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 Jérôme Baschet 

ـ 1۹:  کوویدـ 
 آغاز قرن بیست و یمک

آغاز   ۱۹۱۴ سال  از  بیستم  قرن  که  نظرند  این  بر  اغلب  تاریخ شناسان 
می شود. بی تردید در آینده گفته خواهد شد که قرن بیست ویکم در سال 
به یقین  است.  شده  آغاز   SARS-CoV-2 ویروِس  ورود  با  همراه   ۲۰۲۰
اما تسلسِل رویدادهای  بسیار گشوده است؛  آینده  گستره ی سناریوهای 
پیشاپیش  تند،  با دورِ  فیلمی  به صورت  از شیوع کوروناویروس،  ناشی 
طعِم فاجعه هایی را به ما می چشاند که مسلماً در جهانی دچار تشنج و 
مواجه با پیامدهای گرمایِش اقلیمِی پیش رو با میانگیِن افزایشی سه یا 
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چهار درجه ای، به مراتب شدیدتر خواهد بود. آن چه در برابر چشم ما دارد 
شکل می گیرد، درهم تنیدِن بیش ازپیش تنگانِگ چندین عامل بحرانی است 
که یک عنصر تصادفی، که هم پیش بینی نشده و هم وسیعاً اعالم شده است، 
برای فعال کردن اش کافی است. فروپاشی و پاشیدگِی سازمانِی موجودات 
اجتماعی،  واگسیختگِی  تسریِع  اقلیمی،  وضعیت  بی قاعده شدِن  زنده، 
بی اعتبارشدگِی حکومت کنندگان و نظام های سیاسی، گسترِش بی اندازه ی 
اعتبارات بانکی و شکنندگی های مالی، ناتوانی در نگهداشتِن سطِح رشدی 
کافی؛ ذکِر همین چند مورد نشان می دهد که: این پویه ها یکدیگر را تقویت 
می کنند و آسیب پذیری مفرطی می آفرینند که خود برآمده از این امر است 
که سیستم ــ جهان ازاین پس در یک موقعیِت بحراِن ساختارِی دائمی 
فرار گرفته است. بنابراین، هرگونه ثباِت ظاهری تنها نقابی بر یک بی ثباتی 

رشدیابنده است.
همان طور که فیلیپ سانسونه تی، میکروبیولوژیست و استاد در کالج 
)نودوره ی  آنتروپوسن۱  »بیماری  یک   ۱۹ ــ  کووید  می گوید،  فرانسه 
انسانی( است«. پاندمی و همه گیرِی کنونی یک امر ِ تامِ فراگیر است که 
در آن واقعیِت بیولوژیکِی ویروس از شرایط اجتماعی و سیستمِی نحوه ی 
به وجود آمدن و پخش شدن اش تفکیک شدنی نیست. وقتی از آنتروپوِسن 
صحبت می شود ــ دوره ی نویِن زمین شناختی یی که در آن نوِع انسان به 
نیرویی تبدیل شده که قادر است زیست سپهر را در مقیاس کره ی زمین 
تغییر دهد ــ به این معناست که باید یک زمانمندِی سه زمانه را در نظر 
گرفت: نخست، سال های اخیر که زیر فشارِ بدیهیاِت محسوس، هر چند 
با روندی خیلی ُکند، به این دوره ی نوین آگاهی می یابیم؛ سپس، دهه های 

۱. برای تعریف و توضیح بیشتر در باره ی این کلمه، رجوع شود به مقاله ی »مصاحبه ای در باره ی جایگاه 
محیط زیست« در همین وب سایت.
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پس از ۱۹۴۵ که سال های رونق جامعه ی مصرفی و شتاِب عظیِم همه ی 
بود؛ و سرانجام،  بشر  )و تخریب گرانه ی(  تولیدی  فعالیِت  شاخص های 
چرخشگاهِ سده های هجدهم و نوزدهم که، با گشودِن دوره ی انرژی های 
گازهای گلخانه ای را در روندی  انتشارِ  فسیلی و صنعتی سازی، منحنِی 

صعودی قرار داد و آغاز دوره ی آنتروپوسن را رقم زد.
از آن رنج می کشیم، فرستاده ی جهان موجودات  اکنون  ویروسی که 
زنده است، و آمده است تا صورت حساِب بالیی را که خود مسبب اش 
ما  برای  آنتروپوسن است: در آن چه  این جبِر  نشان دهد.  ما  به  بوده ایم 
مسئولیِت کی؟ آن  اما دقیقاً  انسانی دخیل است.  پیش می آید مسئولیت 
سه زمانمندی یادشده اجازه می دهد تا دقیق تر موضوع را مطرح کنیم. در 
افِق بالفاصله و کنونی، همه ی توجه ما یکسره به ماجرای تکان دهندی 
تهی بودن انبارهای ماسِک ایمنی از ساِل ۲۰۰۹ و القیدی در آماده سازِی 
آن ها به هنگامِ نزدیک شدن اپیدمی معطوف شده است. اما این موضوع فقط 
یک جنبه از فقداِن ستوه آورِ تدارک و آمادگی در سطح اروپاست و این 
بی صالحیتی در اقدامِ پیش بینانه گواهِ بیمارِی دیگِر این زمانه است: یعنی 
اکنون گرایی، که باعث می شود هر آن چه از مرزِ زماِن حاِل بالفاصله فراتر 
می رود محو شود. شیوه ی مدیریِت نئولیبراِل بیمارستان ها نیز، یعنی شیوه ی 
سردِ حسابدارانه، کار را تمام کرد. کمبود وسایل و امکانات، کاهِش شمار 
تخت ها، کم شمار بودِن پرسنِل درمانی، که در وضعیت عادی هم خسته 
و درمانده شده بودند، و استیصال و ناامیدی شان را مدت ها فریادکشیدند 
نامسئوالنه ی سیاست های  امروزه خصلِت  پیداکنند.  بی آنکه گوش شنوا 
اجراشده در طول سالیان دراز بر همگان مبرهن شده است. همان طور که 
فیلیپ ژوَون، رئیس بخش مراقبت های اضطراری در بیمارستان پومپیدو 
در پاریس، اعالم کرد »بی خیال ها و بی لیاقت ها« باعث شدند تا ما خود را 



کووید ــ ۱۹: آغاز قرن بیست و یمک4          

»در برابر اپیدمی عریان« بیابیم. و اگر امانوئل ماکرون می خواهد در مقام 
سردار جنگ ظاهر شود نباید این موضوع را نادیده بگیرد که این شیوه ی 
گرفته اند،  کار  به  را  آن  حکومت کنندگان  از  بسیاری  که  سخن پردازی، 
می تواند روزی علیه خودش )به طور استعاری ؟(، به اتهام خیانت عظیم 

برگردد.
اگر تا نیمه ی دوم قرن بیستم به عقب برگردیم می توانیم چندین علیّت 
دام انسانی  بیماری های  تکثیِر  توضیح دهنده ی  که  کنیم  نشانه  را  اساسی 
zoonose است، یعنی بیماری های ناشی از عوامِل عفونی که با جهش از 

یک نوِع جانوری به نوع انسان سرایت می کنند. برای نمونه، گسترش یابی 
دام پرورِی صنعتی، با تمامی ابعادِ ننگیِن اسارتگاهی اش، چنان که می دانیم 
آنفوالنزای  مثال،  )برای  است  داشته  سالمت  برای  اسفناک  پیامدهایی 
و  بی اندازه  شهرسازِی  دیگر،  موردِ   .)H5N1 مرغی  آنفوالنزای  خوکی، 
و  می دهد  کاهش  را  جانوران  زیستگاه های  که  کالن شهرسازی هاست 
پیامدهای  جمله  )از  می راند  انسان ها  با  تماس  سوی  به  بیشتر  را  آنان 
عمده اش ویروس بیماری ایدز و ابوال است (. شاید این دو عامل در 
مورد ویروس SARS-CoV-2 نقشی نداشته اند، اما هنوز تمامی زنجیره ی 
انتقال شناخته نشده است. در عوض، روشن است که فروِش حیوانات 
این  اگر  نمی داشت  پیامدهایی  در چین چنین  بازار ووهان  در  وحشی 
شهر به یکی از پایتخت های جهانِی صنعِت اتوموبیل تبدیل نشده بود. 
همان  این  و  است؛  مسلم  عامل  اقتصادی یک  جهانی شدن جریان های 
آن که گسترش یابِی  به ویژه  نظر گرفت،  باید در  علیِت سومی است که 
بی رویه و نامعقوالنه ی ترددِ هوایی بُردارِ توزیِع صاعقه وار ویروس در 

تمام سیاره بوده است.
عقب  به  قرن  دو  باید  و  کرد،  بسنده  توضیح  همین  به  نمی توان  اما 
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برگشت تا بتوان آنتروپوِسن را به نام واقعی اش خواند: کاپیتالوِسن۲. زیرا 
بلکه دوره ی یک سیستِم  به طور کلی،  انسان  نوِع  نه دوره ی  این دوره 
تاریخِی ویژه است که کاپیتالیسم نام دارد و سرشت نمای اصلِی آن این 
است که بخش عمده و اساسی تولید پیش از هرچیز در پاسخ به الزاماِت 
ارزش آفرینی از پوِل سرمایه گذاری شده )سرمایه( است. بر این پایه، و به 
رغم فرق های موجود در شکل بندی ها، جهان بر طبِق ضرورت های مبرمِ 
اقتصاد سازمان دهی می شود. نتیجه ی این وضع، گسستی تمدنی با هرگونه 
خصوصی  منفعِت  اکنون  زیرا  است،  پیشین  دوره های  انسانِی  تجربه ی 
مشغله ی  و  می شوند،  تبدیل  برین  ارزش های  به  رقابتی  فردگرایِی  و 
وسواس گونه نسبت به کمیِّت محض و جباریِت امورِ اضطراری ناگزیر 
به ایجاد خالء در وجود انسان می انجامد. پیامد دیگِر این وضع گرایش 
وسواسی، بی اختیار و مرگباری به تولیدگرایی است که منشاءِ فرابهره کشی 
از منابِع طبیعی، تسریِع سازمان زدایی از موجودِ زنده و به هم ریختِن روال 

و قاعده ی اقلیمی است.
گفته می شود که پس از بیرون آمدن از این دوره ی حصر خانگی و 
وضعیت اضطراری بهداشتی، دیگر هیچ چیز مثل سابق نخواهد بود. اما چه 
چیزی را باید تغییر داد؟ آیا، چنان که از ظواهر پیداست، خویشتن نگری 
در محدوده ی یک زمانمندی کوتاه بینانه باقی خواهد ماند، یا یا چرخه ی 
کامِل کاپیتالوِسن )نودوره ی سرمایه( در نظر گرفته خواهد شد؟ ما اکنون 
در دِل قرن بیست ویکم قرار گرفته ایم. جنِگ واقعی  ِ پیِش رو نه با دشمنی 
یک سو،  از  است:  مخالِف  گزینه ی  دو  میان  بلکه  کوروناویروس  نامِ  به 
ادامه  دادن به جهانی که در آن فناتیسم و تعصب ورزی به کاال فرمان روایی 
ویرانگری های  تعمیِق  به  بی اختیار الجرم  تولیدگرایِی  و حرِص  می کند 

۲. نودوره ی سرمایه یا کاپیتال.
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جا  هزاران  در  که  گزینه ای  مقابل،  سوی  در  و  می شود؛  منجر  جاری 
تاتی کنان راه افتاده است، یعنی ابداِع شیوه های نویِن زندگانی در راستای 
گسیختن از دستور التزامِی اقتصاد، به منظور اولویت بخشیدن به یک زندگِی 
خوب برای همگان. تا ترجیح دادِن شدت شادمانه ی کیفیت به وعده های 
قالبِی یک نامحدودیِت ناممکن، زمینه سازِ مراقبت دلسوزانه از محیط های 
مسکونی در هماهنگی با تعامل با موجودات زنده، همداره سازی )ساختِن 
امور مشترک و همگانی(، همیاری و همبستگی، و همچنین تواِن جمعِی 

خودسازمان دهی و خودـ زمام داری شود.
قطارِ  و  درآورد  صدا  به  را  خطر  آژیر  تا  است  آمده  کوروناویروس 
تخریِب  سوی  به  یکراست  که  کند  متوقف  را  تمدنی  جنون گرفته ی 
سراسرِی زندگی پیش می رود. آیا اجازه خواهیم داد که این قطار دوباره 
راه بیفتد؟ این یعنی بروزِ فاجعه های جدید و بی سابقه ای که چه بسا آن چه 

امروز با آن روبه روییم در مقایسه با آن ها بسیار کمرنگ باشد.


