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  پیشگفتار

 –ماه ھای بھمن نده ی نکتھ ھایی است کھ در طول ونا دربرگیریادداشتھای عصر کر
در دفتر روزانھ ام نوشتھ ام و مالحظات و تفسیرھایی است کھ در طول  ١٣٩٨اسفند 

  تنظیم و تحریرکرده ام.١٣٩٩ مرداد– اردیبھشتماه ھای 
از حضور  ٩٨بھمن  دوماکنون کھ بھ دفتر روزانھ ام برم گردم می بینم نخستین بار در 

خطردانستھ ام. واقعیتی کھ پسانتر برمن  این پدیده در چین آگاه شده ام و آن را یک
 ٩٨نین ویروسی در آخرھای آذرماه ین بود کھ حکومت ایران از وجود چآشکارگشت ا

آگاھی یافتھ و در دی ماه ھمین سال نیک می دانستھ این ویروس در چین جریان دارد 
سی و در بھمن ماه با اشراف بھ این موضوع و این خطر سعی کامل بھ کار می بستھ ک

ون با دو رویداد مھم از نظر حکومت روبھ اھی نیابد چآگ درایران از رواج این ویروس
  رو بوده است. یکی سالگرد انقالب و دیگری برگزاری انتخابات مجلس اسالمی.

اینکھ حکومت ایران چگونھ از این امر اطالع داشتھ است بھ نظر چندان دشوار نمی 
حوزه ی علمیھ ی لبھ ی چینی درشھر و درویا حدود ھشتصدتن طآید. یکی حضور گ

   ماھان بھ چین. یایت و دیگری رفت و آمد مکرر ھواپیمبوده اس  قم
بی آنکھ اطالعات گسترده ای داشتھ باشم نوشتھ ام برمن  ٩٨در یادداشت ششم بھمن 

ین است. ا درچآشکار بوده است کھ مھمترین مسئلھ اکنون اشاعھ ی ویروس کرون
مرکز اشاعھ ی این ویروس ایرانی نیز کھ درچین درس می خوانند درتعدادی دانشجوی 
تدریج معلوم می بھ  یا تلفظی شبیھ بھ این گرفتارآمده اند! » ووھام«در شھری بھ نام 

کھ شمار دانشجویان ایرانی در چین در خور توجھ است. دانشجویان ایرانی ھرجا  شود
ده ی فرھنگی نداشتھ ایم. ھر جا نگاه بتوانند می روند. شاید ھیچگاه چنین تماس گستر

سنجش سود و زیان این مسئلھ بھ جای  بیندازی تعدادی دانشجوی ایرانی ھم می بینی.
  مھم آنکھ بسیاری از جوانان از ایران می گریزند. خود.

شھادت حضرت «بھ مناسب  نوشتھ ام امروز تعطیل عمومی است ٩٨در نھم بھمن 
با این حال ویروس کرونا دارد وارد می شود. حکومت سکوت ». فاطمھ ی زھرا

ولی دو مسیر ورود کرونا را بازنگھداشتھ است. یکی دانشجویان  اختیارکرده است
ماھان بھ  یچینی در حوزه ی علمیھ ی قم و دیگری رفت و آمد پروازھای ھواپیمای

می پرسم چرا این تعداد از طالب چینی در قم  می نگرم از خودحاال کھ با فاصلھ   چین.
ویارویی با مردم سنی سرگرم طلبگی اند. آیا نیرویی شیعھ تربیت می شود برای ر

مسلمانان دولت چین کھ نھ دل خوشی از کاشغر)!»(سین کیانگ«استان مذھب چین در
داده  تد طالب رضااویغور دارد و نھ دلش برای اسالمخواھی می سوزد بھ این دادوس

است. این جریان را نمی توان ساده انگارانھ دانست. سیاستی جامع می باید پشت این 
ارتباط قرارداشتھ باشد. جزییات آن را درست نمی شناسیم. سیاستھای راھبردی چین 
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 ھنگامی کھ در عصرخصلتی دراز مدت دارند و در سکوت و صبر دنبال می شوند.
مسعود رفتھ بودم شنیده بودم شماری از مسلمانان  هاحمدشا مجاھدین در پنجشیر نزد

اویغور در صفوف طالبان علیھ نیروھای مسعود می جنگند. تعدادی ھم اسیرشده بودند. 
بابزرگواری دستورداد  مسلمان را ببینم. اکراه داشت اما از مسعود خواستم این اسیران
نند خانھ ھای معمولی پنجشیر اسارتگاھشان رفتم. مابھ چنین دیداری صورت بگیرد. 

بودند در  تنی را بھ من از دور نشان دادند کھ سرگرم شنا ندچو  مدوتن را دید .بود
ا این دوتن اندکی صحبت ب». دریای پنجشیر«در  افغانستانیانرودخانھ و بھ اصطالح 

خن گفتن م بھ مدد مترجم حاضر درمجلس. از سکردم. با دشواری. کمی ترکی و کمی ھ
اسیرآمده اند. گفتند در نبرد چگونھ سعود پرسیدم اینان مرھیختند. از اطرافیان می پ

سانی ھستند کھ مجاھدین را می کشتھ اند و حتی سر می اینان ک بوده است و در ضمن
ان تندخو و اسالمخواھآنسوی چین و از جاھای دیگر ازبریده اند. شگفت زده بودم. 

این در حالی بود کھ در غرب و حتی در  مسعود. ھنھ ب یوستند،افراطی بھ طالبان می پ
تند مسلک جلوه گر  و ایران نیروھای مجاھدین اطراف مسعود را مجاھدین اسالمخواه

می ساختند خاصھ این چپ مسلکھای بی ریشھ و بی اصل و نسب ایرانی. از توده ای 
  گرفتھ تا فدایی و حتی مجاھدین خلق.

ویروس کرونا اشاره دارم. معلوم است بھ تدریج دیگر بھ ردر دوازدھم بھمن ماه با
مشغول می سازد. نوشتھ ام حاال جھان سرگرم مبارزه با ویروس بھ خود دارد فکر مرا

کروناست کھ از چین برآمده است و بنا بھ گزارشھای رسانھ ھای جھانی خطری جدی 
ارد حفظ محسوب می شود! ایران در این میانھ چرخ می زند. در اینجا آنچھ اھمیت د

  نظام است نھ چیزی دیگر.
گویی در زمانھ ای زندگی می کنیم کھ کابوس آن را  در سیزدھم بھمن ماه نوشتھ ام

فراگرفتھ است. در اطرافمان شورش و ویرانی و خرابی و جنگ جریان دارد و اندکی 
دورتر ویروسھا بھ جنگ با آدمیان آمده اند. ویروس کرونا در چین ھشدار مھمی است 

بشریت. تمامی تمدنھای این سیاره در معرض نابودی قراردارند چنانچھ خرد بھ 
برجھان حکمفرما نشود! سرنوشت بشریت سخت بھ ھم گره خورده است. ایران 
کشوری و تمدنی آسیب پذیر گشتھ است.مافیای خردستیز تنھا بھ منافع فردی و محفلی 

  ت ندارد!، حتی نظام خودش ھم برایش مھم نیست و اھمیمی اندیشد
 ساین یادداشت را در موقعی نوشتھ ام کھ نمی دانستھ ام حکومت از اشاعھ ی این ویرو

در ایران آگاه بوده است و بیش از یک ماه است سکوت پیشھ می کند و مخفی کاری 
پیشھ کرده است. احساس می کرده ام این ویروس در ایران شیوع پیداکرده است بی 

شواھد روشنی در  بپردازد و بھ مردم اطالع دھد. آنکھ حکومت حاضر باشد بھ آن
  دست نداشتم.

می خواستم یک ھفتھ ای (بیش از یک دھھ)این ھمھ در مقطعی بود کھ پس از سالھا 
بروم آلمان برای فھرست نویسی چند تا از کتابھایم. با دشواری و دردسر و پرداخت 
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ھواپیمای اوکرایینی موجب  اربسرنگونی اندوھانواع ھزینھ ھا روادید بھ دست آوردم. 
شده بود پروازم با خط ھوایی اتریش حذف شود. ناچار جواز سفر خریدم با خط ھوایی 
ایران ایر خودمان. چنانچھ از ویروس کرونا و اشاعھ اش درست آگاه می بودم تن بھ 

از دوستان قدیم بیاید دنبالم.  قرار بود یکی چنین سفری نمی دادم. بھ ھرحال رفتم.
رش در ایران سخت بیمارشده بود و گویا در ھمین موقع در ایران بود. تن دادم بھ دبرا

 انتظار تا بتوانم بھ شھری دیگر بروم. خستھ کننده بود. ھمھ چیز آمیختھ بود با تأخیر.
نامھ. انند سابق نبودند. تأخیرداشتند و حتی تعویض خارج از برمقطارھای آلمان دیگر 

  م.دمقصد رسی تھ و خستھ بھفرانجام کوس
دوم اسفند در خبرھا گفتند ویروس کرونا دوکشتھ در شھر قم برجا گذاشتھ روز جمعھ 

شمار زیادی ھم گویا بعد معلوم شد تعداد جانباختگان بیش از این بوده است. است. 
ھنوز پرواز دارد. در ضمن خواندم  »ایران ایر«مبتال بھ ویروس شده اند. با این حال 

انتخابات مجلس بھ نحوی افتضاح برگزار شده است. حکومت مدعی است شانزده 
باید بھ  ، پسنین ادعایی داردچرأی داده اند. وقتی حکومت این در تھران م درصد مرد

مراتب کمتر باشد. این مجلس ھم رفت بھ ھوا و بازی انتخابات ھم قادر نبوده است 
  روکند.حفظ آب

در این میان اخبار شیوع کرونا در ایران نگران کننده شده است. روز شنبھ سوم اسفند 
بھ حدی راجع بھ شیوع کرونا در ایران خبر آمده است کھ بھ واقع از این سفر پشیمان 

  شده ام. نمی دانم چگونھ برگردم. آیا پرواز برقرار خواھد ماند یا حذف می شود؟
نجا بھ فرودگاه. با این سفر با قطار بھ فرانکفورت و از آ یبرا یش خریدی داشتمبلیط پ

 نکفورت می خوابیدم. حس کردم با اخباری کھ از ایرانرافباید یک شب در  بلیط می 
م بود. امی رسد شاید نتوانم ھتل بگیرم. یکی دوجا تماس گرفتم. فایده ای نداشت. ابھ

بلیط یکسره بخرم از مونیخ بھ  تصمیم گرفتم از بلیطی کھ دارم چشم بپوشم و یک
ل کفورت یا نزدیکی فرودگاه بھ ھتنتا ناچار نباشم شب را در فرا تفورکفرودگاه فران

 رنامھ ی ایران نپذیرند و مشکوک بھ کرونا بدانند.بروم. احتمال می بود مرا با گذ
نین اوضاع و احوالی خارجیان فوری در معرض بدگمانی چدرست نبود ریسک کنم. در 

نمی دانم  پیری است و محافظھ کاری! چھ بسا آزار و دردسر ببینند. ار می گیرند وقر
ان اما بھ یاددارم سالھا پیش بھ شماری از دوستان ایرانی می گفتم تمدن غربی خارجی

د داد. این تمدن ھنگامی کھ بھ خارجیان نیاز دارد را در معرض خوارنگری قرارخواھ
نگرد و وقتی ھم بھ آنان نیاز ندارد ترتیبی می دھد کھ بھ آنان ھمچون نیروی کار می 

ل کنند. البتھ موارد استثنایی ھم داریم محری و تبعیض را بپذیرند و توارنگبروند یا خ
کھ بھ تخصص و مھارت خارجیان در جھت تداوم حرفھ و تخصص ھمچنان نیاز باشد. 

  از این موضوع می گذارم و بھ جزییات نمی پردازم.
یران ھمھ را ھ پنجم اسفند روشن شده است کھ شیوع ویروس کرونا در اروز دوشنب

ت بھ مردم راست نگفتھ است. ضمن معلوم شده است حکومنگران ساختھ است. در
موجبات اشاعھ ازچین از برگشتبھ چین و»ماھان«نکھ پروازھای ھواپیماییآخاصھ 
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ده است تا مراسم کرونا بوده است. ھمھ ی مردم می گویند حکومت پنھانکاری می کر
بیست ودوم بھمن و انتخابات اسفند ماه مجلس اسالمی را برگزار کند. حکومت مدام 

شی برای حفظ جانشان قائل نیست. مردم ھم بھ این زمردم را فریب می دھد و ار
  حکومت اعتماد ندارند.

 از ایران کھ بگذریم ایتالیا نیز در معرض گسترده ی شیوع ویروس کرونا قرار گرفتھ
است. بھ تدریج آلمان ھم دارد خود را آماده می کند برای رویارویی با ویروس کرونا. 

  می گویند فرض بر این است کھ ھیچکس و ھیچ جا از این ویروس در امان نیست.
این میان ناگھان تفسیرھایی رواج یافتھ اند علیھ دیوان ساالری دونالد ترامپ کھ  در 

وارد میدان شود و بھ کشورھا ی مختلف یاری دھد!  یک  سقصد ندارد علیھ این ویرو
گفتھ ھا فرض دیگر این است کھ آیا این ویروس بھ عمد اشاعھ یافتھ است؟ برخی این 

  می دانند.» تئوری توطئھ«را 
حزب دموکرات مسیحی خانم  احزاب در معرض بدگمانیھای مردم قرار دارند. ،در آلمان

ھامبورگ آرای بسیاری از دست داده است. در ضمن در خور مرکل در انتخابات ایالتی 
بھ زحمت توانست پنج در صد » آ اف د«توجھ است کھ حزب دست راستی نژاد اندیش 

  آراء را جھت ورود بھ مجلس ایالتی بھ دست آورد.
قطار نشستم بھ سوی  ریده و نخوابیده دیرھنگام در شب دبچھارشنبھ ھفتم اسفند خوا

ز کار افتاد. ناچار قطار در شھری در نزدیکی فرودگاه اقطار ورت. این فرودگاه فرانکف
کردیم و دوباره راه افتادیم. دیگر بھ نظام حمل و نقل آلمان ھم نمی شود  را تعویض

ساعت کار می کرد. مرتب بود و  دچندان اعتماد کرد. این نظام روزی روزگاری مانن
نجا در انتظارم بود. معلوم شد ایران ایر آ ماد. بھ فرودگاه رسیدم. حمید دردر خور اعت

ھفت ساعت یا بیشتر تأخیردارد. آز آنجا رفتیم بھ شھر. بعد از ظھر دیروقت بازگشتیم 
م. در این اتاق ی منتظرماندیم تا سرانجام توانستم وارد اتاق انتظار شوبھ فرودگاه. مدت

لباسھای خاص ریختند بھ پلیس آلمان بھ یکی از مسافران مشکوک شد. عده ای با 
ور کردم پرواز تص زمایش کردند. مدتی طول کشیدآه را تاالر انتظار و این مرد بیچار

نی فرود ین نشد و سرانجام سوارشدیم. در ایتالیا در شھر ریمراحذف می کنند. چنی
نزدیک صبح بھ ایران رسیدیم.  .باز خوشبختانھ راه افتادیمآمدیم. سوختگیری شد و

م. بھ ایران کھ رسیدم خوشحال بودم ز و یک شب اندکی بیشتردر راه بودوحدود یک ر
وگرنھ می باید در آلمان می ماندم و معلوم نبود بتوانم پرواز دیگری بھ دست آورم. 

  این ھم سفری در دوران پیری.
در نھم اسفند احساس کردم کشور  بھ ایران کھ رسیدم دیدم ھمھ جا بوی مرگ می آید. 

 یل درآمده است. در عرض روز فقط اندکی آب داشتیم. فشار آب بھ قدربھ حال تعطی
کم بود کھ با آب باریکھ ای می باید می ساختیم. کابوس سراسر ایران را فراگرفتھ 
است. ویروس کرونا بھ تدریج ھمھ جا گیر شده است در ایران و در مقیاس جھان. 

رھا در غرب و در شرق گرفتار این ویروس شده اند. در ھمین دی از کشوشمار زیا
سفر یک ھفتھ ای تصویر ذھنی من بھ ھم ریخت. روشن بود کھ ویروس کرونا در 
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ایران رواج داشتھ است اما حکومت ابراز نمی کرده است. جان مردم را بھ خاطر 
می گویند تازه از  بازیھای سیاسی و انتخاباتی بھ حراج گذاشتھ بوده اند و حاال ناگھان

این موضوع اطالع حاصل کرده اند. این شرح کوتاه را آوردم تا نشان دھم چگونھ از 
این ویروس در ایران آگاھی یافتم و چھ پس زمینھ ھایی را بھ جان آزمودم. تازه نمی 

رواج نداشت. » ماسک«. ھنوز سخن از باید از خود محافظت کنیم  دانستم چگونھ
و آشفتھ ی حکومتی بیانگر ناتوانیھا و آشفتگیھای مدیریتی بود. در اطالعات نا دقیق 

یان شمار زیادی جان باختھ بودند. از بیمار گرفتھ تا پزشک و پرستار. کارکنان ھمین م
  .بیمارستانھا نیز نمی دانستند چگونھ باید از خود حراست کنند

رآمدی و ناتوانی این آنچھ با شیوع ویروس کرونا باردیگر بھ اثبات رسید ھمانا ناکا
نظام بود درعرصھ ی مدیریت . این نابسامانی را ما روزانھ تجربھ می کنیم اما وقتی 
با بحران دست بھ گریبان می شویم آن ھم در مقیاس ملی و کشوری آن وقت است کھ 
ھر لحظھ با جان خود باید بھای این سوء مدیریت و ناکارآمدی را بپردازیم. درست 

ت اظھارداشت داریم موج اول کرونا را پشت سر می گذاریم عده ای موقعی کھ حکوم
بھ آرامگاه حضرت معصومھ ھجوم بردند و بھ نحوی زننده ضریح آن را لیسیدند. این 
رویداد در دھم اسفند بود. اما در یازدھم اسفنداحساس کردم وحشت از ویروس کرونا 

این ھراس ابعاد . یاس جھانیر مقیاس ملی کھ در مقنھ تنھا د ھمھ جا گیرشده است.
جھانی یافتھ است. از خاور میانھ تا قلب آمریکا نگرانی موج می زند. حکومت بی 

در فضایی  اندیشی ندارد.چاره ھای بالفصل می اندیشد. دور دست وپای ایران فقط
آمیختھ با فساد دست و پا می زند و خود نیز در این فساد شریک جرم است. می گویند 

ماسک و مواد ضد عفونی کھ پنھان نگھ داشتھ بوده اند، بھ سرقت رفتھ  صدھا ھزار
   است. این مردمان بھ ھیچ چیز پایبند نیستند.

سراسر ایران و حتی کشورھای دیگر  »کرونا«در دوازدھم اسفند ماه نوشتھ ام کابوس 
را فراگرفتھ است. با این حال ھیچ جای دیگر بھ اندازه ی ایران آشفتگی بھ بار نیاورده 
است. مردم ایران بھ این حکومت باورندارند و نمی دانند چھ کنند. سرقت میلیونھا 

من ماسک و مواد ضدعفونی امروز آشکارا برزبان رانده می شود. در آن وقت در ض
مانند گذشتھ برای باور بودم یک کشور را نمی توان تنھا بھ مدد سیاست و استبداد راه 
اندازی و اداره کرد. زیر ساختھای فرھنگی مھمتر از ھر چیز دیگر است خاصھ بھ 

کشور فاقد زیرساختھای پایدار  ھنگام بحران. اکنون می توانم باز با تأکید بگویم یک
بحران در آستانھ ی نیستی قرار می گیرد و اگر ھم برجا ھنگی بھ ویژه بھ ھنگام فر

اگر بخواھیم کشوری را در  بماند فقط می تواند ضعف خود را بھ نمایش بگذارد.
توفانھای جھانی و درمیانھ ی جھانخواران حفظ و حراست کنیم بیش از ھر چیز نیازمند 

عنصر دوم بھ خصوص  فرھنگی نیرومندیم و نظام بھداشتی توانا و کارآزموده ای. این
بسیاری بھ تجھیزات نظامی  یپس از بروز کرونا در ذھنمان جاافتاده است. کشورھا

ند تا بتوان آنھا را تجھیزاتی باید متکی بھ پایھ ھایی باش چنین می اندیشند اما این
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ملتی وقتی برجا می ماند کھ  -گرفت. جامعھ ی کنونی در ھرکشوردرست بھ کار
  آن جامعھ استخوانبندی استواری داشتھ باشد. چارچوب ذھنی و فکری

سعی داریم روزھا را درخانھ  را در ھول و ھراس می گذرانیم. ٩٨روزھای پایانی سال 
خوراک. ھمین یک  یسپری کنیم. اما خرده خریدھا را چھ کنیم؟ نان می خواھیم و اندک

جاوزگر و تمردم عادی  .ساعتی کھ بیرون می رویم رفتارھای ناسالم تجربھ می کنیم
تاب شده اند. کالھبرداری و تجاوز بھ حقوق دیگری بھ رفتارھای متعارف تبدیل  بی

شده اند. وضع روزبھ روز بدتر می شود. نمی دانم از این مھلکھ ی کرونا و رفتار 
خشونت آمیز مردم عادی کی رھایی خواھیم یافت یا بلکھ در ھمین باتالق فرو خواھیم 

  از پیری است و در آستانھ ی مرگ قرارداشتن! رفت. این ھم
ویروس کرونا در ایران بھ گونھ ای فزاینده نوشتھ ام  ٩٨در بیست و پنجم اسفند 

حضرات حکومتی ھم آمار درستی نمی دھند. می خواھند ھمھ چیز را  قربانی می طلبد.
دن شھر مکرر بھ چین و قرنطینھ نکر یعادی جلوه گر سازند. ھمھ می گویند پروازھا

طعی د. این درست درمقنقم ازموجبات اصلی ورود کرونا بھ ایران محسوب می شو
بحران خود را کنترل می کند. کره ی جنوبی ھم کشوری ، است کھ چین دارد با قوت تمام

  موفق بھ شمارمی رود و توانستھ کرونا را مھار کند.
کرونا سخن می گویند ویروس کرونا بر بحرانھای اجتماعی غلبھ کرده است. ھمھ از 

خاصھ  و نظامھای سیاسی نارساییھایشان را پشت این بحران پنھان می کنند.
حکومتھای استبدادی و اقتدارگرا قادرند از این بحران حداکثر استفاده را ببرند. مردم 
را می ترسانند و قرنطینھ را دامن می زنند. نھ بھ خاطر حفظ سالمت شھرندان، بل بھ 

ھداشتنشان. شھروند خوب حاال کسی است کھ در خانھ اش بماند و خاطر خاموش نگ
پایش را بیرون نگذارد. این شھروند دیگر قادر نیست خودانگیختھ برخیزد. نھ توان 
اعتراض فردی دارد و نھ امکان پیوستن بھ دیگر شھروندان ھمسویش جھت برپایی 

دو گونھ از  خیزشی خودانگیختھ بھ صورت جمعی. حکومت و دستگاه پلیسی اش
بنیاد ھر نوع از خودانگیختگی را مھار می کند. خوانگیختگی فردی کھ اساس و 

با قرنطینھ و ھراس از مرگ بالفصل مھار می شود و  خودانگیختگی است
خودانگیختگی جمعی در ھیأت جنبش اعتراضی یا قیام خودانگیختھ شکل نمی گیرد 

  ھای خودساختھ. زیراکھ خودانگیختگان ھمھ محبوسند در قرنطینھ
مردم است بھ گذران زندگی متعارف. گرانی و  نچھ حکومت نمی تواند مھار کند رفتارآ

ھ فقر دشمن حکومتی است ناالیق کھ شھروندان بھ ستوه آمده در کف خیابان بھ مقابل
بمیرند بھتر است سیر باشند تا گرسنھ. حکومت  با حکومت برمی خیزند. اگر قراراست 

بھ این وجھ از قضیھ اعتنایی بھ خرج نمی دھد. کودکان وھمسران در قرنطینھ ی 
خانگی از فرط گرسنگی مردانشان را بیرون می رانند برای تھیھ ی لقمھ ای نان و 

رمی ال آن تجمعات خودانگیختگان بنخستین سد قرنطینھ را درھم می شکنند. بھ دنب
ید بامردمان معترض بھ دستمزد پایین و دستمزد پرداخت نشده. بھ دنبالش اعتراضات آ
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این زنجیره را  .عتراضات دیگران می یابد و بھ ھمین سان انواع اخودانگیختھ سام
  چنین حکومتی نمی تواند مھار کند.

ھات تضادھای عمده در این مجموعھ ی درھم تنیده سھ ضلع دارد. قرنطینھ،مھار تجمع
لرزان استبداد  استوار نگھداشتن پایھ ھایو سرانجام تشدید اقدامات امنیتی بھ قصد 

فزاینده. لبھ ی تیز این بحران کشنده نخست بھ سالمندان بازمی گردد کھ سعی می شود 
آنان را ازدستیابی بھ امکانات بھداشتی منع کنند و دو دیگر بھ فقرا کھ در ھر لحظھ 

شمار می آیند.  رسالت حکومت دیگر بھبود بخشیدن بھ حال قربانی این ویروس بھ 
بستھ بھ درجھ ی سالمندی و  است بیماران نیست کھ در عمل قربانی ساختن مبتالیان

است از حیات حربرنامھ ریز صحنھ ی قتل عام است نھ  ،بستھ بھ میزان فقر. حکومت
صرفنظر از سن و درآمد و تعلق دینی یا قومی. حکومتی در معرض  ھمھ ی شھروندان

  تحریم، بی کفایت و ناکارآمد در چنین معرکھ ای کاری نمی کند جز اغتشاش آفرینی.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٠ 
 

  کرونا عصر

کنونی را در عصرجھانی شدن می توان با نامھای گوناگون بھ تعریف درآورد.  دوران
این امر بستھ بھ نگرش پژوھشگر و محقق حوزه ی فلسفی و جامعھ شناختی شکل 
می گیرد. معیار ما دراینجا گفتار غالب در دوره ی کنونی است. چند ماھی است کھ 

ری و خاصھ در رسانھ ھای فضای گفتار غالب و حاکم در رسانھ ھای گفتاری و نوشتا
مجازی بھ وضوح و آشکارا ھمان اشاعھ ی کروناست در مقیاس جھانی. درست در 

در پھنھ ی جھان و در روابط میان کشورھا » جھانی شدن«زمانی کھ ھمھ سخن از 
می راندند بھ تدریج عامل دیگری سربرآورد کھ نھ بھ معیارھای اقتصادی تکیھ می زد 

عیار در حوزه ی سالمت و ای سیاسی و اجتماعی و فرھنگی. این مو نھ بھ معیارھ
و بشریت را از بابت آگاھی وحراست از زیست روی  محیط زیست رواج یافتبھداشت و

سرنوشت ساز قرارداد. یکباره ھمھ بھ خود آمدند کره ی زمین درمعرض تکانی جدی و
گوی نیازھای انسانی و درک کردند عامل توسعھ و تجارت و اقتصاد بھ تنھایی پاسخ

نیستند. این عامل بھ اصطالح جدید بھ راستی آن قدرھا ھم جدید نبود. پیشینھ ای دراز 
داشت و فقط براثر بی اعتنایی در گوشھ ای کمین کرده بود تا فرصتی مناسب بھ دست 

  آورد و ھمھ را بھ خود بیاورد.
ر معیارھای رواج یابنده پدیده ھای جھانی شدن نیز چندان جدید نبودند مگر بھ اعتبا

در پایان قرن بیستم میالدی و توسعھ ی اقتصاد سرمایھ داری کھ چیزی جز سوداندیشی 
در سر نمی پروراند. در گذشتھ نیز جھانی شدن بھ گونھ ھای مختلف سربرآورده بود 
و جھان عصر خود را دربرگرفتھ بود مانند امپراتوری ھخامنشیان یا ساسانیان یا 

روم و از این دست. آنچھ جھانی شدن قرن بیستمی را از گذشتھ متمایز می امپراتوری 
ملتھای متعدد در -ساخت شکلھای جدید بازارگشایی و شیوه ی تولید و حضور کشور

  سراسر گیتی بود.
این پدیده ی نوی جھانی سازی بھ ھر حال در چارچوب تمدن غربی دامن زده می شد 

ت. رشد اقتصادی و تسخیر بازارھای جھانی در و چیرگی تمدن غربی را ھدف می گرف
حوزه ھایی دیگر جز تمدن غربی سرانجام نشان دادکھ تسخیر جھان ازراه اقتصاد 

 -وسیاست تنھابھ تمدن غرب تعلق نخواھد داشت. خاصھ توسعھ ی اقتصادی کشور
تمدنی بھ نام چین و کشورھای پیرامونی اش حوزه ی تمدن غرب را سخت نگران 

ھ سویی سوق داد کھ ھمھ ی معیارھا و پیمانھایش را از بنیاد پرسش ساخت و ب
  برانگیزگرداند.

اقتصاد جھانی کھ در بستر جھانی شدن معنای خاصی را بھ نمایش می گذارد و 
پیوستگیھا و اثرپذیریھای مستمر و منقطعی را در حوزه ھای گوناگون بھ دنبال دارد 

ی نخست قرن بیستم و بھ ویژه در دوران پایانی از دیرباز خاصھ در دوران پایانی نیمھ 
ھنگامی کھ تصور می رفت در آغاز قرن ی دوم قرن بیستم مشھود بوده است و نیمھ

با بحرانھای پیش بینی ناشده ای  ،بیست ویکم میالدی شکل غالب دادوستد شده است
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دھھ ی مده در دوره ھای یادشده و حتی دردست بھ گریبان شد. بحرانھای اقتصادی برآ
نخست قرن بیست و یکم میالی چنان پیامدھایی بھ بارنشاند کھ بسیاری بھ آنھا 

  نیندیشیده بودند.
آیا با پایان «نوشت  ٢٠٢٠در آوریل » نیویورک تایمز«در مقالھ ای در » نیل ایروین«

می نویسد چھ  ١»اقتصاد جھانی بھ گونھ ای کھ آن را می شناسیم روبھ رو ھستیم؟
رد کھ بحران برآمده از عدم پرداخت وام مسکن  در حومھ ی شھرھای کسی باور می ک

؛ یا سقوط بورس ٢٠١٠منجر شود بھ بحران مالی در یونان در سال  ٢٠٠٧آمریکا در 
موجبی شود برای برآمدن فاشیسم در اروپا در  ١٩٢٩اوراق بھادار در نیویورک در 

ت بغرنجی است از روابطی ؟ بھ باور او اقتصاد جھانی شبکھ ی بی نھای١٩٣٠دھھ ی 
درھم تنیده و بھ ھم پیوستھ. ھر یک از ما مجموعھ ای از روابط مستقیم اقتصادی را 
پی می گیریم. از انبارھایی خریداری می کنیم متعلق بھ کارفرمایانی کھ حقوق و دستمزد 
ما را می پردازند،بانکھایی وجوددارند کھ بھ ما وام مسکن می دھند و جزآن. بھ محض 
آنکھ ما درگیر دو یا سھ الیھ از این شبکھ شویم بھ واقع ناممکن خواھد بود با اطمینان 
بدانیم این شبکھ چگونھ عمل می کند. بھ ھمین نحو بھ نوبھ ی خود ھراس انگیز است 
ببینیم کھ مصیبت اقتصادی برآمده از اشاعھ ی ویروس جدید کرونا چیست. می خواھد 

گسیختھ شده است. در سالھای پیش رو کھ این شبکھ  بگوید ھمھ ی این شبکھ اکنون
است و میلیونھا ارتباط از ھم گسیختھ شده است ناگھان خواھیم شده از ھم پاشیده 

دانست چھ واقعھ ای رخ داده است. این رویداد این امکان را فراھم می آورد  با اقتصاد 
  ت مواجھ شویم.جھانی بھ کل متفاوتی از آن چھ در دھھ ی اخیر غلبھ داشتھ اس

د در چنین اوضاع ناآرام و نامشخصی احمقانھ است بھ پیش بینیھایی راجع بھ اقتصا
اما  جھانی حتی در ارتباط با پنج ماه آینده دست بزنیم، چھ رسد بھ پنج سال آینده.

ی درسی کھ از آشوبھای اقتصادی می آموزیم این است کھ بحرانھا، مسائل و موضوعات
شتھ در زمانھای خوش و خوب مدتھا بی اعتنا از کنار آنھا می گذ را پیش می کشند کھ

 ایم. یکی از اینھا ھمین موضوع جھانی شدن است. در چارچوب جھانی شدن یا جھانی
شرکتھا می توانند تولیدشان را بھ ھرجایی کھ سود بیشتر بھ دست  ،سازی کنونی

د؛ و دھد،انتقال دھند؛ مردم می توانند بھ درون ھواپیمایی بجھند و بھ ھرجایی برون
نویسنده  پول می تواند بھ ھرجایی سرازیر شود کھ بیشترین کاربرد را داشتھ باشد. البتھ

ورت صرارداشتن ایاالت متحده ی آمریکا بھ قبول دارد کھ اندیشھ ی اقتصادجھانی با ق
قدرتی مرکزی و محوری در ھمین دوران اخیر بھ تدریج کنار گذاشتھ شده بود بھ 

  خصوص بھ سبب برآمدن چین و چرخش خود آمریکا بھ سوی ناسیونالیسم.
بھ اعتبار این نویسنده امروز بایدببینیم ھر کشور بھ چھ میزان می خواھد بھ کشوری 

اما نباید این امر را پایان فراگرد جھانی شدن بدانیم. نوع تفکر حاکم بر  .ا کنددیگر اتک
بھ این امر توجھ دارد کھ تکنولوژیھای حیاتی، منابع » دونالد ترامپ«دستگاه حکومت 
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مھم و سرنوشت ساز، و ظرفیتھای تولید را در ارتباط با بحران درنظرداشتھ باشد. بھ 
شالوده ھای جھانی شدن را از خاطردورندارد. وزیر ھمین جھت باید موارد تضعیف 

مالیھ ی فرانسھ طی دستورالعملی بھ شرکتھای فرانسوی ھشدارداد نباید زیاد بھ چین 
و دیگر کشورھای آسیایی وابستھ شوند. بھ ھمین سبب ھم دستگاه گمرک و حراست 

ماتی در از مرزھا در آمریکا در ارتباط با صادرات دارو و محصوالت پزشکی اقدا
کھ از سیاستمداران دست » لیندزی گراھام«نظرگرفتھ است. در ھمین راستا سناتور 

راستی جمھوریخواه است از حکومت آمریکا بھ جد خواست چین را از بابت اھمال در 
مجازات کند. ھمین امر می تواند زیرساختھا وبنیادھای دستگاه » کرونا«مورد مھار 

  ره بیفکند.خزانھ داری آمریکارا بھ مخاط
نویسنده ی یادشده نیز،مانند این قلم و بسیاری دیگر، براین عقیده است کھ حتی پیش 
از بحران ویروس کرونا محدودیتھای جھانی شدن آشکارتر شده بوده اند. می گوید 

و آغاز جنگ تجاری با چین  ھشداری بھ شمار می رفت » پرزیدنت ترامپ«انتخاب 
بھ بازاندیشی عملیات و اقدامات خود روآورند. از این رو برای شرکتھای چند ملیتی تا 

احتمال می رود کھ حکومتھا برخی کاالھای خود را مانند تجھیزات دارویی و پزشکی 
  بیشتر متکی بر تولید داخلی سازماندھی کنند. ،با توجھ بھ تقالھای کنونی جھانی

دیگر نمی ھم آنکھ واقتصادی خود را بازآرایی می کند چین ھم جھت یابی راھبرد 
خواھد کانون تولید کاالھای ارزان بھ حساب آید. در عوض می کوشد بھ سوی تولید 
محصوالت پیشرفتھ ی تکنولوژیک مانند تجھیزات ھواپیمایی و ابزار ارتباطات دوربرد 

  گام بردارد.
ھای سرنوشت دکشورھای جھان بھ خصوص کشورھایی کھ در شکلبخشی بھ راھبر

کننده ندارند باید خردمندانھ و دور از جاه طلبیھای نیندیشیده و ساز نقش تعیین 
ماجراجوییھای خسران بار در چنین جھانی بھ جایگاه خود درست بنگرند وبدانند چھ 

جھان «ملتھای بھ اصطالح -مھم است بدانیم کشور می خواھند و چھ می توانند.
کاستیھا بھ ھویت ملی  ا ھمھ ییا بالنده و در حال پیشرفت و آنھایی کھ ب» سومی

سبھ استواری تکیھ می زنند در یک نگاه کلی در دو جایگاه قراردارند. نخست در نبال
مقامی قرار می گیرند کھ خواستھ بھ جریان جھانی شدن می پیوندند یا ناخواستھ بھ 
سوی آن کشیده می شوند. و دو دیگر جایگاھی است مقاومت کننده در برابر اھداف 

برانگیختھ توسط غرب. این جایگاه دوم گرچھ آسیبھا و دردسرھایی برای   ِجھانی شدن
بھ خود این کشورھا  سیاستھای سرمایھ داری جھانی بھ بار نشانده است، در عمل اما

زیانھای فراوان وارد ساختھ است. بھ ھرحال مسلم است کھ فراگرد جھانی شدن نیز 
رواج داده است. غرب تازمانی کھ  ناخشنودیھا و نارضاییھایی در مقیاس بین المللی

ز عملکردھای خود در برابر چالش ھراس برانگیز چین و فساد و بحران مالی ناشی ا
جریان داشت ، تردیدی نسبت بھ سودمندی جھانی شدن بھ نحوی کھ قرارنگرفتھ بود

رقابتھا فزونی گرفت و بازارھای مالی با بحران دست بھ کھ . ھنگامی نشان نمی داد
شدند ناگھان درنگھایی در ارتباط با شیوه ی غالب جھانی شدن شعلھ ور شد.  گریبان
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ابراز می شد بھ خصوص میان محافظھ کاران  یل آمریکا تردیدھایمدتھا بود در محاف
نداشت. نوشتھ ھای در این زمینھ را ی زز  و روشن ساجدید ولی کسی جرأت ابرا

محافل معینی  داشتند تنھا توجھ تحقیقاتی و بررسیھای موردی با گردش محدودی کھ
  را برمی انگیختند و از توجھ گسترده پنھان نگاه داشتھ می شدند.

روزی او در انتخابات نشان و بھ دنبالش پی» دونالد ترامپ«سرانجام کارزار تبلیغانتی 
و  ارسخنانی گذ» آمریکا را بزرگ می کنیم«یا » نخست آمریکا« نچو یارھایداد شع

قید و بندھای لی نبوده اند. آمریکا می خواست ومی خواھد خود را ازشعارھایی توخا
اینھا مھمتر  بھ واقعیت . ازموجود برھاند تا قادر باشد بھ تنھایی منافعش را پی بگیرد

درآوردن چنین راھبردی کاری آسان نمی نمود. نخست الزم می بود آمریکا تکلیفش 
ودجستھ بود،روشن سازد. دوری جستن را با متحدانش کھ بارھا دربزنگاه از آنھا س

از پیمان حراست از محیط زیست، فاصلھ گرفتن از اتحادیھ ی اروپا و از ھمھ مھمتر 
وجود ناتو بھ شکل کنونی، ازجملھ کارھایی بود کھ  ابراز تردید نسبت بھ ضرورت

مقبول جابیندازد. رفتار نپختھ و شتابزده و حساسیت می بایست بھ گونھ ای » ترامپ«
رانگیز ترامپ پیرامون او را پریشان خاطر ساخت و متحدانش را سخت آزرده خاطر ب

نند بھ آمریکا اکرد. برای نخستین بار اروپاییان دانستند بھ ھنگام برو بحران نمی تو
  ھمچون متحدی در خور اعتماد اتکاءکنند.

شدن را . ملتھا را داریم و ھم نظام آشفتھ ی جھانی  -در چنین اوضاعی حاال ھم کشور
آیا تولید می تواند بھ سیاق پیشین بھ کار خودادامھ دھد و سرمایداری با خاطری آسوده 

د کھ د رویکردی دیگر انتخاب کنبھ تقسیم کار در مقیاس جھانی دل ببندد یا ناچار بای
ملت می توانست باشد. بدین سان  -در نھایت و در بھترین حالت ھمان اتکاء بھ کشور

شدن چاره ای نمی داشت جز آنکھ تضاد دیگری را تجربھ کند : تضاد پدیده ی جھانی 
  میان سرمایھ داری ملی و سرمایھ داری جھانی شده را.

چنانچھ بخواھیم این مبحث را ادامھ دھیم می بینیم گذار شتابان بھ جریان جھانی شدن 
پیشتر آمیختھ بوده است و ھمچنان آمیختھ است با انواع تضادھا و تناقضات کھ کسی 

بھ آنھا نیندیشیده بوده است. ناچار در اینجا از این موضوع می گذرم و پدیده ی بحران 
پدیده در برانگیزدیگری را ذکر می کنم کھ بھ تمام این مجموعھ اضافھ شده است. این 

ی کروناست کھ با اشاعھ ای در مقیاس جھان کل این صحنھ را تحت  حال حاضر پدیده
  در زیر بھ گوشھ ھای مختلفی از این موضوع می پردازم.تأثیر قرارداده است. 
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  اندیشگران و کرونا

   رگن ھابرماسیو)١

یکی از برجستگیھای یورگن ھابرماس آمادگی او برای رویارویی با موضوعات و 
از  مسائل و رویدادھای حاد و بحرانھای جاری است. ھرگز ندیدم بخواھد طفره برود و

اندیشھ ی وجیھ الملگی پوششی بستر پاسخگویی و مسئولیت پذیری بپرھیزد یا در 
  امن دست و پا کند.

گامی کھ مسئلھ و معضلی در جریان است امکان دارد راه ھابرماس نیک می داند ھن
أمل و حلھا یا پاسخھای اندیشیده در ھمان لحظھ ی جاری در دست نباشد اما با اندکی ت

  فراھم آورد. » بھتری«درفضایی امن شاید بتوان پاسخھای 

 دربحرانی ترین شرایط ھمان را کھ درست می دانستھ برزبان» ھابرماس«با اینحال 
 یعنی بھخود ده است و بیمناک نبوده فکری را کھ درست می پنداشتھ بھ مخاطب  ران

  جامعھ ای گسترده علنی و آشکار وابگوید.

ان کنجکاو بھ بھ پرسشھای روزنامھ نگارمان آغاز شیوع و ھمھ گیری کرونا در ھ
(متن ویراستھ بھ تاریخ ازاوپرسید»فرانکفورترروندشاو«پاسخ نشست. روزنامھ

  را چگونھ تجربھ می کند؟  »کرونا«بحران  ٢)٢٠٢٠/۴/١٠

 ھابرماس درپاسخ گفت تنھا می توانم بگویم این روزھا چھ درسرم می گذرد. جامعھ
مدام درمعرض ناامنیھای بزرگی قرارمی گیرند. این  ،ھای پیچیده و بغرنج کنونی

ش بھ ورند و کمابیناامنیھا معموالً در مقیاس محلی و بھ گونھ ای ناھمزمان سربرمی آ
نحوی نامحسوس در یکی از بخشھای جامعھ توسط متخصصان تنظیم و بھ آنھا 

شده  رسیدگی می شود. در مقابل چنین وضعی اما اکنون با نا امنیھایی دست بھ گریبان
راد و دانست؛ این ناامنیھا در سروکلھ ی اف جھانی و ھمزمانایم کھ می توان آنھا را 
  می چرخند و حضورپیدامی کنند.آدمھای شبکھ ای شده 

ھمھ ی  افراد در باره ی خطرھا ی احتمالی آگاھی می یابند زیرا مبارزه با و غلبھ بر 
نیازمند قرنطینھ ی فردی است خاصھ کھ نظام سالمت و بھداشت قادر » ھمھ گیری«

بھ پاسخگویی کافی و وافی بھ ھمھ ی نیازھا نیست. از این گذشتھ نا ایمنی نھ فقط 
ھ بر مخاطرات واگیر را ضرور می سازد، بل در ارتباط با پیامدھای غیر قابل غلب

محاسبھ ی اقتصادی و اجتماعی برآمده از این ناایمنیھا  نیز ھشدار می دھد.  ھیچ 
متخصصی نداریم کھ بتواند نتایج چنین وضعی را درست بسنجد. کارشناسان اقتصادی 

ھ بپرھیزند. از این رو یک نکتھ را می توان و اجتماعی باید از پیشگوییھای نامحتاطان
مورد تأکید قرارداد: این میزان ازدانشی کھ امروز راجع بھ بی دانشی خودداریم و 
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 ھمچنین  اجباربھ اینکھ در فضایی نا ایمن ناچارباید دست بھ عمل بزنیم و زندگی کنیم،
  تاکنون وجود نداشتھ است.

این ھم یک «برجستھ ی ھابرماس بھ نام ھمین روزھا بود کھ آخرین کتاب درست در
ن و سھ بار بھ چاپ رسیده بود. ھابرماس عنواانتشار یافتھ » فلسفھ ی دیگر تاریخ

محور فکری این  وام گرفتھ بود.» ھردر«این کتابش را از عنوان مشابھی از کتاب
ت کتاب بررسی دو موضوع مھم تاریخ اندیشھ است: ارتباط میان ایمان و دانش در سن

 ھ موفقیت این کتابکری غرب. پرسشگر از ھابرماس می پرسد آیا بھ این اندازه بف
  ؟اندیشیده بود

م ھابرماس می گوید وقتی کتابی می نویسید بھ این جنبھ از قضیھ نمی اندیشید. آد
ھراس دارد از این کھ مرتکب اشتباه شود. در ھر فصل بھ امکان مخالفت متخصصان 

 زیرا آنان جزییات را بھتر می شناسند. سپس ھابرماس میبا جزییات فکر می کنید 
ن، گوید این کتابش طیف تازه ای از خوانندگان خاصھ متخصصان مانند پزشکان، مدیرا

نوز شان را جذب کرده است. بھ نظر او گویا این مشاغل ھھایوکالی دادگستری و مانند
راط در تخصص دل می بھ فلسفھ از نظر خاصی اعتماددارند برخالف کسانی کھ بھ اف

فسیرھای بندند و در نتیجھ بھ رشتھ ی فلسفھ آسیب می رسانند. این کتاب جدید در کنار ت
ھ یکرد با فروتنی بدیگر، تفسیر تازه ای از تاریخ فلسفھ بھ دست می دھد. این رو

فسیری انتظار تفسیری جامع و کامل یا تبپرھیزد و در می دھد از بدفھمیخواننده ھشدار
  نھایی ازتاریخ فلسفھ نباشد. قطعی و

ھابرماس می گوید خودش از نوعی از تفسیر پیروی می کند کھ مطابق آن تاریخ فلسفھ 
تفکر «اشاره دارد بھ کتابش بھ نام  (=فھم معینی از تفکر پسا متافیزیکیرا از منظر 

در خور فھم می سازد. بھ ھمین » فراگردیادگیری«بھ عنوان یک  ٣»)پسامتافیزیکی
ھم می گوید ھیچ نویسنده ای نمی تواند منظرمعینی را نادیده انگارد. این امر از  جھت

البتھ بھ ھیچ وجھ نباید از اعتبار حقیقت  جلوه ای است از شعور جایزالخطا کھ دید او
  جویی گفتھ ھایش بکاھد.

تی ترتیب داده شده بود پس از مقدما» کرونا«این گفتگو کھ در اساس بھ خاطر معضل 
 آورده شد سرانجام بھ بحران ناشی از» ھابرماس«ھ مناسبت انتشار کتاب مھم کھ ب

از ھابرماس پرسید » فرانکفورتر روندشاو«روآورد. پرسشگر روزنامھ ی » کرونا«
  رفتارھای گونھ گون و متفاوت کشورھا را چگونھ می بیند؟

مدارانی ھابرماس در پاسخ می گوید درجریان بحران کرونا در برخی کشورھا سیاست
را می بینیم کھ درنگ می کنند و تردید دارند راھبردھایشان را براساس معیار و پایھ 
ای ساماندھی کنند کھ رسالت دولت مبتنی باشد بر نجات جان ھر فرد انسانی. بھ باور 

                                                           
3 .Siehe/JuergenHabermas.Nachmetaphysisches Denken.2Vols.1997 und 2012;Suhrkamp. 
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ھابرماس نجات جان انسان مقدم است بر ھر گونھ ای از محاسبات سودجویانھ ی 
انسان برھر ھزینھ ای  کھ برای اقتصاد بھ بار آورد،تقدم  اقتصادی. راھبرد نجات جان

دارد. چنانچھ دولتھا بخواھند امرایمنی مردم را بھ قیمت واگیر ساختن بیماری در 
سراسر جامعھ بھ اجرا بگذارند نظام بھداشت و سالمت را بھ سقوط می کشانند و در 

جنبھ ی فلسفھ ی اخالق  نتیجھ  بر شمار مردگان می افزایند. می گوید کتاب  من بھ
  راھبردھای کنونی در ارتباط با چنین بحرانھایی توجھ می دھد.

آیا حقوق اساسی شھروندان خصلتی جامع و فراگیردارند و ھیچ حد و مرزی نباید آنھا 
، »کالوس گونتر«را محدود سازد؟ این پرسشی است اساسی کھ در گفتگویی میان 

» دی سایت«درنشریھ ی ٢٠٢٠در ماه مھ » یورگن ھابرماس«و  نظریھ پرداز حقوقی،
در این گفتگو می گوید آنچھ مرا می آزارد این است کھ » ھابرماس« ٤مطرح می شود.

  حقوقدانان می خواھند اصل حمایت و حراست از جان مردم را نسبی سازی کنند.
صد قسربرآورد بھ این پرسش بنیادین ھنگامی رواج گرفت کھ فشاری فزاینده در آلمان 

انعطاف پذیرساختن مبارزه با واگیری کرونا. سیاست حکومت آلمان در این مقطع 
سید راقتصاددانان و گروه ھای منافع اقتصادی. کار بھ جایی مواجھ شد با تضاد میان 

حراست از زندگی شھروندان  د اصل ضرورتکھ شورای اخالق در آلمان اعالم کر
ن از حزب دمکرات مسیحی این تضاد اد. رئیس مجلس آلمبھ حساب نمی آی امری مطلق

ان راست از جارتباط با حدر ھیچ امریرا بھ اوج رسانید و اظھارداشت وقتی می شنوم 
ی حقوق اساس د،باید بگویم این حد از مطلق گرایی درست نیست.انسانھا اولویت ندار

امھ ی ادمی سازند.  در ھمدیگررا محدود،ارتباط متقابلدر(= قانونھای بنیادی و پایھ) 
مت شی قدر مطلق دارد ھمانا کرازاین استدالل گفت آنچھ در قانون اساسی از نظر ار

ید کرامت انسان خدشھ ناپذیراست اما مانع از آن نیست کھ ھمھ ی ما با انسان است.
  بمیریم. 

 یراتھای مسیحی کھ علھ در اینجا این است کھ جماعت دموکنکتھ ی در خور توج
با یک چرخش، حراست از  نلیبرال و سنت مدار باشند، درست در بحرا یداالصول با

ر جان انسان ، در اینجا یعنی جان شھروندان را امری نسبی و بھ یک اعتبار در خو
، اما چانھ زدن می نمایانندو انعطاف و بھ بیانی دیگردر دوران بحران در خور گفتگو 

بھ ارزشھای اجتماعی و حقوق اساسی یعنی فیلسوفی اجتماعی چون ھابرماس کھ 
محصول فکری عصر قانونمداری و پیشرفتھای اجتماعی پایبند است بھ رویکرد نسبی 

   سازی حراست از جان انسانھا سازگاری نشان نمی دھد و دل نمی سپرد.
در ھمینجاست کھ پرسش بنیادین خصلتی مشخص بھ خود می گیرد : چگونھ می توان 

سم شھ ناپذیر بودن کرامت انسانی و حراست از جان انسان و سالمت جارتباط میان خد
  انسان را روشن ساخت و تنظیم کرد؟

                                                           
4 .Die Zeit.9 Mai 2020.Gesperaech zwischen Habermas und Klaus Guenther. 



 

١٧ 
 

سر چنین پرسشھایی شکل گرفت. کالوس بر گفتگوی میان ھابرماس و کالوس گونتر
 ،گونتر پروفسور رشتھ ی نظریھ ی حقوق است و حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

  فورت.در دانشگاه گوتھ در فرانک
اظھار نظرھای سیاسی، تفسیرھای حقوقی  می گویدھابرماس در ھمان آغاز باصراحت 

چگونھ وقتی می بینم بستر مشخصی آزرده خاطر می شوم بھ شمار نمی روند اما در 
ر ی گیرند . بھ نظوازی با فکر توده ای (=فکر جمعی) را پیش مھمآ حتی حقوقدانان

ی مبیشتر از زیستن ِ صرف کھ برای حیوانات در نظر ی چیزی است اینان زندگی انسان
این امکان وجوددارد کھ البتھ است. » زندگی با کرامت«آنچھ مھم است  گیریم.

 وند(یعنی: فاقد کرامت /خوار انگاشتن ِ کرامت) پدیدار ش» کرامت زدا«موقعیتھایی 
مانند شرایطی برآمده از بیماریھای عالج ناپذیر یا چیره گشتن فقر یا وضعیتی 

بھ چار ناتحقیرآمیز براثر استبداد و عدم آزادی کھ فردانسانی ترجیح می دھد بمیرد تا 
  حیات ادامھ دھد و بھ چنین زیستنی تن بسپارد.

،  اجعھ آمیزبھ باور ھابرماس صرف نظر از موقعیتھای وحشتناک و غم انگیز و ف 
چنین تصمیماتی فقط بھ صورت اول شخص مفرد یعنی از طرف شخصی کھ در معرض 
اینگونھ شرایط واقع شده است، قابل اتخاذ است. ھیچ شخص دیگری، چھ رسد بھ 

حقوق اساسی است، حق ندارد بھ جای شھروندان  رعایت قدرت دولت کھ متعھد بھ
  رد یا بھ اجرادرآورد.بھ عھده بگی را اتخاذ اینگونھ از تصمیمات

در واقع ھابرماس می خواھد بگوید دولت موظف است حقوق اساسی شھروندان را 
اده میکپارچھ در نظر بگیرد وبخشی را مقدم بر بخش دیگر نداند. ترجیح دادن فصل یا 

ای از حقوق اساسی بر فصل یا ماده ای دیگر از ھمین حقوق در عمل رویکری است 
  کھ در حوزه ی حقوق اساسی موجھ نیست.مبتنی بر نسبی سازی 

 ( یا :در برخی از سوی دیگر خوب است خواننده بداند ماده ی یک فصل حقوق اساسی
» کرامت انسانی«از  در قانون اساسی آلمان )از ترجمھ ھا آمده است حقوق بنیادین

مده آدر ترجمھ  ای رسمی کھ در دست دارم ھ ناپذیر می داند. شیادمی کند و آن را خد
کرامت انسانی وظیفھ ی تمامی قدرت دولتی «کھ رعایت و احترام گذاشتن بھ است 
کرامت انسان مصون از «در ترجمھ ای رسمی از این متن چنین می خوانیم:  »است.

  »تعرض است. رعایت و حفاظت از آن تکلیف تمام قوای دولتی است.
می دانند در عمل بھ » حراست از جان انسان«انی را مقدم بر کسانی کھ کرامت انس

» حراست از جان انسان«را مقدم بر اصل  »کرامت«و اصل   سازی رومی آورند. ینسب
می  )یا بھ اعتباری بنیادین(در بند دو اصل دوم فصل حقوق اساسی  در نظر می گیرند.

کھ مصونیت بدنی و خدشھ  آمده استآن بھ دنبال ». ھرکس حق حیات دارد«خوانیم کھ 
ناپذیر بودن آن  حق ھر فرد بھ شمار می رود. ھمچنین می خوانیم کھ آزادی ھر فرد 

   ٥مصون از تعرض است.

                                                           
5 . Siehe:Grundgesetz.Deutsch- Persisch.Max-Planck-Stiftung 
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بی آنکھ بخواھم بھ معادلھای فارسی خود یا برخی از ترجمھ ھای فارسی کھ دیده ام 
روشن است.  بھ داوری بنشینم می توانم بگویم کھ معنی مورد ازنظر از این دوماده

یکی بھ رعایت کرامت انسان توجھ می کند کھ معنایی بس گسترده و تفسیر پذیر دارد 
و دیگری بھ حراست از جان شھروندان توجھ می دھد کھ حراست از آن وظیفھ ی 
دولت بھ شمار می رود. ھمینجاست کھ ھابرماس با خرد یگانھ ی خود ھشدار می دھد 

  یکی را مقدم بر دیگری بدانیم.نباید بھ نسبی سازی روآوریم و 
ھابرماس موقعیتھای گریزناپذیر و مصیبت بار و فاجعھ آمیزرا کنارمی گذارد. تصور 

می گوید فقط خود می کنم در اینجا برای نمونھ بتوان زلزلھ را برشمرد. از سوی دیگر 
ان انسان یعنی ھر فرد انسانی حق دارد بھ حیات خود خاتمھ دھد نھ قدرت دولت. بھ بی

دیگر دولت مجاز نیست بقای برخی از شھروندان حتی یک شھروند را بھ قصد تأمین 
زندگی خوب برای گروه ھای اجتماعی بزرگ بھ سنجش بسپرد یعنی گروھی را فدای 

سست سیاستی   ِگروھی دیگر بکند. آیا حکومت می تواند بھ اتکای داوریھای علمی
اضطراری بیمارستانھا را موجبی بداند برای بارفزاینده ی اتاقھای پیش بگیرد کھ 

عرصھ ی سنجش  ومت واردآیا در این صورت حک نپذیرفتن شماری دیگر از بیماران ؟
ی ھابرماس اشاره دارد بھ مقطعی کھ شماری از  این نکتھ ؟حقوق اساسی نمی شود

از جان حکومتھا در سراسر جھان بھ سبب کمبود امکانات بیمارستانی از حراست 
اینان را بھ بھانھ ی کمبود امکانات بیمارستانی نمی پذیرفتند مندان طفره می رفتند وسال

  و در عمل مرگ اینان را سرعت می بخشیدند.
ھابرماس یک نکتھ را دراینجا یاداور نمی شود و آن اینکھ این سالمندان سالیان دراز 

یری رسیده اند ند برای دوران پیری. حاال کھ بھ پده ابازنشستگی پرداخت کرده بو
بوده است.  »جوانترھا«حکومتھا می گویند تقدم با دیگران است و نا گفتھ منظورشان 

معلوم نیست تعریف دقیق این حوزه ی سنی چیست؟ » جوانترھا«تازه وقتی می گویند 
ھابرماس دارد موضوع نگرش خود را کلی برزبان می راند و وارد جزییات نمی شود. 

حکومت جمھوری اسالمی بھ ھنگام شدت رواج کرونا در عمل در فراموش نکنیم کھ 
را در بیماستانھا نمی پذیرفتند و در تماسھای مکرر متقاضیان بھ  »سالمند«بیماران 

آن مقطع سالمند بودن مساوی بود با تن دادن یھ می کردند در خانھ بمانند. درن توصآنا
ای نازل.  بھانھ بھا بپذیرند سالمندان رنمی شدندبیمارستانھا حاضربھ مرگ. مدیریت 

» جوانترھا«انباشت مراجعھ ی بیماران در مرحلھ نخست باید بھ  بھ سبب می گفتند 
تشخیص سالمندبودن از چھل پنجاه شروع می شد بھ باال. اغلب با یک  اولویت دھند.

  نگاه.
و سبک سنگین در پاسخ بھ ھابرماس می گوید: ضرورت سنجش » کالوس گونتر«

حقوق اساسی از این موقعیت برمی آید و ناشی می شود کھ بیش از کردن ماده ھای 
( یا : ای یک حق اساسی (یا: حق بنیادی) داریم و از این گذشتھ  ھیچ حق اساسی 

کھ  حقوق اساسی) اعتباری بی حد و مرز ندارد. امکان داردماده ھای ھیچ یک از 
حقوق اساسی ازاین رو بیشتر تقابل یا تضاد قرارگیرند.مواد حقوق اساسی بایکدیگر در
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(مانند زندگی و آزادی) را می توان بھ وضوح از طریق قانون محدود ساخت ، نھ فقط 
مندرج  بھ قصد پیشگیری از بروز تضاد، بل ھمچنین برای دستیابی بھ ھدفھای مشروع

ی میان دو یا بیشتر کالوس گونتر در ادامھ می افزاید سنجش واقع قانون اساسی.  در
اساسی) مانند زندگی و سالمت در برابر  نونااز دو حق اساسی (یعنی ماده ھای ق

در اساس منظور شده است اما نیازمند بازآزمایی یا بازسنجی حقوقی نسبیت  آزادی
میان مواد حقوق اساسی است. در اینجا باید عالوه بر مشروعیت مبتنی برقانون 

 بیان دیگرسنجش گزینھ ھا (آلترناتیوھا) نیز توجھ داشت. بھ اساسی بھ بازآزمایی و 
باید این اصل را در ارتباط  چنانچھ اصل آزادی تجمعات و گردھمآییھا را در نظربگیریم

 با اصل حمایت از شھروندان در برابر بیماریھای واگیری و سرایت ویروس بسنجیم و
عمل نکنیم کھ آزادی تجمع اصل مراقب باشیم کھ مورد دوم بھ خطر نیفتد یعنی طوری 

  حمایت در برابر بیماریھای  واگیر را دچار مخاطره کند.
کالوس گونتر سپس می گوید در چنین موردی دولت یعنی دستگاه قانونگذاری و 

ھستی اصلی  دارای امتیاز ویژه و حق انحصاری است. ،مسئول سالمتو  دیوانساالری
و محوری اصل نسبیت این است کھ دولت نتواند خودسرانھ و ارادی حقوق اساسی 
شھروندان را محدود کند مگر در موارد ضرور. یعنی دولت نمی تواند بھ خاطر اثبات 
موجودیت خود حقوق اساسی را بھ خطر بیندازد. در نھایت مرحلھ ای پیش می آید کھ 

ھم باید در کل ساختار حقوقی پیش بینی شده باشد  سنجش حقوقی فرامی رسد کھ این
  و تقدم اصل حق حیات و حراست از کرامت انسانی را درنظرگرفتھ باشد.

بحران کنونی یعنی ھمین بحران کرونا و مسائل مرتبط با آن » کالوس گونتر«از نظر 
ت بھ گریبان دس ییت را براساس قواعد جاری حقوقی با دشواریھایسنجش اصل نسب

چیز باید در نظربگیریم کھ وضعیت فعلی را نباید معضلی دانست  ختھ است. قبل از ھرسا
 ربر سر حراست از زندگی و زیست بھ معنای وسیع کلمھ. این معضل در واقع بر س

این است کھ بتوان منحنی واگیری را ثابت نگھداشت و نگذاشت منحنی سیر صعودی 
ل کرد کھ نظام سالمت با امکانات موجودش بپیماید. از این گذشتھ باید اطمینان حاص

بھ نحوی متناسب واکنش کند و در برابر تصمیمات فاجعھ بار قرارنگیرد کھ  بتواند
  البتھ این ھم از نظر قانون اساسی ھدفی مشروع بھ شمار می آید.

بتوان  تا متناسب و ضرور بھ شمار می روندآزادی آیا محدودیتھای بالفعل  حال باید دید
وضع نامطمئن بودن پیش بینیھا چنان  وتعدد عوامل با توجھ بھ  بھ آزادی دست یافت؟

دانش تجربی و مقایسھ  یکسره یا تا حدودی بھ نمی توانکھ  ی بھ بار آمده است دشوار
  د؟ای اتکاء کر

با اشاره بھ بند دو اصل دوم بخش حقوق اساسی » کالوس گونتر«از این روست کھ 
اسی آلمان کھ حراست از زندگی شھروندان را مطرح می کند ، می گوید در قانون اس

حق زندگی در این بند دو از ماده دو در اصل مضمونی تدافعی داشت در در گذشتھ 
قھرارادی و خودسرانھ می خواست در زندگی اجبار و کھ اغلب بھ مدد برابر دولتی 

یماری بخشی از مخاطرات رعایایش دخالت کند. در زمانھای گذشتھ مرگ ناشی از ب
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عمومی زیستی بھ شمارمی آمد و بھ ندرت غلبھ بر آن یا کاھش چنین معضلی امکان 
می داشت. از ھنگامی کھ نظام پیچیده  و پر ھزینھ ی پزشکی فراھم آمده است، پرسشی 
کھ مطرح شده است این است کھ بھ چھ میزان دولت و جامعھ می توانند و باید انجام 

خطرناک زیستی را بازدارند و مانع شوند یا بیماریھای قابل پیش بینی گرد دھند تا فرا
   از شدتش بکاھند.

مؤلفھ ی مھمی عنوان شده است کھ  دولت را مکلف  ،در چارچوب اصل حق زندگی
می کند زندگی و سالمت شھروندان را پاس بدارد. این تکلیف نھ فقط بسان گذشتھ در 

با در برابر دخالتھای غیر قانونی اشخاص ثالث مورد تأکید قرار گرقتھ است، بل 
خاص مبذول توجھ تجیھزات پزشکی شرایط کنونی بھ آماده سازی بسترھا و  نظرگرفتن

می گوید اما این اصل با در نظرگرفتن امکانات مطرح می » ترنکالوس گو«. می کند
شود. ھیچ جامعھ ای قادر نیست تمام منابع خود را در نظام بھداشت خود بھ کاراندازد. 
حال بستھ بھ اینکھ یک جامعھ چگونھ نظام بھداشت خود را سامان می دھد و کارا می 

طرات کشنده مشخص ادھای مرگبار و بازدارنده ی مرگ و مخسازد، مرز میان پیام
  می شود. 
ق مواد حقو» سنجش«اصلی جدل بر سر  ھمینجا ھستھ ی» کالوس گونتر«بھ باور 
سربرمی کشد. مسئلھ بر سر حداقل و حداکثراست. بھ چھ میزان می توان مرز اساسی 

  آمیز و کشنده. کشید میان فراگردھای قابل اجتناب و اجتناب ناپذیر مخاطره 
نشان می دھد کھ او ماده ھا و بندھای » کالوس گونتر«اندکی تأمل نسبت بھ مالحظات 

ن اساسی آلمان  مطلق بخش حقوق اساسی یعنی ھمان اصول حقوق بشر را در قانو
آنھا را وابستھ بھ امکانات می داند و بستھ بھ رویکرد قانونگذار تحقق  نمی پندارد ؛

مطرح » سنجش«شرایط بحران. ھمینجاست کھ اصل نسبی سازی یا و البتھ دولت در 
ره کرده بود. از طرف دیگر بھ باورم تقدم و امی شود کھ ھابرماس در باال بھ آن اش

تأخر مواد حقوق اساسی و کنار گذاشتن یکی بھ سود دیگری در ھمین ارتباط معنا و 
  گیز می شود.نمفھوم می یابد و پرسش برا

می گوید و قتی کھ شما گذرا » کالوس گونتر«خود بھ اظھارات  شھابرماس در واکن
یات و حق ح«بھ امر سنجش پیش بینی شده اشاره می کنید و از این راه می خواھید 

است کھ حق یا این بدان معنرا از تقدم برخوردار سازید آ» حق مصون بودن جسمانی
مین سان می توان آن را  حیات ھمواره در برابر دیگر حقوق اساسی تقدم دارد و بھ ھ

  بھ سنجش گذاشت؟
از نظر کالوس گونتر بدین معناست کھ مفھوم تقدم  اسنجش پیش بینی شده در اینج

شاره ایک حق در برابر حقوق دیگر و یا امر سنجش در متن قانونھا ی موضوعھ با 
تضاد میان  ،پیش بینی شود تا در بحرانباید بھ قانون اساسی گنجانده شده باشد یعنی 

مواد حقوق اساسی بروز نکند. ضمناً در این یادداشتھا ھرجا کھ سخن از حقوق اساسی 
می کنم منظورم ھمان حقوق بنیادی و حقوق معطوف بھ حقوق بشر است و ھرجا کھ 
سخن از قانون اساسی می کنم منظورم ھمان متن کامل قانون اساسی آلمان است کھ 
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ا ھم در برمی گیرد. این نکتھ را می نویسم تا گرفتار البتھ متن مواد حقوق اساسی ر
معناھای نادقیق مترجمان از این متن  یعنی متن قانون اساسی و ھمچنین متن حقوق 

  نشویم. ھماساسی و مواد ھریک در برابر
ش و ھابرماس می گوید حقوق را نمی توان برابر گرفت با کاال و بدین اعتبار بھ سنج

د رونال«روآورد. اشاره اش در اینجا بھ کتاب و رسالھ ھای بھ ترازو سپردن آنھا 
ن است کھ در ارتباط با استفاده از استعاره ی ترازوی عدالت و معنای آ» دوورکین

ھشدارداده بود.  بھ ھمین جھت ھابرماس می گوید حقوق اساسی چیزی نیست کھ 
ی زو وزن روی ترا آنھا را بھ اعتبار بھ حساب آورد و » کاال«را ھمچون بتوان آنھا 

بھ حساب » ارزش«ر ضمن د ھابرماس می گوید حقوق قرارداد. در ھمینجا عدالت 
ک نظم مورد نظر فرھنگی در ی -ترجیح سیاسیبھ  را بنا اھنبتوان آیند کھ نمی آ

جاسازی کرد. تصمیم راجع بھ اینکھ آیا یک حق در یک مورد معین مصداق می یابد 
ی در فراگرد رسیدگی دادگاھ روشن می شود.» نھ«یا » آری«یا نمی یابد فقط با یک 

ت است کھ سنجش حقوق اساسی  معنا می یابد و مواد حقوق اساسی می توانند بھ رقاب
و  با ھم بپردازند. در چنین فراگردی فقط یکی دست باال را بھ خود اختصاص می دھد

  بقیھ را کنار می نھد.
ی حقوقی و ظرافتھا ت خواند تا معناھا و استداللھابس پیچیده است. باید با دقاین گفتگو

  را درست درک کرد.  آن
امھ ھای نمھمترین روزکھ بی تردید از» نکفورترآلگماینھفرا«تبصره : روزنامھ ی 
کھ درسوئیس منتشر » نویھ زوریشر تسایتوگ«کنار روزنامھ ی آلمانی زبان است و در
از » کرونا« ند، بھ موضوع شمار می روی مھم آلمانی زبان بھ می شود دو روزنامھ 

عنوان این نوشتھ ھشداری است  ٦دیدگاه موقعیت سالمندان توجھی خاص کرده است.
 بھ کسانی کھ زندگی سالمندان را ارزش زدایی می کنند و بھ بیان دیگر ارج نمی نھند.

کلیسا و عرصھ ی  از حوزه ی سیاست، مشھورھ وشخصیتھای برجستازاین نوشتھ در
بسیاری از این شخصیتھای مشھور در فراخوانی خواستھ اند  .یادمی شودش و علم دان

زندگی سالمندان را در دوران کرونا از ارزش نیندازند. اینان ھمھ را بھ یک قیام اخالقی 
فراخوانده اند. در این فراخوان آمده است ھمھ ی انرژیھا و نیروھای الزم را باید بھ 

دگی انسانھا را نجات داد و دسترسی کارگرفت تا بتوان بیشترین شمار از حیات و زن
این فراخوان کھ نخست بھ صورت آگھی در  اوا را برای ھمھ امکانپذیر ساخت.بھ مد

انتشار یافت در ضمن از سوی یورگن » فرانکفورتر آلگماینھ«ھمین روزنامھ ی
  ھابرماس نیز امضا شده است.

ن باشد. کسی کھ در این فراخون می خوانیم کھ ارزش زندگی باید برای ھمھ یکسا
زندگی شکننده و ضعیف سالمندان را بی ارزش می داند،راه را برای ارزش زدایی 
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گونھ بندی کردن و محصور «از پرھیز  دف ما بایدھ ھرگونھ حیاتی ھموار می سازد.
  باشد.» ساختن انسانھای سالمند

روزنامھ) آمده است نوشتھ ای است  عنوان اختصاری»(= فاتس«زنامھ ی آنچھ در رو
و در ھمانحال گزارش گونھ ای از در ارتباط با این فراخوان شخصیتھای شناختھ شده 

  ضعیت فکر و سیاست در اروپا. و
سربرمی کشد کھ ھواخواه » ُمدل خطرناکی«می نویسد در بسیاری از کشورھا » فاتس«

سالمندان را در درجھ ی دوم  نظام بھداشتی گزینشی  است. این نظام گزینشی زندگی
آسیب پذیری زیاد این انسانھا،سن باالی آنان و احتمال بروز بیماریھای قرار می دھد.

بیشتر توجیھ این سیاست بھ حساب می آید و شکل این گزینش را نیز سامان می دھد 
نباید در این باره سکوت کرد و تن بھ و بھ سود جوانترھا و سالمترھا می چرخاند. 

چنین سیاستی  از نظرانسانی و از نظر حقوقی قابل قبول نیست . فراخوان  داد. رضا
می گوید اخالق دموکراتیک و انسان دوستانھ مبتنی بر این اصل است  کھ ھیچ تفاوتی 

  میان انسانھا نباید گذاشت حتی مبتنی بر سن آنان . 
رست می دانند و کنندگان ایجاد شکاف در جامعھ را بر ساس گروه ھای سنی ناد امضا

ھمھ ی فرھنگھا اندیشھ ی پایدار، انسانھای بھ چنین پدیده ای ھشدارمی دھند. درنسبت 
سالمند را سرمایھ ای برای جامعھ در نظر می گیرد. چنانچھ بپذیریم این پدیده را 
براساس معیار ارزشی دیگری بنگریم شبکھ ی اجتماعی ھمبستگی میان نسلھا را از 

ء جامعھ بھ بار می نشانیم. امضادرنتیجھ شکاف و فروپاشی را درو ھم می گسلیم 
و استبداد جنگیده  یکنندگان می گویند نباید اجازه دھیم نسلی بمیرد کھ علیھ دیکتاتور

  است و روند بازسازی را پس از جنگ بھ راه انداختھ و اروپا را ساختھ است.
ی انسانھای سالمند نگرانیھایی این فراخوان ھنگامی انتشاریافت کھ خبر مرگ فزاینده 

بھ بارآورد. ھابرماس چنانکھ آمد از نخستین کسانی بود کھ نگرانی و مخالفت خود را 
با اینچنین نگراشی بھ بیان آورد. امضاکنندگان خواستار یک چرخش جدی در ارتباط 
با چنین نگرشی بوده اند. در ایران از ھمان آغاز مجریان کشوری و حتی بسیاری از 

زشکان و بیمارستنھا حاضر نبودند سالمندان را ازتوجھ برخوردار سازند یابپذیرند. پ
ی کاری دیگر ندارد در این جامعھ ی بدبخت روشنفکری ایران ھم کھ جز شھرت طلب

 غرق می شود.سرانجام سانسور حکومت و سانسور خود دست وپا می زند و  باتالق
  از این چیزھا سردرنمی آورد.

استاد بازنشستھ ی ممتاز است در آلمان. از کسانی است کھ » ھوفھاوتفرید «)٢
ھمزمان با یورگن ھابرماس در معرض پرسش و کنجکاوی روزنامھ نگاران قرار 

نورد «گرفتھ بوده است. عضو مجمع کارشناسان رسیدگی بھ بحران کرونا در ایالت 
کرده است. کتاب است. این مجمع را نخست وزیرایالت یادشده برپا » راین وستفالی

باواریای آلمان در ردیف کتابھای برجستھ ی  اش در ایالت» تاریخ مختصر فلسفھ«
 علمی ارج نھاده شده است و جایزه ی خاص این ردیف از آثار را دریافت کرده است.
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» بحران کرونا«از او می پرسد چرا در ارتباط با  ٧»فرانکفورتر روندشاو«روزنامھ ی 
فرض بر این است کھ فیلسوفان بیش از ھمھ  خبری نمی شنویم؟از فیلسوفان چندان 

راجع بھ اخالق، تعھدات متقابل و ھمچنین در ارتباط با زندگی و مرگ سخن برای گفتن 
  دارند. چرا در حوزه ی شغلی شما  وضع بدینگونھ است؟

معتقد است کھ پاسخ جامع و کارشناسانھ بھ چنین پرسشی و در » اوتفرید ھوفھ«
در حیطھ ی صالحیت فیلسوفان نیست. » وری ویروساتدیکت«قرار تبا خطر اس ارتباط

ند بھ با این حال باید آماده ی پاسخگویی باشیم زیرا سیاستمداران مسئول باید بتوان
سیاست ھنگام اتخاذ تصمیم بھ حوزه ای وراتر از ویروس شناسان،اقتصاددانان و 

ھم فلسفھ راجع بھ چنین اموری درک و فشناسان دسترسی داشتھ باشند. با آنکھ ھنوز 
در خور توجھی نشان می دھد، با اینحال در میان استادان جوان دانشگاھی چنین 

  اشتیاقی دیده نمی شود.

خبرنگار روزنامھ با طرح پرسشی حساس خطاب بھ فیلسوف مورد بحث ما می گوید 
رو  د مرد، از اینشمار زیادی از انسانھا خواھنبسیاری براین باورند کھ بھ ھرحال 

لھ گایمنی « این بحران را پشت سر بگذاریم و برای اکثریت انسانھا نوعی  بھتر است
  بھ بار بنشانیم. آیا چنین رویکردی از نظر اخالقی نکوھیدنی است؟» ای 

را بیاورم خوب است توجھ دھم کھ در آغاز اشاعھ ی » ھوفھ«پیش از آنکھ پاسخ 
ت ی این دسدانشمندان با نگاھی بھ پیشینھ مداران و سیاستویروس کرونا بسیاری از 

اد در از بیماریھای واگیر رویکردی را رواج می دادند کھ معتقد بود چنانچھ حدود ھفت
 صد از مردم ھر جامعھ ای مبتال بھ ویروس شوند خود بھ خود نوعی ایمنی جمعی بھ

س ر ھمان آغاز رئیمی نامند. د »ایمنی گلھ ای«علی االصول آن را  بار می آید کھ
بود  جمھور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا از مدافعان چنین رویکردی بودند. کافی می

ساخت تا بشریت در قرن بیست  مکناندکی مسامحھ تحقق این نگرش را در عمل مبا 
  بھ جان بیازماید. در تاریخ را و یک میالدی فاجعھ ای بی مانند 

از نخستین کسانی بود کھ با این نگرش بھ مخالفت برخاست. این  »یورگن ھابرماس«
قلم در ھمان آغاز بھ اطرافیان و آشنایان گفت سیاستمداران و بسیاری از افراد جامعھ 

ند داروھا د در محافل رسمی و غیررسمی می گویآشکارا برزبان برانندر ایران بی آنکھ 
ن عمل در نھایت حرام کردن امکانات ای !نات پزشکی را صرف سالمندان نکنیدو امکا

را با ھدفگیری بھ » ایمنی گلھ ای«محدود است! اینان در عمل می خواستند حوزه ی 
ین نگرش در نتیجھ ی ا سوی جامعھ ی سالمندان بھ بھایی نازل بھ واقعیت بنشانند.

پزشکان و پرستاران  زسالمندان منتھی شد. متآسفانھ شماری اعمل بھ مرگ بسیاری از
ھ عفاج» اخالق«و کارمندان بیمارستانھا از پذیرش سالمندان سربازمی زدند و بھ این 
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رواج  در خانھ ھای سالمندان نیز چنین روشی مرگ بھ بارمی آورد. بار دامن می زدند.
ملموس  نیزکرونا در غرب و در کشورھای دیگر شیوعدر آغاز  چنین نگاه و رویکردی

نگاه سربرکشید و اجرای خوشبختانھ مقاومت در برابر این طرز  ھ می شد.بود و تجرب
  ن را متوقف ساخت ھرچند کھ نتوانست یکسره آن را از میان بردارد.آگسترده ی 

می گوید نباید اجازه داد ویروس آزادنھ بھ گردش  ».اوتفرید ھوفھ«بازگردیم بھ پاسخ 
شمار می رود. این امر خالف احساس درآید. چنین چیزی نشانھ ای از مدھوشی بھ 

مسئولیت است و در ارتباط با موجودات ھوشمند یکسره نامتناسب بھ حساب می آید. 
  اگر اندکی شدت بیابد خیانتی است بھ طبیعت انسان و بھ انسانیت ما.

 اندیشھ ی بنیادی و پسزمینھ ی این امر بدین معنی است کھ باید در سراسر کشور
با خطر بیکاری توده ای، تراژدیھای رویارویی یعنی : ر بستھ شودکا اقداماتی عاجل بھ

. این جاست کھ خانوادگی،شورشھای مدنی و مرگ مردمان بسیاری در موج دوم
حکومت ترجیح می دھد شمار بسیاری از انسانھا فوری بھ مرگ تن دردھند. حال باید 

  ش گذاشت.دید چنین کاالھایی را چگونھ می توان در قیاس باھم بھ سنج

البتھ کھ سنجش کاالھا در امروز روز بی تردید یک ضرورت بھ حساب می آید. این 
امر چنانکھ شما ذکر می کنید،چندان ساده ھم نیست. برای نمونھ تراژدیھای خانوادگی 
وقتی بروز می کنند کھ زن و شوھرھا، پدران و مادران، احتماالً فرزندان می میرند در 

 ن فاجعھ ھا را بگیرند.یتصور می کنند  می توانستھ اند جلوی ا حالی کھ وابستگانشان
آرامیھای گسترده بھ بار می نشاند و چھ بسا بھ حوادثی خشونتبارمنجر ھمین امر نا

  بھ بار می آورد.ھم شوند. چنین حوادثی زیانھای اقتصادی 

خبرنگار روزنامھ کھ می خواھد نشان دھد آسان دست بردار نیست با کنجکاوی 
یلسوف را بھ گوشھ می راند و می پرسد چنانچھ بھ برخی مواضع فلسفی نگاه بیندازیم ف

ھمواره باید طوری می گویند(اوتیلیتاریسم) یم ھواخواھان مکتب اصالت فایده می بین
  خوشبختی را کسب کنیم. ن، بیشتریانھاعمل کنیم کھ برای بیشترین شمار انس

خوشبختی  برای تحققدر پاسخ می گوید حکومتھا بھ طور قطع » اوتفرید ھوفھ«
صاحب صالحیت نیستند. چنانچھ حکومتھا در این راه گام بردارند خصلتی مطلق گرا 

اگر اصوالً قرار  روندانشان را خوشبخت نمی کنند.ھو استبدادی می یابند و در نھایت ش
ورت صالح آن پیروی کنند، در این ص شود حکومتھا از نوعی مکتب اصالت فایده

یعنی سعی کنند بروز  مکتب اصالت فایده پیروی کنند خواھد بود کھ از نوع منفی
بیشترین درد و رنج را بازدارند. تازه در اینجا مسئلھ ی عدالت سربرمی آورد کھ تا 

قانونھای اساسی  کنون مکتب اصالت فایده نتوانستھ پاسخ مناسبی برای آن بیابد.
شورھای دموکراتیک ، برای نمونھ قانون اساسی آلمان، درمرحلھ ی نخست و در ک

نھایت فرد انسانی را دارای حقوق خدشھ ناپذیر مبتنی بر اصول شناختھ شده ی حقوق 
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. در اینجا فرد انسانی مطرح است، نھ انسان منزوی دنرجستھ می سازبشرمی دانند و ب
ی ی ھدف سیلھھمسخن شویم نمی توان ھیچکس را و »کانت«شده. براین اساس اگر با 

  ساخت و از او سوء استفاده کرد. خاص

پرسش بعدی چنین است: بیشتر ھواخواھان مکتب اصالت فایده می گویند مفھوم 
زندگی در اساس کسب بیشترین لذت است. اینان می گویند آنچھ در زندگی مھم است 

ن خوش است و رضایت دارد. چگونھ می این است کھ بدانیم فرد انسانی بھ چھ میزا
  توان این اندیشھ را در ارتباط با چالشھای کنونی مطرح ساخت؟

درپاسخ می گوید چنین پرسشی فقط درارتباط با شاخھ ی لذت جویانھ ی » ھوفھ «
. در نظر مطرح می شود) hedonistischer Utilitarismusمکتب اصالت فایده (

انسانی ومصلحت  ونفعش، واالترین ارزش بھ شمار  چنین کسانی فقط تأمین نیازھای
کسب وجوددارند. مثالً  شواالترین ارزی ھم ازگونھ ھای دیگر می رود. خوشبختانھ
معرفت یا ترکیبی از این دو یا ھدفھای دیگر. تنھا چنانچھ دانش و شناسایی اجتماعی یا 

را  بھ لذت جویی  مکتب اصالت فایده را بھ مکتب لذت جویی محدود کنیم و این دومی
منفی برگردانیم یعنی مانع بروز درد و رنج شویم، در این صورت می توان این 

با اینحال دو معضل دیگر باقی  ارتباط با موقعیت کنونی بھ کاربست.وضعگیری را در
دانیم چگونھ انسانھایی کھ رفاه خود را مھمترین چیز می دانند نخست اینکھ ب می ماند.

شھایی از آن را بھ خاطر رفاه ھمنوعان کناربنھند. دراینجا یک حاضر می شوند بخ
متعھد است بھ میزان زیادی مسئلھ ی بنیادی وجوددارد: چگونھ امکان دارد کسی کھ 

ھیچ فرد  ایثار و نوع دوستی تن دھد؟بھ  ،حاضر شودبھ تأمین رفاه و لذت جویی خود 
ھواخواه مکتب اصالت فایده حاضر نیست در حد ابزار تأمین رفاه عمومی تنزل بیابد، 
و از این گذشتھ ، حاال معضل دوم، اصول حقوق بشر ورعایت حرمت انسان چنین  

  چیزی را جایز نمی داند.

می پرسد » ھوفھ«از » فرانکفورتر روندشاو«پرسشگر روزنامھ ی در ادامھ ی گفتگو 
بحران کنونی را چگونھ ارزیابی می کند؟ خاصھ » کانت«یک فیلسوف اخالق مانند 

فدا کنیم در یک نگاه کلی وقتی کھ عده ای می گویند چنانچھ زندگی بیماران سالمند را 
  این امر می تواند بھ سود ُکل ِ جامعھ تمام شود.

ی خود بھره » وتو«از حق » کانت«با صراحت می گوید در چنین موردی » ھھوف«
می گیرد و می گوید انسان را نمی توان ھمچون ابزاری{ جھت بقای} ھمنوعش مورد 

  بھره برداری قرارداد. کانت خواھد گفت : چنین چیزی مجاز نیست!

س یک کھ در اینجا در نظر پرسشگر رونامھ مطرح می شود در اساپرسش بعدی 
اینگونھ دوگانگیھا را حل ان اصوالً می تواند می پرسد آیا فیلسوفپرسش اصولی است. 

در وضعی قرار می گیرد کھ » تراموا«کنند؟ برای نمونھ وقتی در نظر بیاورید کھ یک 



 

٢۶ 
 

اگر بشود این تراموا  درست استراننده اش جان پنج نفر را بھ مخاطره می افکند. آیا 
، دست بھ چنین را بھ جھتی چرخاند کھ بھ جای پنج نفر فقط جان یک نفر را بگیرد

  ؟کاری زد

 )(قیاس ذوحدینیدر پاسخ می گوید  فیلسوفان خردمند چنین محظور» اوتفرید ھوفھ «
را را چرخاند،چ» تراموا«را نمی پذیرند. سعی می کنند راھی بجویند. اگر می توان 

در  د آن را بھ جایی دیگر ھدایت کرد؟ یا افراد در معرض مخاطره را ھشدارداد؟نبای
ای موقعیتھای واقعی امکاناتی وجوددارد کھ می توان عمیق و خالق اندیشید و راه ھ

نونی کچنین تنگنا و معضل و دوراھی ھایی را نمی توان در مورد بحران  گریز پیداکرد.
  منفی است. یمحظور بھ چنین» ھوفھ«بھ کار بست. پاسخ 

ھوم مفمی گوید ھمواره بھ ھمکاران توصیھ می کند » اوتفرید ھوفھ«سرانجام 
زند. بھ کاراندایعنی شھامت داشتھ باشند خردشان را  روشنگری کانت را در نظربگیرند.

بھ دو چیز توجھ کنند: نخست آنکھ بھ حقوق اساسی مندرج در  در صورت نیازاما 
ادی ارتباط با محدودساختن اصول آزجاع دھند و دوم آنکھ بکوشند در قانون اساسی ار

ھ بھ بیشتر مجال عرض اندام دھیم، ن، رو باید بھ امید اینبا احتیاط عمل کنند. از 
  ھراسھا و سراسیمگی و وحشت.

رجوع می » کانت«می گوید ھر وقت با چنین تنگناھایی مواجھ می شوم بھ » ھوفھ«
ھ بھ ارسطو توجھ می دوزد ب» کانت«کردن امور است. پس از  کنم. او مخالف ابزاری

در دوران خطر تھدید آمیز استقرار خصوص بھ اصل خردورزی. معتقد است 
  حق آن است کھ خرد را بھ کاراندازیم. ،دیکتاتوری ویروس

سفھ است در مونیخ. با شدت و حدت تمام خواستار روملین استاد فل -) یولیان نیدا٣
حقوق اساسی «کامل و گسترده ی حقوق اساسی شھروندان است. می گوید بازگرداندن 

از خانواده ای ھنرمند و ھنرشناس و فرھنگی برخاستھ ». جوھر دموکراسی ماست
در دانشگاه مونیخ تدریس می  ٢٠٠۴خواھرش نیز فیلسوف است. از سال  ٨ت.اس

 ١٩٩٨سالھای  در» شرودر«کند. مدت دوسال وزیر فرھنگ آلمان بوده است در دولت 
با روزنامھ ای کھ برخی نکتھ ھای آن را درزیر  ت. مصاحبھ ای داشتھ اس٢٠٠٢تا 

  می آورم.

اخیراً » وولفگانگ شویبلھ«مصاحبھ کننده از او می پرسد رنیس مجلس ملی آلمان 
منصوب کرده است. وظایف شما در » شورای اخالق آلمان «شما را بھ عضویت در

کرونا مرجع مھمی بھ شمار می  ا بھ خصوص در زمانھ یچنین دورانی کھ این شور
  چیست؟ رود

                                                           
8 .Siehe: Clemens Hagen. Muenchener Abendzeitung.05/05/2020. 
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در پاسخ می گوید ما ھنوز ھمدیگر را ندیده ایم.چنین دیداری قرار » روملین-نیدا«
موضوع غلبھ بھ اما مطمئنم کھ این شورای اخالق  است در پایان این ماه برگزارشود.

من براین خواھد بودکھ  کھ از بر پیامدھای بحران کرونا نیز رسیدگی می کند.سعی 
  نظر فلسفی و از نگاه مخاطره ی اخالقی در این گفتگوھا سھم بگیرم.

چگونھ می توان با مخاطرات اخالقی پرسشی کھ در اینجا مطرح می شود این است کھ 
این جریان بھ گونھ ای قابل قبول روبھ رو شد. ما در زندگی روزمره احساس خوبی 

داریم. ھنگامی کھ چنین مخاطراتی وجھھ ای جھانی  می یابند  در مقابلھ با مخاطرات
بھ این چیزھا می  ھوا و شرایط اقلیمی با دشواریمانند چرخش و دگرگونی آب و 

کرونا) ھر روزه ارقامی تازه و رقمھایی ھولناک »(١٩کووید «پردازیم. در ارتباط با 
امر جلوه ای است از و ھراسناک سربرمی کشند و ما را حیرت زده می کنند. این 

تراژدی ارقام بزرگ: چھ تعداد انسان مبتال شده اند؟ چھ تعداد افراد جدید در معرض 
چھ تعداد  این ارقام را باید مرتب کرد و دید ابتال قرارگرفتھ اند؟چھ تعداد جان باختھ اند؟

اثر انسان روزانھ در آلمان می میرند؟ چھ تعداد از بابت سکتھ ی قلبی ؟ چھ تعداد بر
سرطان؟ و چھ تعداد از بابت کرونا؟ اطالعات ما از این نظرھا کامل نیست. از این رو 
تا زمانی کھ تصویری از کل در اختیارنداشتھ باشیم، نمی توانیم واکنش راھبردی 

  درستی داشتھ باشیم.
این بحران تقریباً فقط از دید صدراعظم، وزیر  در عرصھ ی سیاست می پرسدپرسشگر

در پاسخ » رومیلین-نیدا«نخست وزیر ایالت باواریا مطرح می شود،چرا؟ بھداشت و 
می گوید وزرای مسئول از حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی واکنشھای 
بسیار خوبی داشتھ اند. از این رو می توان گفت آلمان در این زمینھ بھتر از ھر کشور 

نظام تأمین اجتماعی بسیار با  دیگر اروپایی بوده است. این امر ناشی از حضور یک
انسانھا از  رفتاری قابل قبول دارند. ٢٠٠٩ثباتی است. مسئوالن مانند بحران 

  حکومتشان انتظاردارند ھراسھا و ترسھایشان را آرام کند.
بھ شرایط آلمان در ارتباط با درگیریھای نظامی پس از جنگ » روملین-نیدا«در اینجا 

عتقد است کھ آلمان از آن بحران سالمت بیرون جستھ جھانی دوم اشاره می کند و م
است. می گوید در چنین بحرانھایی ھمواره قوه ی اجراییھ مورد پرسش قرار می گیرد. 
بدین معنی کھ انسانھا از حکومتشان انتظاردارند بر ترسھایشان غلبھ کند. باید بتوان 

ناختی قابل درک است اما مالحظات انتقادی را سرو سامان داد. این امر از نظر روانش
 -شایستھ ی یک دموکراسی نیست. دردموکراسی ما نیازمند مبادلھ ی استدالل ھستیم

  ٢٠١۶ /٢٠١۵بھ بحران مھاجرت در مقطع سالھای  بھ خصوص در چنین بحرانی.
اشاره می کند کھ منازعات حکومتگران در آن زمان سھ ماه بھ درازا کشید و معضالتی 

نشاند. این معضالت ھنوزھم در آلمان پایان نیافتھ است. بحران کنونی برای آلمان بھ بار
ھم می تواند منتھی شود بھ یک جنبش و مقاومت بستھ بھ اینکھ راھبردھای درزا مدت 
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آلمان وابستھ است بھ تجارت خارجی بیش از  و میان مدت چگونھ مدیریت شوند.
  یب برساند.ھرکشوری دیگر و رکود اقتصادی می تواند بھ آلمان آس

عمل درادامھ ی سخنانش می گوید دربرخی کشورھا بحران کرونا در»روملین-نیدا«
موالً دراین موارد موجبی شده است جھت تقویت رژیمھای  خودکامھ و دیکتاتوری. مع

رژیم سیاسی مجارستان اشاره می شود. در حالی کھ نمونھ ی بارز این چنین بھ نظام و
وضوح در ایران مشاھده کرد. با اینحال معتقد است کھ سیاستھایی را می توان بھ 

گرچھ نمی خواھد گرفتار رفتارھای ھیستریک و جنون آمیزشود اما نگرانیھایی ھم 
را بھ نحوی فزاینده دربرگرفتھ است،  انسانھای آسیب پذیر» کرونا«دارد. نخست آنکھ 

ای چشمگیر  پویایی اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی کشورھا در درازمدت بھ گونھ
نسبت بھ حقوق اساسی بی را بھ بی تفاوتی سوق داده است و صدمھ دیده اند و مردم

برکرسی اساسی راباردیگرنیرومند سازیم واعتنا شده اند. ما باید بکوشیم حقوق 
دموکراسی آزادیخواھانھ بھ شمارمی روند.  رھمین حقوق اساسی جوھنیم زیرابنشا

(مرکب از یک متخصص  دوھی برپاساختھ انپنج متخصص دیگر گرازاین رواو و
بیماریھای واگیر، دو اقتصاددان،یک سیاستمدار،یک حقوقدان و یک فیلسوف) تا 
بتوانند با وجود ھمھ ی تفاوتھا برسر یک متن بھ توافق برسند و راھی در جھت خروج 

  از قرنطینھ بیابند بی آنکھ مخاطرات اضافی بھداشتی بھ بارآورند.
بر این باور است کھ در چنین بحرانھایی قوه ی مجریھ محق است در  »روملین-نیدا«

حوزه ی حقوق اساسی دخالت کند تا بتواند حقوق بنیادی مرتبط با حراست  ازحیات و 
مصون بود از تعرض جسمانی را پاس بدارد. اما می گوید چنین دخالتھایی باید ھمواره 

منطبق می داند با دیدگاه فلسفھ ی عملی  متناسب بھ اجرا دربیایند. این چنین دخالتی را
چیزھا باید خود ش. چنین وضعی را برخوردار از انسجام و پیوستگی می نامد. یعنی 

در ادامھ می گویدھمھ ی ما باید برخوردار  ھمآوایی و نظم منطقی باشند.برخورداراز
ظر او ما از جھت یابی راھبردی روشن وشفافی باشیم مبتنی بر معیارھای اخالقی. از ن

نمی دانیم در شش ھفتھ یا شش ماه دیگر چھ خواھد شد. چھ وقت واکسن و داروی 
دگی مبتنی بر شعاع دید. این ھمان چیزی اھیم داشت. این را می گویند راننشفابخش خو

است کھ خانم مرکل، صدر اعظم آلمان نیز می گوید. بھ باور او این نگرش خانم مرکل 
اصل رانندگی مبتنی کھ اما آنچھ درست نیست این است مطلقاً درست است و صحیح. 

  بر شعاع دید را تعمیم دھیم بھ معیارھایی کھ مبتنی برآنھا دست بھ عمل می زنیم.
ازآنچھ از او نقل شد نتیجھ می گیرد دراین اواخر معیارھا چندبار » روملین-نیدا«

در ارتباط با مخاطرات سالمت  تغییرکرده اند بی آنکھ در حد الزم و کافی توجیھ شوند.
موافق این است کھ شمار بیماریھا یعنی مبتالیان را با توجھ شمار نیازمندان بھ 

ونھ براساس مجموعھ ی مبتالیان یا -مراقبتھای ویژه بھ عنوان معیار در نظربگیریم
شمار مبتالیان براساس  افزایش مبتالیان در یک حوزه ی زمانی یا عامل بازتولید. 

ت. انسانھا از نظر او پیش از بھ کارگرفتن قرنطینھ بھ گونھ ای مشھود کاھش یافحتی 
 کار محتاط وقتی بدانند با خطری بزرگ سرووحس ھمکاری خوردارازربخردمندند و
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. بھ ھمین جھت ھم حکومت اعالم داشت با امر را پدیده ی خوبی می دانددارند. این 
آور می کاھد بھ محض آنکھ ببیند معیار سیاست توجھ بھ رفتار مردم از اقدامات الزام 

  بھداشتی تحقق یافتھ است.
بھ گفتھ ی خودش رویکرد فلسفی اش را دارای خصلتی عملی می داند. » روملین-نیدا«

. گرچھ معیار اخالق را ذکر ھخصلتی جامعھ شناساناز این رو نگاه او آمیختھ است با 
گذارد و بھ مدد داده ھای کمی بھ داوری می می کند اما بھ آمارھا ی بھداشتی ارج می 

نین رویکردی قوه ی مجریھ می تواند چعملی. در  است نشیند. فلسفھ ی او فلسفھ ای
دست بھ عمل بزند. حتی در ارتباط با حقوق اساسی و تقدم وتأخر مواد حقوق اساسی 

یگر اینجاست کھ وارد مقولھ ی نسبیت می شود بی آنکھ بھ آن بپردازد. از طرف د
بستر فرھنگی و رفتارھای مردمان را مھم می داند و اعتماد شھروندان بھ حکومتشان 

برمی شمرد و تصمیگیریھای حکومت را ناشی و بلکھ واکنشی بھ چنین عواملی  را نیز
بھ حساب می آورد. بدین ترتیب مطلق بودن حقوق اساسی زیر سئوال می رود و 

مجریھ دست باال را بھ خود اختصاص می  شرایط بھ کاربستن آنھا و تشخیص قوه ی
کراتیک قادرند در این بستر نظری بسیاری مایالت خودکامھ در نظامھای غیردمودھد. ت

  چیزھا را فراچنگ آورند و از چنین چارچوبی بھ سود خود بھره بگیرند.
  
  ) فرانسیس فوکویاما۴

شده بھ شمار می رود. نزدیک بھ ھفتادسال دارد و استادی برجستھ و شناختھ فوکویاما 
دارد. ھمین اثر او را بھ شھرتی  منا» پایان تاریخ و آخرین انسان«کتاب معروف او 

استثنایی رساند. کتاب ھنگامی نوشتھ شد کھ نظام اتحاد جماھیر شوروی و اقمارش 
در سوگ سوسیالیسم دولتی نشستند. فوکویاما تصور کرد نظام لیبرال فروریختند و 

کم ر رقیبی نخواھدداشت. قرن بیست ویھ اثبات رسانده است و دیگرجحان خود را ب
فقط می بایست این پیروزی را جشن بگیرد و در بھترین حالت در تصور او  میالدی

انتشاریافت. چندی نگذشت کھ ناچارشد از رویکرد  ١٩٩٢بپروراند. این کتاب بھ سال 
روآورد. فکر پویایش بھ این بازندیشی میدان داد و  د واپس بنشیند و بھ بازاندیشیخو

  بھ او یاری رساند ھمچنان از نقد خود بازنایستد.

فوکویاما ژاپنی االصل است اما شھرت خود را مدیون تدریس در دانشگاه ھای  
آمریکاست. ازدانشگاه ھاروارد فارغ التحصیل شده است و ھم اکنون در سھ دانشگاه 

دریس.:در دانشگاه جورج میسون، در دانشگاه جان ھاپکینز سرگرم تحقیق است و ت
  فورد.نو در دانشگاه است

رواج جھانی دموکراسیھای لیبرال و  می گوید »پایان تاریخ و آخرین انسان«در کتاب 
، چنین سبک زندگی چیره در این عرصھھم نشأت گرفتھ از غرب و ِاقتصاد بازار آزاد
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ماعی بشریت است و آخرین شکل حکومت انسانی اجت -نشانھ ی پایان تکامل فرھنگی
  این فکر را یکسره رھا کرد. شمار می رود. در کتابھای پسینی بھ 

ھان مبتنی است بر اندیشھ ی لیبرال دموکراسی. این جھمچنان » فوکویاما«جھان جدید 
گ سرد بھ تصور او با پایان گرفتن نبرد ایدئولوژیھا شکل گرفتھ است. پایان گرفتن جن

ر وده است. از این رو بھ باوسقوط دیوار برلین چنین امکانی را فراھم آورده بو 
وده به لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی از درون چنین نبردی ظفرمند قد علم کردیاما فوکو

ھ ھ ما می بینیم تنھا پایان جنگ سرد نیست، یا گذاربچاست. در آن ھنگام نوشت آن
ی کھ ھ یک اعتبار پایان تاریخ است بھ این معنایتاریخ پس از جنگ سرد. این دوران ب

ژیک است و در ھمانحال مل و تحول ایدئولواین جھان پایان تکا بھ کار می بریم.
  عالمگیر شدن دموکراسی لیبرال غربی بھ مثابھ شکل نھایی حکومت بشری. 

 در واقع او از پایان جھان ھمین را منظور می کرده است. بسیاری او را بستھ بھ
ز مدتی گاھشان نقد کردند و شھرت او را گذرا و ناپایدار دانستند. خود او ھم پس اددی

ی  مقالھدر ھمین دھھ ی نود قرن بیستم میالدی نخست   از این داوری پس نشست.
 بھ چاپ رسید و پس از آن کتاب پرسر وصدای» فورن افرز«در مجلھ ی » ھانتینگتن«

قشات جھانی اھمیت می امذھب در جدلھا و مناو انتشاریافت کھ بھ عنصر فرھنگ و 
نزاع جھانی مطرح می ساخت. کتاب برخورد با داد و محور تازه ای را در جھت 

  ِ ینگتن خصلتی ماندگار یافت و برخی چیزھا و رویدادھا را بھتر از فوکویامایھانت
ذوق زده درک می کرد . صرف نظر از کاستیھای ھانتینگتن مھم این است کھ او بھ 

اھم در اینجا قصدندارم بھ این چیزھا بپردازم. فقط می خو  عنصر فرھنگ می پرداخت.
رشوم ینجا خوب است یادآوھم بنمایانم.» کرونا«رویکرد او را درارتباط با بھ اختصار

کھ اساس رویکرد فوکویاما در عرصھ ی سیاست و نظامھای سیاسی سامان یافتھ 
  تواناییھای ھر نظام توجھ خاصی دارد.است و بھ نوع نظام سیاسی و 

ویروس و پایان گرفتن »ھمھ گیری«بھ موضوع » اتالنتیک«نوشتھ ای درنشریھ یدر
فروکش کند، در آن وقت » ھمھ گیری«می نویسد ھنگامی کھ فراگرد . آن می پردازد

دیگر می توان عنصر دووجھی سازی ساده انگارانھ راکنارگذاشت. در چنین مقطعی 
، نظامھای اقتدارگرا (=نظامھای خودکامھ) و و منقسم کننده در بحرانخط فاصل 

 ینظامھای دموکراتیک نخواھد بود. آنچھ خواھیم دید و خواھیم داشت نظامھای
 بازدھیھمین دست با  از خواھند بود با اجرا و مدیریتی عالی و نظامھایی اقتدارگرا

دموکراسیھا نیز با پدیده ای مشابھ سروکار دربازده   ِگوناگونیاز نظر ٩فاجعھ بار.
عامل مؤثر و تعیین کننده در عرصھ ی اجرا و مدیریت  .چند کوچکتر خواھیم داشت ھر 

  (=کشور)  لیاقت ھر دولتوابستھ بھ نوع رژیم نخواھد بود. آنچھ مھم است توانایی و 

                                                           
9.Atlantic.Francis Fukuyam.The Thing That Determines a Country,s Resistance to the 
Coronavirus.March 30,2020.  
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  اعتماد بھ حکومت. است و مھمتر از آن

نھ بھ واگذارکردن اقتدار خردمنداھمھ ی نظامھای سیاسی نیازمند » فوکویاما«بھ باور 
ر دشاخھ ھای اجرایی حکومت خاصھ بھ ھنگام بحران اند. توانایی و لیاقت کسانی کھ 
مال رأس حکومت قراردارند و ھمچنین داوریھایشان باعث می شوند ببینیم کھ بازده اع

یژه بھ قوه ی مجریھ بھ وسبب است کھ واگذاری اقتدار خوب خواھد شد یابد. بھ ھمین 
 در دموکراسی بسان  اعتماد مردم بھ این قوه سرنوشت یک جامعھ را رقم می زند.

باید  باور داشتھ باشند کھ قوه ی مجریھ می داند چھ ، شھروندان باید نظام استبدادی
در  ت آنچھ کھ اکنوناز این امر نتیجھ می گیرد کھ مع االسف درس» فوکویاما«بکند. 

  است.» اعتماد«آمریکا وجودندارد ھمانا 

زاماً رایج این است کھ تصور می شود دموکراسیھای لیبرال ال یک درک نادرستِ 
این حکومتھا ناچارند بھ انتخاب مردم و رویھ ھای  حکومتھایی ضعیف دارند چون

مندی ھمھ ی حکومتھای مدرن توانستھ اند قوه ی اجرایی نیرو قانونی احترام بگذارند.
د . در واقع ھیچ جامعھ ای نمی تواند بی حضور چنین قوه ای بھ بقای خوبرپاسازند
دولتی  ھمھ ی جامعھ ھا نیازمند حضور دولتی قوی،کارآ، و مدرن اند. چنین امید ببندد.

ظ جامعھ گاه کھ الزم باشد برای حفاست کھ می تواند قدرتی متمرکز ایجادکند و آن را ھر
ار بھ کاراندازد، نظم عمومی را حفظ کند و خدمات عمومی را در دسترس شھروندان قر

عیت است آنچھ کھ دموکراسی لیبرال را از رژیم اقتدارگرا متمایز می سازد این واق دھد.
این  ازد.کھ قدرت دولت می تواند در ارتباط با نھادھای محدود کننده تعادل برقرار س

وجود حکومت قانون و پاسخگویی دموکراتیک  ،بدان معناست کھ در دموکراسی لیبرال
گاه ھا و دارد. با این حال باید در نظرداشت کھ نھادھای عمده ی محدود کننده مانند داد

یز نقانونگذاری از یک دموکراسی بھ دموکراسی دیگر از ھم متفاوتند و در طول زمان 
  وند.از ھم متمایز می ش

بحرانھای بزرگ، پیامدھای عمده ای دارند کھ بھ طور معمول پیش بینی ناپذیرند. 
 ناسیونالیسم، انزواگرایی، ،)Great Depression(»رکود بزرگ«معروف بھرویداد 

 New» (نیودیل«اما در ھمانحال جریان  -فاشیسم  و جنگ جھانی دوم را برانگیخت
Deal  برآمدن ایاالت متحده ی امریکا را ھمچون یک بازیگرجھانی و ابر قدرت ،(

(انفجار ٩/١١دیده ی معروف بھ پموجب شد و سرانجام استعمار زدایی را بھ بارنشاند. 
) دو دخالت ناکام آمریکایی رابھ دنبال داشت: برآمدن ایران و برجھای نیویورک

موجی از  ٢٠٠٨بحران مالی سال  شکلھای تازه ای از اسالمگرایی افراطی را.
جنبشھای توده باورانھ(پوپولیسم) رادامن زد و احساسات زیادی را علیھ دیوان 
ساالریھای حاکم برانگیخت و بھ دنبال خود رھبران مختلفی را در جھان جابجاکرد. از 
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بھتر از توانستھ اند   این رو حاالست کھ می توان گفت بھ چھ علت برخی از کشورھا
  ١٠روبھ رو شوند. با این بحرانکشورھا  دیگر

وکویاما در اینجا می نویسد نوع رژیم عامل تعیین کننده نبوده است. برخی از ف
رتباط ادموکراسیھا بھتر از دیگر دموکراسیھا دستاورد بھتری داشتھ اند. ھمین امر در 

ھ با رژیمھای اقتدارگرا صدق می کند. عوامل مؤثر در پاسخگویی موفقیت آمیز ب
أت از توانایی و لیاقت دولت، اعتماد اجتماعی و رھبری نشبیماری ھمھ گیردر اساس 

ند: گرفتھ بوده است. از این رو می توان گفت سھ عامل دراینجا نقشی اساسی داشتھ ا
دولتی شایستھ و واجد صالحیت، حضور حکومتی کھ شھروندان بھ آن اعتماد داشتھ 

 این باالخره حضور یک رھبری مؤثر و کارآمد. اند و بھ سحنانش گوش سپرده اند، و
ھای زیانھا و خسارتسھ عامل توانستھ بوده اند اجرایی چشمگیر بھ نمایش بگذارند و 

ی جامعھ ھای قطبکشورھای متکی بھ حکومتھای ناکارآمد و برآمده را محدود سازند. 
 کشورھایی این چنین بازده بدی بروز داده بوده اند. ،شده، یا دارای رھبری ضعیف

  شھروندان و اقتصادشان رادر معرض بحران قرارداده اند و آسیب پذیر ساختھ اند.

س جدید کرونا موختھ ایم این است کھ ویرو) آCovid-19آنچھ از ویروس کرونا(
ن عواقبی درازمدت دارد وطی سالھا می توان آن را سنجید، نھ در طول چند فصل. ای

ھراس برانگیز است. این ویروس بسیار واگیر است ویروس آن قدر کشنده نیست کھ 
ثال روز دھد انتقال می یابد در حالی کھ برای مو اغلب بی انکھ نشانھ ای از خود ب

ھ مبتالیان پیش از آنک. ) مھلک است و کشنده اما دیردریافت Ibolaویروس ایبوال(
ل می کند بتوانند ناقل شوند،در می گذرند. ویروس کرونا درست خالف آن یکی عم

اسر بدین معنی کھ مردم آن را آن چنانکھ باید جدی نمی گیرند و بھ ھمین جھت در سر
کشورھا ھیچگاه  جھان پخش می شود و موجب مرگ بسیاری از انسانھا می گردد.

نی وضعیت اقتصاد در دوره ای طوالنمی توانند پیروزی بر این بیماری را جاربزنند.
یب سیاری از بنگاه ھای تجاری صدمھ می بینند و تخرآسیب قرار می گیرد، ب ضدر معر

 یرهزنجفروشگاه ھای بزرگ،بار می نشانند و رستھ ھای اقتصادی مانند  بھصنایع را
پیامدھای سیاسی  گردشگری ویران می شوند.ھای خرده فروشی و صنعت سفرو

ی شدار می شود و بیکاربیماری واگیر کِ  اشاعھ ی این ویروس بھ مراتب بدتر است.
ی کند قرض بی سابقھ ای برجامعھ تحمیل مبد وفزاینده تولید می کند،رکود تداوم می یا

کھ بھ نوبھ ی خود تنش می آفریند و در نھایت شورش سیاسی را دامن می زند  بی 
  آنکھ روشن باشد  این شورش علیھ چھ کسی است.

آسیا در قیاس توزیع جھانی قدرت بھ سود شرق تحول می یابد. شرق در شرایط کنونی 
با اروپا و آمریکا در امر مدیریت این ویروس بھتر عمل کرده است. گرچھ  ھمھ گیری 

حال چین از این بحران سود ، با این از چین برآمد و پکن آن را برگرفت و اشاعھ داد

                                                           
1 0.Francis Fukuyama. The Pandemic and Political Order. In : FA. July/August 2020.  
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ھمھ گیری توانست مھار   ییده پد. چین در رویارویی با چند دورهمی برد، حد اقل در 
گیرد و سرانجام اقتصادش را راه بیندازد و شتاب ببخشد و را دردست  موقعیت کنترلو

  پایدار سازد.

بھ نحوی بد بھ این بحران ایاالت متحده ی آمریکا برخالف این کشورھا پاسخش را
شرایط کنونی جامعھ فروکش کرده است. درحیثیتش بھ شدت سرھم بندی کرده است و

کھ کشور را از کارکردھایش  یناصالح و بی کفایتای منقسم و قطبی شده دارد و رھبری 
دستیابی بھ وحدت محروم جمھور کشور را منقسم کرده و از بازداشتھ است. رئیس

ساختھ است. مسئولیت را بھ فرمانداران واسپرده است و  اعتراضات مرتبط با حمایت 
ماری بیدر طی سالھای آینده  از بھداشت عمومی را بھ سوی اینان سوق داده است.

ھمھ گیر می تواند ایاالت متحده را بھ سوی اضمحالل براند. تداوم این بحران فرسایش 
نظم جھانی لیبرالی را بھ ھمراه دارد و می تواند بھ احیاء فاشیسم در سراسر گیتی 

  منتھی شود.
ما بحران کنونی را بھ سود رھبران کشورھایی چون فیلیپین و مجارستان می فوکویا

یشان از این موقعیت سودجستھ اند و قدرتھایی فوق العاده برای خود  ھاداند کھ حکومت
دست و پا کرده اند تا ھر چھ بیشتر از دموکراسی کناره بگیرند و دوری بجویند. 

سالوادور، و اوگاندا اقدامات مشابھی بھ کار شامل چین،ال  بسیاری کشورھای دیگر
   بستھ اند.

آسان می توان بھ تصوردرآورد:  کنونی رااحوال اوضاع وپیامدھای بدبینانھ ی 
کھ  ناسیونالیسم، انزوا طلبی، بیگانھ ھراسی  و گرایش بھ یورش بھ نظم جھانی لیبرال

از سالھا پیش بھ گونھ ای فزاینده در جریان بوده است ، اکنون اما بر اثر پدیده ی ھمھ 
ست و در ھمھ گیری فقط شتاب گرفتھ است. پدیده ی دیگری کھ اکنون برجستھ شده ا

جا بھ چشم می خورد ایجاد و تحکیم موانع بر سر راه تحرکات جمعیتی است بھ 
خصوص آن جابھ جاییھایی کھ قلب اروپا راھدف گرفتھ اند. ھم اکنون درکشورھا ی 

بھ جای آنکھ و جناحھای متخاصم اروپایی  تمایل بھ درونگرایی  تقویت شده است 
گیرند بھ قصد سرپوش گذاشتن بر کاستیھا و  برخوردی سازنده با این پدیده پیش

و دعوا و مرافعھ می کنند و رقیبانشان را سپر بال   ناکامیھایشان باھم کلنجار می روند
  جلوه گر می سازند.

بھ نظر فوکویاما،برآمدن ناسیونالیسم امکان بروز تخاصمات بین المللی را افزایش می 
 رھبرانی کھ بھ این پدیده دل می بندند براین تصورند کھ نبرد با خارجیان  ابزار دھد.

خانگی سودمندی بھ شمار می روند در جھت دامن زدن بھ پریشان احوالی و آشفتھ 
خاطری و تضعیف و سرگرم سازی مخالفانشان. اینان می کوشند از پدیده ی ھمھ گیری 

و اطالعات جدید بالفاصلھ فوایدی سیاسی کسب  و از داده ھابھ سود خود بھره بجویند 
کنند. با توجھ بھ نیروی ثبات دھنده ی سالحھای ھستھ ای و چالشھای مشترک میان 
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بازیگران عمده ، تصور رایج این است کھ در قیاس با اغتشاش و آشوب داخلی و 
   .بین الملی کمتر محتمل استتالطم خانگی، بروز اغتشاش و 

ھرھای پر جمعیت و نظام ضعیف بھداشت عمومی در موقعیت کشورھای فقیر با ش
کنونی سخت ضربھ پذیر خواھند بود. نھ فقط فاصلھ گذاری اجتماعی بلکھ حتی رعایت 
امور عادی بھداشتی مانند دست شستن نیز بسیار دشوار ھستند خاصھ در کشورھایی 

  دارد.بھ آب پاکیزه برای بسیاری از شھروندان امکان ن مداوم کھ دسترسی

ا در این نوشتھ می آورد کھ کمابیش رشماری از این دست از مالحظات » فوکویاما«
ب می آیند نکتھ سنجیھایی بھ حسانھا چنانکھ آمد آر ھمین ردیف قراردارند. برخی از د

می گیرند. نمی خواھم بھ ھمھ ی ف نگاه ھای روزنامھ نگارانھ قرارردیو برخی ھم در
قلم اما یکی دو چیز در رویکر فوکویاما بھ کرونا نھفتھ است آنھا بپردازم. برای این 

  کھ در جای خود اھمیت دارند.

از آن داوری صریح در » فوکویاما«شکارا می بینیم آنکھ در این مالحظات آنخست 
بھ وضوح روبرگردانده است. در اینجا او نھ تنھا تاریخ را بھ » پایان تاریخ«ارتباط با 

رد، بل برای نظامھای اقتدارگرا یا بھ بیانی نظامھای استبدادی نظام لیبرال وانمی سپ
نھا ھم ارج می نھد. از این رو نظامھای لیبرال کھ ی گیرد و بھ آھم ارزشی در نظر م

بھ باور او نظامھای دموکراتیک بھ حساب می آیند ھمان قدر می توانند کارآیی و 
عای ارچوبی ادنین چدر چسودمندی از خود نشان دھند کھ نظامھای اقتدارگرا. 

بھ تنھایی رجحان یک رژیم را بر رژیم دیگر، تحت  دموکراتیک بودن و اقتدار داشتن
در این چنین وضعی یک نظام  ھر عنوان کھ باشد، نمی نمایاند و بھ اثبات نمی رساند.

دموکراتیک ھمان قدر می تواند در بحران سودمند باشد و جلوه ای کارا از خود بھ 
ذارد کھ یک نظام اقتدارگرا. یا برعکس می توان گفت یک نظام اقتدارگرا می نمایش بگ

ام دموکراتیک ناکارا و دستخوش سوء ی نشان دھد کھ یک نظتواند چنان از خود کارای
یز می تواند چھ چبنابراین باید دید در بحران  مدیریت نتواند بھ چنین درجھ ای برسد.

ور بربادده مصون نگاه دارد؟ شالً آسیبھای کیا اصا از آسیبھای ناشناختھ جامعھ ای ر
ھا می توان نتیجھ گرفت بھ باور این قلم در اساس توان و لیاقت لآنچھ از این استدال

واالیی داشتھ باشد قادر است خود را در برابر زیانھای است. جامعھ ای کھ توان و لیاقت 
بکاھد. نتیجھ ی دیگری کھ می وارده بیمھ کند یا از شدت زیانھا و ویرانگری احتمالی 

توان از گفتھ ھای فوکویاما گرفت این است کھ چنانچھ کشوری از حضور مدیریتی 
توان و لیاقت جامعھ ی خود درست ر باشد در آن صورت می تواند از الیق برخوردا

این تصویر بی تردید ما  بھره برداری کند و از مردم خود  در برابر فاجعھ حراست کند.
نان توانی داشتھ باشد و از چرھنگی می راند. یعنی جامعھ باید وی رویکردی فرا بھ س

آنچنان بستر نیرومندی برخودار باشد کھ در بحران توان الزم را در برابر مخاطرات و 
در مقابلھ با حوادث داشتھ باشد و از این گذشتھ قادر باشد درست و بھ موقع واکنش 

مدیریتی است کھ از این بستر فرھنگی بھره ی الزم کند. البتھ کھ این جامعھ نیازمند 
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حراست از این را بھ سود جامعھ بھ کاراندازد و مصلحت جامعھ ی خود را ھمراه با 
ل ھنوز کافی نیست. عامل سومی مجامعھ تشخیص دھد و بھ کاراندازد. اما این دو عا

فایده خواھد داشت  توانمندھم وجود دارد کھ بی حضور چنین عاملی نھ بستر فرھنگی 
» اعتماد«و نھ لیاقت مدیریت می تواند بھ مدد آن برسد. این عامل سوم چنانکھ آمد 

ھ می گذرد و خواھد گذشت چقتی کارگر می شوند کھ مردم بھ آناست. توان و لیاقت و
اعتمادکنند. این امر بدان معناست کھ نخست مردم بھ بستر فرھنگی خود باورداشتھ 

کھ بھ مدیران کشور اعتماد بورزند. البتھ کھ عنصر اعتماد ھم خصلتی آن مباشند و دو
ربرمی فرھنگی دارد. این اعتماد در طول زمان شکل می گیرد و در مواقع بحرانی س

ید و اجرای تصمیمات و سیاستھای مدیریت را ممکن و افرازد و بھ کمک جامعھ می آ
  موفق می سازد.

برشمرده شد خصلتی فرھنگی دارند و البتھ در  بھ بیان دیگر سھ عنصری کھ در اینجا
چارچوب ساختار سیاسی بازتابانده می شوند و در لحظات سخت جامعھ را مدد می 

در اینجا نوع  دھند بھ داد خود برسد و سرنوشت یک فرھنگ و یک تمدن را رقم بزند.
تند. آنچھ نظام سیاسی یعنی نظام دموکراتیک یا نظام اقتدارگرا عنصر تعیین کننده نیس

مھم است عنصرھای فرھنگی اند بھ شرحی کھ آمد. از سوی دیگر می توان گفت یک 
عیف ی بیشتری داشتھ باشد از یک نظام ضنظام اقتدارگرا در بحران می تواند کارآی

دموکراتیک کھ بستر فرھنگی اش توان الزم را ندارد یا بی بھره است از حضور یک 
این دو عنصر در نبود اعتماد بھ جایی نمی رسند. فقدان  ق و با کفایت و تازهیمدیریت ال

. بھ عبارت می گرداندبھ سود نظام دیگر  راکفھ ی ترازو  ،ھریک از این سھ عنصر
  دیگر آنچھ در بحران بھ کار می رود نوع نظام نیست کھ کارایی آن است.  
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  کرونا و جھانی شدن

کرونا پیوند این   ِارتباط با اشاعھ ی جھانگیریکی از پرسشھای اندیشھ برانگیز در 
کرونا بی تردید خصلتی جھانی را  »ھمھ گیری«ویروس است با فراگرد جھانی شدن. 

بھ نمایش می گذارد اما ھیچ یک از خصوصیات فراگرد جھانی شدن را بھ گونھ ای کھ 
  می شناسیم دربرندارد.

برجستھ آن ی اقتصادی گاه وجھھ ھ فراگرد جھانی شدن پدیده ای چند بعدی بوده است ک
جھانی شدن  انگیز می گشتھ است.ست و گاه وجھھ ی فرھنگی آن بحث می شده ا

این دو   ی است مرکب از دو خصوصیت. یکی کنش متقابل و دیگری ادغام.فراگرد
خصوصیت  مردمان، شرکتھا و حکومتھا را در مقیاسی جھانی دربرمی گیرد. یعنی ھم 

در زمینھ ھای  آنکھ در عین حال بسیاری عوامل را کنش متقابل را دامن می زند و ھم
از این روست کھ می توان گفت جھانی شدن پدیده ای است  یادشده درھم ادغام می کند.

ور برخی جھانی شدن  شکلی و گونھ ای از توسعھ و گسترش بغرنج و چند چھره. بھ با
گونھ از سرمایھ داری مستلزم ادغام اقتصادھای محلی و ملی این سرمایھ داری است . 
تنظیم ناشده و مبتنی بر بازار آزاد است. جھانی شدن  بھ برکت  در یک اقتصاد جھانی

بالنده شد. این شکل از پیشرفت نظام حمل و نقل و تکنولوژی ارتباطات رشد کرد و 
جھانی شدن توانست تعامل جھانی را بپروراند و توسعھ ی تجارت جھانی، اندیشھ و 
فرھنگ را بھ ھمراه بیاورد. بھ بیانی دیگر می توان گفت جھانی شدن در اساس فراگرد 

  کھ با جنبھ ھای اجتماعی و فرھنگی پیوند خورده است. اقتصادی تعامل و ادغام است
جھانی شدن رااقتصادھای عمده ی سرمایھ داری در اروپا و آمریکا دامن اندیشھ ی 
راه حل توسعھ وپیشرفت اقتصاد دانستند. در زمانی کھ شکوفایی بیشتر را  زدند و آن 

رھایی تازه بودند فکر جھانی شدن را پروراندند ااقتصادھای چیره و غالب نیازمند باز
تازه پا را بھ بحران کشاندند و وابستھ بھ و در بسیاری از کشورھای در حال رشد و 

گرد در بسیاری جاھا فقر و تنگدستی و حتی اشیوه ی تولید خود ساختند. این فر
فروپاشی اقتصاد ھای بومی را بھ ھمراه خودآورد و نوع تاره ای از وابستگی را رواج 

رھای داد کھ بی شباھت بھ سیاستھای نئوکلونیالیستی نبود. ھنگامی کھ چین و کشو
اروپا و اقصادھای غرب پرداختند ،جدی با  آسیای شرقی درحوزه ھایی بھ رقابت

آمریکا بھ مقابلھ برخاستند و حتی بدیھی ترین موازین و معیارھای تجارت جھانی را 
  زیر پا گذاشتند تا سلطھ ی خود را ایمن سازند و خدشھ ناپذیر جلوه دھند.

می ورزید مردمان بسیاری فرھنگ اصرارشدن کھ بھ جھانی شدن گی جھانی نوجھ فرھ
ند برآشفت و جلوه ای تازه دکھ حیات فرھنگ بومی خود را در معرض خطر می دیرا 
اندیشھ ی جھانی شدن فرھنگ  شکارساخت.بر سر فرھنگ عیان و آرا مبارزه  از
ری ساختن فرھنگ بومی بھ قصد کامیابی ابازوششی بود برای ھدفھای اقتصادی و پ
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انی و عتقال اندیشھ ھا و مندی و سیاسی. جھانی شدن فرھنگ بھ امقاصد اقتصا
ارزشھای ی واحد و یکسان در سراسر گیتی دلبستگی نشان می داد. این پدیده قصد 

. بنا بر معیارھای ط اجتماعی یکسانی در ھمھ ی جھان بگستراندداشت و دارد رواب
در اساس مصرف فرھنگی واحدی دامن زده می شود کھ  ،جھانی شدن فرھنگی واحد

  یعنی شبکھ ی جھانی ارتباطات) بازارگشایی می کند.» ( اینترنت«بھ مدد 
دانشھا و مان را بھ سوی شکلگیری ھنجارھا ومردو افراد ،جھانی شدن فرھنگ

معرفتھای مشترک می راند و در نھایت می خواھدھویتھای فردی و جمعی را درھم 
یکسان سازی و شبیھ سازی را بپروراند. بدین سان درھم تنیدگی تازه ای  بفشرد و

میان جمعیتھا و فرھنگھا بسترسازی می شود. ما در اینجا نمی خواھیم بھ این پدیده 
ارتباط فھم بھ تفصیل بپردازیم. فقط می خواھیم مقدمھ ای داشتھ باشیم در جھت 

یکی دونکتھ ھنوز ضرورت دارد.  اما ذکر و جھانی شدن بھ سبک متعارف.» کرونا«
سودمندیھای آن برای ھمھ ی سترده ای درزمینھ ی جھانی شدن وھنگامی کھ ادبیات گ

پژوھشکده ھای غرب موضوع جھانی شدن را ریت رواج می یافت و دانشگاه ھا وبش
حتی ھمچون رشتھ ی دانشگاھی و تحقیقاتی وانمود می کردند و در حدی باورناپذیر 

انی شدن در حوزه ھایی آسیب ، باور نمی کردند خود در معرض ھمین جھمی گستراندند
ای غرب را بھ خود آورد و مقابلھ با چین  و کشورھ ،شوند. تکنولوژیھای آسیاییپذیر 

یگر دموارد زیادی غرب را بھ چالش کشید. از سوی  پیرامونی و حوزه ی تمدنی آن در
رقیبی حتی اروپای متحده را تحمل کند. آمریکا نمی خواست در این بستر جھانی شدن 

مھوری دست بھ کار بود در یکی از زمانی وقتی اوباما ھنوز در کسوت ریاست ج
 ھسخنانش بھ ھنگام بازدید از اروپای غربی بھ مضمون گفت ما نمی خواھیم این ھم

سازماندھی و مقررات را در حوزه ی اتحاد اروپا نادیده بگیریم. در آن وقت کسی بھ 
. در ی این سخن او نیندیشید. اروپاییان اما می دانستند او چھ می گویدعتوای واقمح

اروپا مخالف  رزیادی با توسعھ ی چشمگیدرون جناحھای درونی قدرت درآمریکا شمار
،نھ از نفراد با آمریکا درارتباط باشندترجیح می دادند کشورھای اروپایی باالبودند و

این اتحادیھ  الصول اتحادیھ ای تمدنی بھ حساب می آمد.ق اتحادیھ ی اروپا کھ علی ایطر
بیشتر دادوستدھای کشورھای اروپایی را با آمریکا  ،بھ مدد مقررات و ضوابط یکسان

و البتھ کشورھای دیگر براساس ضوابطی مشترک تأیید می کرد نھ براساس توافقنامھ 
 ،ھ تشویق آمریکاھای دوجانبھ. ھمین کار را انگلیس ھم نمی پسندید. سرانجام ب

انگلیس با وضعی خوار و بھ نحوی تحقیرآمیز از اروپا جداگشت ولی اتحادیھ ی اروپا 
علیرغم رفتارھای ناخوشایند دستگاه اداری آمریکا بھ ریاست دونالدترامپ بھ کار 
خودادامھ داد. اروپاییان دانستند آمریکا دیگر آن آمریکای پس از جنگ جھانی دوم 

ھبران اروپا کھ شھامت داشتند در برابر رفتارھای آمریکای دونالد نیست. برخی از ر
ب خود قان دادند و گفتند اروپا باید مراترامپ ناخرسندی خود را از رفتار آمریکا نش

باشد و بھ کسی اتکاء نکند. این امر بھ خصوص از نظر نظامی اھمیت داشت و در 
زمینھ ی اینترنت بھ شمار می  ھمانحال ھشداری اقتصادی و حتی فرھنگی بھ ویژه در
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رفت. اکنون اروپاییان در ھمھ ی زمینھ ھای می خواھند چھره ای متفاوت از آمریکا 
  بھ نمایش بگذارند ھرچند ھنوز ھمھ ی امکانات را در اختیار ندارند.

متای آمریکای ترامپ کھ مدام شاخ وشانھ می کشد و بھ نیروی یکتا و بھ اعتباری بی ھ
 ی گرفتارآمده است.دراھبرنازد،اکنون درچند جبھھ ی اقتصادی ونظامی خود می 

عرصھ ی جھانی نھ تنھا رقیبان و حتی مخالفانش را گیج و ناشکیبایی ترامپ در
پریشان ساختھ است، بل متحدان و حتی دوستانش را نیز حیرت زده و آشفتھ کرده 

 بھ بدیھی ترین است. ھنوز ھمھ نمی دانند آمریکا چھ نقشھ ای در سردارد. ترامپ
 شد یای گامھایش روشن با ھ ھمھکقواعد معیارھای بین المللی پشت کرده است بی آن

ت و نچھ اوکرده است در عمل بھ تقویآبرگزیده است.  معلوم دارد آمریکا چھ جھتی را
خوداگاھی بیشتر نیروھا و جنبشھای ضد جھانی شدن منجر شده است. جھانی شدن 

بھ بارآورده است. تحقق شماری از ھدفھای و منطقھ ای  ناآرامیھای جھانی و ملی
اغتشاش و آشوب میسرنمی بدون دردسر و بی جھانی شدن در شماری از کشورھا 

 کم نیستند منتقدانی کھ بھ میزان در خور توجھی جھانی شدن را باعث بحران شود.
ا خطری اقتصاد جھانی می دانند. در برخی مناطق جھان ھمین پدیده ی جھانی شدن ر

  می دانند برای فرھنگ و مذھبشان.

حال می خواھیم ببینیم پدیده ھمھ گیر ویروس کرونا بھ چھ نحو خصلتی جھانی یافتھ 
است و در قیاس با جھانی شدن در چھ موقعیتی قرارگرفتھ است. می دانیم کھ جھانی 

کرونا  شدن مدعی بود مرزھا را می گشاید و بازارھا را درھم می آمیزد  در حالی کھ
 جدیدی را بستر سازی می کند.من آنکھ در جھان پخش می شود سدھا و موانع ض

ممنوعیت سفر،مفلوج کردن زنجیره ھای عرضھ و ایجاد محدویت برای ،مرزھای بستھ
طرح می کند کھ آیا جھانی شدن قربانی ویروس کرونا شده این پرسش را م صادرات

می » ریچارد فونتین«بھ نام » فورن پالیسی«نویسنده ی مقالھ ای در نشریھ ی است؟ 
ھنگامی  ١١در واقع جھانی شدن پیش از شیوع ویروس کرونا در حال افول بود .  نویسد

بھ اوج خودرسید،پس از  ٢٠٠٨سال  کھ جھانی شدن پیش از بحران مالی جھانی در
ر ھمھ ن دیگر ھیچگاه نتوانست از این بحران بھبود بیابد. بھ باور این نویسنده امآ

گیری ویروس بی تردید مخاطرات درونی وابستگی بیش از حد را برجستھ می سازد، 
فراگرد بازملی سازی تولید را برمی انگیزاند و بر مفھوم وابستگی متقابل بین المللی 

از مدتھا  کھتأکید می گذارد. بازده احتمالی چنین فراگردی تسریع دگرگونیھایی است 
 جھانی شدن فعلی .از جھت جھانی سازی متفاوت و محدودتری پیش راه افتاده بود در

ی تردید سرمایھ، مردم، داده ھا و ایده ھا ب خدمات، درھم تنیدگی جھانی کاالھا،
ری این ویروس ھمھ گیطول شیوع وردورده است. اما آسودمندی و فوایدی بھ بار

عمومی رسوخ کرده است. برای مصرف کنندگان درشعور ،مخاطرات وابستگی
آمریکایی نشانھ ی مشھود ھنگامی ملموس شد کھ کارخانھ ھای تعطیل شده ی چینی 

                                                           
   1 1 .See:Richard Fontain.Foreignpolicy.April 17,17,2020.         
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عقب انداختند و مانند ) راApple»(اپل«تحویل محصوالت تلفن  ،بھ علت خطر ویروس
ا مریکآتند. وقتی ھمھ گیری ویروس سراسر سخن گفکارخانھ ھای دیگر از توقف تولید 
درصد تسھیالت و امکانات تولید اجزای دارویی  ٧٢را فراگرفت آمریکاییان دریافتند 

شان خارج از آمریکا قراردارد بھ خصوص در حوزه ی اتحادیھ ی اروپا،ھند و چین.  
کشورھای لیبرال و سھیم در بازار  در صد می رسید. ٩٧سھم آنتی بیوتیکھا حتی بھ 

فقط مرزھایشان را بھ روی مسافران بستند،بل  صدور جھانی مانند فرانسھ و آلمان نھ 
) را نیز منع کردند حتی برای کشورھای االھایی مانند ماسک صورت(دھان پوشک

دوست. گرچھ اندکی بعد این موانع را برداشتند اما تکان آن(شوک حادث شده) ھمچنان 
می توان گرفت این است کھ  یبرجا ماند. کمترین نتیجھ ای کھ از چنین رویدادھای

چنانچھ ھر کشوری ناگھان بھ منافع خودبیندیشد و برای حفظ این منافع برزمد و 
بجنگد، در این صورت فایده ی اندیشھ و ایده ی وابستگی متقابل بین الملی را باید 

  دوباره سنجید.
داد  در ھمین ارتباط در ھمان روزھای آغازین، پدیده ی ھمھ گیری این ویروس نشان

می طلبد تا را شکننده است و واکنشھای ملی  ،بھ چھ میزان عرصھ ی عرضھ ی کاال
ھمکاریھای بین المللی را. این امر استدالالت ملی گرایانھ و ناسیونالیستی را تقویت 

بر تولید درون کشوری تأکید گذاشت و بھ دنبال آن کاھش و محدود ساختن کرد و 
و روشن چنین وضعی نشان داد کھ حکومتھای ملی مھاجرت را دامن زد. معنی واضح 

بازیگران اصلی بھ شمار می روند.  بھ بیان دیگر حکومتھای ملی آخرین مرجع 
پاسخگویی بھ معضالت برآمده از اشاعھ ی ویروس کرونا و پیامدھای اقتصادی آن 

در سھ  آیا این جریان را باید بھ معنای پایان فراگرد جھانی شدن بھ گونھ ای کھ ھستند.
دھھ ی پیش دیده ایم و تجریھ کرده ایم دانست؟ بھ تصور نویسنده ی این مقالھ جھان 

و شمایل این نوع متفاوت  نوعی دیگر و متفاوت از جھانی شدن را می طلبید. شکل
ما روشن نیست اما بھ ھرحال محسوس است. این فراگرد  بھ تدریج شتاب می ھنوز بر

ار باره بحثھای زیادی درگرفتھ است. بسیاری خواستگیرد و در جریان است. در این 
و تجارتی بھ راستی خاصھ در ارتباط با گردش سرمایھ  جھانی ھستند با اصطکاک کمتر

بازدارنده بوده است، جداگشتن  آزاد. بھ جای آن مباحث بیشتر بر سر ایجاد دیوارھای
 »برکسیت«چون سیاستھایی چون چین،پرھیزازجنگھای تجاری واتصال بھ کشوری از

(خروج بریتانیا از اتحادیھ ی اروپا)،ناسیونالیسم پوپولیستی (توده پسند) و تأکید 
  گذاشتن بر حاکمیت ملی در تقابل با ھمکاریھای تکنولوژیک آمریکا با چین.

نقد پدیده ی جھانی شدن مدتھا ست کھ سر زبانھا بوده است اما کسی بھ آن اعتنای 
ه ی دبیان دیگر در اندیشھ ی چاره جویی نبوده است. نویسنچندانی نداشتھ است یا بھ 

این مقالھ بھ عمق این پدیده نمی پردازد و الگویی نظری ارائھ نمی دھد. واقعیت این 
ملت مھمترین عنصر مسئول در روابط بین المللی  -است کھ ھنوز ھمچنان واحد کشور

ای و تمدنی برپایھ ی  است. ھمھ ی سازمانھای جھانی و ھمھ ی اتحادیھ ھای منطقھ
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لیت می پردازند و بھ حیات خود ادامھ می دھند. کافی است املتھا بھ فع-حضور کشور
نگاھی بیندازیم بھ دو تشکل مھم بین المللی و قاره ای. یکی سازمان ملل است کھ تمام 

ملتھا سامان می گیرد و دیگری ھمین  -کارھا و فعالیتھایش بر اساس حضور کشور
اروپاست کھ ھم وجھھ ای قاره ای دارد و ھم وجھھ ای تمدنی کھ بھ ھرحال اتحادیھ ی 

ملتھایی کھ داوطلبانھ در اروپا بھ آن پیوستھ اند. در  -تشکلی است ناشی از کشور
سازمان ملل ھرجا کھ رأی گیریھا بنا بھ اکثریت شکل می گیرد الزام آور نیستند. حیثیت 

نین رأ گیریھایی بھ شمار می روند. مورد و اعتبار سازمان ملل پشتوانھ ی این چ
و تازه مبتنی بر حق وتوی پنج  ھشورای امنیت این سازمان موضوعی است جداگان

ھ شود مگر بھ مدد سازشھایی پیچیده کھر تصمیمی واجب االجراکشور کھ نمی گذارند 
عرض انتقاد و سرزنش بسیاری از کشورھاست و از این متازه ھمین ھم سالھاست در 

ش این حق وتو ھستند تا بازتاب جھانی درستی را بھ رشتھ بسیاری خواستار گستگذ
نمایش بگذارد. در اتحادیھ اروپا وضع بھ گونھ ای دیگر است. با آنکھ بیست و ھفت 
کشور عضو این اتحادیھ ھستند تصمیمات اتخاذشده نیازمند اتفاق آراست، نھ اکثریت 

ملتھا ھستند.  -ابط بین الملل ھمانا کشوراعضا. می خواھم بگویم عنصر اصلی در رو
درتش و بھ اعتبار نیروی نظامی اش و توان بی ھمتای آمریکا می خواست بھ زور ق

نوعی از جھانی شدن را راه بیندازد کھ تنھا منافع آمریکا را در نظرداشتھ اقتصادی اش 
ناتو ودر دیگر باشد. ھمین سیاست کھ  بھ طور عمده با یاری کشورھای ھم پیمانش در 

جاھا دنبال می شد با مقاومتھا و ایستادگیھا و مخالفتھای بیشتر کشورھای جھان رو 
مچون نیروی بھ رو می شد و ناکامیھای بسیار بھ بار می نشاند. برآمدن چین ھ

. معلوم شد کشور بالنده ای چون سرانجام آمریکا را تکان  داد اقتصادی انکار ناپذیر
بایستد و حتی با رعایت موازین سازمان تجارت جھانی  یکاامرابر چین قادر است در بر

  منافع آمریکا و غرب را بھ مخاطره بیندازد. 

از کشورھای دیگر مانند کشورھای جنوب شرقی آسیا و ژاپن و روسیھ در اینجا سخن 
ی سودآور را در مقیاس شوم کھ بخشی از تکنولوژی ه یادآور منمی گویم اما بھ اشار

ی توانند در رقابت با غرب ارزان تر و گاه بھتر تولید کنند و در رقابت با جھانی م
ن بیشتری را بھ خود اختصاص دھند. از اینھا کھ بگذریم خوب اآمریکا و اروپا مشتری

است بھ یادداشتھ باشیم کھ ھنوز غرب بھ ذخایر انرژی مانند نفت و گاز کھ در 
ھای آمریکا التن بھ وفور یافت می کشورھای حوزه ی خلیج فارس و در برخی کشور

شوند وابستھ است. نھ انرژی خورشیدی ھنوز جھانگیر شده است و نھ تولید انرژیھای 
مشابھ با ھزینھ ی کمتری در دسترس قراردارند. می خواھم بگویم با چنین صحنھ ای 
چگونھ می توان بھ سرمایھ داری زیاده طلب آمریکا و شمار ی از کشورھای غربی 

ه داد ھمچنان سرنوشت جھان را رقم بزنند واستثمار و استعمار نوع تازه ای را اجاز
پی بگیرند. نتیجھ ی این سیاستھای سرمایھ داری فقط جنگ و خونریزی بھ دنبال 
خواھند داشت. در حال حاضر سرنوشت تکنولوژی اینترنت در حد غیرقابل قبولی در 
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ان را نیزبرانگیختھ است. آمریکا می اختیار آمریکاست بھ حدی کھ نارضایی اروپایی
ناپایدار ھمھ را بھ قبول خواستھ ھایش تواند بر تمام جھان نظارت کند و با سیاستھایی 

وادار سازد. از این روست کھ می گویم تفکر تازه ای در روابط بین الملل باید طراحی 
ع نیاز بھ واین موضو بھ اجرا گذاشتھ شود کھ سود و منافع ھمھ  را در نظربگیرد. 

آن گذشتھ ازگفتارجداگانھ ای دارد. بھ باورم باید حوزه ھای تمدنی را جدی گرفت و 
ھ راه انداخت. تکنولوژی ملتھا ب-گاه تمدنی و حضور کشورددی نقد تازه ای مبتنی بر

نوین جھانی در بھ راستی طراحیھای نظم ھ بیان دیگر دیجیتال نیزباید دربشمارگر و
در نوشتھ ھای  وری دریغ نکرد.شمشارکت ھمگانی را از ھیچ کنظرگرفتھ شود و 

دیگرم بھ موضوع تمدن و ضرورت برپایی حوزه ھای تمدنی ھمچون یک نگرش 
  سازنده توجھ داده ام.

ملتھا را نگران ساختھ -اکنون می دانیم کھ ھمھ گیری ویروس کرونا بھ خصوص کشور
 -داشتھ باشیم. ھمھ ی کشور است. یک ویروس جھانی داریم بی آنکھ نظمی جھانی

ملتھا نگران امکان دستیابی بھ واکسن ضد این ویروس ھستند در حالی کھ آمریکا و 
محافلی در غرب آشکارا در صدد بھ انحصارگرفتن بازده تحقیقات ضد ویروس اند و 

ازه ای از سلطھ نوع تسعی می کنند از طریق بھ انحصار درآوردن بازده دانش جھانی 
یاری از محققانی کھ در جھت دستیابی بھ واکسن در حوزه ھای مختلف نند. بسرا بپرورا

مشغول کار ھستند از کشورھای مختلف برآمده اند. چگونھ می توان پذیرفت با درجھ 
  ملتھای جھان برخی را مرجح بر برخی دیگر دانست؟-بندی مردم جھان و کشور

دارد اما در ھمانحال شعور  کوتاه سخن آنکھ ویروس کرونا گردش و اشاعھ ی جھانی
. پدیده ی جھانی شدن در یمول رویارویی با این پدیده می دانو ھمبستگی ملی را مسئ

معرض بازنگری قرارگرفتھ است و ھیچکس بھ این پدیده ھمچون راه حلی برای غلبھ 
بر بحرانھای جھانی نمی نگرد. اکنون کشورھا در برابر مردم خود مسئول و پاسخگو 

ازمانھای جھانی نیز امیدی در دل مردمان جھان نمی پرورانند و خود نیز ھستند. س
افراد بھ فکر نجات خودند و آنچنان نیرومند نیستند کھ بتوانند طرحی نو دراندازند. 

مگر عمل می کنند کشورھا بھ فکر مردمان خود. ھر کس و ھمھ در حد توانشان 
وتوان فرھنگھا را بمکند و از  سودجویان و مافیاھایی کھ می خواھند خون مردمان

  این طریق ھم فسادپروری پیشھ کنند.
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  کرونا و فرھنگ
از ھنگامی کھ خبررسانی راجع بھ ویروس کرونا و خطر آن در مقیاس جھانی رواج 

ود تبلیغ شد. این دانش چیزی نب و نوعی رفتار نیز بھ ھمراه آن گرفت نوعی دانش 
و فرھنگھای مختلف نسبت  در میان مردمان کشورھا مگرایجاد نوعی آگاھی یکسان 

و نحوه ی حراست از خود و اطرافیان . تصور می کنم این  کرونا ماھیت بھ منشاء و
بشریت در ارتباط با یک بیماری و عامل اشاعھ دھنده ی کھ نخستین باری بوده است 

  آن بھ این میزان در برابر امواج آگاھی قرارگرفتھ باشد. 
نھ ھای ھمگانی از رسانھ ھای تصویری گرفتھ تا رسانھ ھای نوشتاری ھمھ ی رسا

مدام بھ مردم ھشدار می دادند چگونھ از خود محافظت کنند و چھ رفتاری داشتھ باشند 
و حتی  با پراکنده گویی ات پخش شده آمیختھ بودتا آسان گرفتار نیایند. در آغاز اطالع

پُرکنند و  راآنکھ بتوانند برنامھ ھایشان  برای ھا رسانھ .نقیضو دضاظھارات 
مخاطبانشان را ازدست ندھند از صبح تاشام ھر کھ را می یافتند می آوردند و بھ پرسش 
و پاسخ می نشاندند. این مجموعھ ی آشفتھ در عمل بھ تدریج صیقل می خورد و بستھ 

ی دادند ھای آگاھی دھنده ی یکسانی را بھ بار می نشاند. ویروس شناسان نشان م
ھنوز نمی دانند چھ چیز خوب است و چھ رفتاری سودمند. اندکی نگذشتھ دو عنصر 

یعنی ماسک و دیگری حفظ  میت انگاشتھ شد. یکی حمل دھان پوشدر میان ھمھ با اھ
فاصلھ میان انسانھا. تا وقتی کھ قرنطینھ راه قطعی جلوگیری از ابتال محسوب می شد 

ی دیدند از این طریق نمی توانند رنند اما وقتی بسیاابمھمھ می دانستند باید در خانھ 
، استفاده ی از ماسک و فاصلھ گذاری از اھمیت برخودار شد. در روزگار بگذرانند

اینجا اما بسیاری مردم حتی در فرھنگھای مختلف چنین توصیھ ھایی را جدی نمی 
مان را از گرفتند. افزایش شمار مبتالیان ضرورت حمل ماسک و فاصلھ گیری مرد

یکدیگر برجستھ ساخت و اندک اندک بسیاری دریافتند از ھمین راه ھای ساده می 
توانند سدی دفاعی برای حراست از خود و پیرامونیان نزدیکشان برپا سازند. آنچھ اما 

مرحلھ اھمیت یافت یکی این واقعیت بود کھ مردم بھ چھ حد بھ حکومتگران  در این
بھ دستورھا و مقررات حکومتی د و بھ چھ میزان حاضرند کشور خود اعتماد می  ورزن

ن بنھند. این البتھ امر مھمی بود و در ھمھ جا جلوه ای یکسان نداشت اما در کنار گرد
ھمین امر یک چیز دیگر ھم وجودداشت کھ با عنصر عادت و تمکین از حکومت گره 

بودند کسانی کھ اکراه خورده بود. در ایران و در حوزه ای کھ ما زندگی می کنیم کم ن
خاصھ رانندگان تاکسیھا  داشتند ماسک بزنند. می گفتند خستھ کننده است و آزاردھنده.

دشوار بھ حمل ماسک تن می دادند. طول کشید تا بپذیرند اشاعھ ی ویروس در فضاھای 
محدود و تنگ بیشتر است از فضاھای باز. حال معلوم نبود فضاھای باز یعنی چھ و با 

ای باز امری است ضیفی قابل شناسایی است. بدیھی می نمود و می نماید کھ فچھ تعر
خوری(رستورانھا) در االرھای غذا نسبی و بستھ بھ مورد فرق می کند. بھ ھر حال ت
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بدین ترتیب تعریف فضای باز منحصر گشت  فتند.گرار این دست از فضاھا قرار نمش
  بھ فضاھای عمومی در مناطق و شھرھایی کھ ھوای سالم دارند.

در کنار ضرورت رعایت قرنطینھ و حمل ماسک آنچھ اھمیت یافت رعایت فاصلھ گذاری 
از رسانھ ھای خارجی ترجمھ  ایرانیس جمھورعی بود. این مفھوم را اطرافیان رئاجتما

تند. از آنجا کھ این وامگیری اندیشیده نبود حکومتگران نتوانستند کردند و وام گرف
معنایی مستقل و در خور فھم برای مردم عادی بھ دست دھند. نخست از میزان این 
فاصلھ گذاری سخن بھ میان آمد. از یک مترگرفتھ شروع شد و تا دومتر فاصلھ تبلیغ 

مشخصی در ایران نداشت شد. بھ علت آنکھ مفھوم فاصلھ گذاری اجتماعی بستر 
میان ناگھان عده ای پریدند و سط و گفتند فاصلھ گذاری اجتماعی بھ معنای تبعیض 

گروه ھای اجتماعی است و در عمل فاصلھ را تبدیل می کند بھ امری خوارنگرانھ میان 
طبقات و قشرھای اجتماعی. این استنباط نادرست و نادقیق کھ از معنای فاصلھ گذاری 

ت مدتی مردمان را در ھالھ ای از ابھام قرارداد و فاصلھ گذاری را پرسش سربرافراش
  برانگیز ساخت.

فاصلھ گذاری اجتماعی در اساس بھ معنای رعایت فیزیکی یا جسمانی فاصلھ است 
میان افراد مختلف در حوزه ی تماسھای اجتماعی. ھنگامی کھ مردم وارد حوزه ھایی 
می شوند کھ تعداد زیادی حضور دارند چنانچھ از یکدیگر فاصلھ بگیرند می توانند 

ھش دھند یا از آن مصون بمانند. این ابتالی بھ ویروسی چون ویروس کرونا را کا
فاصلھ ی جسمانی خاصھ بھ ھنگام خرید در فروشگاه ھای بزرگ و ھمچنین بھ ھنگام 

. بنابراین صفت اھمیت می یابداستفاده از وسایل نقلیھ بھ خصوص اتوبوس و مترو 
اجتماعی کھ ترجمھ ای بوده است از زبانھای اروپایی نمی باید در معنای درجھ ی 

معنای اعی افراد مختلف بھ کاررود یا درک شود. ھمان فاصلھ ی جسمانی در اینجا اجتم
درست این اصطالح است. در گزارشھای گوناگون و با استناد بھ نظریات پزشکان و 
ویروس شناسان رعایت فاصلھ ای در حد دومتر بھ ھمھ توصیھ می شد. مھم حاال این 

ی توانند بھ رعایت چنین تی ھم اکنون نیز نمعمل نمی توانستند و حایرانیان درکھ است 
تن دھند. بارھا خود من با افرادی کھ بھ آدم می چسبند بگومگو داشتھ ام.  فاصلھ ای

مردم ھراس خورده و عجول ھرگز قادر نیستند این حد از فاصلھ را رعایت کنند. بیم 
ھ دست آورند. ھشت دارند از خرید بازبمانند و چھ بسا نتوانند کاالی مورد نظرشان را ب

نظم ساده عادت دھد. بھ رعایت یک سال جنگ عراق علیھ ایران نتوانست مردم را 
  جانیفتاده است.در ایران رعایت نوبت ھنوز کھ ھنوز است صف کشیدن و 

فاصلھ گذاری «در خور توجھ است کھ سازمان بھداشت جھانی ھم ترجیح داد در مورد 
را بھ کار ببرد. این سازمان ھمزمان » یکیفاصلھ گذاری فیز«اصطالح » اجتماعی

فی از این اصطالح بھ دست داد وگفت منظور رعایت فاصلھ ای است کھ مانع انتقال یتعر
ویروس از یکی بھ دیگری شود. از این رو معنای فاصلھ گذاری فیزیکی معنای درست 

تباطات این منظور است. مردمان از ارتباطات اجتماعی محروم نمی شوند. این ار
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در ھرجامعھ ای بھ عھده می گیرد. در فاصلھ گذاری  اجتماعی را نظام تکنولوژیک
دمان فیزیکی سدی در برابر اشاعھ و انتقال ویروس ایجاد می شود و ار آنجا کھ مر

در حوزه ھایی قرار می گیرند انباشتھ از شماری از شھروندان،  چندبار در عرض روز
از فاصلھ عادت کنند.این امر موجب می شود احتمال  معینی حد رعایتضرورت دارد بھ 

 انتقال ویروس نشود. و تنفس باعث یروس از یکی بھ دیگری کاھش بیابدانتقال و
مرگ  ،بھ خصوص بھ ھنگام شیوع ویروسی ھمھ گیرموجب می شود رعایت این امر 

ر بھ بارننشاند یا شمار مردمان در معرض مرگ را کاھش دھد. بھ ویژه این امر د
سایل نقلیھ و مانندھایشان ومکانھایی مانند آموزشگاه ھا و مدارس،فضاھای کار،

ی  عطسھ و سرفھ در نتیجھ از اثرگذاریتنظیم چنین فاصلھ ای اھمیت می یابد و 
د این است کھ اگر مردمان مردمان بھ یکدیگر می کاھد. پرسشی کھ مطرح می شو

(=ماسک) بزنند رعایت چنین فاصلھ ای چھ ضرورتی دارد؟ نخست اینکھ  دھان پوش
یتی صددرصد ایجاد نمی کند. نایمنی ناشی از استعمال ماسک مصو بسیاری می گویند

ی تعیین کننده دارند. آنچھ عالوه برماسک استفاده ی مرتب از ماسک نقشاسک ونوع م
فیزیکی است. بدین ترتیب صنعت بھ ایجاد مصونیت مدد می رساند ھمین حفظ فاصلھ ی 

ارزان و گران تبدیل شد بھ یک بازارجدید تولید و مصرف.  دھانپوشھایتولید ماسک و 
از دل بستن بھ یاری بسدر زمانھ ای کھ بسیاری از ادامھ ی کار بازمانده بودند و

ھراسناک از بودند صنعت تازه امیدھایی برای مردمان  هامید شدامکانات اشتغال نا
  بالفصل رقم زد. مرگ ِ

صنعت تازه پا ھنوز بھ معنای ایجاد مصونیت کامل نمی بود چون ھمکاری مردمان را 
می بود. بنابراین فرھنگی ای ی تازه قبول معیارھای رفتار می طلبید. این امر بھ معنای 

برخی فرھنگھا مانند  تازه می باید پذیرفتھ می شد کھ کاری آسان بھ حساب نمی آمد.
ون پیش از چاسک) را آسان و راحت پذیرا شدند کره استفاده از دھان پوش(مژاپن و 

شیوع کرونا در این کشورھا رسم براین بود مردمان بھ محض ابتال بھ سرماخوردگی 
از روی نزاکت و رعایت ادب اجتماعی دھان پوش بھ کار می گرفتند. در نتیجھ بھ 

چیزی توسل جستند کھ در  ھنگام ضرورت ایجاد سد در مقابل ویروس کرونا بھ
  فرھنگشان خود بھ خود رواج داشت و حتی سنت محسوب می شد.

تازه وبنابراین می توان گفت برخی معیارھا و رفتارھا در ارتباط با کرونا یکسره بدیع 
نیستند.سنتھای اجتماعی و فرھنگی در برخی از کشورھا و مکانھا مقابلھ با کرونا را 
آسان می سازد و در برخی جاھای دیگر رویارویی با کرونا نیازمند جاافتادن معیارھا 

ایت نوبت امری بدیھی بھ در بسیاری از فرھنگھای غربی رعو رفتارھایی تازه است. 
ی از فرھنگھا توسل بھ مراجعھ ی خارج از نوبت نوعی ید اما در شمارحساب می آ

ای تازه ی فرھنگی د. بھ ھمین سبب جااندختن معیارھوزرنگی و زبلی محسوب می ش
طلب می کرد. اینچنین دخالتی یی دخالت مقامات اداری و انتظامی را در چنین کشورھا

مواردی تنھا راه  چنینج می بود. درابھ شمار زیادی از مأموران و دیوان ساالران محت
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بنابراین چاره ای  چاره آن است کھ مردم خود بتوانند معیارھای تازه را رعایت کنند.
نیست جز قبول فرھنگی عمومی توسط ھمھ ی مردم تا در بحران سازوکاری بدیھی را 

   بھ اجرا درآورد.
آنچھ بھ این امر در بسیاری از کشورھا اضافھ شد، حضور مھاجران بی جا و مکان 

ھنده چنین مردمانی کھ مھاجرند و پنابود و توجھ بھ مردمان بی خانھ و حاشیھ نشین. 
 گردھم آمده اند فاقدتازه ھان در مکانی کشورھایی با فرھنگھای مختلف ناگ و از

گاه فرھنگی مشترکند. با فرھنگ کشور میزبان ھم آشنایی ندارند. نوع رفتار و نوع ن
  خاص بھ حساب می آید.بھ این گروه ھا بی تردید معضلی 

در فرانسھ تعدادی از این مردمان را در مدارس تعطیل شده جادادند و زیر نظر گرفتند 
ند. ھر کشور خانمانھا را جمع آوری ک دند تا بییا در ایتالیا ارتش را وارد صحنھ کر

کمیساریای عالی پناھندگان  .ھ بھ امکانات دست بھ عمل می زندو بستبھ سبک خود 
بھ این » دانیل تریلینگ«علی االصول بھ چنین ظرایفی نمی پردازد. نویسنده ای بھ نام 

موضوع توجھ خاص کرده است و طی مقالھ ای خواندنی گوشھ ھای این موضوع را 
نام دارد. از » فاصلھ گذاری غیر اجتماعی«این نوشتھ  ١٢شکافتھ و یادآورشده است.

ی خانمان و آواره و متقاضی پناھندگی سخن می گوید کھ در ساختمانھای مردمانی ب
این  مدارس و در چاردیواریھایی نا آماده درھم فشرده  و بھ زور جاداده شده اند.

سیاست بھ جای آنکھ مھاجران و متقاضیان پناھندگی را محدود کند،آنان را محبوس 
بھ خطر می اندازد بیشتر ه را ارم آومی کند. البتھ کرونا در چنین وضعی جان این مرد

ند. بنابر ھ ااختیار نداشتم امنیت بھداشتی و جانی درستی درھرچند کھ پیش از کرونا ھ
در  اروپا ی اتحادیھ حوزه یدر از این مردم تحقیقات مستقلی حدود ھفتصد ھزارنفر 

می خوابیده اند و ھر شب جا عوض می کرده  ناسب و در خیابانھا و جاده ھاجاھای نام
اند. این رقم ھفتاد درصد بیش از یک دھھ پیش است. برخی کشورھای اروپایی کوشیده 
اند این مردمان را از خیابانھا جمع کنند و فضاھای مسکونی در اختیارشان قرار دھند. 

ن حال خود می در یک کالم چنین مردمی در معرض ابتال بھ کرونا قرار دارند و در عی
توانند ناقل کرونا بھ ساکنان کشور میزبان و بھ دیگر مھاجران ھمراھشان بشوند. این 

ملتھای میزبان  -پدیده را البتھ با توجھ بھ نکاتی کھ آوردم باید در چارچوب کشور
بررسی کرد. فضای جھانی بھ خصوص رفتارھای حساسیت برانگیز رئیس جمھور 

  روشنی برای این امواج از مھاجرت جستجو نمی کند.آمریکا راه حلھای قطعی و 
ی بھ ھرحال در ارتباط با مفھوم فاصلھ گذاری اجتماعی خوب است با شفافیت و روشن

. یک و حتی با دیدی انتقادی صحبت کنیم تا مردم بدانند بھ چھ نحو باید رفتار کنند
  ر است.معنای ساده ی آن ھمان رعایت فاصلھ ی فیزیکی(=جسمانی) از یکدیگ

غاز مقالھ ای راجع بھ فاصلھ گذاری اجتماعی تعریفی آدر » ورکرنیوی«در نشریھ ی 
عمل بھ ساده از آن بھ دست داده شده است. در این تعریف فاصلھ گذاری اجتماعی در 
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ا مردمی است کھ با شما زندگی نمی کنند و ھمچنین معنی پرھیز ازتماس نزدیک ب
نویسنده ی این  سطوح آنھا آلوده بھ ویروس اند. دوری جستن از فضاھایی عمومی کھ

مطلب می گوید صرف نظر از اینکھ چند بار چنین مشورتی بھ ما داه شده باشد، دشوار 
ت خود روگرداند؛ از این گذشتھ ھرچھ ھم بھ ما گفتھ شده باشد چگونھ امی توان از عاد

 ١٣عمل توانکاه ھستند.رفتار کنیم چنین توصیھ ھایی پریشانی بھ بار می نشانند و در 
سان تر دستورالعملھای رعایت فاصلھ ی اجتماعی یا بھ بیان دیگر و شاید مفھوم و آ

ھ حدی پیچیده و غامض گشت کھ سرانجام پزشکان خیلی یعنی فاصلھ گذاری فیزیکی ب
ن امر را بخشی از رعایت بھداشتی دانستند تا بدین وسیلھ بگویند از یکوتاه و آسان ا

توان اشاعھ و گسترش واگیر شدن بیماری را کاھش داد. بھ بیان دیگر این راه می 
یعنی افراد از ھم آن قدر فاصلھ نگاھدارند کھ ویروس از فردی بھ فرد دیگر انتقال 

ی پزشکی باید آسان فھم و بھ زبان افرھنگی می توان گفت دستورالعملھ نظرنیابد. از 
مردم در ھر کشور استنباطی واحد داشتھ محلی بھ گونھ ای بھ بیان درآیند کھ عامھ ی 

دارند کھ رفتاری واحد را بپرورانند باشند. از این رو چنین مفاھیمی فقط وقتی کارایی 
  و دامن بزنند.

نستیم کھ از این جنبھ از قضیھ می گذریم و بھ جنبھ ای دیگر توجھ می دھیم. تا اینجا دا
و  استفاده از دھانپوش تجلی می کندرویارویی با پدیده ی ھمھ گیری این ویروس در 

بھ یا در رفتارھایی معین مانند قرنطینھ و فاصلھ نگاھداشتن مردم از ھم. اما این جن
انوار جنبھ ھای رفتاری چھ عواقبی بھ بار می آورند؟ در قرنطینھ ی خانگی افراد یک خ

امی ما ھنگمعھ دوری می گزینند اابا ھم ھستند و از تماس با خانوارھای دیگر و با ج
أکید تکھ افراد در ھیأت فردی در جامعھ قرار دارند قرنطینھ یعنی حفظ وضعیت فردی و 

ر مقیاس ددر نتیجھ ما با دونوع تنھایی سروکار پیدا می کنیم. یکی قرنطینھ  بر تنھایی.
واع معضالت در نھ در مقیاس فردی. در شکل نخست انخانوار است و دیگری قرنطی

نی دار می شوند و در شکل دوم انزوای فرد سربرمی آورد. بھ زباچارچوب خانوار پدی
می  دیگر ما دونوع تنھایی را تجربھ می کنیم. وقتی خانوار یا فرد از جامعھ فاصلھ

ا باید از گیرند با پدیده ی تنھا ماندن مواجھ می شویم. بدین ترتیب این نوع از انزوا ر
ا لی می شود از ھم فرق گذاشت. فرض منوع دیگری از انزوا کھ در ھیأت تنھایی متج

ا انزوا ردیت ِ فرد را بھ نمایش می گذارد امتنھایی چھ بسا تجلی شکوه فبراین است کھ 
  امری است ناخواستھ کھ گسست از جامعھ را بھ ھمراه می آورد.

فردی کھ خواستھ بھ تنھایی تن می دھد در اساس از معاشرت متعارف کھ اغلب آلودگی 
این نوع از تنھایی عملی است انتخابی کھ  می نشاند فاصلھ می گیرد. ذھنی بھ بار

متفاوت است از انزوا خواه تحمیلی باشد،خواه براثر فشارھای گروه ھا یا دستھ ھایی 
تنھا ماندن را بر فرد  ،بھ قصد مذھبی یا فرھنگی یا سیاسی. این گروه ھا و دستھ ھا 

یافتھ است  تجلیعمده معموالً بھ دو صورت وارد می سازند. در ایران اینگونھ انزوا 
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ی بھ صورت بھ . یکی فشار و تحمیل حوزه ھا یا رھبران دینی است و دیگرمی یابد و 
در این حالت دوم  سیاسی است.دگراندیش مذھبی یا اندن و تنھا ماندن مخالفان انزوا ر

انزوا بھ قصد خنثی ساختن مخالفان سیاسی است کھ احزاب و گروه ھای سیاسی پی 
بھ مدد ترور شخصیت شکل می گیرد. نوع یعنی مذھبی وسیاسی این ھردو  می گیرند.

در این زمینھ در تاریخ معاصر ایران یکی مورد احمد کسروی است کھ  دو مثال بارز
ھی شد و دیگری مورد خلیل ملکی است کھ حزب توده سرانجام بھ قتل  او منت

جربھ وزه ی فرھنگ نیز تچنین رفتارھایی را در ح ناجوانمردانھ آن را بھ اجرا گذاشت.
وست با شاعر و ادیب برجستھ یک مثال ساده نحوه ی برخورد احمد شامل .کرده ایم

  د!یش آونگ کراو را بردار شعر خو بھ نام حمیدی شیرازی کھ شاملو ای 
تنھایی فیلسوف  آمد تفاوت دارد. کھ کوتاه سخن آنکھ اوالً انزوا با تنھایی بھ اعتباری

 ،برجستھ ای چون ویتگنشتاین را نباید با انزوا یکی گرفت. ویتگنشتاین ھمواره خود
تنھایی را برمی گزید وخلوتش را با اندیشیدن از غنا برخوردار می ساخت. نیاز بھ 
دیگری یا کسی دیگر نداشت. سکوتش انباشتھ بود از حضور تفکرش و پرھیز از 

  معاشرتھای جانکاه. 

آنچھ اکنون بھ نام قرنطینھ در عصر شیوع کرونا رواج یافتھ است در اساس نوعی 
. این نوع از قرنطینھ را نوعاناس با ھمانوار است از تمبستھ نگاھداشتن واحد خ

ساختار قدرت حکومتی بر مردمان تحمیل می کند با این تصور کھ ویروس از اشاعھ 
کھ نگران تجمعات مردمان معترض است  یبماند اما در عین حال مطلوب حکومتھایباز
تراض خود را بھ ایند و اعیی خواھد این است کھ مردم گردھم بد. آنچھ حکومت نمان

عضل دیگری مروشھای حکومت بھ نمایش بگذارند. این رویکرد حکومت در عمل اما 
منافعی سیاسی  ،برای حکومتی بھ بار نشانده است کھ در اساس بھ مدد بسیج مذھبی

ورھم جمع شوند و برای خود دست وپا می کند. اگر کارگران ھفت تپھ و مالباختگان د
در حالی کھ چنانچھ مراسم  جام داده اندنبرانند عملی خالف اباتشان را برزبان مطال

مردمان دیندار پایبندی خود را بھ دین و  ،سوگواری دینی برپا شود بھ باور حکومت
ھ در اینجا ویروس تشخیص نمی دھد باورھای رسمی حکومتی آشکار می سازند. آنچ

مآیی کارگران و تجمع وع گردھمآیی است. ویروس کرونا تفاوت نمی گذارد میان گردھن
تفاوت در اھداف این نوع تجمعات است. دینمداران. ھر دو را بھ یک تیغ می راند. 

ذشتھ از آن کھ خواستھ ای بھ گ. کارگران برای قوت روزانھ دست بھ اعتراض می زنند
حق را مطالبھ می کنند، در عمل نیز قادرند فاصلھ ھای اجتماعی و دیگر ضواط 

دھی کنند. دینمداران تنھا برای ارضای خواستھ ای روانی و ذھنی بھداشتی را سازمان
گاه از خود بی خود می شوند و در  باوری، گردھم می آیند و بھ ھنگام تظاھر بھ دین

ند در چنین بزنگاه امعرض عوارض ویروس قرار می گیرند.تنھا خرد حکمرانان می تو
  ھایی حاکم شود و مردمان را ھدایت کند.
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ر دکرونا بھ مردم فقیر سخت می گیرد و در عمل  معتقدند  جامعھ شناسانبسیاری از 
 ھمھ جا دستش بھ مردم متمکن نمی رسد. پذیرش در بیمارستانھا و امکان درمان بھ

روس باید گفت وی موقع برای ثرتمندان آسان تر است از مردم تھیدست. آیا در اینجاھم
 ویمار برسی ، ویروس عقب می نشیند تفاوت قائل نمی شود؟ در واقع وقتی بھ داد ب

وقتی ھم کھ این کار میسر نباشد ویروس با بی رحمی بھ بیمار یورش می برد. از 
  استثناھا می گذریم.

ی چند توضیح مستقل بھ ما امکان می دھد اندکی بیشتر با مفھوم و معنا – تبصره

  ی پیدا کنیم.فاصلھ گذاری اجتماعی یا فاصلھ نگاھداشتن جسمانی(=فیزیکی) آشنای

») فرانکفورتر آلگماینھ«(عنوان کوتاه شده ی رونامھ ی » فاتس«روزنامھ ی  -الف
طی مقالھ ای با تأکید یادآور شد مھمتری راه مبارزه با ویروس کرونا ، دورنگھداشتن 
این ویروس از انسان است. از این راه می توان شمار جانباختگان را کاھش داد و از 

ر نویسنده ی این مارستانھا خودداری کرد. بنا بر نظبیدرمانگاه ھا ومراجعھ بھ 
روزنامھ بھترین نظامھای سالمت و بھداشت قادر نیستند بھ ھمھ ی مراجعان درجا 

خاصھ  ١٤پاسخ دھند. مھم آن است کھ بیمارستانھا بتوانند بیماران را پذیرا باشند.
امکان مداوا بھره مند ساخت. می  بیمارانی را کھ مبتال بھ ویروس نشده اند باید از

خواھد بگوید نظام سالمت و مداوا باید آن قدر گسترده باشد کھ بتواند ھمھ ی مردم را 
دربربگیرد. البتھ کھ در حال حاضر ھیچ جا در جھان از چنین غنا و امکاناتی برخوردار 

  نیست.

فاصلھ گذاری «ھرچھ ده ی مقالھ ی یادشده این است کھ نکتھ ی مورد نظر نویسن
ھایت نبیشتر رعایت شود، بھ ھمین میزان تعداد مبتالیان کاھش می یابد. در » اجتماعی

یش نتیجھ می گیرد برای مقابلھ و مبارزه با ویروس باید ھرچھ بیشتر مردم را آزما
ا بھ کرد، تا می توان مردم را قرنطینھ کرد و سرانجام آنکھ فاصلھ گذاری اجتماعی ر

  ھ ی قرنطینھ ی خودخواستھ ی فردی.کاربست بھ اضاف
نیان می کاھد و قربااز شدت شیوع کرونا » فورمول«این رھنمود یا بھ بیان دیگر این 

می نشاند. او معتقد است کره ی جنوبی توانستھ است از این راه کمتری بھ بار
موفقیتھایی چشمگیر بھ دست آورد. کره ی جنوبی در دوران کرونا  از نظر نظام 

در مقیاس جھانی شھرت خوبی کسب کرد. جانباختگان در کره ی جنوبی زیر سالمت 
نفر رسید و  ٩٠٩شمار مبتالیان بھ  ٢٠٢٠فوریھ ی  ٢٩یک درصد قرارداشتند. در 

رش کل مبتالیان سھ ھزار نفر شد. در آخرین آمارگیری در روز یکشنبھ ی پیش از نگا
  بود. نفر  ٧۶تعداد مبتالیان فقط » فاتس«ھمین مقالھ ی 

پرسشی کھ نگارنده ی مقالھ ی حاضر از خود می پرسد این است کھ این وضع چھ 
مدت دوام تواند داشت؟ این ویروس نھ فقط از بابت مھلک بودنش خوف و ھراس 
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صوص از طریق ایجادکرده است، بل نحوه ی شیوع آسان و با سرعت آن است کھ بھ خ
این گذشتھ روشن نیست ھوای خشگ ھ جا پرکنده می شود. از قطره ھای واگیر درھم

و گرم بتواند مانع گسترش این ویروس شود. بھ ھرحال چین توانست از راه قرنطینھ 
مانع اشاعھ ی این ویروس شود. پرسش دیگری کھ مطرح می شود این است کھ آیا 

  بدین وسیلھ خصلت ھمھ گیر این ویروس می خشکد و متوقف می شود؟
ان دارندگی این ویروس نگاه جدیدی را خاصھ در انگلستنا مطمئن بودن شیوه ھای باز

بھ گفتھ ی بسیاری از متخصصان بنا » بوریس جانسن«مطرح ساخت. حکومت 
ر اریھای واگیر می خواست راھبردی پر مخاطره را بھ کار بگیرد چون براین تصوبیم

ض عو بود کھ بھ زودی واکسن بازدارنده ای در اختیار نخواھد داشت. این راھبرد در
عنی ی» ایمنی گلھ ای«را جا بیندازد. » ایمنی گلھ ای«می خواست  ،مدیریت ایمن سازی

بانی مبتال ساختن شمار زیادی از مردم تا آن قدر پادتن ساختھ شود کھ مردم دیگر قر
نوزادان و  ،نشوند و ویروس محو گردد. تصور براین بود کھ از راه ایمنی گلھ ای

ر ویروس می مانند و می توانند از راه پادتنھا خود را از خطانسانھای آسیب پذیر امان 
بتال در امان نگاه دارند. در چارچوب این راھبرد چھل تا ھشتاددرصد مردم می باید م

 می شدند. اما این روش چگونھ می توانست از اشتباه محاسبھ مصون بماند؟ از این
 بسیار زیاد می بود خاصھگذشتھ شمار انسانھایی کھ در خطر مرگ قرار می گرفتند 

 در کشورھای غربی. سالمندان و بھ ویژه افراد دارای بیماریھای مزمن و وخیم با
ش با این روانگلستان مخاطرات زیادی رو بھ رو می گشتند. دویست تن از دانشمندان 

بھ مخالفت برخاستند وآن را نوعی قتل عام انسانھا بھ حساب می آوردند. حکومت 
فاصلھ «ف نظرکرد و ناچار شد بھ ھمان روشتخاذ چنین طریقی صرانگلستان از ا

  و تبلیغ انزوا روبیاورد.» گذاری اجتماعی 
اگر این مالحظات را کناربگذاریم آنچھ نگران کننده است این است کھ کشورھای 

دف ھقدرتمند بتوانند از چنین روشھایی نابودسازی جوامع و تمدنھای نامطلوبشان را 
  بگیرند.

ذاری فاصلھ گ«رسانھ ھای تصویری آلمان اعالم کردند  ٢٠٢٠ماه مارس  در -ب
بسیاری  از مردم خاصھ سالمندان بھ سبب محدودیتھای براثر ویروس کرونا» اجتماعی

اجتماعی احساس تنھایی می کردند و خود را منزوی می پنداشتند. یکی از پرستاران 
می گفت براثر محدودیتھای ارتباطی  در گفتگویی با یکی از شبکھ ھای تلویزیونی آلمان

مردم احساس تنھایی بیشتری را بھ نمایش می گذاردند. بھ باور او انسانھا درست در 
میان انند نگرانیھایشان را با آنان درچنین زمانھایی نیازدارند بھ کسانی کھ بتو

گو دل و گفت مردان وزنان در ھمھ ی گروه ھای سنی خود را محتاج بھ درد ١٥بگذارند.
می دانستند. زنان بھ درد دل و گفتگوھای خصوصی بیشتر نیاز مند می بودند و مردان 

                                                           
1 5 .Landesschau Rheinland-Pfalz:Soziale Distanz in Zeiten von Corona macht 
einsam.Fr,8.5.2020. 



 

۵٠ 
 

از فقدان اشتغال بھ خاطر کرونا می نالیدند. بھ خصوص افراد مجرد و کسانی کھ زندگی 
  مجردی داشتھ اند از این بابت سخت ناراحت و ناخشنود بوده اند.

ای ھرگرفت این واقعیت است کھ خانواده نکتھ ای کھ جدا از این مالحظات باید در نظ
قرنطینھ شده نیز احساس تنھایی می کنند و اغلب در معرض تنشھای برآمده از 

  رفتارھای خانوادگی براثر محدودیتھای اجتماعی اعمال شده قرار می گیرند.
مقرر شده براثر  »فاصلھ ی اجتماعی«یک جامعھ شناس آلمانی می نویسد  -پ
رسانھ ھای جمعی مدام می  ١٦لمان را فلج کرده است.آ عھ یجام» ویروس کرونا«

مردم مدھوشانھ در انتظارند بدانند گام ». داریدھ فاصلھ نگ«و » خانھ بمانید«گویند 
بعدی چیست؟  اندوھبارانھ تجربھ می کنیم کھ جامعھ ی ما بھ مرزھایش رسیده است. 

زیست نفی می کردند ، اکنون حتی سیاستمدارانی کھ بحران کرونا را مانند بحران محیط 
  پذیرفتھ اند جلوگیری از این ویروس  وبازدارندگی آن محتاج اقداماتی جدی است.
باط او سپس می نویسد ما در حصر خانگی قرارداریم و تنھا می توانیم با اشخاصی ارت

 اکنون فرصت داریم  مان ساختمان ما زندگی می کنند.مستقیم داشتھ باشم کھ در ھ
   بازتابھای فاصلھ نگھداشتن اجتماعی را ردیابی کنیم.پیشینھ و

نحوه ی رفتارو » ادوارد ھال«درسالھای دھھ ی شصت انسان شناس آمریکایی بھ نام
 ارتباط انسانھا با فضاھای پیرامونشان را نوعی  تولید فرھنگی دانست.

ان است انس کالمی سروکارداریم کھ ناشی از ارتباطاینجا ما با نشانھ ھای رفتار غیردر 
ن میا» فاصلھ ی فیزیکی«. یکی دیگر از این دست از نشانھ ھا با فضاھای پیرامونش

ھ بانسانھاست در چارچوب تعامل و ارتباط اجتماعی. این پدیده نھ تنھا از فرھنگی 
ز فرھنگ دیگر فرق می کند ، بل بستھ بھ فضاھای اجتماعی متفاوت از یکدیگر متمای

قای معھ شناس در کشورھای جنوبی مانند جنوب اروپا یا آفریمی شوند. بھ نظر این جا
 جنوبی انسانھا از برقرارکردن تماس و لمس یکدیگر ھراسی بھ دل راه نمی دھند و
 چنین چیزی را بدیھی می دانند. تماس بدنی در یک ارتباط و تعامل اجتماعی امری

حتی ژاپن نزدیکی بھ شمار می رود در حالی کھ در کشورھای شمال اروپا یا  عادی
  کمتری رواج داده می شود.جسمانی (=بدنی) 

ا یاینجاست کھ فاصلھ ھا از ھم متمایزمی شوند برحسب اینکھ با فضا ومکانی عمومی 
چھار نوع » ادوارد ھال«خصوصی سروکارداریم یا با یک وسیلھ ی نقلیھ ی عمومی. 

یمی (کھ فاصلھ ای را برمی شمرد: نخست فاصلھ ی صم» فاصلھ «متفاوت از ابعاد 
است خودمانی)،دوم فاصلھ ی شخصی، سوم فاصلھ ی اجتماعی و باالخره فاصلھ ی 

  عمومی.

  م ذکرھو برای این  فاصلھ ھا اندازه ھایی را از این ھم وراتر می رود  »ادوارد ھال«
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ی صمیمی تا چھل سانتیمتر است؛ فاصلھ ی شخصی از چھل و پنج  می کند. فاصلھ
یکصد وبیست و پنج سانتیمتر؛ فاصلھ ی اجتماعی از یکصد و بیست  سانتیمتر است تا

فاصلھ ی عمومی از سیصدو شصت  و شصت سانتیمتر؛ تیمتر است تا سیصدنسا
این نظریھ در زمان خود در حوزه ی مطالعات فرھنگی و  ١٧.ست بھ باالسانتیمتر

ز آن کھ بھ ارتباطات اھمیت خاصی یافتھ بوده است. در ایجا فقط بھ قسمت کوچکی ا
  کار ما می خورد اشاره داریم. 

با توجھ بھ آنچھ آمد در کشورھای مختلف بھ سبب آنکھ یورش کرونا در مدت زمان 
ر اکتفا شد بی آنکھ د» درخانھ بمانید«کوتاھی بھ واقعیت نشست فقط بھ ذکر شعار 

 با آغاز بھ پیامدھای فرھنگی و روانی این امر توجھ کافی مبذول شود. در ارتباط
 رعایت فاصلھ ی اجتماعی عمومی مدتی از رعایت دومتر فاصلھ سخن می رفت. پسانتر
مبلغان رسانھ ھای اجتماعی بھ یک مترونیم و سپس حتی بھ یک متر ھم رضادادند. 

د در ایران تجربھ ھای شخصی من نشان می داد کھ بسیاری حتی حاضر نبودند و نیستن
  ھمین یک متر را ھم رعایت کنند! 

الح تلفن ستی یا بھ اصطکھ بگذریم در ایران می دانیم در کنار تلفن ثابت،تلفن داین  از
شمار امکاناتی ھستند کھ ارتباط میان فاصلھ ھای مختلف را برقرار می ھمراه در

 ،»پواتسآ« ؛»فیس بوک«سازند. در این میان برنامھ ھا یا کاربردھای ارتباطی مانند 
ت اشماری دیگر از این برنامھ ھا در مجموع امکانو » تیک تاک«،»اینستاگرام«

گسترده ای فراھم آورده اند کھ خاصھ جوانان را سرگرم نگھ می دارند و حتی 
  سیاستمداران را جھت ارتباط سریع با یکدیگر بھ سوی خود می کشانند .

. در قرنطینھ ی خانگی آنچھ خانوارھا را سرگرم نگھ می دارد ھمانا تلویزیون است
ھای  نامھراردارد کھ از خارج برعھ ی نظام تلویزیونی ایران در برابر رقیبانی قمجمو

ای ھخود را تنظیم و بھ سوی ایران از راه ماھواره گسیل می دارند. اگر از برنامھ 
ام یاری از ایرانیان اخبار خود را از ھمین نظسمتعارف تلویزیون ایران بگذریم، ب
است.  اخبار داخلی عتماد بھعمده ی این امر عدم ا ماھواره ای در یافت می کنند. علت

بھ خصوص در بحران و بھ ھنگام شدت گرفتن بحرانھا گوشھا و چشمھا بھ سوی 
  برنامھ ھای ماھواره ای برمی گردد.

 کوتاه سخن آنکھ فضاھای قرنطینھ و تنھایی یا انزوا براثر حضور وسایل و ابزار
ز ااند وانتقال می دھند کھ نباید آسان طی جدید معناھایی متفاوت کسب کرده ارتبا

کنارشان گذشت. البتھ در فضای قرنطینھ ی خانگی و فضاھای زیستی کوچک خانگی 
  رفت.بروز برخوردھای میان نزدیکان و حتی برخورد خشونت آمیز را ھم نباید نادیده گ
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  عشق در اندیشھ-ت 

  ریلکھراینر ماریا پاسترناک، بوریس وا ، ایمارینا تسوت

مرگبار ویروس کرونا در ضمن وسیلھ ای شد برای مشاغل مختلف در جھان تا  شیوع
تثنایی از دید و نگاه خود و حرفھ ای کھ دارند بھ آن بپردازند و موقعیتھای خاص و اس

ت در شھر فرانکفور» فرانکفورتر روند شاو«را نیز بسنجند و بکاوند.  روزنامھ ی 
اط از این وضع بھره گرفت تا بھ بھانھ ی این ویروس و چاپ کتابی راجع بھ یک ارتب

ی نکتھ سنجیھایناکام و چھ بسا اندوھبار میان سھ شاعر مشھور در روسیھ و اتریش 
  بپروراند. در زیر برخی از دریافتھا و نکتھ ھا را می آورم. 

دراین سال  ١٨نام نھاده اند.راسال ارتباطات  ١٩٢۶می نویسد سال » پتر میکالزیک«
 برج امواج رادیویی در برلین افتتاح شد؛ سال جوش و خروش شھرھای بزرگ بود؛

د ودر چنین سالی بود قطار سراسری خدمات  تلفن ھمراه  نیزآغازشبھ مدد راه اندازی 
کھ قطارھا و سیمھای تلگرام سوت می زدند. در حالی کھ تفاھم و ارتباط رسانھ ای، 

آور توسعھ می یافت ، سھ شاعر بی آنکھ تماس نزدیک  و بصری با ھم داشتھ سرسام 
باشند،توانستھ بودند بایکدیگر ارتباط برقرار سازند. اینان می خواستند مھمترین و 
صمیمی ترین چیزھای ضرور زندگی را باھم در میان بگذارند . این سھ شاعر چند صد 

؛ نھ بھ اینترنت (شبکھ ی ارتباط جھانی) یا چند ھزار کیلومتر از ھم فاصلھ داشتند
وصل بودند،نھ رسانھ ھای اجتماعی در اختیارشان قرارداشت ،نھ تلویزیون  داشتند و 
نھ تلفن. این سھ فاصلھ را داوطلبانھ انتخاب نکرده بودند؛ می خواستند ھمدیگر را 

وجودنداشت  ببینند و لمس کنند. اما چنین چیزی مقدور نبود. ھیچ ویروسی در آن زمان
و بھ سختی می شد از راه مسیرھای دولتی میان روسیھ و فرانسھ و سوئیس ارتباطی 

  .برقرار ساخت

قعیتھایی اگر بھ آلمان امروز نگاه بیندازیم در می یابیم کھ الزام بھ رعایت فاصلھ، مو
تاب بھ کل جدید بھ بار نشانده است. مردم با یک ضربھ بھ موقعیت ارتباطی جدیدی پر

 ه اند. می نویسد ما در موقعیتی قرارداریم کھ ضرورت رعایت فاصلھ و نیاز بھشد
  نزدیکی و تقریب در تضاد باھم سرمی کنند.

مارینا «دشوار می توان گفت داستان و تاریخ مشترک این سھ شاعر چھ وقت آغازشد. 
» شعری در باره ی پایان«شعری عاشقانھ نوشت کھ آن را  ١٩٢٣بھ سال » تسوتایوا

بر حسب اتفاق خواند و سخت مجذوب شد. » بوریس پاسترناک«نام نھاد. این شعر را 
این دو یکدیگر را گذرا می شناختند. در برلین کوشیده بودند ھمدیگر را ببینند اما ناکام 
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» مارینا«ماندند. اکنون اما نامھ نگاری می کردند، واندکی بھ ھم نزدیک شده بودند. 
  و او پدری بود در مسکو.مھاجری بود در فرانسھ، 

در سوئیس پیدا شد. حاال یک ارتباط » راینر ماریا ریلکھ«سر و کلھ ی  ١٩٢۶بھ سال 
این تنھا » مارینا«سھ نفری پدیدار گشت کھ یکسره خصلتی ویژه بھ خودگرفت. 

در ساحل اتالنتیک » مارینا«تعطیالت زندگی اش را می گذراند. در آغاز ماه می بود و 
زندگی ھمیشگی اش بود. زندگی در تعطیالت مانند ». نانت«در جنوب  »وانده«در 

برای کودکش، لباس کندن و لباس پوشیدن،پیاده روی، سوپ سیب زمینی. حریره پختن 
دیوانھ وار پسر کوچکش را دوست داشت. صبح زود پیش از آنکھ کودکان » مارینا«

  از خواب برخیزند،نامھ ھا و شعرھایش را می نوشت.

» ریلکھ«وقتی شنید » پاسترناک«را تحسین می کرد. » ریلکھ«،»یس پاسترناکبور« 
» ریلکھ«وست نمی گنجید. سالھا بود پاخوانده وستوده است از شادی درشعرھایش ر

سرانجام تصمیم ١٩٢۶رامی ستود. حاال می خواست با او تماس داشتھ باشد. در آوریل 
ین آغازشد: شاعر بزرگ و دوست گرفت نامھ ای بھ اوبنویسد. نامھ را نوشت. چن

» پاسترناک«داشتنی ترین شاعر. من خود را با تمام وجود معنوی ام مدیون می دانم. 
نامھ را بھ آلمانی نوشت. بھ باور نویسنده ی این مقالھ، آلمانی او اندکی خشک اما 

  صیقل یافتھ بود.

شده ام،برای من پاسترناک نوشت این رخداد سحرآمیز کھ من از توجھ شما برخوردار 
تکان دھنده است. بسان یک شوک الکتریک. پاسترناک حتی از عشق سخن گفت. 

» دوست داشتھ شود«شما ھستم، ھمانسان کھ  شعر می خواھد » عاشق«نوشت من 
  شعر بود. » عاشق«و باید 

انتقال این جملھ ھا را بھ کار برده بود. من ھم در Liebeپاسترناک بھ آلمانی واژه ی 
بھ کار گرفتم تا ھم درک نویسنده ی  واژه ی دوست داشتن راواژه عشق و یکبارریکبا

آلمانی را نشان دھم و ھم منظور پاسترناک را مخدوش نگردانم. واژه ی آلمانی بھ 
برگردانده نمی شود. در اینجا ھم تصور من این است » عشق«زبانھای دیگر ھماره بھ 

  ژه ی  پاسترناک بھ دست نداده است.کھ نویسنده ی آلمانی تفسیر دقیقی از وا
پاسخی کوتاه و فاصلھ نگاھدارنده نوشت.  نمی دانست چگونھ باید بھ طغیان » ریلکھ«

پاسترناک واکنش کند. پاسترناک بھ ریلکھ دسترسی نداشت. پاسخ کوتاه ریلکھ را 
 پاسترناک ھمچون نوشتھ ای صمیمی و دوستانھ استنباط کرد. در اینجا موقعیتی آشفتھ
و برای پاسترناک تکان دھنده بروزکرد. در واقع اما مقصود و گفتھ ھای این دو از 

  کنار ھم می گذشتند.

پاسترناک در دوران بغرنجی می زیست. ھشت سالی از انقالب  روسیھ می گذشت و 
نمی توانست آن چنانکھ می خواھد بنویسد. دراین مدت نمی دانست نقش او در انقالب 

مارینا «شد. فاصلھ ای میان شاعران تجربھ می شد. رویاھایی از روسیھ چھ باید با
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در نظر او انسان نبود،آسمان می نمود. او در نظرش » مارینا«در سرداشت.» تسوتا یوا
زیبایی مطلق جلوه گر می شد. اینھا اما کافی نمی بود. می خواست و می بایست 

نوشت آیا باید فوری بھ سو ی تو حرکت کنم یا این » مارینا«بھ   را ببیند.» مارینا«
کار را بھ سال آینده موکول کنم؟ اشتیاقش بھ حدی بود کھ می خواست این سفر را بی 

  روادید انجام دھد. از او خواست فوری جواب دھد.

پاسخی منفی اما دوستانھ  بھ او نوشت.: بھتر است سال آینده بیاید. » مارینا«
نوعی واکنش » مارینا«آشفتھ شده بود. تصور می کرد این پاسخ منفی » ترناکپاس«

مدام دور خود می چرخید و ھمھ چیز را بھ حدی مغشوش » پاسترناک«عاشقانھ است. 
می دید کھ نمی خواست واقعیت دور بودن را بپذیرد. از این رو نزدیکی را ویران می 

ارتباط » ریلکھ«بھ نحوی با » ینامار«حس می کرد این رفتار» پاسترناک«ساخت. 
  دارد. در این زمان سخت آشفتھ بود و سرخورده.

حرف نخست را می زد. او در » فاصلھ ی اجتماعی«در چنین موقعیتی از » ریلکھ«
بھ سر می برد. بیمار بود، سخت بیمار بود و ھر چند در این » لوزان«آسایشگاھی در 

یین کننده را در چنین ارتباطی ایفا می کرد. ارتباط سھ گانھ قرارنداشت اما نقشی تع
  شعرھای او چنین نقشی را داشتند.

بھ نظر نویسنده ی این مقالھ و کتاب مورد بحث در دوران بحران کرونا ھرکس راجع 
ارتباط از نو می اندیشد. آیا می توان از دور جز بھ مدد واژگان بھ طریقی مفھوم بھ 

 ایفا می کند. ی اساسی یل ارتباط جمعی، واژه نقشدیگر تماس برقرارکرد؟ حتی در وسا
این امر آگاه باشند،خواه بھ امروز ھمگان بھ ارتباط از نو می اندیشند، خواه نسبت 

نباشند. ما امروز امکانات فنی بسیاری در اختیارداریم ؛ آن سھ شاعر در آن روزگار 
رند.آنچھ آنان می خواستند نمی خواستند از آن امکاناتی کھ  در اختیارشان بود بھره بگی

ستند کھ بنیادی ترین ارتباط مستقیم و بال فصل و بی واسطھ بود. آنان چیزی را می خوا
احساس بالفصل  مستقیم بودن ارتباط.خواستھ ی ھرارتباطی است یعنی بالفصل و

  داشتن حتی نزدیکی را ورای دوری فراھم می آورد.
» مارینا«یک جفت دیگر ھم داریم: درچارچوب ارتباط این سھ شاعر،در اینجا  

ایده ای ماجراجویانھ در سر می » پاسترناک«این امر تحقق یافت چون ». ریلکھ«و
پروراند. پاسترناک از مارینا می خواست مکاتباتشان را با ریلکھ  انتقال دھد. گویا 

نجواھای «تبدیل شد بھ » ریلکھ«و » مارینا«چنین چیزی رخ نداد اما تماس میان 
ھمھ چیز را بھ بیان آورد. نامھ را با عنوان »  ریلکھ«نخستین نامھ اش بھ ». قانھعاش

آغاز کرد: راینر ماریا ریلکھ. این تنھا یک عنوان و نام نبود. آغاز یک » ریلکھ«کامل 
شعر می نمود.سپس از او می پرسد اجازه دارد او را اینگونھ خطاب کند؟ بعد بھ او 

ھستید،باید بدانید کھ نامتان بھ تنھایی یک شعر است. می نویسد شما کھ تجسم شعر 
  طنینی کلیسایی و کودکانھ و شھسوارانھ دارد.» راینر ماریا«
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آن را  »عشق در اندیشھ«کھ نویسنده ی کتاب بھ حدی نخستین نامھ، طوالنی بود 
را برایش فرستاد،نھ برای » مرثیھ ھا«اما کتاب » ریلکھ«نوعی جسارت برمی شمرد. 

در این تقدیمنامھ مطلبی بھ این مضمون ». مارینا«ناک، ھمراه با تقدیم کتاب بھ پاستر
برای مارینا تسوتایوا/ما ھمدیگر را لمس می کنیم/با حرکت بالھایمان/.../ «آمده است 

حتی از دور ھمدیگر را لمس می کنیم/یک شاعر  تنھا می زید،روزی  کسی می آید و 
  او را می برد ... ماریا ریلکھ.

من بھ «در نامھ ی بعد می نویسد » مارینا«او نزدیکی می خواست و می توانست. 
ابراز می دارد.می نویسد نامھ ات را در کنار » ریلکھ« تمایلش را بھ ». شبھا باوردارم

اقیانوس خواندم؛ اقیانوس با من ھمخوانی کرد،ھردویمان خواندیم.نمی دانم چنین 
دیگر نخواھد خواند. از این بابت سخت حسادت ھمخوانی ترا آزرده است یانھ؟ کسی 

ید. می نویسد ھمچون یک انسان تقرب بجو» ریلکھ«بیم داشت بھ » مارینا«می ورزم.
ون یک انسان کسی است کھ می زید،چاپ می کند، کسی است منظورم از ریلکھ ھمچ

می  ست دارند،بھ بسیاری تعلق دارد،کھ از این ھمھ عشقی کھ بھ او ابرازوکھ او را د
  شود باید خستھ شده باشد.

چگونھ  اسخ مارینا رابھ تفصیل نوشت. نوشت تفرعن و خودپسندی نداشت. پ» ریلکھ«
تنانھ بود، بسیار آنچھ نوشت فروجا آمده است، و چھ کسی است.زندگی می کند،ازک

ساده، ھمچون یک انسان معمولی، نھ ھمچون ریلکھ ی ِ شاعر. می گویند این زیباترین 
ترین نامھ ای است کھ ریلکھ نوشتھ است. او بھ زنی نامھ نوشت کھ تاکنون و مفصل 

او را ندیده بوده است و او را درست نمی شناخت، در باره ی دخترش نوشت کھ ھنوز 
منحصر بھ  ھستی« زبان باز نکرده بود. نوشت ناخواستھ ھمسر و پدر شده است. از

 .از پاریس، رم، ونیز، پرووانس،؛ از تنھایی آشکارش نوشتنوشت» طبیعی اش   فرد
اسپانیا،الجزیره،تونس،مصر و جاھایی نوشت کھ  بھ تنھایی در آنجاھا بوده است. از 

می خواست او را ببیند و » مارینا«بیماری اش چیزی ننوشت.از بدفھمی می ھراسید. 
  او کھ بیمار بود از این دیدار می پرھیخت.

ارتباطی بغرنج و انباشتھ را آغاز داستان ِ این وضع» ندیشھاعشق در«ی کتابنویسنده 
آسیب پذیری،ھمدردی و شرم می داند. گفتگوی میان این  از مالحظات،اشتیاق،عشق،

می خواست بھ » پاسترناک«مگر مستقیم . سھ شاعر مدتی ادامھ یافت.ھمھ چیز بود 
 در پاسخش نوشت من اما بھ تو می گویم ریلکھ سخت» مارینا«دیدار ریلکھ برود. 

او نھ مرا  گرفتار است، او ھیچ چیز نمی خواھد و ھیچ کس را. ریلکھ گوشھ گیر است.
می خواست خودش  واست ریلکھ را برای خودش نگھ دارد.می خواھد،نھ ترا. می خ

بھ سوی ریلکھ برود و سرانجام نتوانست در دسترسی بھ این مقصود کامیاب گردد. 
نزدیک  مانند امواج دریا در معرض جزرومد بود.این گفتگو از راه دور جریان داشت و 

می شد و فاصلھ می گرفت. کار بھ جایی رسید کھ دیگرسرآخر بایکدیگر سخن نمی 
پاسترناک ومارینا از ھم  براثر سرطان خون درگذشت. ١٩٢۶گفتند. ریلکھ در پایان 

  دور افتادند و جداگشتند.
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بازگشت بھ پاریس بھ خاطر زنده پاسترناک می کوشید برخود مسلط شود و مارینا با 
در اتحادجماھیر شوروی دست  ١٩۴١ماندن نبردی  را نامیدانھ ادامھ می داد. بھ سال 

رمانی را  ١٩۵٨بھ خود کشی می زند. پاسترناک آخرین نفر از این مثلث بود. بھ سال 
 ھنددبھ چاپ می رساند کھ موفقیتی جھانی کسب می کند و جایزه ی نوبل را بھ او می 

  اما نمی تواند دریافت کند. دوسال بعد او ھم در می گذرد.
شاید  ! آیا می توان چیزی در این باره از این سھ شاعر آموخت؟ارتباط از راه دور

ن گفت ارتباط موقعی بھ بھترین وجھی سربرمی کشید کھ از خود سخن می گفتند. بتوا
شدند از بدفھمیھایی  وقتی ازدیگری می گفتند بدفھمی بھ بارمی نشست وناچارمی 

  بگویند کھ خود بھ بارآورده بودند.
در ارتباط از راه دور ھنگامی کارآیی دارد کھ شفاف عمل کند. بی ثمر می بود چنانچھ 

گفتھ می شد و بخشی ناگفتھ می از مسائل بخشی محدوده ی موضوعات چنین ارتباطی 
باید بتواند دوری را درک و ماند. دیگران این وضع را درمی یافتند. البتھ ھر کس می 

محاسبھ کند،مدت زمانی کھ طول می کشید خبر بھ دیگری برسد در نظر بگیرد و 
ھمچنین موقعیتھای دیگری را. با ھمھ ی این احوال نباید انتظار داشت ھمھ چیز گفتھ 

  شود. این چیزی است دشوار.
تیاق ھم بھ ھمین اشق،خواه تخیلی باشد یا واقعی، ارتباط را آسان تر نمی کرد. عش

وضع مشابھی دارند.این سھ شاعر با نیازھایی متضاد . مالحظھ و شرم ھم گونھ 
برانگیختھ می شدند:تنھایی می خواستند، یکسره برای خود باشند، و دیگران آنان را 

پیوندی جدی بودند، یعنی ارتباط در ھمانحال در فکر  -ان خودشان بشناسندوبھ عن
  مطلق، مبادلھ ی کامل.

ً می دانست بھ  پاسترناک نمی دانست بھ عنوان شاعر کیست؟ مارینا تسوتایوا دقیقا
عنوان شاعر کیست،اما نمی دانست بھ کجا تعلق دارد. در شعر برکشیده شده بود،اما 
در جھان گمشده بود. ریلکھ کھ این ھر دو وجھ را خیلی خوب شناختھ بود، درگذشت. 

اما در عین حال مانع این کار ھم می شد. ریلکھ  مارینا را ببیندپاسترناک می خواست 
را ھم می خواست ببیند اما نتوانست  با او ارتباط برقرار سازد. بھ مارینا می توانست 
اعتماد کند،اما مارینا این را نمی خواست. مارینا می خواست ریلکھ را بھ تنھایی 

سترناک را در درون ببینداما ریلکھ واکنشی نشان نداد،چون مارینا ،نمی خواست پا
  چنین ارتباطی بگنجاند. 

ران بی کسی و وغم و انده این شاعران را در زمانھ ای پرآشوب و در د آنچھ آوردم
انھ می سپارد یوا از فرط فقر دخترش را بھ یتمیم ختابرمی تاباند. مارینا تسو نھایی ت

میرد. خودش ھم در و می  تابلکھ غذایی بھ دست آورد اما این فرزند دوام نمی آورد
وطنش جای ماندن نبود. پاسترناک ماند اما  ھایی و در غربت روزگار می گذراند.تن

  روزگار خوشی نداشت. ریلکھ تجسم اندوه و تنھایی بود. 
  کاری کھ کرونا و این حکومت با ما می کند کمتر از اینھا نیست.

  



 

۵٧ 
 

  کرونا و دموکراسی

ات بشری  آثاری پیش یز گوشھ ھای حت و ضعف بر بسیاری ابحرانھا بستھ بھ شد
جام بینی ناشده برجا می نھند. تنھا کاری کھ محققان می توانند بھ نحوی سودمند ان
ت. دھند شناسایی این گوشھ ھای دگرگون شونده ونقد موقعیت و اندکی آینده نگری اس

خواھند نتمدنھایی کھ قادر نباشند این رسالت را بھ انجام برسانند ازبحران سربلند بر 
، دشوار بھ کاھلی وسستی تن ندھندشرایط تمدنھایی کھ بھ ھنگام بحران و درخاست. 

دارند و باز خردمندانھ قادرند بسترھایی بسازند و راه بیندازند کھ بروز مجدد بحران را
  پیشگیریھایی را سازماندھی کنند.

ی اتخاذ چنین رویکردی نیازمند مشاوره ی درون تمدنی و بھره گیری از حداکثر آرا
رای این رو شاید بتوان گفت دموکراسی را ه حلی است باز سوز بھ حال جامعھ است. دل

اخذ بھترین رایزنیھا و بھ کاربستن بھترین تصمیمات. چھ کنیم در کشورھایی کھ 
 یساختارھای دموکراتیک ندارند یا ابزار الزم را جھت  تحقق ھدفھای شناختھ شده 

این بابت می توان گفت بھره جویی از  دموکراسی در اختیار ندارند. در ضمن از
رایزنیھای دموکراتیک بستگی دارد بھ بنیادھای فرھنگی ھر جامعھ. دموکراسی در 

ی اینجا یعنی رایزنی و مشاوره، امری است در اساس فرھنگی. با ید پرسید جامعھ ا
 وفاقد بسترھای فرھنگی الزم قادر است از بھره جوییھا و رایزنیھا، سود بربندد 

  ھترین گزینھ ھای اجرایی را در اختیارآورد؟ب

ھمین جا نکتھ ی مھم تبدیل می شود بھ ارتباط کرونا با نوع رژیم سیاسی. آیا 
؟ دادیا بھتر دست و پنجھ نرم می کند یا نظامی اقتدار گرا یا استبدموکراسی با کرون

است  صرف نظر از اینکھ چھ پاسخی بدھیم بھ این پرسش با صراحت می نویسم بھتر
از طرح جنین پرسشی بپرھیزیم و بھ وجھی دیگر از این پرسش بپردازیم. در این 

ھ چھ بو گرفتار این مھلکھ » کرونا«صورت باید ببینیم جامعھ ھای گرفتارآمده بھ بند 
  پایھ ھای فرھنگی تکیھ می زنند ؟

ی ارکھ برای موارد اضطر و قانونھایی اشاعھ ی ویروس کرونا بھ قدرتھا جلوگیری از
 شابھند قرنطینھ و مواردی مبتوان تادر نظرگرفتھ شده اند اختیارات بیشتری می دھد 

ھ ند. استدالل چنین قدرتھایی بھ طور متعارف این است کھ بھ توسل بازنداکار بھ 
 ات عاجل و بھ اصطالح ضروری و محدود کننده بھترمی توان جان مردم را پاسماقدا

 زمانگیر. این استدالل بھ ظاھر موجھ را حکومتھاییداشت تا از راه ھای عادی و 
 مطرح می کنند کھ می خواھند بھ گونھ ای نادرست فعالیتھای دموکراتیک را متوقف

  کنند وصداھای انتقادی را خاموش گردانند.
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آمده است کھ نفس توسل بھ » مؤسسھ ی مطالعات سیاسی جورجیا«در گزارشی از
 غیر اقدامات عاجل لزوما١٩ادرست دانست.ن نباید ضروری راعاجل و اقدامات

دموکراتیک نیستند اما در عمل و در بسیاری موارد آزادیھای مدنی را متوقف کرده یا 
از میان برداشتھ اند. نظامھای ضعیف دموکراتیک و نظامھای اقتدارگرا اغلب در بحران 

تبعات و با یک چرخش متمایل شده اند بھ تمرکز بیشتر قدرت و توسل بھ سرکوب با 
پیامدھایی درازمدت. در نظامھای دموکراتیک ھنگامی کھ بحران فروکش می کند ، 
اقدامات عاجل را متوقف می کنند و بھ حالت عادی برمی گردند، در حالی کھ در 
نظامھای اقتدارگرا تمایل بھ حفظ محدودیتھا و سرکوبھا حتی پس از رفع بحران 

ی بھ کارگیری اقدامات عاجل و اضطراری در تفاوت عمده  ٢٠ھمچنان ادامھ می یابند.
نظامھای دموکراتیک و نظامھای اقتدارگرا در این است کھ در یکی این اقدامات مبتنی 
بر قانون و در چارچوب قواعد دموکراتیک بھ کار گرفتھ می شوند و تنھا در چارچوب 

اقدامات عاجل اقتدارگرا بھ اجرادرمی آیند،درحالی کھ درنظامھای متمرکزوھمان بحران 
نھ فقط در ارتباط با وضع بحرانی کھ در موارد غیر مرتبط با بحران نیز  بھ گونھ ای 
ناموجھ مورد بھره برداری قرارمی گیرند. شرح دقیق و تفصیلی این تفاوتھا نیاز بھ 

  گفتاری مستقل دارد. در اینجا تنھا بھ اصل قضیھ اشاره کردیم.
دی و نظامی کھ بھ روشی اقتدارگرایانھ و استبدابنابراین می خواھیم بگوییم رژیم 

وء سامان یافتھ است از موقعیت بحرانی،در این مورد از بحران برآمده از کرونا، س
وندانش استفاده می کند تا بتواند اھداف دیگری را تعقیب کند و بھ یک اعتبار جان شھر

. بھ ھمین ده اشرا وسیلھ ای می سازد در جھت تدوام بخشیدن بھ موجودیت بحران ز
ھنگام بحران در نظام بھره گرفتن از آرای متنوع بھ جھت گرایش بھ مشاوره و

 ھمین امرھم بھ قصدسودجویی استفاده ایاستبدادی درعمل عقیم می شود وچھ بسا از
  نادرست بھ عمل آید و از آن خالف مصلحت جامعھ بھره برداری شود. 

ی باعتبار نمایشی میان تھی و در نھایت مشورتھا و رایزنیھای رژیمی مستبد بھ یک 
ثمر است. تجربھ نشان داه است کھ صحنھ سازیھای مشورتی حتی اگر زمینھ ساز 

  ورد.آ، بی حاصلی و گمراھی بھ بارمی فسادی تازه نشود
جمھوری اسالمی ایران نمونھ ای گویا وبارز از رویارویی رژیمی فاسد و استبدادی 

ک بھ نام کرونا. نظام اسالمی از اغاز بانیتی ناسالم بھ است با بحرانی جانکاه و مھل
این بحران برخورد کرد. درآغاز حضور این ویروس را در ایران منکر شد تا اھداف 
سیاسی خود را بھ اجرا بگذارد و وقتی ھم کھ پذیرفت این ویروس در ایران رواج 

ن غلبھ کند و سرکوب گرفتھ است از این پدیده سودجست تابتواند بر رفتارھای ناراضیا
را ھمچنان ادامھ دھد. قرنطینھ وسیلھ ای گشت در مسیر  ٩٨قیام خود انگیختھ ی ابان 

بازدارندگی مردمان از توسل بھ تجمعات اعتراضی، نھ بھ قصد حراست از جان انسانھا. 
تمام دستگاه بھداشت و بیمارستانھای ایران ابزاری شدند در جھت بھ بند کشیدن مردم 

                                                           
1 9 .See:Global Democracy&Covid-19.Upgrading international support.2020.Pp.42. 
2 0 .Ibid.Pp.5-9. 
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رشان در ساختار بھداشتی و درمانی. در حالی کھ زندانھا ھمچنان اسارتگاه و کشتا
مخالفان بودند و با بی رحمی معترضان را در درون خود بھ نیستی تدریجی سوق می 
دادند،حکومت نوع تازه ای از اسارتگاه را مدیریت می کرد کھ بیمارستان نام دارد و 

تھای ویژه بھ نیستی می رانند. این دو بقن محکوم بھ مرگ را در بخشھای مرامتھما
دریکی یعنی زندانھا مجریان مرگ انواع پاداشھا را  .تفاوت باھم داشتنددستگاه یک 

کسب می کردند و دردیگری مراقبت کنندگان مرگ یعنی پزشکان و پرستاران نیز بستھ 
و تمام بھ مورد در معرض مرگ قرارمی گرفتند. این وظیفھ ی تازه کھ بھ بیمارستانھا 

دستگاه نظام پزشکی محول شده است مجموعھ ای است آمیختھ با ناآگاھی مداوا 
کنندگان وپرستاران مرگ. پزشکان و پرستاران در نخستین مرحلھ ی اشاعھ ی 
ویروس از وجود چنین ویروسی یکسره بی خبربودند. در نیتجھ بی ھیچ مراقبتی بھ 

م مرگ می رفتند. نھ پزشگ و پرستار بیمار خود نزدیک می شدند و ھردو باھم بھ کا
شد. ھمھ باھم بھ مرگ می پوششھای حراستی داشتند و نھ بیمار بھ درستی مداوا می 

  ون حکومت سیاست اختفای عامل مرگ را بھ اجرا می گذاشت.چشتافتند 
در مرحلھ ی بعد کھ حضور ویروس در ایران برمالگشت،حکومت ھیچ ابزاری در 

ن و پرستاران را در برابر عاملی ناشناختھ از ابتالی بھ اختیار نداشت کھ پزشکا
مرگ رفتند. گناه ھمھ ی این  کام ویروس در امان نگاه دارد. با زھم شماری دیگر بھ

ا بھ پاسداری از جان مردم نصحنھ ھا بھ گردن نظامی است مسئولیت گریز و بی اعت
است از خود مانند دھان پوش چھ رسد بھ بیماران. بھ اینھا باید کمبود و نبود ابزار حر

  و مواد ضد عفونی را افزود. 
مرحلھ ی بعد صنعتی و تجاری سازی مواد حراست از خود است کھ تازه در حدی در 
خور فھم در بازار مبارزه با ویروس عرضھ می شود. این بازار ھم بھ دست سودجویان 

  دولتی اداره می شود.
مت و دستگاه عریض و طویل قضاوت این ھنوز کل مسئلھ نیست. ھنگامی کھ حکو

اسالمی با کرونا بازی سیاسی می کرد، در ضمن بھ صدور احکام اعدام ھم بی توجھ 
  نبود.

سیاست عمومی نظام مرگ ھماره در این سالھا نوعی مرگ آرایی بوده است تا مردم 
تصور نکنند می توانند فارغ از ھراس روزگار بگذرانند. روزگاری را کھ حکومت 

م می کند ھمھ جایش رنگ وبوی مرگ دارد. از دین و عزاداریھایش گرفتھ تا ترسی
اجرای سیاستھای دین مدارانھ و گسترش طلبیھای دینی اش. جامعھ ی ایران در طول 
این چھل سال و اندی لحظھ ای از رویارویی با مرگ درامان نبوده است. این جامعھ 

در سوگ خود و بستگان. با مرگ مدام در سوگ نشستھ است. یا درسوگ دیگران یا 
اندیشی نمی توان بھ دموکراسی ھمچون یک عمل فراگیر و ساختاری ھمدالنھ و دگر 

  پذیر دست یافت. دموکراسی در اساس بستری زندگی ساز است، نھ مرگ آفرین. 
نکتھ ی دیگر این است کھ در نظامی دموکراتیک عنصر نقد از جایگاھی شایستھ و 

 برخورداراست. بھ مدد نقد سیاستھا و کاربردھای عملی ِ سیاستھای اتخاذشده،سازنده 
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ھمواره امکان دارد راه ھا روشھای جاری را اصالح کرد و بھ نگرشھا و عملکردھایی 
تازه توسل جست. درست برخالف این چنین رویکردی در یک نظام استبدادی تنھا 

  ست اتخاذ شده است.سیاست عملی دست انداختن بھ توجیھ اعمال نادر

مردم در مبارزه ی با ویروس و بیماریھای  کھقد این امکان را فراھم می آورد نعنصر 
ند و از راه چنین مشارکتی نیروی ھمبستگی اجتماعی را بجویھمھ گیر آگاھانھ شرکت 

تقویت کنند و اعتماد بھ جامعھ را نیرومند سازند و تواناییھای نھفتھ ی انسانی را در 
مبتنی بر آگاھی و مشارکت بربکشند و بربینگیزانند. از این رو می توان گفت بستری 

پدیده ی مھلک ھمھ گیری بھ مدد ھمدلی و ھمیاری ھمگانی در معرض نیستی قرار 
می شود. چنانچھ در عصر بحران متجلی می گیرد و عطوفت انسانھا نسبت بھ ھم 

د بود دردھا و رنجھای یکدیگر قادر خواھن و نیاورندانسانھا بھ غارت و بی رحمی ر
بھ بقا را ترویج دھند. این امر بھ ویژه وقتی اھمیت می یابد کھ بشریت  را بکاھند و امید

 رولیت بزرگی بئنین حالتی نھ فقط مسدر مجموع در معرض نیستی واقع شود. در چ
ملتھا نیز انتظار می رود بھ ھمکاریھای -ملتھاست، بل از ھمھ ی کشور-دوش کشور

ملت -ملت یا کشور-انسانی در مقیاس جھانی دل ببندند و تنھا بھ فکر نجات یک کشور
ا در برابر تھدیدی نیست جکھ کل کره ی خاکی و کل بشریت یک خود نباشند. ھنگامی

در نیرومند و ھمدلی بشری فزونی می گیرد.  کننده قرار می گیرد نیاز بھ دموکراسی
یک کالم نجات جان ھیچکس برتر از نجات جان دیگری نیست. ھمھ ی انسانھا برابرند 

در جھت  این قلمو ھمھ ی آنان شایستھ اند از توجھ برخوردارشوند. راه دیگری بھ باور
  غلبھ بر ھمھ گیریھای مھلک یافت نمی شود.

با شتاب خصلتی ھمھ گیر می یابند. حق است با در بحرانھای دوران ما آسان و 
اریھای جھانی طراحی شود. این کبرای ھمنظرگرفتن چنین وضعیتی چارچوب تازه ای 

چارچوب نیازمند ساختارھای دموکراتیک درون کشوری است و آگاھیھای تقویت شده 
ه ی ملتھا در بحرانھای تاز-در ارتباط با نجات کره ی خاکی. درست است کھ کشور

فراگیر و جھانی مسئولیت عمده ای بر عھده دارند با اینحال نباید از یاد ببرند کھ کامیاب 
ملتھاست. این رویکرد انسانی -ن رسالتھایشان نیازمند ھمدلیھای دیگر کشورنداگرد

نوع تازه ای از جھانی شدن را می پروراند کھ از سودجویی صرف سرمایھ داری 
جھانی شدن کھ مبتنی است بر ارزشھای بشری بھ نجات  فاصلھ می گیرد. این نوع از

جھان ھمچون یک کل می نگرد و در نتیجھ وظایف برآمده از آن در مقیاسی جھانی در 
خواھد بود. ھیچ کشوری ملتھا و سازمانھای جھانی -ھمھ جا بھ عھده ی ھمھ ی کشور

نباری در چارچوب در موقعیت کنونی بھ اندازه ی آمریکای دونالد ترامپ رفتارھای زیا
جھان کنونی علیھ ھمکاری و ھمدلی انسانی پی نگرفتھ است. در یک کالم تصورم 

سھ  رخاکی در اساس دبراین است کھ اشاعھ ی ارزشھای مشترک و نجات کره ی 
ملت، در چارچوب ھمکاریھای تمدنی،و سر -سطح امکانپذیر است: در سطح کشور

انجام در مقیاس جھانی. خصوصیات و امکانات این سھ سطح را جداگانھ باید طرح 



 

۶١ 
 

کرد و بھ سنجش گذاشت. این سھ سطح در برخی مناطق جھان وجوددارد اما از نگرشی 
ینچنین نگرشی را نمی توان تنھا بھ یاری اواحد و ھمدلیھایی انسانی بھره نمی جویند. 

ازمند یشعارھای اخالقی و نصایح متعارف رواج داد و نیروبخشید. چنین راھبردھایی ن
ھمھ ی سطوح اند. آنچھ مھم است تأکید گذاشتن برچنین ضرورتی ساختارھای واقعی در

سھ است و طراحی چنین ساختارھایی در مقیاس ملی،تمدنی و جھانی. آنچھ در این 
سطح ھم اکنون در اختیارداریم نباید بھ نحوی غیرمسئوالنھ نادیده گرفتھ شوند. اصالح 
ساختارھای موجود و تقویت ھمکاری میان آنھا بھ بشریت یاری می دھد بیشترین 
بھره را از دستآوردھای بشری ببرد و سامانھ ی جھانی چند سطحی درستی را 

  بپروراند. 

ملت ھنوز معتبرترین و بھ عبارتی مسئولیت -واحد کشور در باال آورده ام کھ -تبصره

پذیرترین واحد سیاسی در مقیاس جھانی است. پس از آن تعداد ی اتحادیھ ھای تمدنی 
ارآییھای ھریک را کل و تحول یافتھ اند و درنتیجھ کداریم کھ بھ درجات مختلف تش

ن تشکل تمدنی ھمین کارآ تری نیست کھ تردید بھ سرگذشتشان می توان سنجید. ّ بستھ
س از آن ما با شمار زیادی سازمانھای جھانی سروکارداریم کھ پاتحادیھ ی اروپاست. 

مھمترینشان ھمین سازمان ملل متحد است. در اینجا قصد نداریم ھمھ ی این سطوح 
سنجش بسپاریم. تنھا می خواھیم یکی از گونھ ھای پیچیده و بغرنج بھ را بربرسیم و 

ملت را با دوسھ نکتھ ی توضیحی ھمراه -ست یعنی سطح کشور در ھمان سطح نخ
گردانیم. در واقع این ھرم سھ سطحی متکی است بھ بنیاد و پایھ ای کھ نگھدارنده ی 

از این رو اگر این بنیاد از استحکام برخوردار نباشد بی تردید نھ سطوح دیگر است. 
  و ناپایدار می گرداند.تنھا خود را،بل سطوح دیگر را ھم در بحران می لرزاند 

ملت اشاره داشتھ ام و حتی بھ ھمین گونھ ای  -در نوشتھ ھای پیشینم بھ عنصر کشور
-کھ اکنون توجھ می دھم ، نگاه انداختھ ام. در ضمن پیشترھا یادآورشده ام کھ کشور

ھمگن بھ یک کشور یعنی واحد جغرافیایی  ھمسان وملت بھ معنای اتکای یک ملت 
یک مفھوم کلی است کھ امکان ملت  -نیست. پدیده ی کشور مرکزیمتکی بھ یک دولت 

دارد مردم  خویشاوند و حتی متنوعی را در یک بستر ملی بھ نام کشور در بربگیرد. 
–این مردم بستھ بھ مورد  بھ علل مختلف از نوعی سرنوشت تاریخی ، یا تاریخی 

-رھنگی و سیاسی مشترک برخوردارند و بھمین سبب نیز در شکلبخشی بھ کشورف
  ملت مورد بحث و استمرار بخشیدن بھ این عنصر مشترک سھیم بوده اند و ھستند.

در برخی مناطق خاصھ در منطقھ ی تمدنی ما یعنی ایران جنگھا و سیاستھای 
-کھ بھ شکلگیری کشور استعماری گسستھا ی سیاسی و جغرافیایی بھ بارنشانده اند

با یکدیگر ملتھای تازه -ورملتھای تازه ای منتھی شده اند. طبیعی است کھ این کش
پیشینھ ی فرھنگی مشترکی دارند اما از نظر سیاسی مرزھای مشخصی برایشان در 
نظرگرفتھ شده است کھ در چارچوب سازمان ملل متحد بھ رسمیت شناختھ شده اند. بھ 

ملت حضور یافتھ -وامی روبھ رو ھستیم کھ گاه در دو یا سھ کشورجھت نیز با اق نھمی
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از این رو سالیان درازی است کھ در این سطح با گونھ ای از ناسیونالیسم روبھ اند. 
  رو می شویم کھ آن را ناسیونالیسم قومی می نامند.

شوند و بھ گرایشھای م قومی اغلب می توانند بحران زا حرکتھای موسوم بھ ناسیونالیس
دامن بزنند. این میراث تشنج آفرین  گاه ھمبستگی ملت -در دوسھ کشورجدایی طلبانھ 

ملتھا را در معرض خطر و گسست قرار می دھد. این -درونی  و موجودیت این کشور
تصور کھ می توان با نقشھ کشیھای جدید بر این بحران درون زا غلبھ کرد چیزی جز 

سامان  ار نمی نشاند . برعکس چنانچھ ساختار دموکراتیک مشترکیآسان اندیشی بھ ب
گسست طلبانھ را تبدیل کرد بھ ھمزیستی دموکراتیک حوادث داده شود امکان دارد بروز

ملتھا. -درون کشوری ورعایت موازین مشترک در جھت حراست از کلیت این کشور
ملتھایی -چنین کشورنگرش حوزه ی تمدنی بھترین راه ھمکاری و ھمزیستی میان 

ی مانند زلزلھ است. حال در ارتباط با بحرانھایی مانند بحران کرونا یا فاجعھ ھایی طبیع
یستی ، پرسشی کھ مطرح می شود این است کھ چگونھ می توان و فاجعھ ھای محیط ز
برپایی  ،ملتھایی را از استمرار بھره مند گرداند؟ تنھا راه بدیھی-ساختار چنین کشور

 یی سیاسی و فرھنگی است کھ بھ ھمھ ی باشندگان و ساکنان چنین واحدھایساختار
د. بھ بیان دیگر ھمھ ی مردم این واحد ھا باید بتوانند حقوق مساوی و برابر اعطاء کن

 ،بخشیدن بھ حیات کشوری و ترکیب سیاسی ربستھ بھ مورد در شکلبخشی و استمرا
ملتھا نسخھ ای -ای ھمھ ی این کشورحقوقی برابر داشتھ باشند. البتھ نمی توان بر

و نقشھ ای یکسان ترسیم کرد. ھر مورد را باید جداگانھ در نظرگرفت و در واحد پیچید 
ملتھا نگاه انداخت و -ھر مورد باید بھ گذشتھ ی تاریخی و نحوه ی شکلگیری کشور

خرد جمعی زیست مشترک را بھ کار انداخت. این چنین مبحثی نیازمند پرداخت و 
ش نظری و تئوریک مستقلی است. آنچھ بھ باور این قلم اھمیت ویژه دارد این سنج

ورد بھ حساب آ» دولت مستعجل«را نباید ملتھایی -است کھ بھ ھرصورت چنین کشور
معینی در مقام و جایگاه تحقق  گویی ھر گاه قومی یا گروه اقلیت و چنان رفتار کرد کھ

ملت خود را از -گرفت بتواند سامان کشوربخشیدن بھ خواست جدایی طلبانھ اش قرار 
جغرافیایی  بھ راه بیندازد. حضور یک -ھم بگسالند و تشنجی خونین یا گسستی سیاسی

ساختار دموکراتیک و رعایت حقوق برابر اقلیتھا یا گروه ھای قومی و مذھبی و 
ھمسایھ ھای فرھنگی و عاله براینھا حق دادوستد با کشورھای ھمسایھ و حتی 

ه ھای مشابھ ای را در درون خود دارند، دو اطمینان خاطر بھ بار می کھ گرو یدورتر
نشاند کھ دو نتیجھ بھ بار می آورد. نخست بھره مند بودن از حقوق برابر در درون 

ملت خود و دو دیگر امکان بقا و استمرار حیات از طریق خویشاوندان و  -کشور
ا این حال نکتھ ی مھم این است کھ ھمدالنی کھ در کشورھای دیگر حضور دارند. ب

ملتھا حضور یک حس ملی و عمومی را -چگونھ می توان در ساحت کلی این کشور
ملتی بقا و حضور -صورت باید بپذیریم کھ باشندگان ھر کشورھر نیز جاانداخت. بھ 
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ملتی کھ مردمش -لی ھستند کھ براثر ھمین کشوردائمی خود را مدیون ساختاری م
  امکانپذیر شده است.ر می گذرانند، درون آن روزگا

» ملت«ھ بھ ھرحال ملت ک -برای مثال چنانچھ قرار باشد مجموعھ ی مردم یک کشور 
بھ مبارزه با بحران معینی مانند کرونا رو بیاورند،نمی قادر باشند  نامیده می شوند،

نادیده توان این چنین ضرورتی را با توسل بھ عوامل قومی یا دینی یا فرھنگی معینی 
آنچھ می تواند بر بحرانھای مھلک غلبھ کند  گرفت و با استنکاف از آن روگردانید.

ھمانا کوشش جمعی و مشترک ھمھ ی مردم یعنی اقوام یا فرق مذھبی و فرھنگی در 
ھیأت و کسوت ملی است. بھ ھمین سان راه اندازی اقتصادی شکوفا و توسعھ گرا 

دم از ھر فرقھ ای کھ باشند سیاستی ملی را ھنگامی کامیاب می گردد کھ ھمھ ی مر
چنین مواردی یعنی پی بگیرند و منافع جمع را در نظربگیرند. فرقھ گرایی در بپذیرند و 

  سیاستھای ملی، سم کشنده محسوب می شود.در دوران بحران یا بھ ھنگام اتخاذ 

 بتوانیم ی تمدن ایرانی اشاره ای داشتھ باشیم تااست بھ سھ مورد در حوزه کافی 
این سھ مورد  یم.بھ تصور درآور ی جمعیتی را بغرنجیھای برآمده از ترکیبھای پیچیده

این سھ کشور تجربیات گوناگونی  ،دیگری عراق و سومی لبنان.انستان غاف  عبارتند از
دارند در ارتباط با ترکیب جمعیتی خود. از این گذشتھ مرزھای آنھا محصول مرزکشیھا 

ھریک از این کشورھا   .است جغرافیای نیروھای نظامی استعماریو نقشھ پردازیھای 
گروه ھای قومی و دینی و فرھنگی( = زبانی و آیینی مانند صوفیان و غیراز آن) 
متنوعی دارند. بحرانھای اخیر در این ھر سھ کشور نشان دادند کھ در بحران ھریک 

یشان را ھمچون یک واحد نیازمند احساس ملی مشترک نیزھستند تا بقا ھااز این کشور
ملی تضمین کند. صرف تقسیم قدرت براساس عوامل قومی یا دینی یا زبانی نمی تواند 
جانشین یک حس فراگیر ملی ھم بشود بدین معنا کھ ھمھ احساس کنند گذشتھ از 
ویژگیھایشان بھ یک واحد کلی نیز تعلق دارند. بھ بیان دیگر حکومت مرکزی باید 

ت بھ یک ُکل کھ ھمان تضمین موجودیت ھمھ ی گروه ھا نیز بتواند خود را نسب
باشد،متعھد و مسئول بداند. اینجاست کھ حاصل جمع قدرتھای موجود درجامعھ تبدیل 

نیرومندتر از ھریک از قدرتھا باالنفراد. در چنین وضعی ھر تصمیم بھ قدرتی می شود 
خردمندانھ ای علیھ خصمی چون کرونا، وقتی کھ جامھ ی عمل می پوشد، نیرویی کارآ 
و مؤثر می گردد و سراسر جامعھ را فرامی گیرد. این نیرو تنھا حاصل ِ جمع نیروھای 

عی ھمبستگی ملی بھ شمار می موجود نیست،چیزی است جامع و ھمگانی کھ تجلی نو
دھد و بھ ھنگام عمل با ھمدلی خاصی نیروست کھ قادر است تن بھ مشورت رود. این 

تصمیمات مرکزی را در ھر حوزه ای کھ الزم شود بھ اجرادربیاورد. اینجا ما دارای 
ملت را بھ نمایش می گذارد. بحرانھای  -جامعھ ای ملی می شویم کھ کلیت این کشور

بنان و حتی بھ مقیاس زیادی جنگ پایان ناپذیر افغانستان ناشی از عدم عراق و ل
حضور این حس ملی و فقدان تعلق وراگروھی و ورا قومی و ورادینی و ورافرھنگی 

  است بھ کشوری متعلق بھ ھمھ.
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ھا قبل از ھر چیز الزم است ساختاری ملی را ترسیم کنند. حس ملی تنھا در وراین کش
لور می یابد. ازاین گذشتھ این ساختار ملی نباید در تناقض قرارگیرد این ساختار ملی تب

با دیگر ساختارھای بخشی در جامعھ مانند ساختارھای قومی یا ساختارھای دینی 
موظف بھ وجزآن. از این راه روحیھ ای ملی نیز شکل می گیرد کھ ھمھ خود را 

ا دین یا فرھنگشان در پرتو می دانند و بر این تصورند کھ بقای قوم ی داری از آنپاس
ھمین ساختار ملی بھ بھترین وجھی ممکن می گردد. این ترکیب پیچیده و بغرنج نھ 
فقط تضمینی است در راستای استمرار بخشیدن بھ حیات ساختار ملی، در ھمانحال نیز 
تضمینی است در جھت بقا و پایداری ساختارھای کوچکتر یا وابستھ بھ ساختار کل 

  ر فراگیر ملی.یعنی ساختا

ساختار ملی را نباید منحصردانست بھ احساسی ذھنی و فکری. این ساختار الزم است 
دارای خصوصیاتی مادی نیز باشد و در تبلور ھیأت ملموس خود وجھھ ای سودمند 

  داشتھ باشد برای ھمھ ی متعلقان بھ ساختارھای کوچکتر یا ساختارھای اقلیتھا. 

ارتباط در جزییاتی راوبپردازم جداگانھ  این موضوع  بھ زبا دیگرامیدوارم در فرصتی 
  با نظریھ ی حوزه ی تمدن ایرانی از گسترشی مناسب و تفصیلی بھره مند سازم.

 چ.پ.

  ١٣٩٩مرداد 
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