Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 12(2), 5-18, Spring 2020

©

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 2
Spring 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 2
Spring 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

(
Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 2
Spring 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 2
Spring 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 2
Spring 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 2
Spring 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 12
Issue 2
Spring 2020

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،9-26 ،)2(12 ،پیاپی  ،46بهار 1399
منوچهری ،عباس ( .)1399پاندمی کرونا بهمثابه یک جنگ آشگاا گ نادیگدنی .مطالعاا میانرشاه ای در علام انساان ،
.9-26 ،)2(12
شاپا2008-4641 :

© نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

پاندمی کرونا بهمثابه یک جنگ آشکارــ نادیدنی*
1

عباس منوچهری

دریافت1398/12/01 :؛ پذیرش1398/12/14 :

چکیده

با سرعت انتشا بیسابقه و تداوم غیرقابلتصو د بهچالشکشگیدن تاگام ک کوچگک و کگ ن انسگانی،
ویروس کویدگ 19اکنون به دغدغهای مهم برای متخصصان و همچنین مردم عادی د سراسر جهان تبگدیل
شده است .ویروس کرونا نهتنها س مت انسانها ا به خطر انداخته ،بلاگه تتگی زیسگتجهان انسگانی ا
مختل کرده است .فواصل زمانی وقوع پاندمیها د تال کاهش است و د عینتال ،هگر بگا بگر شگدک و
قد ک ویرانگری هر پاندمی جدید افزوده میشگود .ایگن بگدان ماناسگت کگه عگالم بشگری تنهگا از ریگ
و یروسی مشخص تهدید نمیشود ،بلاه د تال تجربه وند ویرانگر پاندمیهای تشدیدشونده است .ایگن
مقاله ت ش دا د تا با این پدیده از منظری میان شتهای مواجه شود .آنچه د اینجا ادعا شده ایگن اسگت کگه
پرسشها فقط زمانی پاسخهای مقتضی ا خواهند گرفت که به واقایاک مربوط به منشأ این ویروس توجگه
شود .ویروس کرونا مالول علت یا علل ماینگی نیسگت ،بلاگه د بطگن عگالم زنگدگانی بشگر ،کگه شگامل
« بیات» هم میشود ،نشانهای است که بر اخت لگی قابگلتوجگه ،امگا اغلگا نادیدهگرفتهشگده ،د عگالم
انسانی داللت دا د .د عالمیت تانیایشگده دو ان مگد ن جنگ افگزا تانولگوییای منشگأ پانگدمیهگا و
ویروسهاست .به عبا کدیگر ،د جهان تانولوییای هم بیاگت و هگم زیسگتجهان انسگانی بگهنحوی
نظاممند تخریا و مختل شدهاند.
کلیدواژهها :ویروس کرونا ،پاندمی ،پدیدا شناسی ،تفار محاسبهای ،دیستوپیا ،هایدگر ،هوسرل ،هربگرک
ما کوزه

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

* اصل این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده است که د همین مجله به و همزمگگان بگگا ترجمگگه فا سگگی چگگا میشگگود.
ترجمه مقاله به فا سی با هماا ی خانم دکتر الهام تبیبی انجام شده است که نگا نده از ایشان سپاسگزا است.
 .1استاد علوم سیاسی ،دانشگاه تربیت مد س ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

پرسشهایی که د با ه ویروس کرونا مطرح میشوند چها نوع است :نگگوع اول« ،ماهیگگت»
این ویرس و «چیستی» آن ا د نظر میگیرد؛ نوع دوم« ،از منشأ» آن میپرسگگد .نگگوع سگگوم،
تأثیراک منفی این همهگیری ا مو د توجه قرا میدهگگد .نگگوع چهگگا م ،ایگگن پرسگگش قگگدیمی
است که دائما د تا یخ تارا میشود« :چه باید کرد؟» .برای پرسگگشهای نگگوع اول و دوم،
دانشمندان و پژوهشگران علوم پزشای ،شیمی ،زیستشناسی و زیستمحیطی پاسخهایی
ا ائه کردهاند .د با ه تگگأثیراک منفگگی ایگگن ویگگروس ،علگگوم اجتمگگاعی ،سیاسگگی ،اقتصگگادی،
وانشناسی و دیگر شتهها به و وزافزون د گیر تحلیگگل و پگگیشبینگگی میشگگوند .ادبیگگاک
«دیستوپیی» و آیندهپژوهی تصو ی از دنیای پاندمیک نداشتهاند .د مو د پرسش «چه باید
کرد؟» ،آیندهپژوهان ،که تاکنون پاندمیها ا د سنا یوها و پیشنگریهایشان برای آینده د
نظر نداشتند ،اکنون آنها ا به و جدی مو د توجه قرا دادهاند.
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 .2چرخه زندگی پاندمی

د مقالهای د وزنامه گا دین که د ماه یوئن سال  2020به چا

سید ،پیتگگر کدی  ،1ئگگی

«اتحاد اقلیمگس مت ،»2اظها داشت که «تایین مبادی ظهو پاندمی ،امری بغرنج و دشگگوا
است» .به قگگول وی ،اظهگگا اک مبنگگی بگگر دستسگگاخته انسگگانبودن کویدگگگ ،19چیگگزی بگگهجز
).

ا عاک ناد ست و انگشت اتهام به سوی کسی د از کردن نیست (
پیش از کدی  ،مایال ام .پترسن 3د مقالهای که د ماه نوامبر سال  2005د «فصلنامه
بینالمللی بیما یهای عفونی» منتشر شد ،ایگگن ایگگده ا مطگگرح کگگرده بگگود کگگه «هرگگگاه کگگه
همهگیری آنفوالنزایی جدیدی خ دهد ،د سهای یادگرفتهشده د نتیجگگه پانگگدمی -1917
 1918میتواند بهکا آید»

 .ده سال پ از ایگگن گفتگگه پترسگگن،

الن جی.پی .اس 4و هماا انش د همان فصلنامه علمی هشدا دادند کگگه شگگیوع ویگگروس

ابوال از وقوع پاندمی دیگری د آیندهای نزدیک خبر میدهد:

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

د تالیکه همهگیری ویروس ابوال کاهش مییابد ... ،باید بیندیشیم که چگونه میتوانیم
برای پاندمی بادی بهتر آماده شویم .آنچه که بسیا اهمیت دا د ،فراوانگی پانگدمیهگایی
.
است که د ول چند دهه اخیر خ دادهاند

د همین ابطه ،د سرمقاله همان فصلنامه آمده است که ظهو یا بازظهو بیما یهای
همهگیر عفونی ا میتوان د هر دهه مشاهده کرد .اما به و نگرانکنندهای ،همان و که با
بروز سند وم تنفسی تگگاد (سگگا س) د سگگال  ،2003آنفگگوالنزای و
پرنده) د سال  ،2007آنفوالنزای

(آنفگگوالنزای

(آنفوالنزای خوکی) د  ،2009سگگند وم تنفسگگی

تاد خاو میانه د سال  ،2012و بیما ی ابگگوال د سگگال  2014وشگگن مگگیشگگود ،بگگه نظگگر
می سد که د تالتاضر فاصله وقوع پاندمیها کوتاهتر شده است (همان).
 .3مواجههای پدیدارشناسانه

د آغاز شیوع پاندمی کویدگ ،19از قبل به گگو علمگگی ثابگگت شگگده بگگود کگگه پانگگدمیهگگا از
« بیات» (تیاک وتش ،محیط زیست ،تغییراک آبوهوایی) نشئت میگیرنگگد .همچنگگین
مالوم شده است که از نظر علمی این « بیات» بهنحوی نظگگاممنگگد توسگگط جن افزا هگگای
تانولوییای ساختهشده ،براساس دانشهای مد ن نابود شده ،و عم به تاوین ویروسهگگا
به بیما یهای عفونی همهگیر منجر شده است.
د دهه دوم قرن بیستم ،هنگامیکه تمام جهان د پیامدهای ویرانگر جنگ جهگگانی اول
گرفتا آمگگده بگگود ،ادمونگگد هوسگگرل و مگگا تین هایگگدگر ،کگگه د ایگگن زمانگگه بسگگیا پرآشگگوب
میزیستند ،بشریت ا «محتاج جهتگیری مانوی جدیدی دیدند که پیشرفتهگگای علمگگی
) .این دو متفار هگگر دو از
مد نیته بهنوعی مانع آن شده بود» (
منتقدان علم مد ن پوزیتیویستی بودند ،یانی منتقد آن مارفتی که ّ
تفوق انسان بر بیاگگت ا
از ری دوگانهانگا ی مارفتشناختی که د آن سویه شناسا همهچیز ا بهعنوان ابگگژه بگرای
خودش د اختیا دا د ،فرض میکرد .د ت ش برای شناسایی تهدید جاماه غربی ،هوسرل
منشأ این بحران ا دنبال کرد و د مانی نیز برای آن پیشنهاد داد .د این ابطه ،هوسرل تگ ش
کرد تا ابطهای جدید میان تجربه انسانی و جهان «بیرونی» برقرا کند .این ویارد نهایتا بگگا
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تقدم از پگگیشدادگگگی عگگالم زنگگدگی ا نشگگان مگگیدهگگد .دادهشگگدگی
مفهوم «زیستجهان»ِ ،

خود آدمگگی قگرا
زیستجهان ،ویارد علمی ا د د ون جهتگیری زیستجهانی ابطه با ِ
میدهد (

).

با نگرشی مشابه ،اما ادیاالتر ،هایدگر دلیل نقش ناکافی و بازدا نگگده علگگوم بیاگگی ا
غفلت آن از تقدم «عالمیت» 1دانست:
«عالمیت» به مانی ساختا وجه قوام بخش د گعالم گبودن اسگت .2ایگن ا مگا بگهعنوان
3
تاریف زیستمانی (انسان) زیستنده میشناسیم .بنابراین عالمیت خود یک زیسگتمانیت
).
است .مفهوم «عالمیت» پیشینی بودن عالم ا نشان میدهد (

بهاینمانا« ،عالمیت» همانا یک دنیای زندگی است که مشحون از شباههای مانگگائی ،یانگگی
داللتها ،نشانهها ،و سمبلهاست .به قول هایدگر« ،داللت و کلیت دالها به هر مانائی برسازنده
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

12

دوره  ،12شماره 2
بهار 1399
پیاپی 46

عالمیت هستند» (همان) .د هر عالمی همهچیز به شیوهای خاص نمایان میشود«به شیوهای کگگه
بگرای بیشگگتر نسگگلهگگای قبلگگی انسگگانهگگا شگگناخته نشگگده بگگود» (

).

بدینترتیا ،بهجای آگاهی بقاتی ما ک  ،پرسپاتیو شخصی نیچه ،جهانبینی دیلتگگای ،و
زیستجهان هوسرل ،هایدگر از «عالمیت» بگگهعنوان شگگباه مانگگائی کگگه زیسگگتندگان د آن
زیسگگت میکننگگد و همیشگگه ب گرای هگگر زیسگگتندهای از پگگیش داده اسگگت ،اسگگتفاده میکنگگد.
«عالمیت» بهمانای هرمنوتیای (مانا–بنیادی) بودن عالم است ،چگگون عگگالم زنگگدگی عگگالم
ماانی است .بدین ترتیا« ،د –عالم–بودگی» برای انسان ،تابیری کگگه بگگا مفهگگوم «دازایگگن»
توسط هایدگر بیان شده است ،به مانی د شگگباه مانگگائی–نشگگانهها ،ا جاعگگاک ،سگگمبلها،
پیشفهمها قرا داشتن است .این «عالمیت» بر هر زنگگدگی شخصگگی تقگگدم هستیشناسگگی
دا د ،یانی پیش از هر کسی هست؛ و هرک د عالم مانگگائی از پیشدادهشگگده ،کگگه وی د
ساختن آن هیچ نقشی نداشته است ،زندگی میکند .د بطن چنین عالمی است که هر ک
از هر چیزی فهمی دا د ،یانی هر چه که با آن مواجه میشود چونان چیزی 4برای آن مانائی
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

از پیش دا د و بر آن اساس با همه و هر چیزی ا تباط برقرا میکند ،چه بهصو ک ابزا کگگا
خود چه بهصو ک ابژه اد ا خود.1
گت بحگرانزده»،
بدین ترتیا ،میتوان گفت که د مواجهه با پدیگگدهای همچگگون « بیاگ ِ

بایستی واقایت بنیادین «عالمیت» د نظر گرفته شود .بدینترتیا « ،بیات د بحران» ،یگگا
جن تانولوییای ویرانگر که این بحران ا سبا شده ،یا پاندمیهگگایی کگگه تهدیگگدی بگرای
زندگی بیای–مدنی هستند ،و نیز ابطه اینها با یادیگر ،همگی د زمینه ماینگگی قابگگلفهم
هستند .عالمیتی که هایدگر آن ا «قفسه تانیای »2مینامد.
 .4عالمیت تکنیکیشده

د مصاتبهای با وزنامه «فرانافو تر وندشاو »3د ماه یوئن  ،2020یو گن هابرماس این
ناته ا تأیید میکند که «جوامع پیچیده مااصر به و مداوم با تردیدهگگای بسگگیا ی وبگگه و
هسگگتند» .او تأکیگگد دا د کگگه بگگا انتشگگا کگگرونگگا ویگگروس« ،یگگک عگگدم قطایگگت زیسگگتمانی
(اگزیستانسیال) د سطح جهان د تال گسترش است» .هابرماس باو دا د که این تردید،
فقط به خطر پاندمی کرونگگا مربگگوط نیسگگت ،بلاگگه د تقیقگگت د اثگگر عواقگگا اقتصگگادی و
اجتماعی غیرقابل پیشبینی است که برای خیلی از افراد بسیا هراسانگیز شده است:
د اینبا ه ،تا این تد میتوان دانست ،چیزی متفاوک از ویروس وجگود دا د کگه فاگ هگیچ
متخصصی نبوده که با ا مینان قاد به ا زیابی این پیامدهگا باشگد .متخصصگان اقتصگادی و
اجتماعی باید از پیشبینیهای نسنجیده اجتناب و زند .این ناته میتواند گفته شود که :هرگز
این همه دانش د با ه غفلت و اجبا ما به کنش و زندگی د ب تالیفی وجود نداشته است.

دغدغهای شبیه به این نگرانی هابرماس د با ه جهل و بیا مینانی ا ما تین هایگگدگر د
سال  1955می دی ابراز کگگرد .وقتگگیکگگه دهسگگال پگ از وقگگوع فاجاگگه اتمگگی هیروشگگیما و
ناکازاکی ،برندگان جایزه نوبل اع م کردند که« :علم [و یانگگی علگگم بیاگگی مگگد ن اهگگی
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

وبری هم به همین صو ک هستند .یانی مانای چها گانگگه« :عگگا فی»،
 .1قابلذکر است که چها «نوع ناب»
«سنتی»« ،عق نیت ابزا ی» ،و «عق نیت ا زشی» ،متال به هیچ کنشگری نیسگگتند بلاگگه انگگواع ماگگانی تثبیتشگگده د عگگالم
زندگی هستند که هر فردی د ا تباط با عالم بیرون بهنحوی از آنها تبایت میکند.
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بهسوی زندگی انسانی شادتر است» .هایدگر ،قا اانه این سؤال ا مطرح کرد که آیگگا چنگگین
گفتهای «از تأمل نشئت میگیرد»؛ آیا «د مانای عصر اتمی» توجه و تگگأملی بگگوده اسگگت؟
پاسخ خود هایدگر این است که این نوع اظها اک متای بر «تفار محاسبهای» 1اسگگت .وی

تأکید میکند که این تفار از نوعی ویژه است ،نوعی تفار که از ریگ آن «مگگا همیشگگه بگگا
شرایطی که داده شده ،به محاسبه میپردازیم ... .تفار محاسبهگگگر محاسگگبه مگگیکنگگد .ایگگن
اتتماالک هموا ه جدید ،نویدبخشتر و همزمان مقرونبهصرفه ا محاسبه مگگیکنگگد.
تفار،
ِ
تفار محاسبهگر از ایدهای به سوی ایده دیگر میدود .تفار محاسبهگر هیچگاه نمیایستد و
هرگز خودش ا مدون نمیکند» (همان).
 .5تفکر محاسبهای ،تکنولوژی ،و جنگ علیه طبیعت

به تابیر هایدگر ،تفار محاسبهگر بر سگگازنده عالمیگگت مااصگگر اسگگت کگگه د آن تانولگگویی
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نقشی مهم بر عهده دا د .بدینمانا ،وی «عالم عق نیت محاسبهگگگر» ا همگراه بگگا چیرگگگی
تانولوییای و «خواست قد ک» پروبلماتیزه میکند و به شیوهای آسیاشناسانه تانولگگویی
مد ن ا از «تانه »2یونانی متمایز کرده و آن ا به آلمانی «قفسگگه تانیاگگی »3مینامگگد .4د
تابیر هایدگر ،د تالیکه تانه/تخنه برای یونانیان وش دانستن یا «فگگوکوفن» بگگود« ،فسگگه
تانیای» به ابطه ابزا ی یا فاالیت کا کردی مرتبط اسگگت .همچنگگین ،د تالیکگگه غایگگت

5

گد
تخنه همانا «تحق سرشت» هر چیز است« ،گشگگتل» «د کگگا تولیگگد اسگگت ،تتگگی تولیگ ِ
انسان» .بدینترتیا ،تخن «بیشتر شبیه نوعی اجازهدادن خ قانه به چیزی است تا خگگودش
ا آشاا کند ،نوعی فرا آو دن »6است؛ اما تانولویی بر نوعی تارض به چیزها و بهکا گیری
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

آشاا است که «عقل محاسبهگر» د اینجا همان «عقل ابزا ی»

هایدگر نیز یادآو مفهوم قف آهنین
 .4مفهوم
برای بو وکراسی مد ن بهکا برده بوداست.

د جاماهشناسی تفهمی ماک وبر است.

وبر که

آنها برای هدفی خاص داللت دا د» (همان) .د توضیح مفهگگوم «قفگ تانیاگگی» ،انگگد و
فینبرگ میگوید که «هنگامیکه این سیستم خودگردان و غیرقابگگلتوقف بگگهنظگر مگگی سگگد،
دغدغه معنای چیزها از میان می ود»

 .بنابراین:

اناشافی که بر تانولویی مد ن تاکم است ،ویژگی د افتادن ،بهمانای تارض ا دا د .ایگن
تارض این و خ میدهد که انریی پنهانشده د بیات گشوده میشود ،آنچه که گشوده
میشود ،دگرگون میشود ،آنچه که دگرگون میشود ،ذخیره میشود ،آنچه که ذخیگره شگده،
بهنوبه خود توزیع مگیشگود و آنچگه کگه توزیگع شگده اسگت ،بیشگتر تغییگر داده مگیشگود.
).
(

بدینترتیا« ،ذاک تانولویی» تانولوییایبگگودن یگگا شگگیوههگگای صگگرفا تانیاگگی اندیشگگه
نیست ،بلاه د تحلیل نهایی ،شیوه اناشاف کلیت موجوداک است؛ یانی نگگوعی مانابخشگگی
به هر چیز .این مانا بخشی است که عالمیت مانگگائی ا برمیسگگازد و کنشهگگا و انتخابهگگا و
مناسباک آدمیان و نیز ابطه با بیات ا شال داده است .همان و که دی اف ِک ِرل 1توضگگیح

میدهد ،این «اناشاف»« ،انسان و موجوداک ا به «منبع الیزال» یا ذخیرهای د خگگدمت و د

اختیا اهداف تانولوییای» تقلیل میدهد .بز گترین خطری که د این شیوه اناشگگاف نهفتگگه
است «د بهنظم د آو دن ،یا د افتادن تانولویی هم با بیات و هگگم انسگگان اسگگت؛ تاگگرض
ستیزگرای موجوداتی که سلطه انحصا ی و کاملی ا هدف گرفتگگهانگگد» .ذاک ایگگن قفسگگهبندی
تانولوییای« ،گسترش لا است و تنها از ری تقلیل میتواند آشاا شود».
بنابراین ،همانطو که هایگگدگر پدیگگدا شناسگگانه آن ا وشگگن کگگرده ،نگگگرش یونگگانی بگگه
بیات ،غایتگرایانه بود و د این مانا ،ذاتیاک ا نهتنها به مصنوعاک بلاه به بیاگگت هگگم
نسبت داد .پ «ذاک» تانولویی ،به بهکا گیری تانولوییای اشا ه ندا د ،بلاه به اف کلگگی
د کی ا جاع دا د که غالا شده است و خود ا بر همه چیزها ،تاام ک ما با آنهگگا ،و تفاگگر
ما د با ه آنها تحمیل میکند .با چنین دیدگاهی است که هایدگر بر آن است کگه ایگن بمگگا
اتم نبوده است که «تانولویی ا خطرناکترین پدیده کگگرده اسگگت»

.

این تاابیر د با ه «ذاک تانولویی» اکنون با یافتههای علمی نیگگز تأییگگد شگگده اسگگت .مگگا
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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الآلنی د همین ابطه د مقالهای با عنوان «اثر جن بر محیط بیای» به تگگا یخ نگگابودی
بیات توسط جن پرداخته است .به گفته وی:
از آن زمان که نخستین سن توسط نخستین غا نشین پرتاب شد ،محیط زیست بیای عامل
استراتژیک جن محسوب شده است .سپاهیان آشو و م باسگتان بگرای ا مینگان از تسگلیم
دشمنانشان به زمینهای ز اعی آنهگا نمگک مگیپاشگیدند تگا خگا ا بگرای کشگاو زیکردن
غیرقابلاستفاده کنند .این یاگی از اولگین اسگتفادهها از جنگ بیولگوییای ،بگهعنوان یاگی از
).
مخربترین تأثیراک محیطزیستی جن بهتساب میآید (

الآلنی میافزاید :شاید «پخش سمهای گیاهکش مثل سگگم موسگگوم بگگه عامگگل نگگا نجی

1

توسط نیروهای امریاایی د جن ویتنام مشهودترین ویرانی بیات اسگگت» (همگگان) .د

همین ابطه ،آ تو اچ .وستین  2د مقالهای د «دانشنامه سیستمهای پیشتیبانی زنگگدگی»3

د با ه استفاده از آالیندههای سمی و شیمیایی علیگگه بیاگگت توضگگیح میدهگگد کگگه چقگگد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پیامدهای زیستمحیطی مواد شیمیایی تامدا زیانبا بودهاند:
تخریا عامدانه محیط زیست میتواند مخصوصا بهمنظو اجتنگاب از اسگتتا و اختفگا
نیروی دشمن یا منابع بومی انجگام گیگرد .انتشگا عناصگر خطرنگا ناشگی از تملگه بگه
آببندها ،کا خانههای شگیمیایی ،یگا تسگلیحاک هسگتهای (کگه اغلگا «جنگ زیسگت
محیطی» نامیده میشوند) میتوانند منجر به تخریا شدیدا گسترده و بلند مدک بیات
).
شوند (

د همین ابطه ،مطالااک دیگر نشان میدهند کگگه پانگگدمیهگگا یشگگه د بیگگوتانولگگویی
ک
دا ند .براساس گفتههای دیوید پی .ک  4و ن ِانت جی .پاید نیگگک ،5اسگگتفاده موجگگوداک
زنده از مواد سمی ،وا دشدن د نوعی جن بیولوییای است:
وایه جن بیولوییک به و ویژه تصاویر جنگجویان قرون وسگطایی ،کگه اتشگام مگرده ا از
دیوا های شهر میآویختند ،یا مأمو ان ّ
سری تاومتی ،که مخفیانه میاروبهایی مرمگوز ا
.
د قلمرو دشمن پخش میکردند ا د ذهن مجسم میسازد
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

بنابراین ،بر اساس شواهد ا ائهشده میتوان گفت که د تقیقت « بیاگگت» بگگا مقاصگگد
«استراتژیک» فقط آلوده نشگگده اسگگت ،بلاگگه ،اگگگر مقولگگه «ا تبگگاط تحریگگفشگگده بگگهنحگگو

نظاممند» 1یو گن هابرماس ا بهکا ببریم ،بهخا ر اهداف اسگگتراتژیک ،بیاگگت بگگهنحگوی

نظاممند نابوده شده است و ویروسها با عواقا بیمگگا یهگگای همگگهگیگگر پگگرو ش یافتهانگگد.
د واقع ،شباهت میان این دو نوع تخریا ،یانی تخریگگا زیسگگتجهان انسگگانی و تخریگگا
بیات ،جالاتوجه است؛ چرا کگگه نشگگانگر نقگگش دغدغگگههای «اسگگتراتژیک» د نگگابودی
زندگی وی زمین است .بنابراین ،میتوان گفت ،تانولویی مد ن نهتنها بر افزایش کگگا ایی،
بلاه د واقع بر تولید نوعی خشونت نسبت به بیات و انسان نیز داللت دا د ،خشونتی کگگه
هرگز د تا یخ د این عم و وسات تجربه نشده است:
گاهی اوقاک بهنظر می سد که گویی بشریت مد ن سراسیمه بهسوی ایگن هگدف میشگتابد:
جاییکه میخواهد به و تانولوییای خودش ا تولید کند یا بسازد .اگر این موفقیت تاصل
شود ،آدمی خودش ا منفجر کرده است ،یانی ،ذاتش بهعنوان ذهنیت خودش ا د ناکجا آباد
منفجر میکند ،د جاییکه بیمانایی مطل  ،تنها «مانا» محسوب میشود و جاییکه تفگ
این مانا ،شال «سلطه» انسانی بر جهان ا میگیرد ... .و باد از این ،ما به دو ترین نقطگه د
.
مقابل بیات یا هستی می سیم
 .6جنگ و عالمیت سلطه

جن بیستساله ویتنام ،جن نیابتی دو ان جن سرد از مگگاه نگگوامبر سگگال  1955آغگگاز شگگد،
همان سالی که برندگان جایزه نوبل بیانیهای د با ه یوتوپیای علمگگیاشگگان صگگاد کگگرده بودنگگد و
هایدگر هم آنان ا به چالش کشیده بگگود .البتگگه ایگگن تصگگویر آ مگگانشگگهری علمگگی قگگب توسگگط
فرانسی بیان د قرن  17بیان شده بود .اما د محیط پسا جن ویتنام ،هربرک ما کوزه ،نسخه
جهان مو د نظر بیان و برندگان جگگایزه نوبگگل اشگگاعه داد .اگگگرچگگه کگگه مگگا کوزه
جدیدی از نقد ِ

ما کسیست بود ،اما نقدش ا با دیدگاهی وبری د بگگا ه عق نیگگت ابگزا ی مگگد ن ادامگگه داد .بگگر

اساس نظر ما کوزه:
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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مفهوم «عقل فنی» شاید ایدئولوییای باشد .نگهتنهگا بگهکا گیری تانولگویی ،بلاگه خگود
تانولویی ،سلطه است؛ کنترلی وشمند ،علمی ،تسگابشگده ،و تسگابگر .اهگداف و
منافع علمی این سلطه و چیرگی از خا ج به تانولویی تحمیل نمیشوند؛ اینهگا د خگود
.
ساخت دستگاه تانیای وا د میشوند

ما کوزه با چنین چشماندازی ،به شیوهای اشا ه میکند که اصول علگگم مگگد ن بگگهعنگگوان
ابزا ی مفهومی برای کنترلی مولد به خدمت گرفته شده است:
متد علمی که به سلطه هر چه مؤثرتر بگر بیاگت منجگر شگد ،مفگاهیمی محگز و نیگز
ابزا هایی برای چیرگی هر چه اثربخشتر بر انسان توسط انسان از ری سلطه بر بیات
ا ائه کرده است .عقل نظری ،که محز و خالص و خنثی باقی مانده ،بگه خگدمت عقگل
عملی د آمد .این پیوند برای هر دو سودمند بود .امروزه ،سلطه و چیرگی ،نهتنها از ری
تانولویی ،بلاه بهعنوان تانولویی خود ا تداوم و گسترش میبخشد (همان).

به تابیر ما کوزه سلطه بهعنوان تانولویی «مشروعیت بسیا زیگگادی از قگگد ک سیاسگگی
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وبهگسترش ا تأمین میکنگگد کگگه همگگه تگگوزههگگای فرهنگ

ا فگرا مگگیگیگگرد» .همچنگگین،

گازی نگگاآزادی انسگگان ا فگراهم مگگیآو د و
تانولویی د این جهان «تا تد زیادی عق یگگیسگ ِ

اماانناپذیری «تانیای» مستقلبودن و تایین مسیر زندگی خویشگگتن ا نشگگان مگگیدهگد».
بنابراین ،بهجای لغوکردن مشروعیت سلطه ،عق نیت تانیای «از آن محافظگگت مگگیکنگگد و
بدینسان اف ابزا گرایانه عقل بر جاماه استبدادی عق یی گشوده میشود» (همان).
« .7قفسه تکنیکی» به مثابه «ویرانشهر»

عبو از ایده «آ مانشهر علمی» بیان و برندگان جایزه نوبل د سال  1955از اوایگگل قگگرن
بیستم با شاوفایی یانر ادبی که د تالتاضر بهعنوان «ویرانشهری »1شناخته میشود آغگگاز
شده بود .تصویر ویرانشهری از آینده د واقع ،از اواخر قرن نوزدهم ظاهر شده بگگود؛ یانگگی
زمانیکه پیشرفت فنی شو و ترا ک قبلی ا از دست داده بود .د سگالهگگای ابتگگدایی قگگرن
بیستم ،یانر ادبگگی مسگگتقل ویگرانشگگهری ظگگاهر شگگد و نتگگایج اجتمگگاعی منفگگی بگهکا گیری
دستاو دهای تانولوییای ا نشان داد.
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

آثا ادبی ویرانشهری بازتاب ترسها و تشگگویشهگگا د بگگا ه آینگگده اسگگت و بگگدینسگگان،
همانطو که آدام استا  1ادعا کرده است ،این آثا از « ابطهای به و غیرمامول قد تمند و
سازنده میان یانر فرهنگی و زندگی سیاسی تاایت دا ند»

.

این ابطه به نحوی متفاوک د آثگگا مختلگگف دیسگگتوپیایی نشگگان داده شگگده اسگگت .د
داستان کوتاه علمیگتخیلی تحتعنوان ماشین م ایسهد ،که د سال  1909توسگگط ای.ام
فو ستر نوشته شد ،آینده ای دو به تصویر کشیده می شود که د آن «ماشگگین همگگهچیگگز ا
ادا ه میکند و زندگی افراد د تک اتاقشان سپری میشود ،جاییکه آنها میتوانند با هزا ان
نفر دیگر صحبت کنند ،اما هیچگاه قاد به م قگگاک ود و بگگا آنهگگا نیسگگتند» .د اثگگری

مشابه ،یوگنی ایوانویچ زامیاتین ،2مان نوی

وسگگی ،د مگگانش بگگا عنگگوان مااا ()1921

نگهبانانی ا به تصویر می کشد که مداوم د تال نظا ک و باز سگگیانگگد ،و هگگر آنچگگه کگگه
چشم انسانی قاد به دیدن آن نباشد ،از ری میاروفون هایی که د همهجا تابیگگه شگگده،
شنیده خواهد شد .ده سال باد از این مگان ،اثگگر دنیااای نگاان ناام ( )1932از آلگگدوس
هاکسلی این موضوع ا به تصویر میکشد که چگونه «شر یسازی» و تولید مثل انسانی
توساه یافته ،مقر اک انضبا ی ا تضمین می کنند .همچنگگین د مگگان دیگگگری بگگا عنگگوان
بمزین و ذا ( )1948از هاکسلی ،افزایش جن و زی د سطح گسترده د قگگرن بیسگگتم
به نحوی نزآمیز به تصویر کشیده شده ،و چشم اندازی بدبینانه از سیاست های «نگگابودی
تتمی رفین» ا ائه شده است .بادتر د مگگان  1984کگگه د سگگال  1949منتشگگر شگگد،
جو ج او ول وایت میکند که چگونه صاتبان قد ک دقیقا نوعی از وشنفاران هسگگتند
که توسط دنیای بیثمر صنایع انحصا گگگر و تاومگگت متمرکگگز شگگال گرفتگگه و گگگرد هگگم
آمده اند .د این مان ،او ول« ،د بازنمایی تنزل علمی تانولوییای انسگگان بگگه بیشگگترین
د جه سید» .همچنین د کتاب  451درج ٔ فارنهایا ( )1953بگگه گفتگگه ی بگگردبگگری،
«تثلیث علم ،تانولویی و نقصان اخ قی ،ماده اشتاالزای ویرانگری ا ایجاد مگگیکنگگد»
 .بدینترتیا:
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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نقد تانولویی به نقد انسانها و جوامای تبدیل میشود کگه ابزا هگای تانولگوییای ا د
مقیاسی گسترده بهکا میگیرند ،و فراموشکردن سنتها و سبکهای زندگی قبلیاشگان،
آنها ا به وضایت نامساعد ،یا همانطو که برخی میگویند مستقیما بگه خگود ویرانگگری
.
هنمون میسازد

اگرچه د سبکهای ادبی دیستوپیایی اثری از پاندمیکگدیستوپیا نیست ،اما ،یانر ادبگگی
اکوگدیستوپیا ،که ویرانی محیط زیست ا به تصویر میکشد از همه دیگر آثا دیستوپیائی به
عالمی که امروزه گرفتا پاندمیهاست نزدیکتر است .د خصوص خطر پانگگدمی ویگگروس
کرونا« ،اکوگدیستوپیا» وایتگر این است که چگونه د گفتمانهگگای غالگگا مااصگگر ،وایه
« بیات» بهناد ستی بهکا گرفته شده ،فاسد و منحط شده ،و د خدمت نیروهای سیاسگگی
و اقتصادی ویرانگر و تحریفشده جهان ما د آمده است:
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وایه « بیات» به هر آنچه که انسانی نیست و از فاالیت بشر متمایز اسگت ا جگاع دا د؛
ایدهای است که از ری آن آنچه ا که برایمان «دیگری» است  ....گیجکننگدهتگر ایناگه،
ّ
[وایه بیات میتواند برای ا جاع به «ساختا ها ،وندها ،و قد کهای علی که به گو
مداوم د جهان فیزیای اثرگذا ند  ...بیاتی که همیشگه تگابع قگوانینش هسگتیم ،تتگی
هنگامیکه آنها ا برای مقاصد انسانی تحت کنترل خود د میآو یم ،و از ونگدهگای آن
نه میتوانیم فرا و نه ها شویم» بهکا ود .و همچنان مفهوم دیگگری وجگود دا د کگه د
آن « بیات»« ،قلمرو پدیدا های نمایان و انواع ب واسگطه عینگی  ...قلمگرو تجربگی یگا
زیستمحیط «سطحی» ( بیات بهعنوان منظره بیای ،تیاک وتش ،زندگی گیگاهی و
.
تیوانی) است
 .5آینده محتمل

آیندهپژوهی نیز مانند ادبیاک دیستوپیائی تا کنون نسبت به پاندمیها بیتوجه بوده است .اما
2

اخیراً د مقالهای د فصلنامه «مطالااک آیندهپژوهگگی» ،سگگهیل عنایگگتاللگگه 1و ِاد وپگگر
چها آینده محتمل برای دو ان پساکرونایی پیشنگری کردهاند .د ایگگن میگگان ،دو سگگنا یو،

یانی «آخرالزمان زامبی یا غازهای مهاجر» و «ناامیدی بز گ به هشدا وفگگان» تصگگویری
دیستوپیایی یا ویران شهری ا د نتیجه کرونا ترسیم میکنند:

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

دنیایی که خطر همهجا د کمین اسگت .نظگامهگا دچگا فروپاشگی مگیشگوند و ا مینگان بگه
پایینترین سطح کاهش مییابد .هیچک کام نمیداند کگه چگه کسگی خطگرنگا اسگت.
تبایز امری عادی است» ... .این پاندمی به ناامیدی بز گ منجر مگیشگود .تولیگد واکسگن
ناکام میماند و دسترسی به مداوا و ماالجه محق نمیشود .دنیا به کاخها و دیگوا هگا تقسگیم
میشود .شرکتکنندگان د ایگن آینگده تمرکگزی بگر ایناگه چگونگه از بگروز چنگین مگوقایتی
جلوگیری کنند ،نداشتند ،بلاه توجهشان ماطوف به ایجاد نظامهای ساختا ی برای پیشبینی
.
و خل بهترین شیوهها د این محیط دشوا بوده است

د سنا یوی دیگری ،تحت عنوان «آ ام شگگو تگگا سگگرعت بگیگگری» نویسگگندگان پیشگگنهاد
میکنند که کمتر کردن فاالیت ،منجر به افزایش سرعت میشود:
ما امسال وند فاالیتهای مامول کساوکا ا کاهش دادیم؛ مدیتیشن یا مراقبگه ،خگواب،
زمان سپریشده د کنا خانواده ،ا تبا اک ،بهزیستی .اما سال باگدی بگه نرمگال قگدیم بگاز
خواهیم گشت .پ از پیدا شدن واکسن ،واقاا چیگزی تغییگر نمگیکنگد ...اناطگافپگذیری
اساسی میشود .این مهمترین آموزه د ول دو ان قرنطینه بود (همان).

د نهایت ،د سنا یوی «توقف مو دنیاز برای بهزیستی» تصویر دیگری ا ائه میشود:
پیشبینی میشود که این آهستگی به بیدا ی منجر شود .بیشتر تغییراک بگاقی مگیماننگد.
زمان آ امتر ،ا تباط بیشتر ،کنفران های مجازی ،و زمینی پا تر .گفته شگد کگه د ایگن
د نگی که تغییر میدهد ،بهزیستی اول خواهد بود (همان.)2 ،

البته ،آیندهپژوهان ،به غم بصیرتشان ،با فرض تف و استمرا شیوه فالی زنگگدگی بشگگر
با شرایط سیاسی و اقتصادی موجود د کره خاکی ،همچنان د اف فالگگی و د زمگگان تگگال
باقی میمانند و آینده ا صو تی از زمان تال میبینند؛ بدون ایناه اماان عالم و آدمی دیگر
ا به ضرو ک یا مطلوبیت – یا هر دو باهم – متصو باشند.
 .6نتیجهگیری

به نظر می سد که پرسشها د با ه شیوهها و ویاردهای ممان برای جلوگیری یا تلکردن
مامای پاندمیها به چیزی فراتر از آنچه که «دانش» متفرق و محدود عصر تاضر میتواند
ا ائه کند ،نیاز دا د.
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د کتاب تقسیم کار در جامع  ،امیل دو کیم بهنحوی اثبگگاکگرایانگگه ،عگگالم مگگد ن ا بگگا
«تراکم اخ قی» توصیف کرد .این بگگدانمانا بگگود کگگه زنگگدگی مگگد ن از تاگگام ک انسگگانی
متاثری تشایل شده .به قول وی« ،پیشرفت نیروی کا د نسبت مستقیم با تگراکم اخ قگگی
یا دینامیک جاماه قرا دا د»

.

جهان «قفسهشگگدگی
جهان تفار محاسبهگر و بیشتر ِ
جهان مو د توصیف دو کیم ،همزمان ِ

تانیای» و جن افزا های تانولوییای ویرانگر نیز بوده اسگگت .ویگگروس کرونگگا کگگه منگگتج از
جن افزا های تانولوییای ،که د عالم جدیگگد بگگه مگگدد علگگم مگگد ن تولیگگد شگگدهاند ،چنگگین
تراکمی ا بهشدک نابود میکند و آن ا به امری ناممان نزدیک میسازد .با ویروس کرونا ،کگگه
نتیجه جن بیوتانولوییای مبتنی بر تفار محاسبهگر و ابزا تانیای اسگت ،د تگگال تاضگگر
جن عظیم نامرئی علیه زندگی مدنی مد ن به اه افتاده است .به نظر می سد که این تنگگاقز
و ستیز دو سویه ،مشخصه یا منش بشریت مد ن است و تگگأثیری دیسگگتوپیایی بگرای آن داشگگته
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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است .به عبا ک دیگر ،بحران کرونا نشانه پدیدا شدن بحر ِان جهانی و هستیشناسانه بنیگگادین

د گرایش خود گ ویرانگر و خود گ نفیکننده زندگی مد ن است.
ِ
بنابراین «کرونا» ،بهعنوان یک پدیده ،آن چیزی اسگگت کگگه خگگود ا بگگهعنگگوان آشگگاا کننگگده
«جهانی د بحران» نشان میدهد .کرونا نشانه عالمیتی بحرانزده است که بهعنوان دلیلی بگرای
ترسها و تشویشهای وجودی ،د شیوه تانیایشده هستی پرو ش یافته و بگگه گگو کشگگندهای
قد کنمایی و مبا زه لبی میکند .بنابراین ،د این صو ک مگگا نمگگیتگگوانیم بگگهدنبال چگگا چوب
«علت و مالولی» برای توضیح و پاسخگویی به «چرایی» ویروس کرونا باشیم .زیرا کرونا پیامد
پدیدا و آشاا کنندهای است که د خود علت نهفته است .کشگگندگی کرونگگا از قبگگل مشخصگگه
جنگی مهلک بوده است .کرونا ،ذاک یا ظهو تقیقت جن افزا های تانولگگوییای اسگگت کگگه
برای تحق اهداف از پیش محاسبهشده بهکا گرفته شدهاند .بنابراین ،برخ ف مشاهداک اخیر
که و ود کرونا به جهان انسانی ا نشان میدهند ،ویارد پدیدا شناسانه این تقیقگگت ا آشگگاا
میکند که خاستگاه آغازین کرونا د واقع ساختا اف و جهان بینی و عالمیت ،یانی ضرو یاک
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی همان جهگگانی بگگوده اسگگت کگگه از ریگ سگگاخت و بگگهکا گیگگری
جن افزا های شیمیایی و هستهای ویرانگر آشاا شده است .بگگهعبگگا ک دیگگگر ،زیسگگتجهان

انسانی مقصد نهایی کرونا نیست ،بلاه د واقع نقطه شروع آن هم بوده اسگگت .بگگه دیگگگر بیگگان،
خود کرونا آشاا کننده این تقیقت است که بههم یختگی زندگی «مدنی» د سگگطح جهگگانی،
گویای وجود اخت لی پیشینی است که د شیوه زندگی که تداوم آن ناممان است ،نهفته است.
خطر کرونا ،نشانه مخا ره بهکا گیری تانولوییای و نظاممند منابع انسانی و بیای بهمثابه ابزا
توسط استدالل ابزا ی غالبی است که برای تحق منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی قد کهگگای
برتر بر وی زمینی آسیادیده پرو ش داده میشود .نابودی محیط زیستِ ،اعمال خشگگونت بگگه

« بیات» است .خشونت به بیات ،خودویرانگری آدمی از ری

بیات آلودهای اسگگت کگگه

بهبا آو نده چالشی علیه زندگی انسانی است.
به نظر می سد که پرسش د با ه شیوهها و ویاردها برای جلوگیری یا تلکردن مامای
پاندمیها به چیزی فراتر از آنچه که «دانش» محدود و متفرق دو ان مد نیته اخیر مگگیتوانگگد
ا ائه کند ،نیاز دا د .پ بدینسان ،هایی از خطر پانگگدمیهگگا د خگگود خطگگر ،یانگگی شگگیوه

هستی که به جهان پاندمیزده منجر شده است ،قرا دا د .1بنابراین ،جلوگیری یگگا اتتگراز از
پاندمیها و دفاع از مدنیت زندگی انسانی به ایگگن ماناسگگت کگگه مگگا بگگه «وجگگود داشگگتن» و
«زیستن» د عالمیتی متفاوک از آنچه که د گشتل تاکم است ،نیاز دا یم.
اگگگرچگگه ایگگن تقیقگگت دا د کگگه پانگگدمیهگگا ،مگگردم منگگا

جغرافیگگایی گسگگتردهای ا

د برگرفتهاند ،امگگا ایگگنبگگا یگگک ویگگروس همگگهگیر نشگگان داده کگگه از پتانسگگیل بگگاالیی بگرای
مختلکردن سیستمهای پزشای نرمال و نیز بسیا مجهز و تبدیل تاام ک انسانی به امگگری
ناممان برخو دا است .بدینترتیا ،دانش علمی ،بهعنوان ُبادی از عالمیت که با ا اده بگگه
قد ک اع م شده توسط سویه مگگد ن فلسگگفه دکگگا ک و علگگم مگگد ن اشگگباع شگگده ،بگگه نظگگر
نمی سد که قاد به برندهبودن د جنگی باشد که د ابتدا توسط خودش بر پا شگگد .بگگه گگو
خ صه ،پاندمیها به همان اندازه میل و انگیزش شدید سوبژکتیو برای سلطه یافتن بگگر افگ
زیست جهان/عالمیت مااصر وجود دا د ،د همین اف تضو دا ند .اما این شیوه هستی و
نگرش ،همان و که د مسیرش به سمت یوتوپیا د پایان تا یخ به پیش مگگی ود ،بگگه گگو
مداوم و هر با عمی تر خطری ا برای هستیاش بازتولید کرده است.

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 .1این گزا ه د واقع بازگویی آن چیزی است که هایدگر د با ه خطر گشتل گفته است.
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