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 صد سال بحران

 ، ترجمه: صالح نجفییاک هوئی

 

بخشی بروز داده یا توان پیشگیری از بیماری در آن بوده، در اگر فلسفه هیچ زمانی سودی داشته، نیروی نجات

 فرهنگی سالم چنین مجالی یافته. در فرهنگ بیمار، فلسفه فقط به بیماری دامن زده.

 فلسفه در عصر تراژیک یونانیانـــ نیچه، 

 

 «بحران روح»صدمین سالگرد  .1

ما »چنین نوشت: « بحران روح»ای با عنوان پایان جنگ جهانی اول، پل والری، شاعر فرانسوی، در مقاله، پس از 1919در سال 

ای فقط در فاجعه 1«[همه مرگ راییم برنا و پیر»]به قیاس «. دانیم که مرگ راییمهای متأخرتر )برناتر( ... ما نیز میتمدن

پذیر نیستیم. یکصد جز موجوداتی ضعیف و آسیبیابیم خود چیزی بههم پس از وقوع آن، است که درمیفاجعۀ اخیر، آن چون

ها باشند ـــ سراسر کرۀ زمین را سال پس از انتشار مقالۀ والری، خفاشی در چین ـــ اگر منشأ ویروس کرونا براستی خفاش

 اش در پاریس خارج شود.دادند از خانهنده بود، به او اجازه نمیدرگیر بحرانی دیگر کرده است. اگر والری ز

دست از سر اروپا برنداشته  1914ی، روی داد که پیش از ا انگاری، پس از نیستیپس از نیست 1919بحران روح در  

م! هیچ ... و با اینهمه بینمن جز هیچ ... نمی»بود. همانطورکه والری دربارۀ صحنۀ روشنفکری اروپای پیش از جنگ نوشته بود: 

 سیاقی به که هستیم دعوتی ( سرودۀ والری شاهد1920« )گورستانی کنار دریا»در شعر « نهایت.هیچی دارای بالقوگیِ بی

 باد» شعر، همین از سطری میازاکی هایائو بعدها« خیزد! ... به زیستن بایدمان کوشید!باد برمی»است،  زندگی مویّد اینیچه

ساخت، مهندسی که هواپیماهای جنگی برای  جیرو هوریکوشی دربارۀ که برگزید انیمیشنی فیلم عنوان برای را ،«خیزدبرمی

کرات در قالب انگاری بهکار رفتند. این نیستکرد، هواپیماهایی که بعداً در جنگ جهانی دوم بهامپراتوری ژاپن طراحی می
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خواهید آنچه پرسد آیا میگذارد و میتان پا میریم خلوت تنهایی( به حdemonکند: عفریتی )ای رجعت میآزمونی نیچه

های درختان، و همین عفریت با اید تا ابد عیناً تکرار شود ـــ همین عنکبوت، همین مهتاب الی شاخهاینک تجربه کردههم

ای به کنندهتواند جواب قانعانگاری سر کند و مستقیم با آن سرشاخ شود نمیای که نتواند با نیستهمین پرسش. هر فلسفه

( فلسفیِ memeهای )سازد یا در روزگار ما تا حد میمای فرهنگ بیمار را بیمارتر میاین سؤال بدهد زیرا چنین فلسفه

 افتند.های اجتماعی به گردش میکند که در رسانهآوری نزول میخنده

امروز پیوسته با شتاب روزافزون توسعۀ تکنولوژی و  کرد از قرن هجدهم تاانگاریی که والری بر سرش بحث مینیست 

 نویسد:تر شده است. همانطورکه والری در اواخر جستارش میفرایند جهانگستری قوی

 

(؟ بیشتر diffusedتمامی پخش کرد )توان بهکم گرانقدرترین محتوای آن ـــ را میولی آیا روح اروپایی ـــ یا دست

استثمار کل کرۀ خاکی و توسعۀ سراسریِ تکنولوژی که جملگی از وقوع نوعی هایی چون دموکراسی و پدیده

deminutio capitis های دهند ... آیا اینها را باید حکمهای[ اروپا خبر می]تقلیل منزلت یا کاهش قابلیت

 2وچرای تقدیر قلمداد کرد؟چونبی

 

اشد تأییدش کند ـــ دیگر چیزی نیست که فقط اروپا ممکن ( ـــ که اروپا شاید کوشیده بdiffusionشدن )این تهدیدِ پخش

، «تراژیست» 3طور کامل بر آن چیره شود.اروپا هرگز نخواهد توانست باز به« تراژیست»است با آن سرشاخ شود و احتماالً روحِ 

هایی را که از د تناقضکوشجان میپیش از هرچیز، با تراژدی یونانی نسبت دارد؛ همچنین داللت دارد بر منطق روحی که به

ام و دیگر جستارها، کوشیده« شود؟پس از پایان روشنگری چه چیز آغاز می»جوشد حل کند. من در درون خودش می

های توحیدی )یکتاپرستی( یکتاپرستی دست دهم از اینکه چگونه از عصر روشنگری به بعد و پس از افول آیینتصویری کلی به
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 دگربشرگراییتئیسم داد که امروز به -تی )مونوتکنولوژیسم یا آیین توحید تکنولوژیکی( یا تکنوپرسجای خود را به یکتافن

والری با « بحران روح»های مدرن، ما وارثان فرهنگیِ هملت اروپایی )که در ما انسان 4اومانیسم( منجر شده است.)ترانس

نگرد(، یکصد سال پس از ه قفا به میراث فکری اروپا میهای مردانی چون الیبنیتس و کانت و هگل و مارکس باحصای جمجمه

مرگ خواهیم شد، و خواهیم خواهیم باور کنیم که روزی باقی خواهیم شد، بیایم و همچنان مینوشتۀ والری، باور کرده

مان را جمع بساط وقوع پیوستها بهها مقاوم سازیم یا اگر بدترین احتمالتوانست نظام ایمنی خود را در مقابل تمامی ویروس

آید به تالش برای ربط مینظر بیکنیم و به مریخ بگریزیم. در میانۀ شروع عالمگیر ویروس کرونا، سفر تحقیقاتی به مریخ به

ایم، سیارۀ موسوم به زمین، های فانی که همچنان ساکن این سیارهها. ما حیوانکردن گسترش ویروس و نجات آدممتوقف

ها( در اومانیستبشرگرایان )ترانسمرگ شویم، آنگونه که دگریم تا بیا نداشته باشیم که صبر کنممکن است این بخت ر

انگاری پس از اند. هنوز نیاز به تحریر نوعی داروشناسی نیستشعارهای تبلیغاتی خویش برای بازارگرمی در بوق و کرنا کرده

 رۀ خاکی ما سرایت کرده و بحرانی در نظام ایمنی آن پدید آورده.نیچه داریم، اما توکسین )=زهرابه( همین حاال به کل جسم ک

تازگی بر اثر ویروس کرونا از دنیا رفت(، حمله به مرکز تجارت اش، مارگریت دریدا، بهاز نظر ژاک دریدا )که بیوه 

سی را که چند دهه سیا-خودی بود و ساختار قدرت فنیتجلّی بحرانی در نظام ایمنیِ خودبه 2001سپتامبر  11جهانی در 

کار به عنوان سالحی علیه کشوری که آن را اختراع کرده بود به 767ثبات یافته بود منحل ساخت: یک هواپیمای بوئینگ 

شناختی نیست که در ای زیستچیزی جز استعاره« خودایمن»اصطالح  5یافته از درون.رفت، مانند سلول یا ویروسی جهش

علمی و -انگستری عبارت از خلق نظامی جهانی است که ثباتش در گرو هژمونی یا قیادتی فنیکار رفته: جهسیاقی سیاسی به

سپتامبر گسستی تلقی شد که به آن آرایش سیاسی که از عصر روشنگری آرایش مطلوب غرب  11اقتصادی است. در نتیجه، 

شود ـــ وضع اضطراریِ دائمی بیان می شناختی بود که در قالب یکمسیحی بوده پایان داد، و این مستوجب واکنشی ایمنی

شوند. شناختی و امر سیاسی یکی میشکند: امر زیستها. ویروس کرونا االن این استعاره را در هم میجنگی علیه جنگ
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شود، بلکه شامل بسیج نیروهای نظامی و زدایی و دوا و درمان نمیکردن شیوع ویروس فقط شامل عفونتها برای متوقفتالش

 المللی و قطارها نیز.کردن پروازهای بینشود، متوقفمرزهای کشورها هم می بستن

کروناویروس، ساخت چین: هنگامی که جهانگستری خطری ای منتشر کرد با عنوان مقاله اشپیگلدر ژانویۀ قبل،  

ریباً بسته به گوشی آیفونی هایی تقازحد که با چشم، با تصویری از شخصی چینی با اسباب و لوازم حمایتیِ بیششودمهلک می

ای تروریستی نیست ـــ شیوع ناگهانی کروناویروس حمله 6کند.خیره شده، انگار در برابر خدایی سر خم کرده با او رازونیاز می

تا کنون، هیچ مدرک روشنی در مورد منشأ ویروس به غیر از این نداریم که اولین بار در چین پیدا شد ـــ بلکه رویدادی 

کیلومتر در  900چسبد که بالغ بر ونقل میهای پیشرفتۀ حملشناختی )اُرگانولوژیکی( است که در آن ویروسی به شبکهاندام

ها گرداند که توسط ملتدولتی و ژئوپلتیکی برمیکنند. و نیز رویدادی است که ظاهراً ما را به گفتارِ ملتساعت حرکت می

دو  به ظاهراً که است کرده احیا را مرزهایی ل از همه، این است که کروناویروس معنایشود. منظور از بازگرداندن، اوتعریف می

 به هاآدم روزافزون جابجایی علت به دیگر و جهانگستر داریسرمایه فرایندهای علت به یکی بودند، محوشدن حال در علت

است که جهانگستری تا کنون فقط فرهنگی شیوع جهانگستر ویروس تذکر داده  .المللیبین تجارت و فرهنگی مبادالت لطف

انجامد. در ثانی، شیوع رویِ عظیم می( و واپسautoimmuneمونوتکنولوژیکی پرورانده است که فقط به واکنشی خودایمنانه )

رن های مددولتکند. ملتدولت را عیان میها حدّ تاریخی و بالفعل خود مفهومِ ملتدولتناگهانی ویروس و بازگشت به ملت

اطالعاتی بسازند -های خبریماندگار الپوشانی کنند و حوزهاطالعاتی درون-های خبریاند این حدها را از طریق جنگکوشیده

کنند که، برعکس، از شناسی جهانگستر تولید نمیتنها یک ایمنیاطالعاتی نه-های خبریکه از مرزها فراتر روند. اما این حوزه

شناسی جهانگستر که راه اندازند. یک ایمنیشناختی بهکنند تا جنگی زیستهانگستر استفاده میبودن نمایان فضای جتصادفی

بتوانیم به کمک آن با این مرحله از جهانگستری مقابله کنیم هنوز در دسترس نیست و اگر این فرهنگ منوتکنولوژیکی دوام 

 آورد ممکن است هرگز در دسترس قرار نگیرد.
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 بیندها شبح مییوناشمیتی اروپایی میل .2

 اینشریه) سیسِرو ای با ماهنامۀاروپا، فیلسوف آلمانی پیتر اسلوتردایک در مصاحبه 2016در خالل بحران پناهجویان در سال 

هنوز باید یاد بگیریم به مرزها اهمیت دهیم ... »از آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، انتقاد کرده گفت،  (سیاسی فرهنگ محور با

االجرای ا دیر یا زود یک سیاست مشترک کارآمد برای ادارۀ مرزها تدوین خواهند کرد. در درازمدت، فرمان الزمهاروپایی

هرچند حرف اسلوتردایک  7«یابد. هرچه نباشد، هیچ الزام اخالقی برای نابودکردن خویش وجود ندارد.قلمروداری غلبه می

روی پناهجویان ببندند، اگر از منظر حال به گذشته بایست مرزهای خود را بهباره غلط بوده که آلمان و اتحادیۀ اروپا میدراین

وضوح گفته است گوید که همۀ جوانب مسألۀ مرزها بررسی نشده است. روبرتو اسپوزیتو بهتوان گفت او درست میبنگریم می

نظارت سختگیرتر بر مرزها به عنوان  منطقی دووجهی )دوقطبی( در مورد کارکرد مرزها همچنان برقرار است: یک قطب بر لزوم

شناسی در قالب تقابل فشارد ـــ برداشتی کالسیک و شهودی از ایمنیشناختی در مقابل دشمنی بیرونی پای میدفاعی ایمنی

کردن آزادی تحرک و جابجایی و افزایش گوید، یعنی فراهممیان خود و دیگری ـــ اما قطب مقابل از برچیدن مرزها سخن می

یک از این دو حد ـــ حرفی که امروزه گوید هیچکردن اجناس و کاالها و مراوده میان افراد. اسپوزیتو میها برای ردوبدلکانام

 8نماید ـــ از لحاظ اخالقی و عملی مطلوب نیست.به دالیل مختلف واضح می

ام مقامات چین در ژانویۀ گذشته شیوع ناگهانی ویروس کرونا در چین ـــ که در اواسط نوامبر آغاز شد تا سرانج 

المللی بر مرزها و جلوگیری از ژانویه کل ووهان را قرنطینه کردند ـــ بالفاصله به نظارت بین 23هشدار دادند و در پی آن در 

اولین  شدند. ایتالیا یکی ازنمودند انجامید، کسانی که ناقالن ویروس شناسایی میها یا در کل کسانی که آسیایی میسفر چینی

کشورهایی بوده که ممنوعیت سفر برای اتباع چینی را تحمیل کردند؛ در همان ژانویۀ گذشته، کنسرواتوارِ سانتا چِچیلیای رُم 
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ها معلّق کرد، حتی هنرجویانی که به عمر خود یکبار هم به چین سفر نکرده بودند. را از شرکت در کالس« شرقی»دانشجویان 

 تر از روی جهل.وجهی بنیادیآمد، اما بهشناختی بنامیم ـــ از روی ترس به عمل میوانیم آنها را ایمنیتها ـــ که میاین اقدام

دونگ، یکی از مناطق اصلی شیوع ویروس بیرون از کنگ ـــ درست در همسایگی شِنژِن در استان گوانگدر هنگ 

مرز کشور را با چین ببندد. دولت خودداری کرد و از سازمان  خواستنداصرار از دولت میها بودند که بهاستان هوبِی ـــ خیلی

های سفر به چین یا دادوستد با چین خودداری بهداشت جهانی نقل کرد که به کشورها توصیه کرده بود از تحمیل محدودیت

 مقابله کشور این با چین( special administrative region) اداریِ ویژۀ منطقۀ دو از یکی عنوان به کنگهنگ نیست کنند. قرار

کنگ های هنگهمه، بعضی رستورانو با این 9تر کند.های اخیر چین سنگینکند یا بارِ رشد اقتصادیِ نومیدکننده را در سال

زبان ]زبان رسمی چین[ معذورند. ماندارین کرد از پذیرفتن مشتریان ماندارینهایی بر درهاشان نصب کردند که اعالم میآگهی

شود. رستورانی اعتبار، لهجه یکی از عالئم خطر تلقی میکنندۀ شهروندان اصلی چین به عنوان ناقالن ویروس است. بدینتداعی

 ها باز است.روی بعضی آدمکه در شرایط عادی پذیرای هرکسی است که استطاعت مالی داشته باشد حاال فقط به

وضوح فرق ژنی اجتماعی است زیرا بهاند. نژادپرستی آنتیشناختیهای نژادپرستی در بنیاد خود ایمنیهمۀ صورت 

های دهد. البته همۀ اقدامالعمل نشان میورد عکسآثباتی که دیگری پدید میگذارد میان خود و دیگری و علیه هر بیمی

چیز را در شبی خواهیم توان نژادپرستی خواند. اگر با ناهمخوانی میان این دو سرشاخ نشویم، آنگاه همهشناختی را نمیایمنی

ویژه زمانی ناگزیر شناختی بهالعمل ایمنیدر مورد شیوع عالمگیر ویروس، عکس 10اند.افکند که در آن همۀ گاوها خاکستری

های ووهان، پنج میلیون ساکن شدن راهای تسهیل شود. قبل از بستهوسیلۀ پروازها و قطارهای بین قارّهاست که سرایت آن به

ای بودن بخورد مسألهه بودند و ناخواسته ویروس را از شهر به بیرون نقل کرده بودند. در واقع اینکه آدم انگ ووهانیآن گریخت

آنکه عالمتی تواند روزها در بدنی پنهان بماند بیتوان مظنون شمرد نظر به اینکه ویروس میربط است زیرا هرکسی را میبی

توان براحتی از آنها شناختیی هستند که نمیهای ایمنیرافش را آلوده سازد. لحظهبروز دهد و در تمام این مدت محیط اط
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تان اختیار سرفهشود: وقتی بیها شایع میها و در رستورانها در خیابانهراسی و ریزفاشیسمگریخت، خاصه زمانی که بیگانه

وعی حوزۀ ایمنی ـــ به تعبیر پیتر اسلوتردایک ـــ به ها خواستار نزنند به شما. حال بیش از همیشه آدمگیرد، همه زل میمی

 شوند.عنوان وسیلۀ حمایت و سازماندهی اجتماعی می

بندی کرد توان صرفاً آنها را تحت مقولۀ اقدامات نژادپرستانه طبقهشناختی که نمیهای ایمنیرسد اقدامبه نظر می 

شناختی هم شناسی زیسترزهای فردی و اجتماعی و ملی. هم در ایمنیکنند ـــ اعم از منوعی بازگشت به مرزها را توجیه می

پیکری[، -دیگری و پارادایم ارگانیسمی ]اندم-ها بحث و مجادله بر سر پارادایم خودشناسی سیاسی، پس از دههدر ایمنی

اند، حتی دفاع از خود برگزیده ترین صورتترین و شهودیاند و آن را به عنوان سادههای مدرن به نظارت بر مرزها برگشتهدولت

جنگیم. در اینجا همه در بند آن چیزی هستیم که کارل در واقع، ما فقط با تجسد دشمن می 11زمانی که دشمن مرئی نیست.

کند ـــ تعریفی که نفی آن اصالً ساده نیست و احتماالً خواند و بر پایۀ تمایز دوست و دشمن تعریف میاشمیت امر سیاسی می

ها، بعد شود. وقتی دشمن نامرئی است، باید به آن تجسد و هویت داد: اول چینیول شیوع عالمگیر ویروس تقویت هم میدر ط

گرایی هراسی در تنور ملیها، ساکنان آمریکای شمالی؛ یا، درون خاک چین، ساکنان ووهان. بیگانهها، و سپس اروپاییآسیایی

شمارد، خواه در مقام دیگریی که شناختیی ناگزیر میهراسی را اقدام ایمنییگانهریزد، خواه در مقام خودی که بهیزم می

 شناسی تقویت کند.گرایی خود را به عنوان ایمنیآورد تا ملیهراسی را به میدان میبیگانه

اد پس از پایان جنگ جهانی اول تأسیس شد و بعداً جای خود را به سازمان ملل متحد د 1919جامعۀ ملل که در  

ها در یک سازمان مشترک جهانی. شاید انتقاد کارل اشمیت ها از راه گردآوردن همۀ ملتراهبردی بود برای جلوگیری از جنگ

بودن را اشتباه انسانلحاظ صحیح بود که جامعۀ ملل، که سال گذشته صدمین سالگرد تأسیسش بود، بهاز این تالش بدین

بودن در واقع مفهومی بودن مفهومی سیاسی نیست. انسانیعنی زمانی که انسانمبنای مشترک سیاست جهانی گرفته بود، 

تواند از صلح و عدالت و می»زدایی، زیرا شناسایی انسانیتی انتزاعی که وجود خارجی ندارد است متعلق به فرایند سیاست
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دانیم، جامعۀ چنانکه می 12«.من دریغ داردها را از دشپیشرفت و تمدن سوءاستفاده کند و اینها  را از آن خود بشمارد و همین

های قرن بیستم جلوگیری کند، یعنی ترین فاجعهملل گروهی بود از نمایندگان کشورهای مختلف که نتوانست از یکی از عظیم

اشت توان در مورد سازمان بهدجنگ جهانی دوم، و به همین جهت جای خود را به سازمان ملل داد. آیا همین استدالل را نمی

جهانی بازگفت، سازمانی جهانی که قرار است از مرزهای ملیتی فراتر برود و هشدارها و اندرزها و حکمفرمایی در خصوص 

مسائل بهداشت جهانی داشته باشد؟ نظر به اینکه سازمان بهداشت جهانی تقریباً هیچ نقش مثبتی در جلوگیری از گسترش 

قشی منفی داشت: مدیر کل این سازمان حتی حاضر نشد آن را بیماری عالمگیر کروناویروس نداشت ـــ اگر نگوییم اصالً ن

(pandemic بخواند تا آنکه عالمگیریش برای همگان مثل روز روشن گشت ـــ  اصالً چه چیز وجود سازمان بهداشت جهانی را )

کنند شایستۀ کمال احترام است، با یکنند یا با آن همکاری مسازد؟ بالطبع، کار متخصصانی که در سازمان کار میضروری می

حال مورد کروناویروس بحرانی را در کارکرد سیاسی سازمان متبوع آنها فاش کرده است. بدتر اینکه ما از ناکامی سازمان این

کس چکشیم، اما هیکنیم، مثل اینکه در گوش باد داد میهای اجتماعی انتقاد میپیکر فقط در رسانهجهانیِ مُسرفی چنین غول

 اند.ها شدهچیز ندارد زیرا فرایندهای دموکراتیک ملک طلق ملتتوانایی تغییر هیچ

 

 نامتناهیِ کاذب مونوتکنولوژیسم .3

زدایی، زیرا هر خبرگزاری اگر از اشمیت پیروی کنیم، باید گفت سازمان بهداشت جهانی در وهلۀ اول ابزاری است برای سیاست

را در هشداردهی در مورد کروناویروس بهتر از آن ایفا کند. راستش تعدادی از کشورها توانست نقش این سازمان دیگری می

چون از حکم اولیۀ سازمان بهداشت جهانی دربارۀ چندوچون وضعیت پیروی کردند زیاده کُند عمل کردند. همچنانکه اشمیت 

برد، ها را از بین نمیامکان جنگ»ل گرفته باشد نمایندگی از کل جهان حکم براند و به نام انسانیت شکنویسد، هیأتی که بهمی

های دهد، جنگها مجال وقوع میآورد، به جنگها پدید میهایی تازه برای جنگچیند. امکانها را هم برنمیهمانطورکه دولت
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آیا  13«دارد.ا برمیهها بسیاری از موانع را از پیش پای جنگشمارد و با مشروع و مجازخواندن بعضی جنگائتالفی را مجاز می

المللی( از پایان جنگ جهانی دوم های حاکمۀ نهادهای جهانی )بینهای جهانی و سرمایۀ فراملیتی در هیأتدستکاری قدرت

اکنون جهان را در کامِ یک وضعیت چیزی جز تداوم این منطق بوده؟ آیا این ویروس که در آغاز قابل مهارکردن بود هم

رسانند چون رقابت اقتصادی ها به عالمگیرشدن بیماری مدد میده است؟ برعکس، این سازمانجهانگستر جنگی فرو نبر

کند و شان در زمین جدا میهای محلیها را از ریشهمونوتکنولوژیکی و توسعۀ نظامی یگانه هدف است، هدفی که انسان

 دهند.اطالعاتی به آنها شکل می-های خبریهای مدرن و جنگدولتگذارد که ملتهایی خیالی میجایش هویتبه

مفهوم وضعیت استثنایی یا وضعیت اضطراری در اصل قرار بود به شخص یا هیأت حاکم اجازه دهد منافع جمهور را  

رفته به هنجاری سیاسی بدل شده است. عادی و بهنجارشدنِ وضعیت اضطراری ایمن سازد اما پس از یازده سپتامبر رفته

کوشد، با دولت مدرن که میای است از قدرت مطلق ملتدرت مطلق شخص/هیأت حاکم است بلکه جلوهکنندۀ قتنها بیاننه

یاری تمام وسایل تکنولوژیکی و اقتصادی که در دسترس دارد، با وضعیت جهانگستر گسترانیدن و استوارساختن مرزهایش به

شناختی مؤثر خواهد بود که ژئوپلتیک را بر اساس دام ایمنیای ناکام. نظارت بر مرزها فقط در صورتی یک اقمقابله کند، مقابله

ها به ایجاد شوند. پس از پایان جنگ سرد، رقابت فزایندۀ دولتوسیلۀ مرزها تعریف میای درک کنیم که بههای حاکمههیأت

آورد بلکه آنها را در میفرهنگ مونوتکنولوژیکی منجر شده است که دیگر پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی را به حال تعادل درن

رفته منابع و ذخایر کرۀ کند. رقابتِ مبتنی بر مونوتکنولوژی رفتهکند و به سوی پایانی آخرالزمانی حرکت میخود جذب می

گذارد هیچ بازیگری در این میدان به مسیر و جهتی متفاوت پا کند و در ضمن نمیخاطر رقابت و سود نابود میزمین را به

معنا نیست که ام. تنوع فنّی صرفاً بدیناش فراوان نوشتهشود که من دربارهای می«تنوع فنّی»یعنی مانع آن  بگذارد ـــ

هایی اندک متفاوت تولید های متفاوت و ویژگیکشورهای مختلف نوع واحدی از تکنولوژی )مونوتکنولوژی( را با برندسازی

های هستی ها و صورتشناسیها و معرفت( است که برحسب ارزشcosmotechnicsهایی )شناسیفن-کیهانکنند. منظورم به 
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کند تا سیاست را و حیات با همدیگر فرق کنند. صورتِ جاریِ رقابت که از وسایل اقتصادی و تکنولوژیکی استفاده می

آن نسبت تنگاتنگ دارد به اومانیسمی که با شود، درحالیکه ترانسالشعاع قرار دهد غالباً به نولیبرالیسم نسبت داده میتحت

نگرد که بزودی از طریق شتاب فزایندۀ توسعۀ تکنولوژی مغلوب شناسی اومانیستی میچشم نوعی معرفتسیاست فقط به

سادگی از چنین رقابتی پا پس توان از ترسِ جاماندن از دیگران بهایم: نمیبستی در کار مدرنیته رسیدهخواهد شد. ما به بن

کند تا افتد که نیچه وصف کرده است: گروهی دهکدۀ خود را برای همیشه ترک میاد استعارۀ انسان مدرن میکشید. آدم به ی

 14یابد که نامتناهی مقصد سفر نیست.رسد درمیوجوی نامتناهی به سفری دریایی برود اما چون به وسط اقیانوس میبه جست

 تر از نامتناهی درکار نخواهد بود.و هنگامی که دیگر راه برگشتی وجود ندارد چیزی ترسناک

« به کجا چنین شتابان؟»های بشری، ممکن است ما را وادارد از خود بپرسیم که کروناویروس، مثل تمامی فاجعه 

در «. بکوشیم زندگی کنیم»مان داشته که ای تراژیستی برآنحال تکانهدانیم مقصدی جز خأل پیش رو نداریم با اینهرچند می

 نگرانی موجب شان بلکه تابع رشد اقتصادی است ـــ تنهاها دیگر نه تابع اتباعیافته، منفعت دولترقابتِ شدت میانۀ این

است. شاهد واضح این مدعا رفتار دولت چنین است که در ابتدا  اقتصادی رشد در آنها سهم شاناتباع جمعیت بابت هادولت

ها علیه شیوع ( هشدار داد اقدامXi Jinpingد و بعد، وقتی شی جینپینگ )کوشید اخبار مربوط به کروناویروس را مسکوت ساز

مروت بی« منطق»طرز چشمگیری به صفر میل کرد. همین زنند، تعداد موارد جدید ابتال بهویروس به اقتصاد لطمه می

ای چون ی پیشگیرانههااقتصادی است که باعث شد کشورهای دیگری هم دست روی دست بگذارند و نگاه کنند زیرا اقدام

انداختن تعویقها و بهگری فرودگاهکرد(، غربالاعمال محدودیت بر سفرها )که سازمان بهداشت جهانی به خالف آن توصیه می

 گذارند.های المپیک بر صنعت توریسم تأثیر بد میبازی

آسیایی و « رهیافت اقتدارگرای»لوحانه در خصوص ها و بسیاری از فیلسوفان استداللی کمابیش خام و پاکرسانه 

کنند. راهکار اقتدارگرای چینی )یا آسیایی( ـــ که لیبرال/لیبرتارین/دموکراتیکیِ کشورهای غربی ارایه می االدعاعلیرهیافتِ 
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رگرا ای اقتدارگرا یا قهوجه فلسفههیچهم درحالیکه آیین کنفوسیوس بهشود، آناشتباه راهکاری کنفوسیوسی تلقی میاغلب به

اینک رواج کنندگان که همهای نظارت بر رفتار مصرفنیست ـــ در مدیریت جمعیت مؤثر بوده است، با استفاده از تکنولوژی

های موبایل و غیره( به قصد شناسایی میزان گسترش ویروس. وقتی شیوع فراوان یافته )سیستم تشخیص چهره، تحلیل داده

های شخصی اختالف بود. ولی اگر واقعاً بخواهیم بین استفاده یا عدم استفاده از داده ویروس در اروپا آغاز شد، هنوز بر سر

انتخاب کنیم، حکمرانیِ اقتدارگرای آسیایی برای « حکمرانی لیبرال/لیبرتارین غربی»و « حکمرانیِ اقتدارگرای آسیایی»

نژادانه گیر ذاتاً بههای همهی مدیریت این قسم بیمارینماید زیرا شیوۀ لیبرتارینتر میهای بیشتر پذیرفتنیرویارویی با فاجعه

های کند. به هر روی، تمامی این تقابلتر جمعیت هموار میاست و راه را برای انتخابِ خود و حذف سریع اعضای مسن

اخالقی متنوع  هایهای مردمی و التزامها و خودجوشی میان جماعتاند، زیرا از همبستگیکنندهگرایانۀ فرهنگی گمراهذات

 همه این نوع غفلت برای ابراز بیهودۀ برتری خویش ضرورت دارد.ورزند؛ با اینها در قبال سالمندان و خانواده غفلت میآدم

گنجد و ما را با اما آخر تمدن ما چه جای دیگری برای رفتن دارد؟ ابعاد این سؤال چنان است که در مخیلۀ ما نمی 

مان را از سر گیریم، مهم نیست این اصطالح چه «زندگی عادی»که به عنوان آخرین راه چاره بتوانیم گذارد این امید تنها می

های ژئوپلتیکی دیگر برای برگذشتن از مفهوم اشمیتیِ امر ها و آرایشمعنایی دارد. در قرن بیستم، روشنفکران به دنبال گزینه

در آنجا دریدا کوشید در پاسخ اشمیت مفهوم دوستی را واسازی کرد.  سیاست دوستیگشتند، کاری که دریدا در سیاسی می

-دارد تا سیاستی دیگر ورای دوتاییِ دوست( پرده برمیcommunityکند. واسازی از تفاوتِ وجودی میان دوستی و جماعت )

پذیریِ مهمان (.hospitalityپذیری )دشمن که بنیاد نظریۀ سیاست در قرن بیستم بود پیش نهد، یعنی سیاستِ مهمان

تواند در ژئوپلتیک امری تلقی شود که تیشه به ریشۀ توان آن را دوستی خواند میکه می« ناپذیرمحاسبه»و « نامشروط»

گرای ژاپنی کوجین کاراتانی ادعا کرد صلح پایداری که کانت رؤیایش را در زند، مثل زمانی که فیلسوف واسازیحاکمیت می

مدار مارسل پذیرد که حاکمیت را بتوان مثل یک هدیه داد ـــ به معنای مطرح در اقتصاد هدیهمیسر داشت فقط زمانی امکان 
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اما چنین امکانی مشروط است به برچیدنِ حاکمیت  15داری دایر گردد.تواند در پی امپراتوری جهانگستر سرمایهموسی که می

ها. به نظر کاراتانی، برای آنکه این اتفاق بیفتد، احتماالً به لتدوها[، به عبارت دیگر، مشروط است به برچیدن بساط ملت]دولت

المللی با قدرتی بیش از قدرت سازمان ملل متحد روی کار آید. اش هیأت حاکمی بینجنگ جهانی سومی نیاز داریم که در پی

نحوی درخشان پینگ بهکه دنگ شیائو« یک کشور، دو نظام»در واقع، سیاست آنگال مرکل در قبال پناهجویان و سیاست 

هم بدون جنگ. سیاست دوم این توان بالقوه را دارد دارند، آنرفته در مسیر تحقق این غایت گام برمیتصورش را پروراند رفته

تر از نظام فدرالی شود. اما سیاست اول آماج انتقادهای بسیار شدید بوده و دومی تر و جذابمراتب پیچیدهکه الگویی به

ترین گزینه شود. جنگ جهانی سوم سریعتدریج نابود میاندیش بههای جزمنظر و اشمیتیهای تنگاسیونالیستوسیلۀ نبه

 خواهد بود اگر هیچ کشوری حاضر نباشد پا پیش بگذارد.

تر سازد )چیزی که از تر ما را به نابودی نزدیکمراتب مهیبای بهپیش از آنکه آن روز برسد و پیش از آنکه فاجعه 

پیکری[، -]اندام« ارگانیسمی»توانیم حسش کنیم(، احتماالً همچنان باید بپرسیم یک نظام ایمنی جهانگسترِ همین حاال می

گرایی ایمنیایمنی یا همچه نوع هم 16تواند داشت.ورای ادعای سادۀ همزیستی با کروناویروس، چه شکل و شمایلی می

. شاید بتوان co-immunismو  communismوعی جناس با کمونیسم دارد: وضوح ن)اصطالح نوساختۀ اسلوتردایک ]که به

جناس اشتقاق دارد[( ممکن خواهد بود اگر بخواهیم جهانگستری تداوم یابد و « کمونیسم»کُئیمونیسم ترجمه کرد که با »

لحاظ سیاسی دوپهلوست ـــ ما بهگرایی اسلوتردایک جالب توجه است اایمنیآمیز ادامه یابد؟ راهبرد همای کمتر تناقضشیوهبه

علت که در کارهای اصلی او چندانکه شاید بسط نیافته ـــ و بین دو قطب در نوسان است: نوعی احتماالً همچنین بدین

شدۀ روبرتو اسپوزیتو. با ( و ایمنیِ آلودهAFD«  )فور دویچالند»سیاست مرزیِ راست افراطی نظیر سیاست حزب آلترناتیف 

گرایی نخواهیم رسید. ایمنیها پیروی کنیم، هرگز به نوعی همدولتسأله این است که اگر همچنان از منطق ملتحال، ماین

قدر جذاب و مفید پردازان چهفقط چون هیچ دولتی یک سلول یا یک ارگانیسم نیست )مهم نیست این استعاره در نظر نظریهنه
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ای مبتنی بر تقابل دوست و دشمن تولید تواند ایمنیاین مفهوم فقط می تر که خودباشد( اما در ضمن به این علت بنیادی

های مدرن، هرچند المللی یا صور دیگر. دولتها یا شوراهای بینکند، قطع نظر از اینکه چه قالبی به خود پذیرد، قالب سازمان

ورای رشد اقتصادی و توسعۀ نظامی اند، هیچ عالقه و منفعتی سان لوایتان از مجموع تمام اتباع خویش ترکیب شدهبه

الوقوع است بدل ها که فکروذکرشان بحران اقتصادی قریبدولتکم تا پیش از وقوع بحرانی انسانی. ملتشناسند، دستنمی

 چندان آماجِ( دستکاری در اخبار به قصد فریب افکار عمومی.شوند به منبعِ )و نهمی

 

 همبستگی انتزاعی و همبستگی انضمامی .4

ترین اینک درگیر آنیم و دبیر کل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، بزرگاینجا برگردیم به مسألۀ مرزها و مسألۀ جنگی که همدر 

-چالشی شمرده که سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم با آن مواجه شده. جنگ با ویروس پیش از هرچیز جنگی خبری

توان ها و جابجایی افراد میرا فقط از طریق اطالعات مربوط به جماعتاطالعاتی است. دشمن نامرئی است. محل استقرار او 

کردن منابع موجود برای دستیابی به آوری و تحلیل اطالعات و بسیجتعیین کرد. مؤثربودن این جنگ در گرو تواناییِ جمع

قسمی که مکان را دارند که بهکنند این اوسخت بر فضای آنالین اعمال میحداکثر کارآمدی است. کشورهایی که ممیّزی سفت

کنند از شیوع ویروس جلوگیری کنند. کاربرد واژۀ های اجتماعی جلوگیری میدر رسانه« حساس»از گردش یک کلیدواژۀ 

های سیاسی غالباً با تبلیغات سیاسی )پروپاگاندا( مترادف گرفته شده، هرچند نباید آن را صرفاً مسألۀ در سیاق« اطالعات»

ویکمی اطالعاتی جنگ قرن بیست-ای و خبرنگاری یا حتی آزادی بیان و مطبوعات تلقی کرد. جنگ خبریودههای ترسانه

 است. نه نوع مشخصی از جنگ بلکه جنگ مدام است.

گردآوری شدند کلمۀ قصار کارل فُن « باید از جامعه دفاع کرد»هایی که تحت عنوان میشل فوکو در سخنرانی 

سیاست ادامۀ جنگ است با وسایل »وارونه کرد و گفت « جنگ ادامۀ سیاست است با وسایل دیگر» گفتکالوزویتس را که می
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گیرد، فوکو گوید جنگ دیگر آن صورتی را که کالوزویتس در ذهن داشت به خود نمیسازی میدرحالیکه این وارونه 17«.دیگر

)با  حدهایی بیجنگپیش از آن تاریخ، کتابی با عنوان  هنوز گفتاری دربارۀ جنگ اطالعاتی بسط نداده بود. بیش از بیست سال

در چین منتشر شد، به قلم دو سرهنگ سابق نیروی هوایی چین. این «( حدومرزجنگ بی»یا « جنگ نامحدود»ترجمۀ رسمیِ 

است. دو داشته « کمیتۀ نامرئی»و بعداً  Tiqqunگویند نفوذ زیادی در گروه کتاب خیلی زود به فرانسه ترجمه شد و می

های کنند جنگاند ـــ در کتاب خود سرآخر ادعا میشناسند اما فوکو نخواندهسرهنگ سابق ـــ که کالوزویتس را خوب می

واسطۀ دهند که عمدتاً بهماندگار در جهان میهای درونبندند و جای خود را به جنگنرمک رخت از جهان برمیسنتی نرم

توان تحلیلی از استراتژی جنگ جهانگستر آمریکا خواند اما شوند. این کتاب را میممکن میگیرند و تکنولوژی اطالعات درمی

سیاست را از نو -های اطالعاتی سیاست و جغرافیاتوان آن را تحلیل نافذی از این موضوع خواند که جنگتر از آن میمهم

 کنند.تعریف می

نمای سیاست شده است، جنگی که سرشتاطالعات تحریفحال جنگِ اطالعات غلط و جنگ با ویروس کرونا درعین 

راه انداخته اما الوقوع( باشد که بحران حاضر را بهیا ممکن contingentای غیرضروری )مابعدحقیقت است. ویروس شاید واقعه

دی خود جنگ دیگر امری غیرضروری )یا ممکنِ خاص( نیست. جنگ اطالعاتی در ضمن دو امکان دیگر هم )که تا حدو

جای آن گیرد بهآورد: امکان اول اینکه جنگ اطالعاتی که دیگر دولت را واحد سنجش خود نمیاند( پدید میداروشناختی

صورت کند؛ امکان دوم جنگ داخلی است که بههای نامرئی و مرزهای ناواضح قلمروزدایی میپیوسته از دولت با سالح

با کروناویروس جنگی است با ناقالن و حامالن ویروس، و جنگی است که با کند. جنگ های اطالعاتیِ رقیب جلوه میحوزه

رود. به موازات آمریکا که با استفاده از استفاده از اخبار جعلی و شایعات و سانسور و آمار جعلی و اطالعات غلط و غیره پیش می

های ا مدیون قرارداشتن بسیاری از شرکتای در جنوب شرقی سانفرانسیسکو که شهرتش روَلی ]نام منطقهتکنولوژی سیلیکن

دهد و در اذهان اکثر افراد جمعیت کرۀ زمین مطرح انفورماتیک جهان در این منطقه است[ حوزۀ اطالعاتی خود را توسعه می
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یار های اطالعاتی جهان را ساخته است، با تارباروهای بسترین و تودرتوترین حوزهوطویلکند، چین هم یکی از عریضرخنه می

کنند.[ مرکب هم از هایی که از دستیابی غیرمجاز به یک سیستم رایانه جلوگیری می، نام عمومیِ برنامهFirewallsمجهز ]

میلیارد نفری مهار کند. این حوزۀ  4/1ها، و این به چین اجازه داده است که ویروس را درون جمعیتی ها هم از ماشینانسان

اش در های استقراریافتهلطف شبکهدر حال توسعه است و همچنین به 18راه ابریشم جدیدلطف زیرساختِ طرح اطالعاتی به

را از توسعۀ  19ها را به واکنش واداشت: آمریکا به اسم امنیت و مالکیت معنوی، شرکت چندملیتی هووایآفریقا که آمریکایی

های شوند. در خود چین، جناحجنگ اطالعاتی می های حاکم نیستند که درگیراش منع کرد. البته فقط دولتحوزۀ اطالعاتی

های ها، و نمایندگیهای سنتی نظیر روزنامههای رسمی، رسانهکنند، رسانهها رقابت میمختلف با همدیگر از طریق رسانه

وع ویروس های مستقل آمار و ارقام دولتی را دربارۀ آغاز شیهای سنتی هم رسانههای مستقل. برای مثال، هم رسانهرسانه

های ووهان های خود را اصالح کند و وسایل درمانی بیشتری در بیمارستانآزمایی کردند و دولت را واداشتند اشتباهراستی

 توزیع کند.

دولت برای دفاع از سازد. چگونه؟ از طریق ضرورتی که ملتماندگاریِ جنگ اطالعاتی را عیان میکروناویروس درون 

کوشد ورای مرزهای فیزیکی خود با توسعۀ تکنولوژیکی و اقتصادی کند همچنانکه میاس میمرزهای فیزیکی خود احس

اند اندازه گسترش یافتههای اخیر بیشوند و با آنکه در دههها بنا میهای اطالعاتی به دست انسانمرزهایی نو بکشد. حوزه

منزلۀ نوعی کمونیسم ممکن ـــ به کُئیمونیتهایمنی یا همفرایند رشد و تطورشان همچنان نامعین است. تا جایی که قوۀ تخیلِ 

ها: این مسلکی ]بدگمانی نسبت به آدمباشد، در برابر کلبی همبستگی انتزاعیها به همدیگر ـــ تنها قسمی رسانی ملتیا کمک

)یا « بشریت»آنچه در مورد  پذیر خواهد ماند، همانندگیرند[ آسیبجز نفع شخصی خط نمیها از هیچ سائقی بهباور که انسان

ایم که به نوعی همبستگی های اخیر شاهد موفقیت برخی گفتارهای فلسفی بودهدیدیم. در دهه«( بودنانسان»مفهوم انتزاعی 

شان از طریق توافق بنیاد بدل شود که ایمنیهایی فرقهتواند به جماعتاند، همبستگیی که در ادامه میانتزاعی خوراک رسانده
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بستی بودنش دارد: چون انضمامی نیست، نه پایشود. همبستگی انتزاعی جذابیتش را دقیقاً از انتزاعیدم توافق تعیین میو ع

تواند به هر جایی نقل مکان کند و هر جایی رحل اقامت افکند. اما همبستگی انتزاعی محصول دارد نه محل مشخصی؛ می

 وقت است با پایان خودش مواجه شده است.یزیک( است برای چیزی که خیلیجهانگستری است، نوعی فراروایت )یا حتی متاف

ایمنیِ آن باید موج گیرد که همایمنیِ حقیقی همبستگی انتزاعی نیست بلکه از همبستگی انضمامیی نشأت میهم 

های برآمده از همبستگی مشمار اقدابعدی جهانگستری را پی ریزد )اگر موج بعدیی درکار باشد(. از آغاز شیوع این ویروس، بی

اندازه مهم است که اگر خودتان قادر نباشید به سوپرمارکت بروید چه کسی برایتان خواربار حقیقی درکار بوده، آنجا که بی

خواهد خرید یا وقتی باید به بیمارستان بروید چه کسی به شما ماسکی خواهد داد یا چه کسی برای نجات جان آدم دستگاه 

های پزشکی و درمانی هست که هایی هم میان جماعتتهیه خواهد کرد و مسایلی از این دست. همبستگیتنفس مصنوعی 

به یاری اشیاء فنی بین  20گذارند. ژیلبر سیموندونبرای پیشرفت در مسیر تهیۀ واکسن اطالعات خود را با هم به اشتراک می

شان، یعنی کاله ها که باشلقک و قابل جداکردنند ]مثل بعضی ژاکتگذارد: اشیاء فنیِ انتزاعی متحرانتزاعی و انضمامی فرق می

 از متفکرانی یعنی داشتند،می دوست المعارفدائره اصحاب که انداشیائی ( است[، شبیهdetachableشان، قابل جداکردن )متصل

اند که هم در ی انضمامی آنهاییاند؛ اشیاء فنبوده پیشرفت امکان دربارۀ بشر نوع بینیخوش سرچشمۀ امروز تا هجدهم قرن

فقط به معنای مجازی( دارند و مثل میانجی میان آن دو جهان عمل بست )شاید نهجهان انسانی هم در جهان طبیعی پای

سان تر از افزاری ساده است. آیا بدینتر از ساعتی مکانیکی است که خود انضمامیکنند. یک ماشین سیبرنتیک انضمامیمی

ها و همبستگی انتزاعی دولتشناسیِ مبتنی بر ملتبستِ ایمنیمبستگی انضمامیی را در تصور آوریم که بتواند بر بنتوانیم همی

 شناسی اشاره دارد؟توانیم حوزۀ اطالعاتی را فرصتی قلمداد کنیم که به این قسم ایمنیغلبه کند؟ آیا می

توان بناکردن حوزۀ اطالعاتی را تالشی برای یم. اوالً میشاید باید مفهوم حوزۀ اطالعاتی را به دو شیوه موسّع کن 

آن تعبیر کرد. این « نامتناهی دروغین»کردنِ فرهنگ مونوتکنولوژیکی از درون و گریختن از ساختن تنوع فنّی و اوراق
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های اقتصادی و امهای همزیستی، نظهای زندگی، صورتبخشی به شیوهها در ضمن اشاره دارد به تنوعبخشی به تکنولوژیتنوع

دهد، مناسباتی با موجودات باشد، مناسبات متفاوتی را در خود جای می« شناسیفنکیهان»غیره، زیرا تکنولوژی، تا جایی که 

بخشی به تکنولوژی مستلزم تحمیل چارچوبی اخالقی بر تکنولوژی نیست، این تنوع 21تر کیهان.غیربشری و با گسترۀ عظیم

ها و شود. ما بدون تغییر تکنولوژیآید و اغلب اوقات الجرم زیر پا گذاشته مییشه دیرتر از موعد فراهم میزیرا این چارچوب هم

سان موردی استثنایی بدون آنکه دوام آن را تضمین کنیم. به هم بههایمان فقط تنوع زیستی را حفظ خواهیم کرد، آننگرش

تی را حفظ کنیم. کروناویروس نه انتقام طبیعت بلکه نتیجۀ فرهنگ توانیم تنوع زیسعبارت دیگر، بدون تنوع فنّی نمی

بست هر چیز خواهد که پایدهد و میبست خود را از کف میمونوتکنولوژیکی است که در آن خودِ تکنولوژی همزمان پای

به کرۀ زمین به  بریم از ضرورت همزیستی غافل است و همچنانسر میاینک در آن بهدیگر شود. منوتکنولوژیسمی که هم

های بخشد که حاصلی جز ایجاد فاجعهنگرد. این فرهنگ به رقابت شومی دوام میای پایدار میای الیزال و اندوختهچشم ذخیره

ای نخواهیم شدنِ ذخایر این فضاپیمایی که کرۀ زمین نام دارد، چارهکشیدن و تباهبیشتر ندارد. بر اساس این دیدگاه، پس از ته

 کردن ذخایر فضاپیمای بعدی، سیارۀ مریخ.رساندن و تباهتهبهداشت جز 

یابد، همچون نوعی توان همبستگی انضمامیی تلقی کرد که ورای مرزها گسترش میدر ثانی، حوزۀ اطالعاتی را می 

های جهانگسترند المللی آن که عمالً آلت دست قدرتهای بیندولت و سازمانشناسی که دیگر کار خود را از نهاد ملتایمنی

های اجتماعی های بدیلی چون شبکهکند. این قسم همبستگی انضمامی در گرو نوعی تنوع فنی است که تکنولوژیآغاز نمی

هایی برای نهادهای دیجیتالی پدید خواهد آورد که مبنای تشریک مساعی جدید، ابزارهایی برای تشریک مساعی و زیرساخت

شمارند اند، هرچند انگشتی دیجیتالی همین حاال دارای تاریخ دورودرازی اجتماعیهاجهانگستر خواهند شد. رسانه

چَت در چین( باشند و مقیاسی جهانگستر یافته باشند. علت این امر تا حد ولی )و ویهایی که ورای صورت سیلیکنصورت

تواند کثرت گذارد و نمیژی تقابل میزیادی سنت فلسفی موروثیی است که میان طبیعت و تکنولوژی و میان فرهنگ و تکنولو
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اند. ما با هراسی عالیم بیماری فرهنگ مونوتکنولوژیکیپرستی و تکنولوژیپذیر ببیند. تکنولوژیها را امری تحققتکنولوژی

روراندن مان بر پحال کانون توجهباز طی چند دهۀ گذشته آشناییم، با این-های منبعافزار آزاد و جماعتفرهنگ هَکِرها، نرم

های بدیلی برای دسترسی به اطالعات و تشریک مساعی و از های مسلط بوده است و نه ساختن وجههایی برای تکنولوژیبدیل

 شناسی.تر معرفتاین هم مهم

ها شتاب خواهد بخشید زیرا این شدن و ادغام در اقتصاد دادهواقعۀ کروناویروس در نتیجه به فرایندهای دیجیتالی 

صاد مؤثرترین ابزار موجود برای مقابله با گسترش ویروس است، همانطورکه در گرایش اخیر به استفادۀ فزاینده از نوع اقت

توان دید که در شرایط عادی به حفظ حریم خصوصی ها برای ردگیری شیوع ویروس در کشورهایی میهای موبایلداده

توان فرصت سازی را میبخشی به فرایند دیجیتالیآیا این شتاب شهروندان تمایل دارند. شاید بخواهیم مکث کنیم و بپرسیم

دادن واکنشی جهانگستر به این ها برای نشانسازد. فراخوانکه بحران جهانگستر جاری را مؤکد می 22کایروسیتلقی کرد. 

زندگی »ازسرگرفتن  دهد و به سرنوشت مشابه همگان اشاره دارد و شک نیست کهبحران همگان را در وضعی مشابه قرار می

غایتی نیست که واکنش مناسب را تعریف کند. شیوع کروناویروس باعث شد پس از بیش از بیست سال « عادی )یا بهنجار(

های آموزش عالی پیشنهاد تدریس آنالین بدهند. دالیل متعددی برای مقاومت در برابر ها و مؤسسهبرای اولین بار همۀ دانشگاه

هایی که به فرهنگ دیجیتالی اختصاص اهمیت و گاهی نامعقولند )مؤسسهداشته ولی بیشتر آنها کم آموزش دیجیتالی وجود

طور کامل جای حضور اند شاید همچنان حضور فیزیکی را برای مدیریت منابع انسانی مهم بشمارند(. آموزش آنالین بهیافته

فراهم خواهد ساخت و ما را به مسألۀ آموزش و پرورش در  ایطور ریشهفیزیکی را نخواهد گرفت ولی دسترسی به دانش را به

شوند. آیا تعلیق زندگی عادی بر اثر رفته از دریافت بودجه محروم میها رفتهای بازخواهد گرداند که بسیاری از دانشگاهزمانه

های جهان از اکثر دانشگاه هایمان خواهد داد؟ برای مثال، آیا زمانی کهشیوع کروناویروس به ما امکانی برای تغییر عادت

ها(ی آتی به عنوان فرصت یا بختی برای خلق نهادهای ها )و شاید سالتوانیم از ماهتدریس آنالین استفاده خواهند کرد، می
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ها و ای در آرایش عادتشناسی جهانگستر نیازمند تغییراتی چنین ریشهسابقه بهره گیریم؟ یک ایمنیدیجیتالی در مقیاسی بی

 های جاری است.نهاد

وحوش ، است که حولفلسفه در عصر تراژیک یونانیانقولی که در آغاز این جستار نقل کردم از اثر ناتمام نیچه،  

جای اشاره به طرد خودش از رشتۀ فلسفه اصطالح فرهنگ را با کار فالسفۀ یونان قدیم یکی گرفت نوشته شده. نیچه به 1873

و عقالنیت را با شور )یا انفعاالت نفس( آشتی دهند. ما دیگر در عصر تراژیک زندگی  خواستند علم را با اسطورهکه می

تنهایی راه توانند بهکدام، نمیمحور و تفکر دائویی، هیچگذرانیم که تفکر تراژدیهایی روزگار میکنیم. در زمانۀ فاجعهنمی

هایی تابع تفکر نو و فوتی داریم به اصطالحهانی، نیاز فوریگریزی از آنها پیش پایمان باز کنند. با توجه به بیماری فرهنگ ج

هایی نو که به ما امکان دهند خود را آزاد کنیم از نوع آنچه فلسفه تحمیل کرده و مغفول گذاشته. کروناویروس چارچوب

مچنین افزایش نظارت و اند. ههای دیجیتالیاینک در معرض تهدید تکنولوژیبسیاری از نهادهایی را نابود خواهد کرد که هم

شناختی برای مقابله با ویروس و با تروریسم و تهدیدهای متوجه امنیت ملی را واجب خواهد ساخت. و های ایمنیدیگر اقدام

تر نیاز خواهیم داشت. همبستگی دیجیتالی به های دیجیتالیِ انضمامی قویای که در آن به همبستگینیز اشاره دارد به لحظه

شدن از دور باطل چَت نیست: همبستگی دیجیتالی یعنی خالصبوک و توئیتر یا ویبه استفادۀ بیشتر از فیسمعنای دعوت 

های جدید های بدیل و صور زندگی متناظرشان و شیوهرقابت در فرهنگ مونوتکنولوژیکی، و تولد تنوع فنی به یاری تکنولوژی

تافیزیکی ما شاید به هیچ بیماری عالمگیری نیاز نداشته باشیم. شاید سکونت در سیارۀ زمین و در کل کیهان. در جهان مابعدم

محور هم محتاج نباشیم. آنچه واقعاً نیاز داریم همبستگی انضمامیی است که پیش از آغاز غروب و به یک وجودشناسی ویروس

 ها و تباعدها مجال بروز دهد.شدن هوا به تفاوتتاریک
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