاء پیرامون ــ ترین تعاملهای ویروسی ابتداییگیریبه همین دلیل، باید انتظار داشته باشیم که همه

ندانیم( باشند )و ما « کثیف»های خودمان ــ را تحت تأثیر قرار دهند: از دست زدن به چیزهایی که ممکن است از جمله بدن

ها بپرهیزید... حتی مراقب باشید بر بدن و ها دست نزنید، از بغل کردن دیگران و دست دادن با آنبپرهیزید، به دستگیره

تان را نمالید ــ خالصه با خودتان ور نروید. تان دست نزنید یا چشمباشید: به بینی داشته سلطتتان هم حرکات غیرارادی

کنند؛ ما هم باید بیاموزیم بر خود نظارت و مراقبت داشته های دیگر نیستند که بر ما نظارت میبنابراین فقط دولت و عامل

باشیم! شاید فقط واقعیت مجازی امن شمرده شود، و حق حرکت آزادانه در فضای باز و هوای آزاد برای جزایز متعلق به 

 میلیاردها حفظ شود.مولتی

و « ویروس»اینتزنت، نباید فراموش کنیم که در چند دهۀ اخیر اصطالح  جا هم، در سطح واقعیت مجازی واما همین

 خبرو ما از وجودشان بی بودند های دیجیتالی اطالق شده که به فضای وب ما سرایت کردهبیش از همه به ویروس« ویروسی»

چه اکنون . آنبود آزاده نشدهشان )فرضاً برای نابودی اطالعات یا هارددرایوهای ما( کم تا وقتی قدرت مخربیم، دستبود
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 های ویروسی در هر دو بعدِاصلی این اصطالح در ابعادی وسیع است: عفونت اللفظتحت هستیم بازگشت به معنای ششاهد

 اند.واقعی و مجازی  دست به دست هم داده

های موجوداتی زنده در بین سایر شکلمان درمقام مان در قبال زندگی را تغییر دهیم، در قبال هستیبنابراین باید کل موضع

گذاریم، باید نوعی انقالب فلسفی مان در زندگی میگیری اساسینامی است که بر جهت« فلسفه»حیات. به عبارت دیگر، اگر 

 مان در برابر، چیزی راجع به واکنشدر باب مرگ و مردنحقیقی را از سر بگذرانیم. شاید از الیزابت کوبلر ـ راس و کتابش، 

گیری ویروس کرونا بیاموزیم، کتابی که در آن پنج مرحله از شیوۀ واکنش افراد به ابتال به یک بیماری العالج در چارچوبی همه

محال است رخ داده »زند: )فرد صراحتاً از قبول واقعیت سر باز می انکارمشهور گرد آمده است. این پنج مرحله عبارتند از: 

 زنیچانه؛ «(چطور این برای من رخ داد؟»کند: کنیم فوران می)که وقتی دیگر واقعیت را انکار نمی خشم؛ «(باشد، برای من نه.

التحصیل قدر زنده بمانم که فارغفقط آن»طریقی اثر واقعیت را به تعویق اندازیم یا تخفیف دهیم: که شاید به)امید بستن به این

من که قرار است بمیرم، چرا بیخود خودم را به زحمت »ذاری لیبیدویی: گ)قطع مایه افسردگی«( هایم را ببینم.شدن بچه

را تواند این مراحل بعد از آن، کوبلر ـ راس می«(. توانم با آن بجنگم، باید خود را برایش آماده کنم.نمی)» پذیرش؛ «(بیندازم؟

کند که مراحل و البته تأکید میاعتیاد(. ا کاری، مرگ عزیزان، طالق،آمیز اطالق کند )بیبر هر شکلی از خسران شخصی فاجعه

 گذرانند.دهند، و همۀ بیماران هم هر پنج مرحله را ضرورتاً از سر نمیمذکور ضرورتاً به همین ترتیب رخ نمی

توانیم همین مراحل پنجگانه را تشخیص دهیم. محض نمونه، خطر شود میهر زمان جامعه با اختاللی تروماتیک مواجه می

محیطی را در نظر بگیریم: نخست، مایلیم انکارش کنیم )مطلقاً پارانویا است، این اتفاقات صرفاً نوسانات معمول زیستفاجعۀ 

کنند، مان را آلوده میهای بزرگی که محیط زیسترسد )نسبت به شرکتالگوهای آب و هوایی هستند(؛ بعد نوبت به خشم می

وقت بخریم؛ وانگهی،  یمها را بازیافت کنیم شاید بتوانزنی )اگر زبالهبعد چانه ،د(گیرمی هنسبت به حکومت که خطرها را نادید

توانند در مسیر شمالی کاالها را خیلی ها میتوانیم گیاهان گروئنلندی را پرورش دهیم، کشتینیمۀ پرش را هم باید دید: می
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بستۀ قطبی در شمال سیبری به های یخآب شدن زمینهای حاصلخیز جدید در اثر تر از چین به آمریکا برسانند، زمینسریع

ایم و باید روش آیند...(، افسردگی )دیگر دیر شده، محکوم به فناییم...( و، سرانجام، پذیرش: ما با خطری جدی مواجهدست می

 مان را بالکل تغییر دهیم!زندگی

خواهیم انکار کنیم )مبالغه کند: اول میصدق میها در مورد تهدید فزایندۀ نظارت دیجیتال بر زندگی انسان لگوهمین ا

کند )علیه مان فوران میتواند فعالیت روزانۀ ما را کنترل کند...(، بعد خشمها است، هیچ عاملی نمیکنند، پارانویای چپمی

رای کنترل و شان بشناسند و از این شناختها که ما را بهتر از خودمان میهای جاسوسی دولتهای بزرگ و سرویسشرکت

ها باشند، اما حق تجاوز به زنی برسد )مسئوالن حق دارند دنبال تروریستکنند(، تا نوبت به چانهسوءاستفاده از ما استفاده می

های فردی گذشت(، و مان بر باد رفت، دورۀ آزادیحریم خصوصی ما را ندارند...(، و افسردگی )دیگر دیر شده، حریم خصوصی

 اش بجنگیم!آگاه کنیم و علیه همۀ ابعادش ظارت دیجیتال تهدیدی برای آزادی ماست؛ باید مردم را ازسرانجام پذیرش: ن

ی که کسانکند، مثالً در مورد ترومای انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری: واکنش حتی در عرصۀ سیاست هم این الگو صدق می

چیز واقعاً امپ فقط یک شیاد است، با به قدرت رسیدن او هیچبه این تروما مبتال شدند نخست انکار بود )نگران نباشید، تر

هایی که از او حمایت ای که او را به قدرت رساندند، نسبت به پوپولیستکند(، بعد خشم )نسبت به نیروهای اهریمنیتغییر نمی

توان ترامپ را مهار کرد، کافیست میچیز از دست نرفته، زنی )هنوز همهکردند و بنیاد اخالقی ما را به خطر انداختند...(، چانه

آمریکا بر باد رفت(، و در  ، دموکراسیایمهایش را تحمل کنیم...(، افسردگی )ما در مسیر فاشیسم افتادهکاریبعضی از افراط

ه خوش قدیم دموکراسی آمریکا سر آمده، بیایید با خطر مواج د در آمریکا به وجود آمده، ایامپذیرش: یک رژیم سیاسی جدی

 یزیم...شویم و با خونسردی برای غلبه بر پوپولیسم ترامپ برنامه بر

کرد: اول انکار، سپس خشم )نسبت به زندگی در قرون وسطی، جمعیت شهری متأثر از عالئم طاعون به همین نحو عمل می

را ممکن کرد(، سپس  رحمی که آن شکل از زندگیشویم، یا حتی نسبت به خدای بیخاطرش مجازات میبار ما که بهمعصیت
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مان به آخر رسید(، سپس ــ این کننده است، باید از بیماران دوری کنیم...(، سپس افسردگی )زندگیزنی )خیلی ناراحتچانه

، سکس...( و، دست مشروبمان به آخر رسیده، بیا شیرۀ لذت این زندگی را بمکیم ــ بامزه است ــ عیاشی )حاال که زندگی

 االمکان جوری رفتار کنیم که انگار زندگی عادی در جریان است...، بیایید حتیها گذشتههگذشتآخر، پذیرش: 

نیست؟ نخست شاهد انکار بودیم )چیز  2019گیری ویروس کرونا در پایان سال و آیا این همان شیوۀ رفتار ما در برابر همه

پس خشم )معموالً به شکلی نژادپرستانه یا اندازند(؛ سمسئولیت در دل همه وحشت میخاصی نیست، فقط چند آدم بی

رسد )قبول، قربانی هم گرفته، ولی به زنی میهای کثیف مقصرند، دولت ناکارآمد است...(؛ بعد نوبت به چانهضددولتی: چینی

شود د، افسردگی ظاهر میهم جواب نداتوانیم میزان خسارت را محدود کنیم...(؛ اگر ایناندازۀ سارس جدی نیست، می

گیری عجیبی که در مورد این همه نکتۀ)خودمان را گول نزنیم، کارمان تمام است(. اما پذیرش به چه شکل خواهد بود؟ 

ها ناگهان طغیان کنگ، ...(: ایناجتماعی است )در فرانسه، هنگ تیت مشترک آن با دور اخیر اعتراضاصمشاهده میشود خصو

دهند، ترس و شکنندگی دائمی به زندگی ما وارد مانند و مداومت نشان میها میآن کنند تا بعد از دور خارج شوند؛ نه،نمی

سازی دوبارۀ بیماری تواند صرفاً به معنی عادیتواند دو مسیر مختلف در پیش بگیرد. میکنند. اما پذیرش در این مورد میمی

تواند )و باید( ما را ش را داشته باشد... یا، پذیرش میمیرند، ولی زندگی ادامه دارد، شاید محاسن خودها میباشد: قبول، آدم

 و بسیج خود برای عمل در قالب همبستگی جمعی کند. ،وادار به گذر از وحشت و توهم

شکلی احمقانه تکراری، چه باید با آن کنار بیاییم، این است که نوعی الیۀ زیرین حیات، حیات نامرده، بهچه باید بپذیریم، آنآن

کند جا بوده و همیشه همچون شبحی تیره با ما خواهد بود، نفس بقای ما را تهدید میجنسی ویروس، که همیشه اینو ماقبل 

گیری ویروسی ما را به یاد خصلت تر، همهعام همکند. در سطحی از اینو درست زمانی که انتظارش را نداریم فوران می

ایم، زیرا ها چه بنای معنوی باشکوهی به جهان عرضه کردهندارد که ما انساناندازد: اهمیتی مان میمعنای زندگیتصادفی و بی
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شناسی این است که ما تواند به آن پایان دهد... بماند که درس بومسیاره میای مثل یک ویرس یا خردهتصادف طبیعی احمقانه

 بسا ندانسته در این پایان سهیم باشیم.ها چهانسان

زا، هرگونه عامل عفونت»ها عبارتند از شرمانه تعریفی رایج را نقل قول کنم: ویروسخواهم بیع، میتر کردن موضوبرای روشن

اند: به حیوانات، گیاهان و ، تشکیل شدهDNAیا  RNA روتئین باشند از اسید نوکلئیک،معموالً فرامیکروسکوپی، که در صورتی که پ

ها را واحدهای شیمایی غیرزنده یا گاه شوند: ویروسزنده تکثیر میهای کنند و تنها در سلولها سرایت میباکتری

 یاند نه مرده، به معنایها نه زندههمین نوسان میان زندگی و مرگ کلیدی است: ویروس« آورند.های زنده به شمار میارگانیسم

واسطۀ تمایلش به تکثیر زنده است، اما بهها زندگان مرده یا مردگان متحرکند: ویروس شناسیم. آنکه معموالً از این کلمات می

شناختی از خود زندگی و نه چندان از رانۀ مرگ، آری، زندگی در نوعی درجۀ صفر حیات است، نوعی کاریکاتور زیست

تر از آن زاده های پیچیدهترین سطح تکرار و دستکاری. با این حال، ویروس شکلی ابتدایی از زندگی نیست که شکلاحمقانه

کند )وقتی ویروسی به خود را تکثیر می هاو عفونی کردن آن ترهای پیچیدهبه ارگانیسم گونه است؛ با سرایت. مطلقاً انگلشوند

های مخالف ــ کنیم(. راز ویروس در همین تالقی قطبعنوان دستگاه تکثیرش عمل میکند، ما صرفاً بهها سرایت میما انسان

ای ماندهنامید، پسمی« ناشدنیماندۀ رفعپس»چه شلینگ ای هستند از آنها نمونهاست: ویروسگونه ــ نهفته ابتدایی و انگل

شود و به تسخیر )سرایت تکثیر ظاهر می ترین شکل حیات که در هیئت محصول نقص و ناکارآمدی سازوکارهای واالترِاز پست

 ای فرعی از سطح باالتری از حیات از نو ادغام شود.وان سویهعنتواند بهای که هرگز نمیماندهدهد، پسها ادامه میبه( آن

همانی واالترین و خواند، داوری یا حکمی که بر اینمی« انهزداوری نظرور»شویم که هگل آن را جا با چیزی مواجه میدر این

شناسی است، از جمجمه، که نتیجۀ تحلیل او «پدیدارشناسی روح»کند. همه با مثال هگل در ترین امور تأکید میپست

آیا روح بشر ضمناً نوعی ویروس نیست که مثل «. روح ویروس است»مثال ما باید این باشد: «. روح استخوان است»آشناییم: 
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دهد؟ و، از کشد، و گاه آن را در معرض تخریب قرار میخاطر بازتولید خود بهره میکند، از آن بهانگل از جانور بشری تغذیه می

ترین سطحش، چیزی ماشینی است و از قواعدی رسانۀ روح زبان است، نباید فراموش کنیم که زبان نیز، در پایینجا که آن

 ها پیروی کنیم.ها را بیاموزیم و از آنتشکیل شده که مجبوریم آن

وارند موجوداتی انگل ها یا عادات تقلیدیاند. به زعم او، این کلیشه«های ذهنویروس»ها ریچارد داوکینز زمانی مدعی شد میم

کنند. مبدع این ایده ای برای تکثیر خود استفاده میعنوان وسیلهسازند و از آن بهخود بدل می« مستعمرۀ»که ذهن بشر را به 

کسی جز لف تولستوی نیست. در قیاس با داستایفسکی، تولستوی معموالً جذابیت خیلی کمتری برای ما دارد ــ یک رئالیست 

افتاده که، برعکس اضطراب وجودی داستایفسکی، اساساً جایی در مدرنیته ندارد. اما شاید وقتش رسیده باشد که  ناجور از مد

طور کلی، که در آن طنین برداشت داوکینز اش دربارۀ هنر و نوع بشر بهاز او با تمام قوا اعادۀ حیثیت کنیم. از او و نظریۀ یگانه

ها عضو همزیست کرده که میزبان میلیونهومونیدهایی هستند با مغزهایی عفونتافراد بشر »شنویم. ها را میاز میم

ــ آیا این نقل  [2] «گذاریمشان را زبان میاند که نامهای همزیستیها نیز همان نظامگردانان اصلی آناند، و صحنهفرهنگی

است: سوژۀ بشری نوعی رسانۀ « عفونت»تولستوی شناسی قول از دنیل دنت مطلقاً انگ تولستوی نیست؟ مقولۀ اساسی انسان

های واگیردار، از فردی به کنند، عناصری که مثل باسیلآور فرهنگی به آن سرایت میتهی است که عناصر ناخوشیمنفعل میان

معنوی  برد: او نوعی خودآیینییابند. تولستوی این استعاره را تا نهایتش پیش میشوند و گسترش میفرد دیگر منتقل می

کند؛ تصویری قهرمانانه از تعلیم و تربیت در آثار او یافت آور علم نمیراستین را در مقابل این گسترش واگیرهای ناخوشی

های اخالقی خودآیین بالغ بدل شوند. تنها زا خالص و به سوژههای واگیردار عفونتشود که به افراد اجازه دهد از شر باسیلنمی

ــ به زعم تولستوی ــ  گیرمهای خوب و بد است: مسیحیت نیز خود یک بیماری مسری است، ان عفونتنزاع موجود، نزاع می

 یک بیماری خوب باشد.
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هایش به ما توانیم از اپیدمی ویروسی کنونی بیاموزیم: وقتی طبیعت با ویروسترین چیزی است که میآشوبشاید این دل

 کنم.گرداند. پیام این است: کاری که تو با من کردی، من حاال با تو میا برمیکند، به نحوی پیام خودمان را به محمله می
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