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  یادداشت مترجم  
از اکتبر سال ۲۰۱۸ ، آغاز جنبش جلیقه زردها در فرانسه، تا ماه های میان آخر 
سال ۲۰۱۹ و اوائل ۲۰۲۰، در بسیاری از نقاط سیاره ی ما موج هایی خروشنده 
از شورش و سرتافتگی اجتماعی، به اشکال گوناگون، علیه وضع موجود، علیه 
حاکمیت سرمایه و منطِق زندگی ُکِش آن، جاری شده بود. نشانه های متعددی 
در اظهارات ارباب بی مروت دنیا در نهادهای گوناگون قدرِت استثماری، حاکی از 
نگرانی و هراس آن ها از تقویت و گسترش این امواج عصیان و شکل گیری یک 

جنبش بین المللی علیه بربریِت سرمایه داری بود.
ظهور ناگهانی همه گیره یا اپیدمِی کوروناویروس همچون نعمتی آسمانی سر 
رسید تا دستاویز قدرت ها در همه جای جهان برای سرکوب و سدکردن امواج 

عصیان شود.
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اما  اظهارات گوناگون همین مراجع قدرت و رسانه هاشان، بار دیگر گواه آن 
است که اکنون نیز »آتش خشِم مردمِی نهفته در زیر اپیدمی کورونا« همچنان 

تهدیدی برای نظم، و در واقع آشفته بازار و هرج مرِج جهانی سرمایه است.
بدیهی است که آگاهی و شعور ریشه اِی انسانی منتظر وقوع اپیدمی نمانده بود 
تا نظام بهره کشی از انسان و از طبیعت را باطل و چنین دنیایی را دنیای واژگونه 
اعالم کند. اما ابعاد این فاجعه و فجایع سهمگین تر آتی با خطر انقراض نوع بشر، 
آن هذیان دیرینه ی آخرالزمانی را در اذهاِن بیمارِ قدرت پرستان جهان احیا کرده 
است. همه چیز تغییر می کند تا چیزی تغییر نکند. اکنون عرفاِن سیاهِ سرمایه 
مولِد »شطحیات« تهوع آوری است که از لب های کریه اربابان جهاِن اسثماری، 

چه از زیر ماسک چه بدون  ماسک، بیرون می ریزد.
روز و شب و لحظه به لحظه آمار و ارقام »قربانیان« کورونا، همراه با تصاویر 
تابوت، و سردخانه و گورستان، بر سر مردمان آوار می شود اما هیچ پرسشی از 
چرایی و تبارشناسی این »بیماری« در میان نیست. حاال با تب وتابی نمایشی، 
اخبار مسابقه ی آزمایشگاه ها در اختراع واکسن، آب از لب و لوچه های معامله گران 
حاکم بر جهاِن سرمایه آویزان کرده، همچون نماز شکر بر آستان مقدِس بهره کشی 

و سودجویی از آدم و عالم و تداوم سرمایه داری تا روز قیامت...
این آمیزه ی هراساندن و عادی جلوه دادن اکنون به کانون گفتار و رفتار 
حاکمان و دستگاه های تبلیغاتی شان تبدیل شده و اثر آن عارضه ای روانی است 
به نام sidération،  در جای خود میخکوب شدن بر اثر تأثیر ستارگان، مات و 

مبهوت ماندن. 
از یک سو مدعی اند همه چیز »مثل گذشته« امن و امان است، یا بزودی با 
معجزه ی واکسن چنین خواهد شد  پس در آغوش نظام آسوده بخوابید، و 
از سوی دیگر ارعاب و هراس، ترسیدن و ترساندن بر محور ابتال به بیماری 
را پیوسته جار می زنند. عوارض مخرب روانی چنین موقعیتی بیشمار است، و 
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» همه ی گونه های جادوگری از سوی موجوداتی از سرشِت غیرانسانی، 
که این جادوها را نه خلق بلکه فقط منتقل کرده اند، چون میراثی به 
انسان رسیده است. جادوگرِی بواگائو bwaga’u از خرچنگ می آید...« 
)مالینوفسکی(

این همه مدت، ویروِس کورونا هنوز خبِر روز است و می بینیم  از  پس 
که دولت به بهانه ی آن جامعه را سخت در چنِگ خود گرفته، و تدابیر 
اقتدارورزانه ی تقریباً بیهوده ای را دیکته می کند که بخش بزرگی از مردم، 
که با تبلیغاِت حکومتی در فضایی از ترس نگاه داشته شده اند، به آن تن 
داده اند. این را نیز متوجه شده ایم که ویروس همچنان دوام آورده و دنیای 
علمی را، که با لشگری از بوق و کرنا احضار شده تا با مطالعه ی ویروس به 

روان شناسان و روانکاوان اندکی دارند از خواب خرگوشی بیدار می شوند.
باری، به گماِن من وضعیت برآمده از این همه گیره می تواند بستِر تقویت 
خواسِت ما برای تغییر چشم انداز شود. یعنی که در مورد ما نیز، آن چنان را 
آن چنان تر کند. اگر نیروهای حاکم برجهان در وقاحِت خود لگام گسیخته تر 
شده اند، ما نیز باید شعر و شعورمان را عمیق تر و گسترده تر کنیم. در چنین 
راستایی  قصد دارم متن هایی منتشر کنم. با ترجمه ی متنی از ژرژ له پی یر آغاز 

می کنم. 
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زیانمندی اش پایان دهد،  با شکست مواجه کرده است. سردرگمِی مراجِع 
عالِی علمی، که از خالل دیدگاه های متناقِض بیان شده اش پیداست، موضِع 
قدرقدرتی و جایگاهِ قاضی القضات بودن اش در جامعه را، که به لطِف نیِّت 
خیر افکارِ عمومی کسب کرده، به پرسش کشیده است. پی برده ایم که نظِر 
دانشمندان بسته به پیوندشان با این یا آن آزمایشگاه )یا بنابر وابستگی شان 
به دولت علیه جامعه( فرق می کند و عوض می شود و موضوِع معروِف 
عینیت گرایی و ابژکتیویته ی علمی، که گویا بر فراز منافِع خصوصی بال 
نامنتظره  این ویروس  نیست.   بیش  است، تصویر گول زننده ای  گشوده 
شاید این ُحسن را داشته که مناطِق ناروشِن به دقت استتارشده و منافع 
با منفعِت عمومی را برمال کند. مضموِن منفعِت  مسکوت مانده ی مغایر 
عمومی هم تا کنون فقط برای تحمیل تدابیِر تحکم آمیزی به کار گرفته 
شده که، مانند ماسک زدن یا ممنوعیِت گردش در پارک ها یا در کنار دریا، 

هنوز درست بودن شان مسلم نیست.
حضور سرزده ی ویروس فقط در حکِم باریکه آبی در خوابگه مورچگان 
از همه  ما، و بیش  بلکه سیالبی است که می تواند اطمینان های  نیست، 
این برداشت ما از واقعیت بر مبنای تقابل طبیعت و فرهنگ را، چنان که 

انسان شناسان غرغره  می کنند، زیر و رو کند.
همه ی ما به طور مبهمی احساس می کنیم که بروز ویروس کورونا با 
خاص  کشورِ  یک  به  فقط  که  است  مرتبط  دامنه داری  اجتماعی  بحراِن 
محدود نمی شود بلکه مجموعه ی سیاره ی زمین، و در حقیقت، همه ی 
کشورهای تحت انقیادِ فعالیت سرمایه دارانه  ای که با پول رقم می خورد را 
دربرگرفته است. پول چیزی عجیب و حامِل اندیشه ی مبادله  است، هم 
ایده ی مبادله ای که باید به شکِل سرمایه ی مالی تحقق یابد و هم فعالیِت 
اندیشه ای که آن را تحقق می بخشد، پول است که شکِل پوِل تبادلی ]سکه 
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و اسکناس[ به خود می گیرد1. و حاال با موجود عجیبی روبه روییم که آن 
را زنده و چیزی میان شیئ و باکتری  می انگاریم، موجودی که به درون 
جهانی تحت حکومِت پول رخنه می کند، و خودِ پول هم چیزی همان قدر 
عجیب و حامل اندیشه است. زندگی در هیئت یک ویروس، یک موجود 
یا جوهری بینابیِن ماده و زندگْی جهانی را منقلب کرده )یا زیر سئوال 
برده( است که در آن اندیشه مادیت یافته تا به هیئِت پول درآید. آیا باید این 
رویداد را در رده ی پیش پاافتادگِی رویدادنگارانه ی یک همه گیری در میان 
ـ همان گونه  سایِر همه گیری ها بگنجانیم یا باید آن را مورد تأمل قرار دهیمـ 
که می بایست همه گیری های پیش از این را نیز مورد تأمل قرار می دادیم 
ــ تا سرانجام بتوانیم بُعِد اجتماعیِ ِ فراخورش را، که در پِی پنهان کردن اش 

هستیم، به آن بدهیم.
 conception برداشت و دریافت با آن روبه روییم  مانعی که  نخستین 
ما از واقعیت است که میان واقعیِت بیرون از انسان ــ  که آن را طبیعت 
ـ که آن را فرهنگ و به صورتی کلی تر  ـ و واقعیتی کاماًل انسانیـ  می نامیمـ 
از  این واقعیِت خارج  یا جامعه می نامیم ــ قسمت شده است.   تمدن 
انسان را واقعیِت ابژه، واقعیت ماده تلقی می کنیم و آن را به عنوان  واقعیِت 
ابژکتیو یا عینی توصیف می کنیم. در مقابِل این واقعیِت متّصف به ابژکتیو 
یا عینی، واقعیِت زاده از فعالیِت انسانی، مانند فرهنگ یا تمدن را، واقعیِت 
سوبژکتیف یا ذهنی، یعنی واقعیِت سوژه ی انسانی می انگاریم. ویروس 
بخشی از طبیعت است و مطالعه ی آن باید کارِ اندیشه ی عینی یا ابژکتیوی 
باشد که از دل واپسی های بسیار انسانی منفک و بریده باشد. اما می بینیم 
که اصاًل چنین نیست. کشمکش و ستیز بر سِر منافع بسیار فراوان است، 

1. برای جزئیات و توضیحات بیشتر، خواننده را به یادداشت های انسان شناختی و نیز تفسیرهایم بر 
کتاب کارل پوالنی دگرگونی بزرگ ارجاع می دهم که در سایت lavoiedujaguar.net در دسترس است.
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منفعت جویی و هم وغِم کسِب پول به درون مباحثی که مدعِی بی طرفی و 
ذینفع نبودن اند رخنه کرده است. جهاِن سراسِر ذهنی و سوبژکتیِو پول، که 
خاِص انسان است، به درون جهاِن عینی و ابژکتیِو طبیعت رسوخ می کند 
و آن را به اختالل می کشاند، یا به عبارِت دقیق تر، شناخِت آن را مختل 

می کند. اما این تمامِ ماجرا نیست.
تمایز میان طبیعت و فرهنگ آن قدرها هم روشن نیست. مگر نمی گویند 
که زندگِی اجتماعی، فرهنگ و تمدن، و حتا پول، بخشی از سرشت و 
طبیعِت انسان است؟ و این که زندگِی اجتماعی و پول ابداع یا آفرینشی 
است که سرچشمه اش در آن بخشی از انسان است که با انسانیت بیگانه 
شده و آن را شرطی شده و بازبسته conditionné می کند. بخشی که از 
اما به فعالیِت او سمت وسو می دهد  دسِت سوژه ی انسانی خارج است 
و آن را به او دیکته می کند، می تواند همچون واقعیتی ابژکتیو یا عینی در 
نظرگرفته شود؛ در این صورت می توانیم بگوییم که زندگی اجتماعی، و 
همراه با آن، پول، بخشی از طبیعت انسان  است به همان سان که زندگِی 
اجتماعِی زنبورها یا مورچگان بخشی از طبیعِت آن هاست. مرز میان طبیعت 
و فرهنگ، میان بیرون بودگی و درون بودگی، میان ابژکتیویته و سوبژکتیویته 
یا عینیت و ذهنیت، آن چنان هم که ما فکر می کنیم عایق نیست. برای مثال، 
ما تن را با کارکردها و غریزه هایش چیزی بیرونی، و اندیشه را با گریز 
زدن ها و رؤیاپردازی هایش چیزی درونی می دانیم. در این صورت، جای 
میل کجاست، طرِف تن یا طرِف روح و جان؟ اگر قرار است سرچشمه ی 
سوبژکتیویته یا ذهنیت را در ابژکتیویته و عینیت، و سرچشمه ی زندگِی 
اجتماعی را در طبیعِت انسان ببینیم، پس می توانیم این رویکرد را معکوس 
کنیم و منشاء ابژکتیویته و عینیت را در سوبژکتیویته و ذهنیت، و منشاء 
نگرش انسان به جهان همچون طبیعت را در زندگی اجتماعِی انسان ببینیم.
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طبیعت برای رومی ها، و فوزیس phusis برای یونانی ها، به معنِی ظاهر 
ـ یا به عبارت دیگر،  بود. ما واقعیت را به مثابه ظاهر درک و دریافت می کنیمـ 
ما فقط ظاهِر واقعیت را درک و دریافت می کنیم. اما این »ما« چیست که جز 
ظاهِر واقعیت را نمی بیند؟ و برایش ظاهِر واقعیت، طبیعت، تمامِ واقعیت 
و تنهاِ واقعیِت موجود، یا وجودِ جمعی، وجودِ اجتماعی، و سوژه ای است 
ذهنِی  یا  سوبژکتیو  یعنی یک موجودِ  دارد،  دریافِت ذهنی  که می بیند و 
به تمام معنا. اما ما واقعیت را همواره به مثابه ظاهر درک نکرده ایم، چنین 
نگرشی به جهان نخست  تته پته کنان و با لکنت توسط فیلسوفان یونانی 
منطقه ی میلتوس در کرانه ی آسیای صغیر،  میان سده ی هفتم و ششم پیش 
از میالد، با زایِش همان عقل و خردِ معروف، یعنی اندیشه ی عینی یا ابژکتیو 
ابژکتیو و عینی  اندیشه ی  با آن چه  همراه شد. این کیهان نگرِی در پیوند 
نامیده می شود فقط به مرور زمان و به تدریج توانست از کیهان نگری یی جدا 
شود که بیش تر با اندیشه ی سوبژکتیو و ذهنی، جادویی یا دینی در پیوند 
بود؛ و برای اندیشه ی جادویی یا دینْی واقعیت به یک ظاهِر محض و عبث 
فروکاسته نمی شود، برعکس، واقعیت پُر از روح و جان esprit است، یک 
واقعیِت روحی و معنوی spirituelle است. این گذر از اندیشه ی سوبژکتیو 
و ذهنی، جادویی یا دینی، به اندیشه ی ابژکتیو و عینی را باید در ارتباط 
با دگردیسی های اجتماعی و به ویژه در ارتباط با زایِش پول بررسی کرد. 
هنگامی که اندیشه ی مبادله، که تا آن موقع اندیشه ی سوژه بود، در پول 
مادیت یافت، هنگامی که اندیشه ی مبادله به نحوی ابژه ی خود را پیدا کرد، 
بینش ما از واقعیت عمیقاً دگرگون شد. همراه با پول، یعنی سکه ی مبادله ای 
که توسط دولت ها ضرب و تضمین می شود، کیهان نگری ما دگردیسی 
یافت و واقعیْت ظاهری شد. و این واقعیتی که به ظاهر، به طبیعت، به ابژه، 

به پول، تبدیل شد مگر چیزی جز واقعیت خودِ ماست؟
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ن میان؟ وس کورو�ن در ا�ی و ماجرای و�ی

ویروس به مثابه ظاهر وجود دارد، اصاًل با میکروسکوپ قابل رؤیت است و 
تصویرش مثل بازتاب تصاویرِ ما در آینه های روبه رو در مجله ها تکثیرشده 
است؛ ویروس هم به مثابه ابژه ی مشاهده ای که خود را علمی و ابژکتیو 
می داند، و هم به مثابه دستاویزی برای اتخاذِ تدابیری قهرآمیز توسط دولت ها 
وجود دارد. پس با ویروسی سر و کار داریم، نیمه ـ شیء و نیمه ـ جاندار، 
که بخشی از جهاِن طبیعی است و زیانمندی اش بهانه ای است برای اتخاذ 
مجموعه تدابیری در قلمروِ دیگر، یعنی در زندگِی اجتماعی. وانگهی می توان 
از خود پرسید که با توجه شرایِط ظهورِ ویروس آیا این موجود از جایی 
دیگر آمده است، جایی بیرون از زندگِی اجتماعِی انسان، فرهنِگ انسان و 
ذائقه و پسنِد او در ایجاد بازارها؟ بیرون آمدن از این ابهام که در آن طبیعت و 

فرهنگ، ویروس و زندگِی اجتماعی به هم می آمیزند، آسان نیست.
و  همسازی  آن که  مگر  است،  دشوار  موقعیتی  چنین  از  بیرون آمدن 
همنوایی concordance میان دو واقعیت را، که از پذیرفتن اش سرسختانه 
امتناع می شود، مطرح کنیم: یک واقعیِت بیرونِی بیگانه از انسان که طبیعت 
نامیده می شود با میکروب ها و ویروس هایش، با جنگِل آمازوِن آتش گرفته 
و با هوای آلوده اش؛ و دیگری واقعیِت درونِی خاِص انسان، با فرهنگ اش، 
با بازارهایش، پول و پَله و دولت هایش. آیا این ویروس بروز و نمودِ یک 
بدحالِی اجتماعی نیست که ظاهر شده است؟ آسان نیست بیرون آمدن از 
شیوه ی نگرشی که خاِص جامعه ی ماست و  دو واقعیِت طبیعت و فرهنگ 
»ابژکتیو«  بیرونی و  با هم می گذارد، یکی واقعیتی که گویا  تقابل  را در 
است، و دیگری واقعیتی که گویا خاِص ما و »سوبژکتیو«، شیوه ی زندگی 
که  دهم  نشان  کوشیدم  پیش  سطرهای  در  من  ماست.  بودِن  شیوه ی  و 
این واقعیِت بیرونی چیزی نیست جز فرافکنی و ظاهِر واقعیِت ما، نوعی 
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بازگشِت امِر واپس رانده، به هنگامی که بیمارشدن یا مردن )آیا هر مرگی 
یک خودکشی نیست؟( آسان تر از سرتافتن و عصیان است.

این بیرون بودگی که برای درون بودگی مان، با تبدیل کردن اش به ظاهر، 
قائل ایم ما را از شناختن اش بازمی دارد. ظاهْر حجاب و پرده ای است که 
میان ما و ما حائل می شود و شناخِت واقعیت مان را ناممکن می گرداند. 
دانشمندان به دنبال حقیقت )یا حقیقِت ما( می َدَوند و محکوم به نشناختِن 
درست  ظاهر،  پرده ی  بر  )خویشتن مان(  واقعیت مان  فرافکندِن  با  آن اند. 
مثل سینما، آن را برای خود دسترس ناپذیر می سازیم. با قابل دیدن کردِن 
را  ما  انسانیِت  آن چه  هر  بیرون بودگی ،  به  شدن مان  تبدیل  با  خودمان، 
می سازد، یعنی سوبژکتیویته و درون بودگِی ما، برای همیشه از دست مان   
خواهد رفت. چنین است که دانشمندان این ویروس را جزء به جزء از 
تمام زوایا و جوانب اش واشکافی خواهند کرد بی آن که بپرسند معنای این 
ویروس چیست. دولت )ضامِن پول و فعالیِت کاالیی( که به طور مبهمی 
احساس می کند اقتدارش از سوی جامعه به پرسش کشیده شده، خطِر 
ویروس را بهانه قرار داده تا بکوشد اقتدارش بر جامعه را بازیابد، اقتداری 

که در حال از دست دادن اش بود.
می رسید  نظر  به  مغشوش  مقاله  این  آغاز  در  که  نکته هایی  حاال 
روشن تر می شود: آن چه دانشمنداْن کوروناویروس می نامند، بازگشِت امِر 
واپس رانده  است، بازگشِت آن بدبودن و بدحالِی عمیقی که ما را قطره قطره 
و ذره ذره ویران می کند. ناتوانِی ما در پایان دادن به این دردِ زیستن، این 
دردِ سپیده دم2، ظاهِر یک ویروس، یا انتقامِ یک پانگولین، به خود گرفته 
2. این توصیف استعاری Mal d’aurore، ، به معنی لفظی "دردِ سحری" نام کتابی است از نویسنده ی 
فرانسوی پی یر مینه Pierre Minet، 1۹۷۶ـ 1۹۰۹. این عبارت، که "مالدورور" تلفظ می شود همچنین 
می تواند نوعی بازی با کلمه ی Maldoror هم باشد که نام اثِر معروف لوتره آمون است. ابهام و تردیدم 
در ترجمه ی این عبارت را امشب از دوستانم مارک تومسن، Marc Tomsin و خود نویسنده یعنی ژرژ 

له پی یر پرسیدم. پاسِخ آن ها مؤید برداشت من بود.
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است. اگر با کمی بصیرت اوضاع جاری را واشکافیم پی می بریم که این 
ویروس درست به موقع رسیده است تا ما را از این مخمصه بیرون آورد، 
و نیز این که ویروس سالِح سّری روشنفکراِن سازگار با وضِع موجود 
است برای اجتناب از آن که نقدی که شروع به شکل گیری کرده بود بیش 
از این گسترش یابد. آیا این روشنفکراِن سازگار بر ما پیروز خواهند شد؟ 

آیا کوروناویروس بر ما پیروز خواهد شد؟

Georges Lapierre ژرژ له پی یر
مارسی، 22 سپتامبر 2۰2۰
lavoiedujaguar.net :منبع
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