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 چکیده

کشگیدن تاگام ک کوچگک و کگ ن انسگانی،  چالش تصو  د  به سابقه و تداوم غیرقابل با سرعت انتشا  بی 
ای مهم برای متخصصان و همچنین مردم عادی د  سراسر جهان تبگدیل  اکنون به دغدغه  19ویروس کویدگ 
جهان انسگانی  ا  خطر انداخته، بلاگه تتگی زیسگت  ها  ا به تنها س مت انسان کرونا نه س رو شده است. وی 

تال، هگر بگا  بگر شگدک و  عین ها د  تال کاهش است و د  مختل کرده است. فواصل زمانی وقوع پاندمی 
  شگود. ایگن بگدان ماناسگت کگه عگالم بشگری تنهگا از  ریگ  قد ک ویرانگری هر پاندمی جدید افزوده می 

شونده است. ایگن  های تشدید شود، بلاه د  تال تجربه   وند ویرانگر پاندمی وسی مشخص تهدید نمی یر و 
ای مواجه شود. آنچه د  اینجا ادعا شده ایگن اسگت کگه   شته مقاله ت ش دا د تا با این پدیده از منظری میان 

ه منشأ این ویروس توجگه  ب  وط های مقتضی  ا خواهند گرفت که به واقایاک مرب ها فقط زمانی پاسخ پرسش 
شود. ویروس کرونا مالول علت یا علل ماینگی نیسگت، بلاگه د  بطگن عگالم زنگدگانی بشگر، کگه شگامل  

شگده، د  عگالم  گرفته توجگه، امگا اغلگا نادیده ای است که بر اخت لگی قابگل شود، نشانه » بیات« هم می 
هگا و  تانولگوییای منشگأ پانگدمی   افگزا    شگده  دو ان مگد ن جنگانسانی داللت دا د. د  عالمیت تانیای 

نحوی  جهان انسگانی بگه دیگر، د  جهان تانولوییای هم  بیاگت و هگم زیسگت هاست. به عبا ک ویروس 
 اند. مند تخریا و مختل شده نظام 

ای، دیستوپیا، هایدگر، هوسرل، هربگرک  ویروس کرونا، پاندمی، پدیدا شناسی، تفار محاسبه   : ها کلیدواژه 
 ما کوزه 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 

 شگگود.می چگگا  فا سگگی ترجمگگه بگگا همزمگگان   و هب  مجله  همین  د   که  است  شده  نوشته  انگلیسی  زبان  به  مقاله  این  اصل  *
.است زا سپاسگ ایشان از نگا نده که است شده انجام تبیبی الهام دکتر خانم هماا ی با فا سی به مقاله ترجمه

  ایران تهران، ،مد س  تربیت دانشگاه سیاسی، علوم  استاد .1
 

http://dx.doi.org/10.22035/ISIH.2020.4070.4147
http://www.isih.ir/article_337.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:manoocha@modares.ac.ir
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 مقدمه.  1
نگگوع اول، »ماهیگگت«   شوند چها  نوع است:هایی که د با ه  ویروس کرونا مطرح میپرسش

 ،پرسگگد. نگگوع سگگوم گیرد؛ نوع دوم، »از منشأ« آن میاین ویرس و »چیستی« آن  ا د  نظر می
دهگگد. نگگوع چهگگا م، ایگگن پرسگگش قگگدیمی گیری  ا مو د توجه قرا  میتأثیراک منفی این همه

های نگگوع اول و دوم، شود: »چه باید کرد؟«. برای پرسگگشد  تا یخ تارا  می  ا  ئماست که دا 
هایی محیطی پاسخشناسی و زیستدانشمندان و پژوهشگران علوم پزشای، شیمی، زیست

اند. د با ه  تگگأثیراک منفگگی ایگگن ویگگروس، علگگوم اجتمگگاعی، سیاسگگی، اقتصگگادی، ا ائه کرده
شگگوند. ادبیگگاک بینگگی میزافزون د گیر تحلیگگل و پگگیش و    وها بهشناسی و دیگر  شته وان

اند. د  مو د پرسش »چه باید پژوهی تصو ی از دنیای پاندمیک نداشته»دیستوپیی« و آینده
هایشان برای آینده د  نگری ها و پیشها  ا د  سنا یوپژوهان، که تاکنون پاندمیکرد؟«، آینده

اند.   د توجه قرا  دادهموی  و جدنظر نداشتند، اکنون آنها  ا به
 

 چرخه  زندگی پاندمی.  2
ی    به   2020ای د   وزنامه گا دین که د  ماه یوئن سال  د  مقاله  ،  ئگگی   1چا   سید، پیتگگر دک

«، اظها  داشت که »تایین مبادی ظهو  پاندمی، امری بغرنج و دشگگوا   2س مت گ »اتحاد اقلیم 
جز  ، چیگگزی بگگه 19بودن کویدگگگ ه  انسگگان خت سگگا است«. به قگگول وی، اظهگگا اک مبنگگی بگگر دست 

   (. ا  عاک ناد ست و انگشت اتهام به سوی کسی د از کردن نیست ) 
ی ، مایال ام. پترسن د  »فصلنامه   2005ای که د  ماه نوامبر سال  د  مقاله  3پیش از دک

هرگگگاه کگگه »  کگگههای عفونی« منتشر شد، ایگگن ایگگده  ا مطگگرح کگگرده بگگود  المللی بیما یبین
-1917شده د  نتیجگگه  پانگگدمی  گرفتههای یاددهد، د س گیری آنفوالنزایی جدیدی  خ  همه

. ده سال پ  از ایگگن گفتگگه  پترسگگن، کا  آید« تواند بهمی 1918
و هماا انش د  همان فصلنامه علمی هشدا  دادند کگگه شگگیوع ویگگروس   4الن جی.پی.  اس

 دهد:  ای نزدیک خبر میوقوع پاندمی دیگری د  آیندهز ا ابوال
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971215001836#!
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توانیم یابد، ... باید بیندیشیم که چگونه می گیری ویروس ابوال کاهش می که همهد تالی 
هگایی برای پاندمی بادی بهتر آماده شویم. آنچه که بسیا  اهمیت دا د، فراوانگی پانگدمی 

 .اند  دهاست که د   ول چند دهه  اخیر  خ دا 

های همان فصلنامه آمده است که ظهو  یا بازظهو  بیما ی  د  همین  ابطه، د  سرمقاله  
که با  و ای، همانهندکن و  نگرانمشاهده کرد. اما به  توان د  هر دههگیر عفونی  ا میهمه

)آنفگگوالنزای   و    ، آنفگگوالنزای  2003بروز سند وم تنفسی تگگاد )سگگا س( د  سگگال  
وم تنفسگگی  ، سگگند2009)آنفوالنزای خوکی( د     ، آنفوالنزای  2007پرنده( د  سال  
شگگود، بگگه نظگگر  وشگگن مگگی  2014و بیما ی ابگگوال د  سگگال    ،2012د  سال    تاد خاو میانه

 )همان(.   تر شده استها کوتاهتاضر فاصله  وقوع پاندمی تالد که سد  می
 

 شناسانهای پدیدار. مواجهه3
هگگا از  گگو  علمگگی ثابگگت شگگده بگگود کگگه پانگگدمی، از قبل به19گد  آغاز شیوع پاندمی کوید

گیرنگگد. همچنگگین هوایی( نشئت میو» بیات« )تیاک وتش، محیط زیست، تغییراک آب
افزا هگگای منگگد توسگگط جن نحوی نظگگامنظر علمی این » بیات« به ازه مالوم شده است ک

هگگا های مد ن نابود شده، و عم   به تاوین ویروس براساس دانش  ،شدهتانولوییای ساخته
 گیر منجر شده است.  های عفونی همهبه بیما ی

ل اوی های ویرانگر جنگگ  جهگگانکه تمام جهان د  پیامدد  دهه  دوم قرن بیستم، هنگامی
گرفتا  آمگگده بگگود، ادمونگگد هوسگگرل و مگگا تین هایگگدگر، کگگه د  ایگگن زمانگگه  بسگگیا  پرآشگگوب 

هگگای علمگگی گیری مانوی جدیدی دیدند که پیشرفتزیستند، بشریت  ا »محتاج جهتمی
این دو متفار هگگر دو از (. ) نوعی مانع آن شده بود«مد نیته به

یتیویستی بودند، یانی منتقد آن مارفتی که تفّوق انسان بر  بیاگگت  ا وزپ علم مد نمنتقدان
عنوان ابگگژه بگگرای چیز  ا بهشناختی که د  آن سویه شناسا همهانگا ی مارفتاز  ری  دوگانه

کرد. د  ت ش برای شناسایی تهدید جاماه  غربی، هوسرل خودش د  اختیا  دا د، فرض می
و د مانی نیز برای آن پیشنهاد داد. د  این  ابطه، هوسرل تگگ ش د  کرمنشأ این بحران  ا دنبال  

 ویارد نهایتا  بگگا  ای جدید میان تجربه انسانی و جهان »بیرونی« برقرا  کند. اینکرد تا  ابطه

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971215001836#!
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شگگدگی دهگگد. دادهدادگگگی عگگالم زنگگدگی  ا نشگگان مگگیجهان«، تقدِم از پگگیشمفهوم »زیست
جهانی  ابطه با خوِد آدمگگی قگگرا  گیری زیستد ون جهت  جهان،  ویارد علمی  ا دزیست

 (.  ) دهدمی
تر، هایدگر دلیل نقش ناکافی و بازدا نگگده  علگگوم  بیاگگی  ا با نگرشی مشابه، اما  ادیاال

دانست:    1غفلت آن از تقدم »عالمیت«
عنوان ا بگهمگ   ا ایگن    .2اسگت  بودنگعالمگ»عالمیت« به مانی ساختا  وجه قوام بخش د 

 3شناسیم. بنابراین عالمیت خود یک زیسگتمانیتتاریف زیستمانی )انسان( زیستنده می 
  (.)  دهد مفهوم »عالمیت« پیشینی بودن عالم  ا نشان می است. 

های مانگگائی، یانگگی  مانا، »عالمیت« همانا یک دنیای زندگی است که مشحون از شباه این به 
ها به هر مانائی برسازنده  هاست. به قول هایدگر، »داللت و کلیت دال ها، و سمبل انه نش ،  ها داللت 

ای کگگه  شود»به شیوه ای خاص نمایان می چیز به شیوه عالمیت هستند« )همان(. د  هر عالمی همه 
 (. هگگا شگگناخته نشگگده بگگود« ) هگگای قبلگگی انسگگان بگگرای بیشگگتر نسگگل 

گاهی  بقاتی ما ک ، پرسپاتیو شخصی نیچه، جهانهب  ا،ترتیبدین بینی دیلتگگای، و جای آ
عنوان شگگباه مانگگائی کگگه زیسگگتندگان د  آن جهان هوسرل، هایدگر از »عالمیت« بگگهزیست

کنگگد. ای از پگگیش داده اسگگت، اسگگتفاده میکننگگد و همیشگگه بگگرای هگگر زیسگگتندهزیسگگت می
ی( بودن عالم است، چگگون عگگالم زنگگدگی عگگالم ادنیب–مانای هرمنوتیای )مانا»عالمیت« به

بودگی« برای انسان، تابیری کگگه بگگا مفهگگوم »دازایگگن« –عالم–ماانی است. بدین ترتیا، »د 
، هاسگگمبلها، ا جاعگگاک،  نشگگانه–به مانی د  شگگباه مانگگائی  توسط هایدگر بیان شده است،

شناسگگی خصگگی تقگگدم هستیش  گیها قرا  داشتن است. این »عالمیت« بر هر زنگگدفهمپیش
وی د   کگگه ،شگگدهدادهدا د، یانی پیش از هر کسی هست؛ و هرک  د  عالم مانگگائی از پیش

کند. د  بطن چنین عالمی است که هر ک  زندگی می  ،ساختن آن هیچ نقشی نداشته است
 ئیبرای آن مانا  4شود چونان چیزیفهمی دا د، یانی هر چه که با آن مواجه می  هر چیزی  از

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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صو ک ابزا  کگگا  هکند، چه باز پیش دا د و بر آن اساس با همه و هر چیزی ا تباط برقرا  می
.  1صو ک ابژه اد ا  خودهخود چه ب

زده«، همچگگون » بیاگگِت بحگگران  اید  مواجهه با پدیگگده  توان گفت کهبدین ترتیا، می
بحران«، یگگا  بیات د » ،  ترتیا»عالمیت« د  نظر گرفته شود. بدین  واقایت بنیادین  بایستی

هگگایی کگگه تهدیگگدی بگگرای جن  تانولوییای ویرانگر که این بحران  ا سبا شده، یا پاندمی
فهم ماینگگی قابگگل  زمینه    مدنی هستند، و نیز  ابطه اینها با یادیگر، همگی د –زندگی  بیای

 نامد.  می «2تانیای  هستند. عالمیتی که هایدگر آن  ا »قفسه

 شده ییکعالمیت تکن.  4
، یو گن هابرماس این 2020د  ماه یوئن  «  3»فرانافو تر  وندشاو  ای با  وزنامه  د  مصاتبه

 و بگگههگگای بسگگیا ی  و و  مداوم با تردیدکند که »جوامع پیچیده مااصر بهمی  تأییدناته  ا  
کیگگد دا د کگگه بگگا انتشگگا  کگگرو نگگا ویگگروس، »یگگک عگگدم قطایگگت زیسگگتمانی هسگگتند«. او تأ

ال( د  سطح جهان د  تال گسترش است«. هابرماس باو  دا د که این تردید، سیان)اگزیست
فقط به خطر پاندمی کرونگگا مربگگوط نیسگگت، بلاگگه د  تقیقگگت د  اثگگر عواقگگا اقتصگگادی و 

 انگیز شده است: است که برای خیلی از افراد بسیا  هراس بینیاجتماعی غیرقابل پیش
چیزی متفاوک از ویروس وجگود دا د کگه فاگ   هگیچ   ت، نس توان دا با ه، تا این تد می د  این 

هگا باشگد. متخصصگان اقتصگادی و  به ا زیابی این پیامد  قاد متخصصی نبوده که با ا مینان 
تواند گفته شود که: هرگز  های نسنجیده اجتناب و زند. این ناته می بینی اجتماعی باید از پیش 

 و زندگی د  ب تالیفی وجود نداشته است. ش  کن این همه دانش د با ه  غفلت و اجبا  ما به  

ا مینانی  ا ما تین هایگگدگر د  ای شبیه به این نگرانی هابرماس د با ه  جهل و بیدغدغه
سگگال پگگ  از وقگگوع فاجاگگه  اتمگگی هیروشگگیما و کگگه دهمی دی ابراز کگگرد. وقتگگی  1955سال  

لگگم  بیاگگی مگگد ن   اهگگی ع نگگیناکازاکی، برندگان جایزه  نوبل اع م کردند که: »علم ]و یا
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 »عگگا فی«، گانگگه:چها  مانای یانی هستند. صو ک مینه به هم وبری   ناب« »نوع  چها  هک است ذکرقابل .1
 عگگالم  د   شگگدهتثبیت  ماگگانی  انگگواع  بلاگگه  نیسگگتند  کنشگری   هیچ  به  متال   ا زشی«،  »عق نیت  و  ابزا ی«،  »عق نیت  »سنتی«،

 کند.می تبایت هاآن از نحویبه بیرون عالم با ا تباط د  فردی هر که هستند زندگی
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هایدگر، قا اانه این سؤال  ا مطرح کرد که آیگگا چنگگین   . سوی زندگی انسانی شادتر است«به
گیرد«؛ آیا »د  مانای عصر اتمی« توجه و تگگأملی بگگوده اسگگت؟ ای »از تأمل نشئت میگفته

وی .  اسگگت  1ای«پاسخ خود هایدگر این است که این نوع اظها اک متای بر »تفار محاسبه
کید می کند که این تفار از نوعی ویژه است، نوعی تفار که از  ریگگ  آن »مگگا همیشگگه بگگا تأ

کنگگد. ایگگن گگگر محاسگگبه مگگیپردازیم. ... تفار محاسبهشرایطی که داده شده، به محاسبه می
کنگگد. صرفه  ا محاسبه مگگیبهزمان مقرونتر و همبخشتفار، اتتماالِک هموا ه جدید، نوید

ایستد و گاه نمیگر هیچدود. تفار محاسبهای به سوی ایده  دیگر میگر از ایدههسبتفار محا
 . کند« )همان(هرگز خودش  ا مدون نمی

  
 ای، تکنولوژی، و جنگ علیه طبیعتتفکر محاسبه.  5

بر سگگازنده عالمیگگت مااصگگر اسگگت کگگه د  آن تانولگگویی   گربه تابیر هایدگر، تفار محاسبه
گگگر«  ا همگگراه بگگا چیرگگگی وی »عالم عق نیت محاسبه  مانا،. بدین د دا نقشی مهم بر عهده  

شناسانه تانولگگویی ای آسیاکند و به شیوه تانولوییای و »خواست قد ک« پروبلماتیزه می
. د  4نامگگد« می3«  یونانی متمایز کرده و آن  ا به آلمانی »قفسگگه تانیاگگی2مد ن  ا از »تانه

فسگگه »فن« بگگود،  وه برای یونانیان  وش دانستن یا »فگگوک خنت/که تانهتابیر هایدگر، د تالی
 5کگگه غایگگتکا کردی مرتبط اسگگت. همچنگگین، د تالی  به  ابطه  ابزا ی یا فاالیت  تانیای«

تولیگگِد  تولیگگد اسگگت، تتگگی»د  کگگا  »گشگگتل« است، همانا »تحق  سرشت« هر چیزتخنه
 قانه به چیزی است تا خگگودش خ دندا »بیشتر شبیه نوعی اجازه تخن ترتیا، بدین. انسان«

 کا گیری هب تانولویی بر نوعی تارض به چیزها و  « است؛ اما6 ا آشاا  کند، نوعی فرا آو دن
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

  است.   وبر   ماک    تفهمی   شناسی جاماه   د       ابزا ی«   »عقل   همان   اینجا   د    گر« محاسبه   »عقل   که   است   آشاا  

  
 که وبر  آهنین قف  مفهوم  یادآو  نیز هایدگر   مفهوم  .4
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د  توضیح مفهگگوم »قفگگ  تانیاگگی«، انگگد و )همان(.    آنها برای هدفی خاص داللت دا د«
 سگگد، مگگیر  نظگگ توقف بگگهقابگگلکه این سیستم خودگردان و غیر»هنگامی  گوید کهفینبرگ می

 . بنابراین:   ود« از میان می چیزها معنایدغدغه  
مانای تارض  ا دا د. ایگن  اناشافی که بر تانولویی مد ن تاکم است، ویژگی د  افتادن، به 

شود، آنچه که گشوده  شده د   بیات گشوده می دهد که انریی پنهان  و   خ می تارض این 
شود، آنچه که ذخیگره شگده،  شود، ذخیره می گون می د، آنچه که دگر و ش شود، دگرگون می می 

شگود.  شگود و آنچگه کگه توزیگع شگده اسگت، بیشگتر تغییگر داده مگی نوبه  خود توزیع مگی به 
 ( .) 

هگگای صگگرفا  تانیاگگی اندیشگگه  بگگودن یگگا شگگیوه ترتیا، »ذاک تانولویی« تانولوییای بدین 
نهایی، شیوه  اناشاف کلیت موجوداک است؛ یانی نگگوعی مانابخشگگی  ل  لی نیست، بلاه د  تح 

هگگا و  هگگا و انتخاب سگگازد و کنش به هر چیز. این مانا بخشی است که عالمیت مانگگائی  ا برمی 
توضگگیح    1 و  که دی اف ِکِرل مناسباک آدمیان و نیز  ابطه با  بیات  ا شال داده است. همان 

ای د  خگگدمت و د   »منبع الیزال« یا ذخیره   جوداک  ا به مو و  دهد، این »اناشاف«، »انسان  می 
دهد. بز گترین خطری که د  این شیوه  اناشگگاف نهفتگگه  اختیا  اهداف تانولوییای« تقلیل می 

نظم د  آو دن، یا د  افتادن تانولویی هم با  بیات و هگگم انسگگان اسگگت؛ تاگگرض  است »د  به 
بندی  انگگد«. ذاک ایگگن قفسگگه ی  ا هدف گرفتگگه مل کا گرای موجوداتی که سلطه  انحصا ی و  ستیز 

   تواند آشاا  شود«.  لا است و تنها از  ری  تقلیل می تانولوییای، »گسترش 
شناسگگانه آن  ا  وشگگن کگگرده، نگگگرش یونگگانی بگگه این، همانطو  که هایگگدگر پدیگگدا بنابر

ه به  بیاگگت هگگم لاب  تنها به مصنوعاکگرایانه بود و د  این مانا، ذاتیاک  ا نه بیات، غایت
کا گیری تانولوییای اشا ه ندا د، بلاه به اف  کلگگی هنسبت داد. پ  »ذاک« تانولویی، به ب

ها، تاام ک ما با آنهگگا، و تفاگگر د کی ا جاع دا د که غالا شده است و خود  ا بر همه  چیز
ن بمگگا ایگگ ه  دیدگاهی است که هایدگر بر آن است کگگ   کند. با چنینما د با ه  آنها تحمیل می

 . اتم نبوده است که »تانولویی  ا خطرناکترین پدیده کگگرده اسگگت« 

شگگده اسگگت. مگگا     تأییگگدهای علمی نیگگز  این تاابیر د با ه »ذاک تانولویی« اکنون با یافته
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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ای با عنوان »اثر جن  بر محیط  بیای« به تگگا یخ نگگابودی الآلنی  د  همین  ابطه د  مقاله
 ت توسط جن  پرداخته است. به گفته وی:یا ب

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  

کردن  زی و  شگا پاشگیدند تگا خگا   ا بگرای ک های ز اعی آنهگا نمگک مگی دشمنانشان به زمین 
عنوان یاگی از  ها از جنگ  بیولگوییای، بگه استفاده کنند. این یاگی از اولگین اسگتفاده غیرقابل 
   . ( آید ) تساب می زیستی جن  به ترین تأثیراک محیط مخرب 

 1کش مثل سگگم موسگگوم بگگه عامگگل نگگا نجیهای گیاهافزاید: شاید »پخش سمالآلنی  می
د  )همگگان(.    د  جن  ویتنام مشهودترین ویرانی  بیات اسگگت«  ییااتوسط نیروهای امری 

« 3های پیشتیبانی زنگگدگیای د  »دانشنامه  سیستمد  مقاله  2همین  ابطه، آ تو  اچ. وستین 
دهگگد کگگه چقگگد  های سمی و شیمیایی علیگگه  بیاگگت توضگگیح میاستفاده از آالینده  د با ه  

 اند:  با  بودهیانز ا  محیطی مواد شیمیایی تامدپیامدهای زیست
منظو  اجتنگاب از اسگتتا  و اختفگا  تواند مخصوصا  بهتخریا عامدانه محیط زیست می 

نیروی دشمن یا منابع بومی انجگام گیگرد. انتشگا  عناصگر خطرنگا  ناشگی از تملگه بگه 
ای )کگه اغلگا »جنگ  زیسگت های شگیمیایی، یگا تسگلیحاک هسگتهبندها، کا خانهآب

مدک  بیات   توانند منجر به تخریا شدیدا  گسترده و بلند شوند( می ی محیطی« نامیده م
  .()  شوند 

تانولگگویی هگگا  یشگگه د  بیگگودهند کگگه پانگگدمید  همین  ابطه، مطالااک دیگر نشان می
اِنت  4های دیوید پی. ک    دا ند. براساس گفته ، اسگگتفاده  موجگگوداک 5جی. پاید نیگگک  و نک

 مواد سمی، وا دشدن د  نوعی جن  بیولوییای است:  ز ا زنده
قرون وسگطایی، کگه اتشگام مگرده  ا از    جنگجویان  و  ویژه تصاویر  وایه  جن  بیولوییک به 

هایی مرمگوز  ا  آویختند، یا مأمو ان سّری تاومتی، که مخفیانه میاروب های شهر می دیوا  
 .   د  از س کردند  ا د  ذهن مجسم می د  قلمرو دشمن پخش می 
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توان گفت که د  تقیقت » بیاگگت« بگگا مقاصگگد می  شدهاین، بر اساس شواهد ا ائهبنابر
نحگگو شگگده بگگه»استراتژیک« فقط آلوده نشگگده اسگگت، بلاگگه، اگگگر مقولگگه »ا تبگگاط تحریگگف

 وینحگگ خا ر اهداف اسگگتراتژیک،  بیاگگت بگگهکا  ببریم، بهیو گن هابرماس  ا به  1مند«نظام
انگگد. گیگگر پگگرو ش یافتههگگای همگگهها با عواقا بیمگگا یمند نابوده شده است و ویروس نظام

جهان انسگگانی و تخریگگا واقع، شباهت میان این دو نوع تخریا، یانی تخریگگا زیسگگتد 
های »اسگگتراتژیک« د  نگگابودی دغدغگگه  توجه است؛ چرا کگگه نشگگانگر نقگگش بیات، جالا

یی، ا تنها بر افزایش کگگا توان گفت، تانولویی مد ن نه، میینرا زندگی  وی زمین است. بناب
واقع بر تولید نوعی خشونت نسبت به  بیات و انسان نیز داللت دا د، خشونتی کگگه بلاه د 

 هرگز د  تا یخ د  این عم  و وسات تجربه نشده است:  
شگتابد:  ی م   سوی ایگن هگدف  سد که گویی بشریت مد ن سراسیمه به نظر می گاهی اوقاک به 

 و  تانولوییای خودش  ا تولید کند یا بسازد. اگر این موفقیت تاصل  خواهد به که می جایی 
عنوان ذهنیت خودش  ا د  ناکجا آباد  شود، آدمی خودش  ا منفجر کرده است، یانی، ذاتش به 

که تفگ   شود و جایی مانایی مطل ، تنها »مانا« محسوب می که بی کند، د  جایی منفجر می 
ترین نقطگه د   گیرد. ... و باد از این، ما به دو  مانا، شال »سلطه« انسانی بر جهان  ا می ن  ای 

 .  سیم  مقابل  بیات یا هستی می 

 
 جنگ و عالمیت سلطه  .  6

،  آغگگاز شگگد  1955ساله  ویتنام، جن  نیابتی دو ان جن  سرد از مگگاه نگگوامبر سگگال جن  بیست 
اشگگان صگگاد  کگگرده بودنگگد و  ای د با ه  یوتوپیای علمگگی ان سالی که برندگان جایزه  نوبل بیانیه هم 

شگگهری علمگگی قگگب   توسگگط  هایدگر هم آنان  ا به چالش کشیده بگگود. البتگگه ایگگن تصگگویر آ مگگان 
بیان شده بود. اما د  محیط پسا جن  ویتنام، هربرک ما کوزه، نسخه     17فرانسی  بیان د  قرن  

چگگه کگگه مگگا کوزه  ی از نقد جهاِن مو د نظر بیان و برندگان جگگایزه  نوبگگل اشگگاعه داد. اگگگر ید جد 
ما کسیست بود، اما نقدش  ا با دیدگاهی وبری د بگگا ه  عق نیگگت ابگگزا ی مگگد ن ادامگگه داد. بگگر  

 اساس نظر ما کوزه:  
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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خگود ه لاگکا گیری تانولگویی، بهتنهگا بگفنی« شاید ایدئولوییای باشد. نگه عقل مفهوم »
شگده، و تسگابگر. اهگداف و کنترلی  وشمند، علمی، تسگاب؛  تانولویی، سلطه است

شوند؛ اینهگا د  خگود منافع علمی این سلطه و چیرگی از خا ج به تانولویی تحمیل نمی 
 .شوند  ساخت دستگاه تانیای وا د می 

عنگگوان که اصول علگگم مگگد ن بگگه  دکنای اشا ه میاندازی، به شیوه ما کوزه با چنین چشم
 است:   مولد به خدمت گرفته شده  ابزا ی مفهومی برای کنترلی

تر بگر  بیاگت منجگر شگد، مفگاهیمی محگز و نیگز متد علمی که به سلطه  هر چه مؤثر
تر بر انسان توسط انسان از  ری  سلطه بر  بیات بخشابزا هایی برای چیرگی هر چه اثر

مانده، بگه خگدمت عقگل   ری، که محز و خالص و خنثی باقی نظل  ا ائه کرده است. عق
تنها از  ری  عملی د آمد. این پیوند برای هر دو سودمند بود. امروزه، سلطه و چیرگی، نه

 بخشد )همان(.  عنوان تانولویی خود  ا تداوم و گسترش می تانولویی، بلاه به

سیاسگگی   سیا  زیگگادی از قگگد ک ب  یتعنوان تانولویی »مشروعبه تابیر ما کوزه سلطه به 
همچنگگین،   . گیگگرد«هگگای فرهنگگ   ا فگگرا مگگیکنگگد کگگه همگگه  تگگوزهگسترش  ا تأمین میبه و

آو د و سگگازِی نگگاآزادی انسگگان  ا فگگراهم مگگیتانولویی د  این جهان »تا تد زیادی عق یگگی
 . د«هگگ دبودن و تایین مسیر زندگی خویشگگتن  ا نشگگان مگگیناپذیری »تانیای« مستقلاماان

کنگگد و کردن مشروعیت سلطه، عق نیت تانیای »از آن محافظگگت مگگیجای لغوبنابراین، به
 )همان(.    شود«گرایانه  عقل بر جاماه  استبدادی عق یی گشوده میسان اف  ابزا بدین

 
 شهر«. »قفسه تکنیکی« به مثابه »ویران7
از اوایگگل قگگرن   1955ل د  سال  وبن  شهر علمی« بیان و برندگان جایزه عبو  از ایده »آ مان 

آغگگاز   شودشناخته می  «1شهری عنوان »ویرانتاضر بهبا شاوفایی یانر ادبی که د تال  بیستم
یانگگی   ؛ شهری از آینده د  واقع، از اواخر قرن نوزدهم ظاهر شده بگگودشده بود. تصویر ویران

هگگای ابتگگدایی قگگرن السگگ   د   که پیشرفت فنی شو  و ترا ک قبلی  ا از دست داده بود. زمانی
کا گیری هشگگهری ظگگاهر شگگد و نتگگایج اجتمگگاعی منفگگی بگگ بیستم، یانر ادبگگی مسگگتقل ویگگران

 دستاو دهای تانولوییای  ا نشان داد. 
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سگگان، هگگا د بگگا ه  آینگگده اسگگت و بگگدینها و تشگگویشترس شهری بازتاب  ویرانآثا  ادبی  
 و  غیرمامول قد تمند و ای به ابطه»  ادعا کرده است، این آثا  از  1همانطو  که آدام استا 

  .  سازنده میان یانر فرهنگی و زندگی سیاسی تاایت دا ند«
نحوی متفاوک د  آثگگا  مختلگگف دیسگگتوپیایی نشگگان داده شگگده اسگگت. د   این  ابطه به 

توسگگط ای.ام    1909، که د  سال  ایسهد ماشین م  عنوان  تخیلی تحت گ داستان کوتاه علمی 
چیگگز  ا  شود که د  آن »ماشگگین همگگه ای دو  به تصویر کشیده می نوشته شد، آینده   تر  س فو 

توانند با هزا ان  که آنها می شود، جایی اتاقشان سپری می کند و زندگی افراد د  تک ادا ه می 
 و بگگا آنهگگا نیسگگتند«. د  اثگگری  د  گاه قاد  به م قگگاک  و نفر دیگر صحبت کنند، اما هیچ 

(  1921)   مااا نوی   وسگگی، د   مگگانش بگگا عنگگوان  ،  مان 2وانویچ زامیاتین ای ی  مشابه، یوگن 
انگگد، و هگگر آنچگگه کگگه  کشد که مداوم د  تال نظا ک و باز سگگی نگهبانانی  ا به تصویر می 

جا تابیگگه شگگده،  هایی که د  همه چشم انسانی قاد  به دیدن آن نباشد، از  ری  میاروفون 
( از آلگگدوس  1932)   دنیااای نگاان  ناام ان، اثگگر   مگگ ن  شنیده خواهد شد. ده سال باد از ای 

مثل انسانی    سازی« و تولید کشد که چگونه »شر ی هاکسلی این موضوع  ا به تصویر می 
کنند. همچنگگین د   مگگان دیگگگری بگگا عنگگوان  یافته، مقر اک انضبا ی  ا تضمین می توساه 

  قگگرن بیسگگتم  و زی د  سطح گسترده د ( از هاکسلی، افزایش جن  1948)   بمزین  و ذا  
های »نگگابودی  اندازی بدبینانه از سیاست نحوی  نزآمیز به تصویر کشیده شده، و چشم به 

منتشگگر شگگد،    1949کگگه د  سگگال    1984تتمی  رفین« ا ائه شده است. بادتر د   مگگان  
د  کند که چگونه صاتبان قد ک دقیقا  نوعی از  وشنفاران هسگگتن جو ج او ول  وایت می 

گگگر و تاومگگت متمرکگگز شگگال گرفتگگه و گگگرد هگگم  ر صنایع انحصا  ثم که توسط دنیای بی 
اند. د  این  مان، او ول، »د  بازنمایی تنزل علمی تانولوییای انسگگان بگگه بیشگگترین  آمده 

بگگری،  ( بگگه گفتگگه  ی بگگرد 1953)   درجٔ  فارنهایاا    451د جه  سید«. همچنین د  کتاب  
کنگگد«  زای ویرانگری  ا ایجاد مگگی ل اخ قی، ماده  اشتاا »تثلیث علم، تانولویی و نقصان  

ترتیا: . بدین 
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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شود کگه ابزا هگای تانولگوییای  ا د  ها و جوامای تبدیل می به نقد انسان  تانولویینقد  
اشگان، های زندگی قبلی ها و سبککردن سنتگیرند، و فراموش کا  می همقیاسی گسترده ب

گویند مستقیما  بگه خگود ویرانگگری همانطو  که برخی می وضایت نامساعد، یا    آنها  ا به
 .سازد  هنمون می 

دیستوپیا نیست، اما، یانر ادبگگی گهای ادبی دیستوپیایی اثری از پاندمیکاگرچه د  سبک 
ثا  دیستوپیائی به از همه دیگر آ  کشددیستوپیا، که ویرانی محیط زیست  ا به تصویر میگاکو

ویگگروس تر است. د خصوص خطر پانگگدمی  هاست نزدیکپاندمی  المی که امروزه گرفتا ع
هگگای غالگگا مااصگگر، وایه  گر این است که چگونه د  گفتماندیستوپیا«  وایتگ، »اکوکرونا

های سیاسگگی کا  گرفته شده، فاسد و منحط شده، و د  خدمت نیروهناد ستی ب» بیات« به
 شده  جهان ما د آمده است: یفتصادی ویرانگر و تحرو اق

وایه  » بیات« به هر آنچه که انسانی نیست و از فاالیت بشر متمایز اسگت ا جگاع دا د؛ 
تگر ایناگه، کننگدهگیج ای است که از  ری  آن آنچه  ا که برایمان »دیگری« است ....ایده

 گو  های عّلی که بهها، و قد ک ها،  وند تواند برای ا جاع به »ساختا ]وایه   بیات  می 
گذا ند ...  بیاتی که همیشگه تگابع قگوانینش هسگتیم، تتگی مداوم د  جهان فیزیای اثر

هگای آن آو یم، و از  ونگد که آنها  ا برای مقاصد انسانی تحت کنترل خود د  می هنگامی 
  یگگری وجگود دا د کگه دکا   ود. و همچنان مفهوم دهتوانیم فرا  و نه  ها شویم« بنه می 

های نمایان و انواع ب واسگطه عینگی ... قلمگرو تجربگی یگا آن » بیات«، »قلمرو پدیدا 
عنوان منظره   بیای، تیاک وتش، زندگی گیگاهی و محیط »سطحی« ) بیات بهزیست

  .تیوانی( است  
 
 . آینده  محتمل  5

 اما  . توجه بوده استها بیا کنون نسبت به پاندمیادبیاک دیستوپیائی تپژوهی نیز مانند  آینده
 2و ِاد  وپگگر  1اللگگه، سگگهیل عنایگگت«پژوهگگیمطالااک آینده»ای د  فصلنامه   د  مقاله  ً  اخیرا 

اند. د  ایگگن میگگان، دو سگگنا یو، نگری کردهکرونایی پیشچها  آینده  محتمل برای دو ان پسا
»ناامیدی بز گ به هشدا   وفگگان« تصگگویری های مهاجر« و  ا غازیانی »آخرالزمان زامبی ی

 کنند: د  نتیجه کرونا ترسیم می  ا دیستوپیایی یا ویران شهری 
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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شگوند و ا مینگان بگه  هگا دچگا  فروپاشگی مگی جا د  کمین اسگت. نظگام دنیایی که خطر همه 
نگا  اسگت.  داند کگه چگه کسگی خطگر ک  کام   نمی یابد. هیچ ترین سطح کاهش می پایین 

شگود. تولیگد واکسگن  ی عادی است«. ... این پاندمی به ناامیدی بز گ منجر مگی تبایز امر 
هگا تقسگیم  ها و دیگوا  شود. دنیا به کاخ ماند و دسترسی به مداوا و ماالجه محق  نمی ناکام می 

کنندگان د  ایگن آینگده تمرکگزی بگر ایناگه چگونگه از بگروز چنگین مگوقایتی  شود. شرکت می 
بینی  های ساختا ی برای پیش شان ماطوف به ایجاد نظام بلاه توجه یری کنند، نداشتند،  جلوگ 

 . ها د  این محیط دشوا  بوده است و خل  بهترین شیوه 

شگگو تگگا سگگرعت بگیگگری« نویسگگندگان پیشگگنهاد   د  سنا یوی دیگری، تحت عنوان »آ ام
 شود:  رعت میت، منجر به افزایش سکنند که کمتر کردن فاالیمی

وکا   ا کاهش دادیم؛ مدیتیشن یا مراقبگه، خگواب،  های مامول کسا ما امسال  وند فاالیت 
شده د  کنا  خانواده، ا تبا اک، بهزیستی. اما سال باگدی بگه نرمگال قگدیم بگاز  زمان سپری 

پگذیری  اناطگاف ...   کنگد خواهیم گشت. پ  از پیدا شدن واکسن، واقاا  چیگزی تغییگر نمگی 
 . شود. این مهمترین آموزه د   ول دو ان قرنطینه بود )همان( می اساسی  

 شود: می دیگری ا ائه نیاز برای بهزیستی« تصویرد  سنا یوی »توقف مو د   د  نهایت،
. ماننگد منجر شود. بیشتر تغییراک بگاقی مگی   بیدا یشود که این آهستگی به  بینی می پیش

تر. گفته شگد کگه د  ایگن مجازی، و زمینی پا    هایبیشتر، کنفران   تر، ا تباطزمان آ ام
 .(2)همان،    دهد، بهزیستی اول خواهد بودد نگی که تغییر می 

بشگگر   غم بصیرتشان، با فرض تف  و استمرا  شیوه  فالی زنگگدگیبهپژوهان،  البته، آینده 
ل   فالگگی و د  زمگگان تگگاکره خاکی، همچنان د  اف  با شرایط سیاسی و اقتصادی موجود د 

بینند؛ بدون ایناه اماان عالم و آدمی دیگر صو تی از زمان تال می  مانند و آینده  ا باقی می
 متصو  باشند.    –یا هر دو باهم  – ا به ضرو ک یا مطلوبیت  

 
 گیری  نتیجه.  6
کردن لهای ممان برای جلوگیری یا تها و  ویارد ها د با ه  شیوه  سد که پرسشنظر می  به

تواند ها به چیزی فراتر از آنچه که »دانش« متفرق و محدود عصر تاضر میمامای پاندمی
 ا ائه کند، نیاز دا د.  
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گرایانگگه، عگگالم مگگد ن  ا بگگا نحوی اثبگگاک، امیل دو کیم بهتقسیم کار در جامع د  کتاب  
ک انسگگانی مانا بگگود کگگه زنگگدگی مگگد ن از تاگگام »تراکم اخ قی« توصیف کرد. این بگگدان

»پیشرفت نیروی کا  د  نسبت مستقیم با تگگراکم اخ قگگی  شده. به قول وی،یلمتاثری تشا
 . یا دینامیک جاماه قرا  دا د« 

شگگدگی  گر و بیشتر جهاِن »قفسه جهان مو د توصیف دو کیم، همزمان جهاِن تفار محاسبه 
کگگه منگگتج از    ویگگروس کرونگگا   رانگر نیز بوده اسگگت. های تانولوییای وی افزا  تانیای« و جن  

چنگگین    اند، مگگد ن تولیگگد شگگده   های تانولوییای، که د  عالم جدیگگد بگگه مگگدد علگگم افزا  جن  
سازد. با ویروس کرونا، کگگه  کند و آن  ا به امری ناممان نزدیک می شدک نابود می ه تراکمی  ا ب 

تگگال تاضگگر  ت، د  ر و ابزا  تانیای اسگگ گ نتیجه  جن  بیوتانولوییای مبتنی بر تفار محاسبه 
 سد که این تنگگاقز  افتاده است. به نظر می   جن  عظیم نامرئی علیه زندگی مدنی مد ن به  اه 

است و تگگأثیری دیسگگتوپیایی بگگرای آن داشگگته    و ستیز دو سویه، مشخصه یا منش بشریت مد ن 
بنیگگادین  شناسانه  نی و هستی عبا ک دیگر، بحران کرونا نشانه  پدیدا  شدن بحراِن جها   است. به 

 کننده  زندگی مد ن است. نفی   گ ویرانگر و خود گ   د  گرایِش خود 
کننگگده   عنگگوان آشگگاا  عنوان یک پدیده، آن چیزی اسگگت کگگه خگگود  ا بگگه این »کرونا«، به بنابر 

ی  عنوان دلیلی بگگرا زده است که به دهد. کرونا نشانه  عالمیتی بحران »جهانی د  بحران« نشان می 
ای   گگو  کشگگنده شده  هستی پرو ش یافته و بگگه ی وجودی، د  شیوه  تانیای ها ها و تشویش ترس 

دنبال چگگا چوب  تگگوانیم بگگه کند. بنابراین، د  این صو ک مگگا نمگگی  لبی می نمایی و مبا زه قد ک 
»علت و مالولی« برای توضیح و پاسخگویی به »چرایی« ویروس کرونا باشیم. زیرا کرونا پیامد  

ای است که د  خود علت نهفته است. کشگگندگی کرونگگا از قبگگل مشخصگگه   کننده یدا  و آشاا  پد 
های تانولگگوییای اسگگت کگگه  افزا  جنگی مهلک بوده است. کرونا، ذاک یا ظهو  تقیقت جن  

خ ف مشاهداک اخیر  اند. بنابراین، بر کا  گرفته شده شده به برای تحق  اهداف از پیش محاسبه 
دهند،  ویارد پدیدا شناسانه این تقیقگگت  ا آشگگاا   شان می به جهان انسانی  ا ن که و ود کرونا  

واقع ساختا  اف  و جهان بینی و عالمیت، یانی ضرو یاک  کند که خاستگاه آغازین کرونا د  می 
گیگگری  کا  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همان جهگگانی بگگوده اسگگت کگگه از  ریگگ  سگگاخت و بگگه 

جهان  عبگگا ک دیگگگر، زیسگگت   شده است. بگگه ای ویرانگر آشاا سته های شیمیایی و ه افزا  جن  
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دیگگگر بیگگان،    انسانی مقصد نهایی کرونا نیست، بلاه د  واقع نقطه  شروع آن هم بوده اسگگت. بگگه 
 یختگی زندگی »مدنی« د  سگگطح جهگگانی،  هم کننده  این تقیقت است که به خود کرونا آشاا  

وم آن ناممان است، نهفته است.  شیوه  زندگی  که تدا گویای وجود اخت لی پیشینی است که د   
مثابه  ابزا   مند منابع انسانی و  بیای به کا گیری تانولوییای و نظام خطر کرونا، نشانه مخا ره به 

هگگای  توسط استدالل ابزا ی غالبی است که برای تحق  منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی قد ک 
زیست، ِاعمال خشگگونت بگگه  ی محیط  شود. نابود داده می   دیده پرو ش برتر بر  وی زمینی آسیا 

ای اسگگت کگگه  ویرانگری آدمی از  ری   بیات آلوده » بیات« است. خشونت به  بیات، خود 
 با  آو نده چالشی علیه زندگی انسانی است.  ه ب 

کردن مامای ها برای جلوگیری یا تلها و  ویارد د با ه  شیوه    سد که پرسشبه نظر می
توانگگد از آنچه که »دانش« محدود و متفرق دو ان مد نیته  اخیر مگگیها به چیزی فراتر یپاندم

هگگا د  خگگود خطگگر، یانگگی شگگیوه  سان،  هایی از خطر پانگگدمیا ائه کند، نیاز دا د. پ  بدین
این، جلوگیری یگگا اتتگگراز از . بنابر1زده منجر شده است، قرا  دا د هستی که به جهان پاندمی

دگی انسانی به ایگگن ماناسگگت کگگه مگگا بگگه »وجگگود داشگگتن« و و دفاع از مدنیت زن  هاپاندمی
 »زیستن« د  عالمیتی متفاوک از آنچه که د  گشتل تاکم است، نیاز دا یم.  

ای  ا هگگا، مگگردم منگگا   جغرافیگگایی گسگگتردهچگگه ایگگن تقیقگگت دا د کگگه پانگگدمیاگگگر
بگگاالیی بگگرای داده کگگه از پتانسگگیل  نشگگان    گیرهمگگهبگگا  یگگک ویگگروس  اند، امگگا ایگگنبرگرفتهد 

و نیز بسیا  مجهز و تبدیل تاام ک انسانی به امگگری   های پزشای نرمالکردن سیستممختل
عنوان ُبادی از عالمیت که با ا اده بگگه ترتیا، دانش علمی، بهناممان برخو دا  است. بدین

شگگده، بگگه نظگگر قد ک اع م شده توسط سویه  مگگد ن فلسگگفه  دکگگا ک و علگگم مگگد ن اشگگباع 
 گگو  بودن د  جنگی باشد که د  ابتدا توسط خودش بر پا شگگد. بگگهکه قاد  به برنده   سدنمی

میل و انگیزش شدید سوبژکتیو برای سلطه یافتن بگگر افگگ    ه  ها به همان اندازخ صه، پاندمی
زیست جهان/عالمیت مااصر وجود دا د، د  همین اف  تضو  دا ند. اما این شیوه  هستی و 

 گگو   ود، بگگه  مسیرش به سمت یوتوپیا د  پایان تا یخ به پیش مگگی و  که دنگرش، همان
 اش بازتولید کرده است.  تر خطری  ا برای هستیمداوم و هر با  عمی 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 

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