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 اپیدمی  ناشی از ی اوضاعاَلَن بَدیو درباره ینوشته شرحی بر

 شیدان وثیق 

 

در شرایط  ی اوضاع کنونیدرباره متنی، اَلَن َبدیو، فیلسوف معاصر فرانسوی، 2020مارس  21در 

ی چکیده ،در زیر. کندمنتشر می« اپیدمی از اوضاع ناشیی زیر عنوان »درباره، 19-کویدپیدمِی ا

 ،فرانسه آن،  اصلیِ   زبان   به  ،کامل  متنی  . برای مطالعهرسانیممی  خواننده  آگاهیبه  را    آن  کوتاهی از

رجوع  نوشتهدر پایان این  های ذکر شدهلینک بهتوانند مندان میعالقهانگلیسی،  آن به یترجمهیا  و

   .دننمای

. روی سخن او اما ایجاد کرده است  فرانسهدر    19-کوید  اپیدمی  که    است  اوضاع و احوالی  برناظر  َبدیو    جدید  نوشتار  

 و با جسارت، خاصبه طور ، اشدر نوشته عین حالدر باشد. او، می در فرانسه نظری -فعاالن سیاسیبیشتر با 

و برخی  های مجازیشبکهتوسط  از آن گیرینتیجهو می پاند   برخورد بهدر  یی کههاگویی و یاوهپوچ  پندارهای با

   .خیزدبرمی مقابلهبه  ،شوندمیتبلیغ  هاگرایش 

شرایط  » اونظر  از. سازدروشن می  اپیدمینسبت به وضعیت   را خودی ویژهموضع  بَدیو ،از همان ابتدا

تر و  آورمرگ ،هایش بنا بر ویژگی ،بار، با این که این ینکنو. اپیدمی  « وجود نیامده استای بهالعادهخارق

سابقه نیست. بیویروسی، پدیداری استثنائی و    گیر  ای، از نقطه نظر یک بیماری همهگونهبه  ، اما  استگیرتر  جهان

چون ایدز، ویروس ا بوال، سارس  -از اپیدمی  یدیگر هایو نام هاشکلدنیا با  های گذشته،در سال نیز پیش از این 

 .«نیستیم رو به رو استثناییبا ما با  » : او یگفته، به در نتیجه. رو به رو شده است -و غیره 

پیدایش و شیوع  شرایط کلی   توضیح  به دست بَدیو ، چیز دیگری است او با این که موضوع اصلی گفتارسپس، 

در استان   )از جنسی به جنسی دیگر(  ویروس از حیوان به انساناین  انتقال    با  ای اپیدمیماجر.  زندمی  کروناویروس  

با  ،تلنبار شده برای مصرف انسان  زندهِ  بازارهای فروش انواع حیواناتدر  » :شودآغاز می ووهان چین 

های گسترش جهانی دهد که ریشهما در همین جا بَدیو هشدار میا. «این گونه اماکن های خطرناکِ آلودگی

بلکه عامل  ،توضیح داد) که منظور ضدچینی است(  «های راسیستیپردازی افسانه »را نباید از راه  بیماری

  :دنیای کنونی  ما نشان دادهای ساختاری  شده و تضادوضعیت کنونی بازار جهانیدر  بایستمیاصلی را 

 سو، تماماز یک .گذاریممیی دنیای معاصر یک تضاد عمده دست رویما در این جا » 

گیرد، از بازار جهانی ای را در بر میکاالهای کارخانه که فرایند تولید انبوهِ  ،اقتصاد

اند و طور عمده ملی باقی ماندههای سیاسی بهخیزد. اما از سوی دیگر، قدرتمیبر

هر مانع های کهن )اروپا و ایاالت متحده  آمریکا( و جدید )چین و ژاپن( رقابت امپریالیسم

 «شود.جهانی می دارییک دولت سرمایه گیریِ شکل فرایندِ گونه 

اجتماعی، دست به پخش  و های مجازیویژه از راه شبکهاست که به هاییجریانبیشتر متوجه  و،بَدی اما گفتار

  نویسد:او می .باشندتهی می کمترین اساس علمیاز  که زنندمی هایی"تئوری"و  اکاذیب
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داد که این به اصطالح در این میان، با جسارت و آشکارا در سطح عموم، باید نشان »

 - کنندترین میلیاردرهای زمان را پروار میافزون بر این که بزرگ - های اجتماعی""شبکه

های کنترل ها، شایعه پراکنیپنبهکه محل پروپاگانِد پهلوان  رسانندمی به اثباتبار دیگر 

اندیشی شبه های" عهِد َدقیانوسی، اگر نگوئیم میداِن تاریک"نوآوری اختراعنشده و 

 «باشند.فاشیستی، می

را   بندیدستهاین  . کندتقسیم مینوع را به چند  گرایشات مختلف در برخورد به اپیدمی کرونا    بَدیو ،راستا همین در  

نیز ، ویژگی نظرگاه بَدیو را اسی و نظری  آنسی اهمیت. چون، افزون بر آوریماز قول بَدیو میطور کامل در زیر یه

دانیم ها و گرایشات فرانسوی است اما خوب میدهد. انتقاد و افشاگری او در این جا البته متوجه جریانمی نشان

 کشورها تعمیم داد. یرا به همه جا و همه َبدیو نقد  توان که می

های انگیز و اتهامهای رقتچرا، فراخوان  و چون احکام بییک سلسله این روزها »

: اند همه در یک چیز مشترک که، ندوشمطرح می مختلف انواع در پرطمطراق

 با اوضاع برخورددر  و نوآوری و فقدان تازگی سادگِی موضوعانگیز شگفت شمردن خوار

  اپیدمِی کنونی.

که بنا  آن چه، در حالی که اینان کاری جز شوندمی های قدرتسرسپرده بیهودهبرخی  -

 .دهندانجام نمی، ملزم به اجرای آن هستند این اپیدمیبر ماهیت 

 که بحثی، کشنددوباره به میدان میی ارض و رازآمیزی آن را کره حکایت برخی دیگر -

 َبَرد.نمی جاهیچ به  َره اکنون 

رئیس دولت   به عنوان  ، کهاندازندمی  همه جیز را به گردن ماکرون بیچاره  نیز  تعدای افراد  -

 کند.بد تر از دیگران نمیچنان کاری  اپیدمی،  یادر یک شرایط جنگی 

زنند، که می جارگذار را العاده و بنیان  فوق  انقالبیِ   رخدادِ یک    وقوع  ،نیز هر دم  هابعضی  -

، گذشته از دارد کرونا ویروس ساختن کنریشهی با ارابطهچه این موضوع  معلوم نیست

  .ندارندوینی ن یراه و شیوهاین که »انقالبیون« ما کمترین 

و یا غلطند می فروی آخرالزمانی در بدبینِی فاجعه ،اندوهناک ،همای عدهسرانجام،  -

در درجه اول«   خود  یعنی »من  که به اصل زرین ایدئولوژی معاصر  روندمیاز کوره در  چنان

 بلکه رساندنمی سودی نه تنها ایط کنونیردر ش روِی خودبینانه. این تکآورندمیروی

فزونی و گسترش آلودگی ویروسی در  جرم تواند شریکتا میح، کندنمی نیز کمکی

 «گردد.پایان و بی تروسیع یمقیاس

، در خود  توانند،می  این گونه پدیدارها، چون اپیدمی،که    معتقد استپردازد که  در ادامه، بَدیو به نقد آن تصوری می

 مصیبتاما بر این باور است که این  پندار ندارد،وهم و او توافقی با این . را باز گشایند« انهنوآور یسیاست راه  »

کمک کند به در ضمن  و را فراهم آورد ی اپیدمیهای علمی در بارهدادهپیشرفت امر انتقال د شرایط توانمی

 سیاستدر مورد و بهداشت عمومی،  پزشکی مربوط به اموری زمینهدر  تقادات نوینیاع گیری  سیاسی  قدرت

، مواردی هستند در شرایط اپیدمی کنونی ،هااین  .برابرانه، مراقبت از سالمندان و مسائلی از این دست ی  آموزش

  سازند.را نمایان می  ی در فرانسه و جهانهای امروزهای سنتی رژیمخطرناک سیاست  هایو کاستی  هاکه ضعف

 هایچون کمبود تجهیزات ایمنی )ماسک  -ای بزرگ  هکفایتیکمبودها و بیاین  اشاره دارد به پیدایش     این جابَدیو در  

هم  ،با اپیدمی در این جنگ یا عمومی یکه در این مبارزه -ها و غیره حفاظتی...(، عدم آمادگی بیمارستان

های عمومی، در تضعیف بخش  هاهای دولتاند. این ها همه در عین حال از سیاستساختاری و هم ناپذیراجتناب

در  ،گردند که طی چندین دهه، حداقل از سی سال پیش به این سوعی، خدماتی... ناشی میبهداشتی، اجتما



 کرونا  اپیدمیی  واقعه  یکند که به جز شاید چند داشمند کسشوند. اما بَدیو در ضمن گوشزد میفرانسه اجرا می

 نویسد:نکرده بود و میرا پیش 

دولت  ،بینی" کرده بود؟ از جهاتیپدیده را "پیشتواند واقعًا به خود ببالد که این »چی کسی می 

که بینی نکرده بود و این نکته درست است... اما در عین حال درست است وضعیت کنونی را پیش

کرده بود، به جز شاید نپیش بینی  را ایگسترده چنین اپیدمیِ  در فرانسه نیز بگوییم هیچ کس دیگری

دند که این گونه اتفاقات تنها در آفریقای ظلمانی و یا در چیِن کرچند دانشمند منفرد. بسیاری فکر می

 –های افراطی ، اما نه در اروپای دموکراتیک. و مسلمَا  این چپتوانند رخ دهندمی به راستی توتالیتر

انتقاد کردن  یویژه حق توانند در این باره ازمینیستند که  –ها زردها و یا حتا سندیکالیستیا جلیقه

 بینی نکرده بودند.ای را پیشچنین پدیده مطلقاً ها نیز ... آن خوردار باشندبر

 یهیچ نتیجه به خودِی خودگیرد این است که اپیدمی کنونی میاز این اوضاع درسی که بَدیو  ،به طوری کلی

که  کنیمحتا اگر فرض » نویسد:او می .آوردبه وجود نخواهد در کشوری چون فرانسه  یابرجستهسیاسی 

 در کمین از هم اکنون  که ی، کاندیداهایباشد ن ماکرواز  کردن خود خالص خواستاربورژوازی فرانسه 

منسوخ که به همان اندازه    هستند  «مییسلاسیوناترین اشکال »نمدافعان پوسیده  اند،قدرت نشسته

 «.آورتهوع

 رساند: می اتمامبه خود را  جستار سیاسی - نظریبا این نتیجه گیری  فیلسوف فرانسویسرانجام 

این ما که خواهان یک تغییر واقعِی سیاسی در  شود،مربوط میبه ما    که  اما تا آن جا» و  

اپیدمی استفاده کنیم و حتا از ماندن   ناشی از  ، باید از این آنتراکتِ هستیم  ]فرانسه[کشور  

 کاربرای  از و این ،بهره جوئیم –که کاملن ضروری است  –کردن خود محدود در خانه و 

 های سیاسی نوین ومکان  ایجاد یپروژه روی های نوین سیاسی،روی شکل کردن 

از  پسی سوم کمونیسم، مرحله [trans-national] ملیِ - فرا یتوسعهامر  سرانجام روی

مانیفست  ی است که ازدوران ]منظور شد اختراع کمونیسم که یدرخشان اول یمرحله

است اما سرآخر  قابل توجه البته که یی دوم و مرحله  [رودمی پاریس تا کمون کمونیست

سوسیالیسم واقعاً موجود از  یمرحلهب]منظور  گرددخود می گراییِ دولت گریِ آزمایش مغلوبِ 

 ...است[ 1980 یدهه در تا فروپاشی این سیستم 1917انقالب اکتبر 

، باید تنها به حقایقِ قابل یوضعیت چنینویژه در مانیم، و بهمی خانهدر این هنگام که در 

بر سیاستی نوین با  اندازهایی اعتبار دهیم کهو به چشم کنیماعتماد  کنترِل علم

   .« باشندمبتنی  هدفی استراتژیکی هایی محلی وآزمون 

 ------------------------------------------------ 
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