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۳.روشناییهایهراسافکنی

شالودههایحاِلحاضر،دراصل،کودکانهاست.
برایآنکهبتوانیمآنهاراکاماًلدراختیارداشتهباشیمکافیاستآن چه را 
حاکمان اعترافهای نباشیمکه منتظر و نکنیم، فراموش می دانیم ازپیش 

درکودریافتهایحسیمارامجاز بداند.
هرنیازیبهدلیلوگواهنیازیبیپایاناستکهجبرًابرآوردهناشدنیاست.
همیشهدلیِلدلیل]گواِهگواه[کممیآید،واینکمبودتمامیندارد.اینرابطهای

استباجهانیکهمی گریزد،ونهدرخواستیخطاببهآن.
بااینحال،همانگونهکهخواهیمدید،دربارهیاینجهانو»اسرار«ش
همهچیزنوشتهوگفتهشدهاست.کافیاستبدانیمکجابجوییم،وبتوانیم  

موضوع را باور کنیم.
به تأثیریکهرعبووحشت تأثیِرتهاجِمدمندهیرقیب، تأثیِرضربه،
دنبالآناستایناستکهپیونِدماراباهرآنچهدرعمقوجودمانمیدانیم

قطعکند.
تاماسرنِخهرگونهاطمینانراازدستبدهیم.

تانتوانیمجایپایمحکمیبرایخودداشتهباشیم.
ایناستآنgreat reset"ریزِتعظیم"1واقعی.

درسالهای1۹۵۰،بهبهانهیپیبردنبهاینموضوعکه»کمونیست«ها
یککاردیناِل میتوانند چگونه و میدهند انجام مغزی« »شستشوی چگونه
مجارستانیراواداربهاعترافکنند،یانحوهیبازگرداندِنزندانیهایآمریکایی
فنون پاالیِش برایتلطیفو برنامهیوسیعی به ازجنِگکره،سازمانسیا
خیلی طریقههایی که میرسد نتیجه این به و میآورد. رو روانی شکنجهی
بهترازشوکالکتریکیوالاسدیوجوددارد:وآنسندروِم»DDD«است،
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ترتیب: به ( Dread و Debility ، Dependency اسم سه مخفِف
رنجوری،وابستگیواعتیاد،بیموهراس(.کافیاستانسانرادرانزواقرار
داد،همهیعادتهایاورابهحالتعلیقدرآوردواورامملوازوحشتکرد
تااوهرگونهتماسباوجودخودشراازدستبدهد،ازاوشخصیتزدایی
شودودرنتیجهتادلتبخواهددستآموزگردد.اینازآننوعفنونیاست
ازطریق یادر»مدیریت دادهمیشود، »فرقهها«نسبت به کهسخاوتمندانه

دستکارِیذهنی«بهکاربردهمیشود.
چیزی فاشیستی هراسافکنِی و ترور رواجیافته وسیعًا عقیدهای »بنابر
جزیکدورهیگذرادرتاریخمعاصرنبودهاست،کهحاالدیگرخوشبختانه
آنراپشتسرگذاشتهایم.من نمی توانم با این عقیده موافق باشم. به نظر 
من هراس افکنی در خوِد گرایش های تمدِن مدرن عمیقًا ریشه دوانده است، 
به خصوص در ساختار اقتصاِد مدرن. ]...[ نظاِم مدرِن هراس افکنی اساسًا 
بر اتمیزه کردِن فرد مبتنی است.مادربرابرشکنجههایجسمانِیاعمالشده
برانسانهابرخوردمیلرزیم؛امابایددربرابرتهدیِدروحیاعمالشدهبرآنان
نیزبههمیناندازهوحشتزدهشویم.هراسافکنیازطریِقادغاِمکامِلمردم
درجمعهایموردنظرشکاِرانسانزداییرابهانجاممیرساند؛بااینهدفکه
انسانهاراازامکاناتروانِیارتباطگیرِیمستقیممیانخودشانمحرومسازد،
ـدمودستگاِهعظیِمارتباطیییکهآنان ـیابهعبارتدیگربهیمِنـ آنهمبهرغمـ
رادربرگرفتهاست.فردی که در موقعیِت رعب و وحشت قرارگرفته هرگز تنها 
نیست و همیشه تنهاست. او نه فقط در قبال همسایه اش بلکه در قبال خودش 
واکنِش توانایِی ترس می شود؛ پوست کلفت تر  و  منفعل تر  بی حس تر،  هم 
خودانگیختهوبیدرنِگعاطفیوذهنیراازاوسلبمیکند.اندیشیدنبه
بهخطرمیاندازد. را زندگیاش تبدیلمیشود؛چنینکاری احمقانه جرمی
پیامِداجتنابناپذیرچنینوضعیایناستکهحماقتمثلیکبیمارِیمسری
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درمیانمردِموحشتزدهومرعوباشاعهمییابد.آن گاه آدم ها در حالتی از 
منگی و بهت زدگی ــ در نوعی اغمای اخالقی ــ به سر می برند.«)لئولوونتال

Leo Löwenthal،»اتمیزهشدنانسانبراثررعبووحشت«،1۹۴۶(

»از : Cascais)کشکایش(درپرتغال تبلیغاتیدرشهرکساحلِی تابلو
ترسیدننترسید«.

شرحی چنین میان ارتباط نوعی دادِن تشخیص که رسد می نظر به
آنکه حال است. توطئهباورانه میبریمکاری بهسر آن در ما وضعیکه  با
واپسراندِنیکادراِکحسِیکاماًلمشخصهرگزکارخوبینیست.بگذار
نه ما آورد. بهدهان بزند،کف گلهیسگهاینگهبانپارسکند،ریشخند
تنهاچیزهاییمیدانیمکهآنهانمی خواهندبدانند،بلکهازایننیزبیاطالع
شده زباِنکسانی ورد پوکیکه عبارِت ــ است« پیچیده »جهان نیستیمکه
کهمیکوشندتاازاینطریقمخاطبانخودرابچهمحسوبکنندامافقط
بیبهرهبودنِخودشانازهرگونهشجاعتراثابتمیکنند.مثاًلشجاعت
بااینعملیات برابرعملیاِتجاریوجهانیکه درموضعگیرِیروشندر
ترسیممیشود.مسألهفقطمعرفتشناسِیروشهانیست،بلکهنوعیمعرفت
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شناسِیفضیلتهانیزهست.آری،»مناسباِتقدرتقصدیوعمدیاستو
نهذهنی«؛آری،»خصلتیتلویحیازاستراتژیهاییبیناموتقریبًااللوجود
داردکهتاکتیکهایُپرگوراهماهنگمیسازند«؛آری،باید»راستاینیروی
کلیییکهازرویاروییهایمحلیمیگذردوآنهارابههممرتبطمیسازد«
تشخیصدادهشود؛نه؛مادراینخیالنیستیمکهروزیستاِدفرماندهِیناظر
ازمیشل تز اینچند اما آوریم. بیرون پنهانگاه از را استراتژیها برهمهی
زبونیهای خدمِت در همراه راهنمای  دفترچه  یک همچون نمیباید فوکو
سفسطهآمیزبهکارروند.جهانیبهخصومتآمیزیجهانیکهدارداستقرارش
رااعالممیکندبهتنهاییساختهنمیشود.پیشازاینقایمکیبرایمانجهانی
ترتیبدادند،واکنونبیشازهمیشه،دارندقایمکیپشت سِر ما برای مان 
ـهمین جهانی می سازند.همینکهیکجهان،ونهچندینجهان،وجودداردـ
جهانیکهدرهمهجامدامبرهوتتر،مدامحرمانبرانگیزتروکممایهتر،هرروز
ـثمرهیکوششیهماهنگشده فراگیرتروبااینحالهرروزتنگترشدهاستـ
است.البتهبسیاریچیزهادرآنبهتنهاییوبدونخواسِتآگاهانهیکسانیکه
درآنسهیماندمیگذرد،چیزهاییکهطبیعتًاهمسوبامنافعکسانیاستکه
عامدانهوآگاهانهمیخواهندچنینجهانیراقایمکیپشِتسِرمابرایمان
بسازند.آریاینروندیپیچیدهاست،امااینپیچیدگیِْچیزیازموجودیتو
حقهبازانهبودِنعملیاتاشکمنمیکند.اریکاشمیت،Eric Schmidt،کهاز
ریاسِتگوگلبهریاسِتکمیسیوِنامنیِتملیدرزمینهیهوِشمصنوعینائل
شد،درفوریه۲۰۲۰درنشریهینیویورکتایمز،ازاینموضوعابرازنگرانی
تکنولوژیک« »جنگ است ممکن Silicon Valley سیلیکونولی که میکند
علیهچینرابهعلِتناکافیبودِندیجیتالیشدِنزندگیدرآمریکا،ببازد.اما
اینکهصنعِتهوِشمصنوعیدرچینبهیارِیاقیانوسیازدادههایروزانه
کهحاصِلسیبرنتیزهسازِیبیاماِنکشوربودهبهچنینتوسعهیانفجارآمیزی
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دستیافته،صرفًااستداللیبهسوِدیکپروژهینیرومنِدازپیشرقمخورده
است.فقطوفقطهمینپروژهاستکهیکیازملزوماتاشواداشتِنمابه
زندگِیآنالینon lineتانهایتممکناست.همانطورکهگزارشیدرماهمه
۲۰1۹ازهمینکمیسیونباظرافتاعالممیکند:»مصرفکنندگانهنگامیبه
خریِدآنالینرومیآورندکههیچراهدیگریبرایتهیهیجنسموردنظرشان
نداشتهباشند.«فایدهی،برایمثال،حصرخانگینیزدرهمیناست.کسانی
کهمحبوسساختنمادرجهاِنخودشانوبستنهرگونهَمفربهرویماتمامًا
بهنفعشاناست،بهطورانضمامیدشمنانماهستند.یعنیکسانیهستندکه
علیهماعملمیکنند،ومطمئنًاخوبیوخیرمارانمیخواهند.ایناستآن
سادگِیناجوریکهشامورتیبازهای»جهاِنپیچیده«میخواهندنظرمانراازآن

برگردانندــزیراازسادگِیمخوِفموضعگیریشانپردهبرمیدارد.
مانندهرگسسِتتاریخی،دوساِلگذشتهدرزندگیهایمانوعیزلزله
اجتماعی،کهعامدانه آنهاترسیمکرد.فشاِر از برانگیختومنظریدیگر
تشدیدشد،دوستیهایمقطعیومحصوِلیکاوضاعواحوالخاصرااز
پاانداخت.همچنیندگراندیشیهایینامنتظرهراتعّینبخشیدوهمدستیهایی

ابتداییتر،عمیقتروبیپیرایهخلقکرد.
اگرباآرامشومتانتبهاینوضعیتبیاندیشیممیپذیریمکههیچچیِز

تصادفیدرآننیست.
فاصلههاییکهدراینمدتشدتیافتازپیشوجودداشت.

ناقالظاهرشود، و زیرک میکرد ازهمهچیزتالش بیش فالنکسکه
cool]خونسرد عادی، واقعیِت به استناد موفقیت، تحسیِن از نمیتوانست
وبیاعتناوبیخیال[شمردِنخود،وترسیدنازکاهِشاعتباراجتماعیاش

بپرهیزد.
درهمهجا،زینهبندِیبالهتدرامتداِدزینهبندِینیهیلیسماست.
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موقعیتهمچونعاملآشکارگِرشکافهایدرونیآدمهاعملمیکند،
درستهمانگونهکهاینویروسکوروناآشکارکنندهیبیماریهایمزمنو

منحصربهاینتمدناست.
دربارهیدوساِلگذشته،ازسردرگمیوتشتِت۲عظیِماذهانسخنها

گفتند.
امانوعیسردرگمیهستکهبالفاصلهپیشازاشراقبهوجودمیآید.
برایکسیکهبپذیردببیند،دوساِلگذشتهروشنیعظیمیخلقکرد.

برایکسیکهبپذیردبروَبد،عرصهآزاداست.
کسانیکهمعتقدندحکومتگرانبهرغِمبیکفایتیشانوبوروکراسییی

کهاحاطهشانکردههرکارمفیدیکهازدستشانبرمیآمدهانجامدادهاند،
کسانیکهصدایکلبیمنشیووقاحِتبیانتهاییراکهدرپشِتهمهی
میزند نیشخند مشفقانه احساساِت ابراز و اومانیسم مطنطِن اعالنیههای

نمیشنوند،
کسانیکهترجیحمیدهندفراموشکنندکهبهنژادسازی،مستعمرهسازی،
تربیتکردنمردمبهشیوهیتربیتحیواناتیابنیادراکفلرهرگزهدفیجز

»خیروصالحبشر«رادنبالنکردهاند،
کسانیکهصادقانهگمانمیکنندکهمیتوان»بهخیروصالحدیگرانکار
کرد«بیآنکهنخستتعریِفخاصخودازخیروازدیگریراتحمیلکرد،

کسانیکهاصاًلخمبهابرونمیآورندوقتیچشمشانبهعکِسدامپزشکی
یونانیمیافتدکهمدیرکِلشرکتفایزرشدهورویماسِکسیاهیکهبرچهره
زدهاستعبارِت»Science will winعلم برنده خواهد شد«نقشبستهاست،
کسانیکهمعتقدند»علم«همچونیکبابایسختگیرونیکخواهوجود
دارد،ونههمچونمیداننبردیکهدرآنپارادایمهامدامدرمعرضیورش،

صدمهوسرانجامسرنگونیاند،
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کسانیکهترجیحمیدهندبهخاطرغرور،رفاه،منگییاسبکسریشان،
ازیکقرنپاالیِشپروپاگانداوفِن نادیدهبگیرندکه،پس را اینموضوع
اطالعرسانی،ازهمانسال1۹1۴حقیقتازلحاظاجتماعیفوتکردهو

بهخاکسپردهشدهبود،
کسانیکههنوزهم،درمیانگوسفندان،جروبحثمیکنندکهنکند
آنهابخواهدبالیی قبال تیمارومراقبتدر اینهمه بذِل باوجود چوپان

سرشانبیاورد،
سرورانشان و صاحبان به ناگفتنی منویاِت دادِن نسبت از کسانیکه
احساسانزجارمیکنند،ازترساینکهمباداکاخچهیدروغهاییکهموجودیِت

اجتماعیشانرامیسازدازهمفروپاشد،
کسانیکهخودراچنانِزبلمیشمارندکهیاوههاییراکهtrollترولهای۳

حکومتیبرایشانمیسازندبالحنیهلمنمبارزتکرارمیکنند،
کسانیکهدربرابریورشهمهجانبهایکهبااعالم»همهگیرِیجهانی«به

راهانداختهشد،بهبیحسوحالیووادادهگِیدرونیدچارشدند،
کسانیکهآسودهخوابیدهانددرحالیکهرئیسجمهورشانباازبرکردِن
کتاِبماکیاوِلخود،ودرپوشِش»گذرنامهیبهداشتی«،برآناستتاآنطور
کهدلشمیخواهدیکپیکرهیسیاسیبرایخودبسازدــنه،حکومتکردن
بهمعنایپیشبینیکردننیست،خدمتکردنهمنیست،بلکهفقط،بهقوِل
ریشیلیو،»باوراندن«است،وبهویژه»حکومت کردن، یعنی رعایای خود را 
در وضعی قراردهید که به شما آسیب نرسانند، و حتا نتوانند فکرش را هم 

بکنند«)ماکیاول،گفتارهاییدرباِبنخستیندههیتیتوسـلیُووس(،
کسانیکهگزینهشانایناستکهبههیچچیزبادلوجاننپردازند،هیچچیز

راجدینگیرند،وچنانرفتارکنندکهانگارهیچینشدهاست،
کسانیکهاحساسنمیکنندتمامیشِروبالیُپرغلظتیکهدرسالهای
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اخیربرسرمانآوردهاندپاسخیبطلبد،
آرامش با آزادی« »بازیافتِن راهمچونشرِط تاموتمام کسانیکهکنترِل

میپذیرند،
کسانیکهازهمهیُنرمهایاختراعشدهیدیروزیوهیچکجاییاطاعت
میکنندبهاینامیدکهنوعی»بازگشتبهحالتُنرمال«۴راببینند،کهدرست

بههمیندلیلهیچگاهایجادنخواهدشد،
ایناجبارهایحقارتباربسندهنمیکنند از بهاطاعتکردن کسانیکه

بلکهعالوهبراینضرورتشانراهمتئوریزهمیکنند،
کسانیکهگمانمیکننددرتاریخنیزپرانتزهایینظیرپرانتزهایموجوددر
جملههاهستوبرایامنیتخاطرشانبهخودمیگویندبزودیبا»پیروزیبر

ویروس«اینپرانتزبستهخواهدشد،

برایهمهیچنینکسانی،هیچکاریازماساختهنیست.
باالخره،سرگشتگیهمکمکیاست.

پی نوشت ها

نامطرحیکهدرماهمه۲۰۲۰،درفورومجهانِیاقتصاد،ازسویشاهزاهچارلزومدیر .1
اینمؤسسه،کالوسشواب،اعالمشدباهدفبهبودبحشیدنبهسرمایهداریازطریق

سرمایهگذاریِبیشتردرعرصهیمحیطزیست.

Confusion،خلطکردن،عوضیگرفتن. .۲

دربارهیاینکلمهیانگلیسی،نک.بهصفحهایباعنوان»ترول،اوباشمجازی«در .۳
ویکیپدیا.

دوکلمهیnormes)هنجارها،قواعد،موازین(وnormal)بههنجار،عادی،معمول( .۴
رابرایحفِظتقارنمعناییدراینعبارتبهصورتاصلیآوردیم،بهویژهکهدستکم

کلمهی"نرمال"درفارسیهمرایجاست.


