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 چکیده  

اپ  از  ماه  روس ی و   یدم یپس  از  جهان  2020سال    نی آغاز  یهاکرونا  آلن   ؛در 
تالش کرد از جانب دولت به    یامقاله  ی، ط یفرانسو   ست یمارکس  لسوفی، ف وی دبَ

  ی منافع طبقاتکه به  یدر حال  د ی با  ی داشت دولت بورژواز  انیمسئله نگاه کند و ب 
اهم منافعیم  تی خود  به  نیعموم  یدهد،  ا   کندنظر    زیتر  چون    نی و  را  بزنگاه 

رو  دشمن  یی اروی بزنگاه  بد ی د   یعموم  ی با  واقع  تالش    لسوفیف   ن ی ا   نانهی . 
وضع  ست یآل دهی ا فهم  برا  تی در  فرانسه،  و  شانیک هم  ی دولت  منتقدان    یو 
بود. ریغ مقاله تالش می  منتظره  انتقادات وارد  ر  رهگذ شود از  در این  به  نقد   شده 

بدیو در موضع اپیدمی، شرح  آلن  باب وضعیت  در  که   داده شودگیری اخیرش 
همه وضعیت  موقعیتی  چگونه  نه  و  فلسفی  وضعیتی  نه  کرونا  بیماری  گیری 

معنای به  های بدیو به دولت امانوئل مکرون،متافیزیکی است و اینکه چرا توصیه
سیموجه ناکارآمدی  کرونا  استسازی  اپیدمی  با  مواجهه  در  نئولیبرالیستی  های 
و    خته گرفتن این هدف به تعریف بدیو از وضعیت فلسفی پردابرای پی  نیست. 
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مفهوم   با  تعریف وضعیت  هم  " رخداد "نسبت وی  مفهوم محوری وی در  چون 
چگونه وضعیت پاندمی کرونا، یک    شودبررسی میدر ادامه    اشاره شده و  فلسفی

وضع و  موضع رخداد  و  نیست  فلسفی  شرایط  یتی  در  بدیو  آلن  سیاسی  گیری 
در ادامه فلسفه   ،اش کارانهرغم شکل محافظهعلیدر برابر دولت مکرون   حاضر

رفتن به سمت    -. در نهایت پیشنهاد این فیلسوف سیاسیشودرادیکال او فهم می
با زیربنای اقتصادی و الگوی سیاسی هژمون فعلی در    -الگویی مشابه دولت رفاه

سرمایه بهجهان  راهداری،  یک  ممکنعنوان  کرونا   حل  وضعیت  با  مواجهه  در 
 . شودارزیابی می

سیاسی    کلیدی:  واژگان اقتصاد  رخداد،  فلسفی،  وضعیت  کرونا،  پاندمی 
 . نئولیبرالیستی، دولت رفاه
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 مقدمه 

ویروس کرونا در ووهان چین شروع شده و  های شیوع  زمزمه  2019در دسامبر  
گسترش   دنیا  سراسر  در  سرعت  در  یافتبه  که  طوری  به    2020ژانویه    30. 
المللی اورژانسی اعالم کرد. تا زمان نوشتن سازمان بهداشت جهانی وضعیت بین

ژوئن   در  مقاله  نیم  2020این  این  حدود  اثر  در  دنیا  سراسر  در  نفر  میلیون 
های سازمان بهداشت  اند و بر اساس گزارشا از دست دادهجان خود ر   بیماری، 

شوند، هر روز بر  روز میجهانی که با توجه به آمار رسیده از کشورهای جهان، به
 1شود. این تعداد افزوده می

این نخستین بار نیست که بشر با وضعیتی بحرانی ناشی از اپیدمی بیماری رو  
پاندمیبه گذشته    انر دوران معاصر و برخی در دورها درو است. برخی از این 

به پیوستهتاریخ  بهوقوع  اچاند.  اپیدمی  مثال  جنوب  .آی.عنوان  در  مثبت  وی 
ساالنه حدود دو میلیون    2012تا    2007های  صحرای آفریقا که در فاصله سال

هنگ آنفلوانزای  تا  گرفت  قربانی  سال  که  ی  ـکنگنفر  و    1968در  شد  شروع 
تا   نفر  پاندمی، جان خود را از دست دادند. در قرون گذشته  یک میلیون  پایان 

ا در قرن نوزدهم  ـبهای مشابهی را پیگیری کرد، از شیوع وَتوان وضعیتنیز می
و   میالدی  تا طاعون سیاه در قرن چهاردهم  میلیون کشته  تخمین حدود یک  با 

 2شد.  تلفاتی که بین هفتاد و پنج تا دویست میلیون نفر تخمین زده 
تاریخی موجود، ب  به شواهد  توجه  بروضعیت   ا  مترتب  بیماری   های  ها، در اپیدمی 

آن  شدت  و  وسعت  به  توجه  با  موثر مواردی  بشر  سرنوشت  و  تصمیمات  در  ها 
اند. برخی از آنها ای بر تاریخ بشر در طی اعصار داشته ها تاثیر گسترده آن » اند.  بوده 

تمدن  داده مسیر  تغییر  را  ویرانی ه اپیدمی   اند.ها  سرزمین ا،  در  را  که   یهای هایی 

 
 : شود مراجعه ریز ینشان به  روزانه صورت به کرونا روسیو تلفات و انیمبتال آمار مورد در شتریب مطالعه یبرا. 1

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. 
 :شود مراجعه ریز ینترنتیا ینشان به شتریب مطالعه یبرا. 2

https://www.mphonline.org/worst-pandemics-in-history. 
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جنگ  آوردند،  بوجود  بودند،  زدند. دچارشان  دامن  آنها  به  یا  داده  پایان  را  ها 
ساختار ارتش  ساخته،  ویران  را  شهرها  کشانده،  هزیمت  به  را  ملل  رهبران  و  ها 
سیاسی نظام   و  هادولت  شکاف   -های  و  تغییر  دچار  را  را اجتماعی  طبقاتی  های 

نبوده جمعیت و    اند تشدید کرده  تماس  در  یکدیگر  با  هرگز  که  را ویران   اندهایی 
و استعمار را ممکن  یطلب گسترش   ن ی ها، تسخیر اروپا همچناپیدمی بیماری  کردند.

ایجاد دریافتی نو از پزشکی در مواجهه   عالوه بر   و آسان ساختند. اما آنها همچنین 
 . (Bouchillet, 2007: 517)«  داشتند   ز ین   یو فرهنگ   یاثرات فکر ،  ها با بیماری 

می رفت،  آن  ذکر  که  گسترشی  به  رو  همچنان  و  گسترده  ابعاد  با  تواند  کرونا 
بعضاًپیش  تبعات گوناگون غیرقابل بهپیش  قابل  بینی و  را  بار آورد. بیش  بینی 

بودن، کشن   میزان  از توجه   ده  شایان  مرحله  بدین  تا  اپیدمی  این  مورد  در  آنچه 
فراگیری که    است، میزان فراگیری و سرعت این فراگیری در سطح جهان است. 

نوین فناوری  مدد  تازه  ،به  و  ابعاد  اپیدمی  شرایط  در  زیستن  وضعیت  از  ای 
است.  ساخته  نمایان  را  آن  از  حاصل  اثرات  به  قرنطینه  گستردگی،  همین  دلیل 

و در  بوده  ها قابل بررسی  ی ویروس کرونا بر ابعاد گوناگون زندگی انساناپیدم
هایی چون پزشکی، محیط زیست،  در عرصه  قابل ارزیابی  ،زمانی اندک دورتر 

 اقتصاد و سیاست است. 
قرار   توجه  مورد  ابتدا  همان  از  سیاست  حوزه  در  کرونا  اپیدمی  اثرات  بررسی 

به است.  عمومی  طوریداشته  بعد  در  دانشصفحه  ، آنکه  در  آزاد ای  نامه 
کو"عنوان    باپدیا  ویکی پاندمی  سیاست  19-یدوتاثیر  آن    کهایجاد   1"بر  در 

بر موضعبه اثرات مختلفی که نظام دولتی هر کشور  گیریصورت موردی  ها و 
به آن دچار شده  یا  پردازد. در کنار  است، می  در شرایط مذکور، اتخاذ کرده و 

ی، اندیشمندان و فالسفه بزرگ خیلی زود شروع به صحبت  های عموماین جنبه

 
ــرا. 1 ــده یبـ ــه ماهـ ــود بـ ــوع شـ -https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID: رجـ

19_pandemic_on_politics. 
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عمیق ابعاد  مورد  کردند. در  عمومی  عرصه  بر  اپیدمی  اثرات  میان   1تر  آن  از 
مصاحبه    ،20202  آوریل   10در    لوموندبا روزنامه    هابرماسمصاحبه    توان بهمی

آلن ، مقاله  3  2020در می   Diem25tvبا شبکه مستقل تلوزیونی  ینوام چامسک
لو  وی بد انتشار کتاب   4  2020مارس    26  کختیه در-بر روی سایت مستقل  و 

عنوان   تحت  کو"ژیژک  می  19-یدواپیدمی،  تکان  را  کرد.  5"دهد دنیا    اشاره 
موضع به اهمیت  کرونا  مسئله  در  بزرگ  معاصر  فالسفه  و  اندیشمندان  گیری 

مصاحبه و  آثار  اظهارانتشار  این  پیرامون  و  نشد  محدود  ایشان  نیز  های  نظرها 
توان به گزارش مدرسه عالی اقتصاد  آثار قابل اعتنایی منتشر شدند. از جمله می

عنوان   تحت  لندن  سیاسی  علوم  در »و  سیاسی  فلسفه  یک    شش  جستجوی 
اشاره کرد. این اثر به    «اندازهای انتقادی بر پاندمی ویروس کروناویروس: چشم
دیدگاه فکری  بررسی  جریان  دو  و  ژیژک  هابرماس،  بدیو،  آگامبن،  های 

    پردازد.گرایی و لیبرتاریانیسم در این مسئله میفایده
است.    وی بد   الن،  ند اترین فیلسوفانی که در این زمینه اظهارنظر کردهاز جمله مهم

اش همواره از  بدیو فیلسوف مارکسیست فرانسوی که در تطابق با مشی فکری
استقرار دائمی نهاد برساخته    ،منتقدان سرسخت دولت است و به نحوی بنیادین

دولت را به عنوان انعکاسی از روابط تولید با منطق تاریخی منحصر به زمانی  از  
برنمی اینخاص،  اتابد،  در  متناقض  بار  ظاهر  به  نهاد    در ظهارنظری  از  حمایت 

 
 :  کرد اشاره زیر مقاله به توانیم است، شده منتشر نهیزم نیا در تاکنون که یجامع آثار از. 1

Delanty, Gerard, “Six Political Philosophies in Search of a Virus: Critical 
Perspectives on the Coronavirus Pandemic”, LSE ‘Europe in Question’ Discussion 

Paper Series, LEQS Paper, No. 156/2020, London, May 2020. 
 :رجوع شود شتریب مطالعه یبرا. 2

 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-dans-cette-crise-
il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-savoir. 

 .https://www.youtube.com/watch?v=t-N3In2rLI4: رجوع شود مشاهده یبرا. 3

-https://qg.media/2020/03/26/sur-la-situation-epidemique:  رجوع شـود  شتریب  مطالعه  یبرا.  4

par-alain-badiou. 
 وسـطت دهقـان، هوشمند ترجمه «،دهدیم تکان را جهان 19 دویکو! ریعالمگ»: عنوان تحت یفارس به کتاب  نیا.  5

 . است شده منتشر معاصر یصدا  انتشارات

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-dans-cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-savoir
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-dans-cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-savoir
https://www.youtube.com/watch?v=t-N3In2rLI4
https://qg.media/2020/03/26/sur-la-situation-epidemique-par-alain-badiou/
https://qg.media/2020/03/26/sur-la-situation-epidemique-par-alain-badiou/
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گرای او به وی  کیشان چپدولت سخن گفته است. در پاسخ به انتقاداتی که هم
ساخته با  وارد  را  مکرون  مستقر  دولت  از  خود  حمایت  اصلی  دلیل  بدیو  اند، 

می توضیح  خود  فلسفی  نظام  در  کلیدی  مفهومی  به  مفهوم  ارجاع  آن  دهد. 
استثناء" بدیو  "وضعیت  آنچه  در  بنیادین"،  تحولی  و  رخداد  فلسفه،    " تحقق 
اینمی از  است.  اپیدمی  رو  داند،  آیا  که  بپردازد  مسئله  این  به  دارد  قصد  مقاله 

گسترده حاضر  حال  تا  که  است،  کرونا  بوده  یکم  و  بیست  قرن  پاندمی  ترین 
بهمی بنیادین  تغییراتی  موجد  حکومتتواند  و  سیاست  عرصه  در  گری  ویژه 
به این پرسش منفی است.  گ بدیو  ادامه توضیح دادردد؟ پاسخ  که    شوده میدر 

 چرا پاسخ منفی بویژه در مواجهه با وضعیت دولت معاصر دارای اهمیت است. 

 اهمیت مسئله 

انقالب" زمان  آمریکا،  از  و  فرانسه  ساختار    "ملت -دولت"های  یک  عنوان  ]به 
تقریبا  زودی  به  و  یافت  چیرگی  نوپدید[  سازمان  یگانه  سیاسی  مشروع  شکل 
(.  1391:143)دی اسمیت،    "سیاسی و همچنین محمل اصلی هویت جمعی شد

دولت مورد  در  عصر    -اما  از  پس  مدرن  بشری  میراث  یک  عنوان  به  ملت 
بین متفکر  ،روشنگری  اتفاقادر  نداشت. بهن سیاسی غربی  طور ویژه  نظر وجود 

نظرات    ، یب یعنی دولت و ملت این ترک  دهندهدر ارتباط میان دو بخش تشکیل
توان به اختالف  ها میترین آنشد. از جمله مهممتفاوت و حتی متضادی دیده می

اشاره کرد. در جایی که وبر دولت    مارکس  کارل و    وبر  ماکس   ینظر میان آرا
اینمدرن را سامانی سیاسی می از  و  عقالنیت  بر  مبتنی  باید  داند  این دولت  رو 

کنند. مارکس  آور برای شهروندانی باشد که از آنها تبعیت میمرجع قوانین الزام
و  ماهوی  شکافی  دارای  را  دولت  خود،  دیالکتیکی  ماتریالیسم  نظریه  مبنای  بر 

می مدنی  با جامعه  پدیده داند.بنیادین  دولت  داشت  اعتقاد  تاریخی  مارکس  ای 
می نمایندگی  اقتصادی  لحاظ  به  را  فرادست  طبقه  که  رابطهاست  و  با  کند  اش 

این از  است.  استثمارشده  افراد  و  استثمارگر  رابطه  تولید،  ابزار  فاقد  رو  طبقات 
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به دست طبقه استثمار شده، سرنگون  دولت پدیده نهایت  ای دائمی نیست و در 
شد.   در  »خواهد  دولت "انگلس  و  خصوصی  مالکیت  خانواده،  اینطور    "منشا 

مینتیجه ظهور  گیری  اثر  در  دولت  که  تولید،  کند  وسایل  و  خصوصی  مالکیت 
کتاب   در  مارکس  است.  آمده  سیاسی "پدید  اقتصاد  نقد  در  را    "سهمی  دولت 

)رایت    «آید داند که در اثر رشد زیربنای مادی پدید مییک عنصر روبنایی می
   . (103: 1385میلز، 

دولت پیرامون  نظریات  چند  ریشههر  و  امروزین  میهای  را  آنها  به  های  توان 
مسئله  هابخش در  همواره رویارویی دو جریان عمده  اما  تقسیم کرد  مختلفی  ی 
ملت بویژه در غرب، قابل تشخیص است. جریانی که دولت را به مثابه    -دولت

دیده است )به  یک سیستم سیاسی دارای قدرت مشروع و بر آمده از دل ملت می
نظریه کلیه  و  وبر  ماکس  ابعاد  طور مشخص  بر  همچنان  که  گوناگون پردازانی 

تاکید   اجتماعی  قرارداد  نظریه  طور نمایندمیمشروعیت  به  که  جریانی  و   )
را   آن  آنارشیستی  و  مارکسیستی  پست  مارکسیستی،  تفکرات  مشخص 

های اخیر از جمله جنبش اشغال  های سالکنند. بسیاری از جنبشنمایندگی می
جنبش جلیقه  ( فرانسه،  1، حرکات اعتراضی حاشیه شهر )بانلیوهای تیاستر  وال

در   2د ی فلو  جرجهای اخیر پیرو مرگ  های ضد نژادپرستی ماهزردها و یا جنبش
کشورهای  سایر  طبقاتی  اعتراضات  با  سرعت  به  که  آمریکا  متحده  ایاالت 
اروپایی نیز پیوند خورد، از جمله مصادیق جریان فکری دوم هستند که چنانچه  

 .  دانندمیو محکوم به حذف  ای برساخته، تاریخیاشاره شد دولت را پدیده
دولت،   از  مارکسیستی  چپ  رادیکال  فکری  جریانات  تاریخی  دریافت  در 

 
1. Banlieu 

 یمـ  مـاه در پوست دیسف سیپل کی توسط یریدستگ انیجر در که بود  تبارییقایآفر  ییکایآمر  کی  دیفلو  جرج  .2
 در سـپس و کـایآمر متحـده االتیـا در نژادپرسـتانه  ضد  یاعتراضات  به  منجر  سرعت  به  او  مرگ  شد،  کشته  2020
 به  زین  یضددولت  اعتراضات  رنگ  سرعت  به  اعتراضات  نیا  در  نژادپرستانه  ضد  یهاخواسته.  شد  ییاروپا  یکشورها

 . گرفت خود
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حذف از  غیر  در  سرانجامی  دولت  نقش  پذیرش  ندارد.  وجود  آن  برای  شدن 
دموکراتیک  چارچوب سوسیال  احزاب  و  جریانات  جانب  از  رفاه  دولت  های 

 اروپایی نیز چیزی بیش از یک مصالحه موقتی نیست.  
مواجهه   مسئله  دیگر  بار  کرد،  ایجاد  جهان  در  کرونا  اپیدمی  که  وضعیتی 

های انسانی و چگونگی این مواجهه را در میان دو  های امروزین با پدیدهدولت
تا به    1990کم از  جریانی که دست  ـ 1برجسته ساخت:    اردوگاه فکری در غرب 

میدان   نئولیبرالیسم،  و  لیبرالیسم  عنوان  تحت  غالب  گفتمان  عنوان  به  امروز 
دارد اختیار  اغلب کشورهای غربی در  جریاناتی که   ـ2و    قدرت رسمی را در 

اپیدمی   وضعیت  در  دارند.  دولت  به  نسبت  مارکس  ادبیات  در  ریشه  اغلب 
سیاست  ، کرونا به سوی  و چپ  انتقادی  جریان  منتقدان  پیکان  نوک  های  بویژه 

  ن ی اهای آنهاست،  داری و دولتهای بزرگ جهان سرمایه اقتصادی کالن قدرت
  کیاقتدار دولت )در حال حاضر دولت دموکرات  انی معتقد به پا  تیدر نها  انی جر

 ( است.  یبورژواز
انقالب »منجر به    ، خی در تار   ی کیالکتی د  سمیالی ماتر  ریس  ، کیکالس   سمیدر مارکس
و فاقد  طبقه  یبه جامعه ب  دنیرس   تاًی و نها  ای پرولتار  یکتاتوری د  جادی ا  ، «ای پرولتار

امروزین   دولت  عنوان  تحت  مرکزی  بد یم قدرت  آلن    ستیرکسما،  وی شود. 
کند. از  یم  اد ی   "رخداد "تحت عنوان    کالی تحول راد  ت یاما از وضع   ، ستییمائو

ن  رخداد  او  وضع  یمختصات  زینظر  که  مستقر    یدم یاپ   تیدارد  دولت  مقابل  در 
شرا   یفعل تحقق  واجد  ن  ط ی هنوز  به.  ست یآن  با  بدیو  نمایندگان  از  یکی  عنوان 

موضع مواردی  برخی  در  که  مارکسیسم  جریان  نیز  سابقه  را  رادیکالی  گیری 
از ضرورت همراهی با   ، بار طی اظهارنظری دور از انتظار اتخاذ کرده است، این

اپیدمی مید بورژوازی در کنترل وضعیت  ادامه خواهیم  ولت  چنانچه در  گوید. 
واکنش نظر  اظهار  این  همخواند  بین  در  را  منفی  دنبال  هایی  به  بدیو  کیشان 

 داشت.  
مقابل دولت  موضع  بدیو در  برساخته  ـگیری  به همچون  تاریخی که محکوم  ای 
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است دولت  -نابودی  که  بزنگاهی  ودر  لیبرالیست  طی    های  نئولیبرالیست 
بورژوازی  سال دشمن  یا  و  منتقد  را  خود  که  جریاناتی  جانب  از  اخیر  های 
با طرح  می که وی  است  اهمیت  دارای  دلیل  این  به  هستند،  هجمه  مورد  دانند، 

رادیکال نبودن وضعیت فعلی جهان، فراتر از شرایط اپیدمی کرونا ما را بیش از  
سازد. دقت نظر فیلسوفی  ن غرب میپیش متوجه موقعیت کنونی دولت در جها

ضددولت در همراهی با دولت بورژوازی در شرایط حاضر به این معنا نیست که  
شکل   برای  تاریخی  و  روبنایی  جایگاه  یک  شدن  قائل  در  را  مواضعش  بدیو 

رک گفته است بلکه به این معناست که وی معتقد است  حاضر دولت در جهان، تَ
)مناسبا زیربنا  بین  نسبت  به در  مستقر  )دولت  روبنا  و  اقتصادی(  و  تولیدی  ت 

مهم تحرکی  عنوان  موجد  که  استثنائی  شرایطی  روبنا(،  سیاسی  نماینده  ترین 
 رادیکال باشد، رخ نداده است.  

برای نشان دادن وضعیت دولت فعلی و تبیین ارائه راهکار بدیو برای تعامل با 
گستر  پایه  دو  بر  را  بحث  داریم  نیاز  ادامه  در  دهیم:  آن،  بررسی  نخست ش   :

همچنین  مقاله  و  است  کرده  منتشر  کرونا  وضعیت  پیرامون  بدیو  که  ای 
استثنائی،  شفاف وضعیت  چون  مفاهیمی  طرح  در  فیلسوف  این  ادبیات  سازی 

و   رخداد  و  فلسفی  و  دوم وضعیت  )ساختار  تولید  زیربنایی  روابط  بر  تکیه   :
نظام اقتصادی(  در  روابط  موجود  غالب  سیاسی  وسیله  های  بدین  امروز.  جهان 

نظام   اقتصادی  روابط  در  آنچه  به  اشاره  با  را  بدیو  نظر  ابراز  درستی  چگونگی 
را  سرمایه آن  سیاست  عرصه  در  بورژوازی  دموکراتیک  دولت  که  داری 

می شفافنمایندگی  در  مسئله  نهایی  اهمیت  کرد.  خواهیم  تحلیل  سازی  کند، 
  از نگاه متفکر سنتی    ، اندمی کروناجایگاه دولت معاصر غربی در وضعیت ویژه پ

 ساختار دولت، چون بدیو است.  منتقد  
 به مثابه یک رویداد غیرسیاسی )نا رخداد(  آلن بدیو و مواجهه با مسئله کرونا

بدیو  فرانسوی  ، آلن  انتظار    ، فیلسوف  مورد  مشی  ویپیرو  اهمیت  از  دادن  که 
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دغدغه به  زندههمواره  ویژههای  نگاه  منظر  از  بشری  فیلسوفانه ی  خویش  ی  ی 
تاریخ    ،است سال    26در  وبسایت    2020مارس  روی   Quartier بر 

Général  اندکی  منتشر کرد.   1"در مورد وضعیت اپیدمی"مطلبی را تحت عنوان
روشنفکران چپ از  تعدادی  جمله  بعد  از  بدیوپیروان  گرا  فکری  در    گرایشات 

شتند، از رویکرد او ناراضی  موضعی رادیکال را دااتخاذ    از وی انتظارکه    ایران
جایی تا  آنبوده  محافظهکه  مکرون  را  از  هواداری  و  حمایت  در  حتی  و  کارانه 

ای  ای اندک در مصاحبهآنچه مورد انتظار ایشان بود، به فاصله  دانستند. احتماالً
انجام داد، تا     DiEM25یـزیونی که نوام چامسکی در مورد کرونا با شبکه تلو

 حدودی محقق شد.  
حالی مصاحبهدر  از  بخشی  در  آشکارا  چامسکی  می  که  ها  مدت  از»  گوید:خود 

دانست که یک بیماری فراگیر و کمی متفاوت با بیماری  پیش نئولیبرالیسم می
ست، از راه خواهد رسید و جهان را مبتال  ا  کرونا  روسی ای از و سارس که گونه

اد2« کردخواهد در  میو  قرار  جدی  انتقاداتی  مورد  را  نئولیبرالیسم  و  امه  دهد 
می بشریت  سرنوشت  فردای  را  کرونا  از  میدوران پس  که  دو چهره  داند  تواند 

همان ابتدا پنداشتم    از »کند:  اش را با این جمله شروع میبدیو مقاله  . داشته باشد
تثنائی  اش اپیدمی ویروسی است، واجد هیچ چیز اسوضعیت کنونی که مشخصه

 3  «.نیست
بدیو    با فکری  سامان  با  در  ) آشنایی  خواه  ادامه که  تفصیل  متوجه  (،  آمد   د به 
شویم که طرح این جمله که وضعیت حاضر واجد هیچ چیز استثنائی نیست،  می

فلسفی مواجه نیستیم و بیان این مسئله    به این معناست که ما با وضعیتی اساساً
عَ فلسفه،  مرگ  عصر  در  که  بدیو  آلن  جانب  از  امر  بدو  بر ــلَدر  فلسفه  م 

 
1. Sur la situation épidémique 

 .دیبفرمائ مراجعه است، شده داده ارجاع آن به ترشیپ که مصاحبه نکیل به دیتوانیم شتریب اطالعات یبرا. 2
 .دیبفرمائ مراجعه است، شده داده ارجاع آن به ترشیپ که مقاله نکیل به دیتوانیم شتریب اطالعات یبرا. 3
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پردامی به این مطلب  ادامه  اما در  برانگیز است.  که    شودخته میافرازد، پرسش 
علی همدلیچرا  چامسکی،   رغم  ضدنئولیبرالیستی  مواضع  حاضر    با  شرایط  در 
کند به دولت  ، مارکسیستی که سعی میت؟بدیو همراهی داش   توان بابیشتر می

گیری فیلسوفانه  و فیلسوفی که با رد موضع 1هایی داشته باشد بورژوازی توصیه
می مواجه  حاضر  وضعیت  با  کرونا  مسئله  مرحله  شود.  در  به  مرحله  ادامه  در 

راه    گیری آلن بدیو در مورد وضعیت اپیدمی کروناخواهیم دید که چگونه موضع
را بر فهم دقیق در مورد نسبت میان دولت بورژوازی و جامعه در دهه سوم از  

سرمایه جهان  در  میالدی  حاضر  همقرن  و  بدیو  تعبیر  به  )حداقل  کیشان  داری 
 گشاید. وی( می

، ثابت  آلن بدیونخست باید با استناد به سامان فکری    ،برای پیگیری این مسیر
یک وضعیت فلسفی نیست و در نهایت از    که چرا وضعیت اپیدمی کرونا  شود

انتظار بر آمدن رخدادی رادیکال و تحول عمده سیاسی را داشت.   دل آن نباید 
سیاسی جهان   -گام بعدی ارجاع به استقرار و عدم تغییر وضعیت نظام اقتصادی

دولتی   سیستم  یک  حمایت  سایه  در  آزاد  بازار  اقتصاد  نظام  تسلط  بر  مبنی 
ی  )و  متاخر در شرایط  نئولیبرالیستی  اقتصادی  مطالعات  به  استناد  با  برعکس(  ا 

اپیدمی کرونا است. در این مرحله وضعیت روابط مستقر زیربنایی )اقتصادی( 
می تحلیل  جهان  اداره  موضعدر  دو  رد  با  سپس  در  شود.  رایج  نادرست  گیری 

داده   نشان  مستقر،  قدرت  برابر  در  کرونا  اپیدمی  چگونه  میوضعیت  که  شود 

 
 نگـاه  هیقض  به  دولت  جانب  از  میبخواه  اگر  نیبنابرا:  ی«دمیاپ  تیوضع  در»  عنوان  تحت  ویبد  آلن  مقاله  از  یبخش.  1
 از قسـم آن تقدم نگرانهندهیآ و یراهبرد پاسداشت نیع در دیبا یبورژواز دولت که است یاگونهبه تیوضع  م،یکن

 منـافع از تریعمـوم نسـبتا یمنـافع یعلنـ طوربـه و صـراحتا است، آن عام صورت بازنمود  خود  که  یطبقات  منافع
 کیـ یداخلـ وجـود خاطربـه کنـدیم وادار را دولـت بزنگـاه نیا گر،ید عبارت به. کند  حاکم  را  صرف  یبورژواز

 یکنـون تیوضع در اما باشد، یخارج متجاوز کی تواندیم جنگ امیا  در  و  -  دارد  یعموم  یتیماه  خود  که  دشمن«»
 اریـاالختتام ندهینما که یاطبقه منافع با تریعموم  منافع  یسازکپارچهی  لهیوسبه  را  تیوضع  -است  2سارس  روسیو
-https://qg.media/2020/03/26/sur-la-situation-epidemique-par -. کند تیریمد است، آن

alain-badiou. 
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در وضعیت فعلی  موض نهایی وی  راهکار  ارائه  برای  را  بدیو راه  ع غیررادیکال 
 گشاید.  است می 1که بازگشت به الگوی دولت رفاه

 و وضعیت غیر فلسفی اپیدمی کرونا آلن بدیو ـ الف 

فهم موضع اثر  برای  دو  به  بدیو  آلن  کنیم، نخست  مراجعه می  ویگیری کنونی 
ژیژک که   بدیو و  مناظره  از  عنوان  بخشی  اندیشیدن "تحت  منتشر    "به رخداد 

پردازد که کدام وضعیت  شده است. در این گفتار، بدیو به شرح این مسئله می
بدیو می اتفاق می  هر»گوید:  یک وضعیت فلسفی است؟  افتد،  چیزی در جهان 

وی در ادامه،    . ( 62:  1393  بدیو، )  «های فلسفی نیستندها وضعیتا همه آنــام
 برد.  های فلسفی پیش میاز وضعیت سه مثالبحث را با طرح 

محاوره    ؛مثال نخست و کالیکلس در  میان سقراط  رویارویی  به  ارجاعی است 
و   2گرگیاس  سقراط  تفکر  میان  بنیادین  تضاد  است  معتقد  بدیو  افالطون. 

را خلق  کالیکلس و فقدان مقیاس مشترک در محاوره این دو، وضعیتی فلسفی  
که یک رویارویی  بلکند. از نظر بدیو در واقع اینجا نه یک گفتگوی حقیقی  می

می ادامه  رخ  در  بدیو  است.  بازنده  دیگر  طرف  و  برنده  طرف  یک  که  دهد 
تنها  »  : گویدپرسد حال در این مواجهه فلسفه به چه معناست؟ و در پاسخ میمی

انتخا باید  ما  دهد  نشان  که  است  این  فلسفه  کنیموظیفه  ت  « ب  بر  ــکأ)با  ید 
مسئله انتخاب، جا دارد یادآوری کنیم بدیو فیلسوفی است که حقیقت را نه در  
معنای هایدگری آن در پیوند با هستی که در پیوند با تاریخ، سیاست، سوژه و  

 . کند( رخداد، فهم می
دوم می  ؛مثال  باز  ارشمیدس  مرگ  ماجرای  رومیان،  به  اینکه  از  پس  گردد. 
را می  سیسیل  مارسلیوس اشغال  پیام  حامل  که  رومی  سرباز  فرمانده    ، کنند 

 
1. Welfare State  

 یفکـر اتیح انهیم دوران محاورات از یکی افالطون که بود یسخنوران  از  و  یشاسقراطیپ  لسوفانیف  از  اسیگرگ  .2
 . است داده اختصاص یو به را خود
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اعتنا  آید اما ارشمیدس بیبرای مالقات با ارشمیدس است، نزد وی می  ، رومیان
دهد. سرباز نیز خشمگین شده و  اش در ساحل ادامه میبه او به محاسبات ریاضی

می در  طرح  شمشیر  کنار  در  را  ارشمیدس  پیکر  و  هندسیآورد  اش  محاسبات 
کند. بدیو در پاسخ به این پرسش که چرا این وضعیت فلسفی  نقش بر ساحل می

خَ تفکر  درونی  قواعد  میان  مشترکی  مقیاس  هیچ  وجود  عدم  به  و  الّاست،  ق 
اش مثابه خشونت  به  میـقدرت  ایجاد  اره  این وضعیت،  در  فلسفه  رسالت  کند. 

 آگاهی پیرامون فاصله میان این دو است. 
سوممث مثال    ؛ال  از  این  کمک  با  به»بدیو  عشاق  اثر   1« دارآویخته  فیلم 

ماجرای   میزوگوچی  فیلم  این  در  میشود.  طرح  ژاپنی،  کارگردان  میزوگوچی 
ممنو میاعه عشق  تصویر  به  باستان  دوران  ژاپن  در  را  آخری  در  اق  عشّ  ، کشد. 

مینگون آویخته  دار  به  عرف  به حکم  این  بخت  بدیو  نظر  از  میان  شوند.  تقابل 
کش تصویر  به  واقع  در  مرگ  و  که    یدن عشق  چرا  است.  فلسفی  موقعیت  یک 

می وارونه  را  زندگی  معمول  قوانین  مثابه رخداد(  )به  اینجا  در  کند. پس  عشق 
مر استثناء و در مورد تغییر قوانین زندگی بر  فلسفه ما را به اندیشیدن در مورد اَ

 2انگیزاند. می
رسد که وضعیتی فلسفی است  بدیو به این نتیجه می  ،البه دنبال طرح این سه مث

که فیلسوف بتواند سه وظیفه مهم فلسفه را در آن محقق سازد و این سه تعهد را  
}به طور    یگذارفاصله  ـ2  ؛سر و کار داشتن با انتخاب  ـ1شمارد:  اینگونه بر می

تعهد حقیقی فلسفه،  ». از نظر بدیو  یامر استثنائ  ـ 3مشخص با قدرت مسلط{ و  
بیگانگی خلق میدر وضعیت فلسفه صرفاًو هنگامی  ...   کندها  امری    که  درگیر 

که زمانی  است،  این  ا  معمولی  در  که  هنگامی  و  نیست،  دارا  را  بیگانگی  ین 

 
1. Crucified Lovers 

 :بیشتر رجوع کنید مطالعه یبرا  2
 https://delphinius56.wordpress.com/2018/11/28/alain-badiou-thinking-the-event-
philosophical-situations. 

 

https://delphinius56.wordpress.com/2018/11/28/alain-badiou-thinking-the-event-philosophical-situations/
https://delphinius56.wordpress.com/2018/11/28/alain-badiou-thinking-the-event-philosophical-situations/
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تناقض غوطه ور نیست، یک تعهد سیاسی، ایدئولوژیکی و شهروندی است، اما  
تعهد فلسفی با بیگانگی درونی آن مشخص بالضروره یک تعهد فلسف ی نیست. 

الگوی  به  .(76:  1393بدیو،  )  «شودمی یک  طرح  در  بیگانگی  مثال:  عنوان 
موجود، در    مستقر و   های سیاسیکه مختصات نظام  سیاسی آرمانی، در شرایطی

زمانی باید    ،برند. بدیو معتقد است یک فیلسوف می  سرای کامل از آن بهفاصله
یک   نشانه در  یا  نشانه  آن  در  که  کند  مداخله  برای وضعیت  که  بیابد  را  هایی 

گردیم به جمله اول وی ین باز میاابداع یک مسئله جدید، ضروری هستند. بنابر
م میؤکه  اتفاق  جهان  در  چیزی  هر  معناست:  این  آنید  همه  اما  ها افتد، 

 نیستند.   ]استثنائی[  فلسفیهای وضعیت
از  »  کند:با این جمالت آغاز می  را دقیقاً  "وضعیت اپیدمیدر  "آلن بدیو مقاله  

اش اپیدمی ویروسی است، واجد  همان ابتدا پنداشتم وضعیت کنونی که مشخصه 
همه زمان  از  نیست.  استثنائی  چیز  گذراندن  هیچ  سر  از  در  و  ایدز  گیری 
سارس  ابوال،  ویروس  پرندگان،  دیگر    1آنفوالنزای  موارد  نگرفتن  نظر  در  با 

ها ها دیگر قادر به درمان آنبیوتیکل که آنتیالنزا، بازگشت سرخک یا س آنفو
می شرایطینیستند،  در  جهانی  بازار  که  وسی  که   دانیم  از    یعـمناطق  محروم 

  های ضروری )پیرو الگوی جهانی(نصیب از واکسیناسیونامکانات پزشکی و کم
به  که منجر    ایدز ثال  مهای جدی و ویرانگری )به عنوان  ناگزیر اپیدمی  هستند، 

نفر میلیون  چندین  میشده    مرگ  پدید  را   Sur la situation)  آورداست( 

épidémique, 26.03.2020) . 

چنانچه در پاراگراف فوق روشن است، بدیو وضعیت کرونا را حداقل در زمان  
نمی استثنائی  چیز  هیچ  واجد  آن،  از  پس  مدتی  تا  و  آن  یادآور  داند.  ظهور 

عمده تشکیل یک وضعیت فلسفی )رخدادی( از    ی از سه مولفهشویم که یک می
بدیو استثنائی در دل وضع موجود است.   ، نظر    ظهور و تشخیص یک وضعیت 

به فقدان حضور امر استثناء در اپیدمی کرونا، این  بدیو  عالوه بر اعتراف صریح  
مشخصه دو  واجد  و    وضعیت  انتخاب  یعنی  بدیو  نگاه  از  فلسفی  امر  دیگر 
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 گذاری هم نیست.  فاصله
باب این  در  بدیو  رویکرد  که  تفاهم  سوء  این  رفع  رویکردهای   برای  با 

نادیدهـپرکت اهمیت فلسفه در امر عمومی متفاوت    انگاری یکال صرف و از سر 
در مورد کتاب هستی و رخداد   1ر یژاک رانساست، مفید است به بخشی از مقاله  

کنیم:   2 اشاره  بدیو،  میکلمه»آلن  که  کند،  ای  توصیف  را  کتاب  این  تواند 
طلبد: امتناع از  باورمندی است. این کلمه دو باور رایج امروزین را به محاجه می

که   جریانی  از  امتناع  زمان.  ناخوشایندی  و  فلسفه  پایان  وضعیت  در  استقرار 
که ناخوشایندی دوران را  حالی  زدن بر خود درهر پایانـ واسطه آن فلسفه با مُبه
میگونه به متهم  مضاعف  سایهای  آن  مدد  به  نامیده  کند،  متافیزیک  که  اش 
میراثمی فیگور  با  خود  سلطنت  از  می  ،داریشود،  بر  پرده  از    ؛داردقهرمان  و 

دیگر  فکری    امتناع  ،سویی  وضعیت  پیرو  که  اجتماعی  موج  آن  از  پیروی  از 
برای   که  فکری  است،  ترکیب  مستقر  امور،  وضعیت  از  غیر  چیزی  هیچ  آن 
کند  های ایشان قضاوت میها را بر اساس انعکاسمالکیت که اعمال و گفتمان

آورده میو  نادیده  یا  و  کرده  انکار  اساس  این  بر  را  نداردها  وجود    «گیرد، 
 . ( 02: 1989)رانیس ر، 

رانس  اینجا  بهدر  بدیو  معاصر  فیلسوف  آشتییر،  موضع  به    ویاپذیر  ندرستی 
عین در  بدیو  برای  فلسفه  دارد.  اشاره  فلسفه  نوعی    حال  پیرامون  واجد  که 

به وضعیت    و از تن دادن بوده  باورمندی است از سایه متافیزیک تاریخی به دور  
. این نکته در این مقاله از آنجا دارای اهمیت است که  کند می  یفکر مستقر، دور

وقتی کسی چون   باشیم  داشته  نظر  پدیدهدر  نبودن  فیلسوفانه  از  همهاو  گیر  ای 
گوید، موضعش با مواضع کسانی که فلسفه را در پایان  چون پاندمی کرونا می

داده و با ادعای   بینند و امور پراتیک را در مقابل امر تئوریک قرارراه خود می

 
1. Jacques rancière 
2. L'Être et l'Événement 
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 ورزی دارند، متفاوت است.  اتخاذ رویکرد واقعگرایانه سر ستیز با فلسفه
بدیو اتخاذ    . شودشرح داده می  « رخداد»له پس از شرح وضعیت فلسفی،  در مرح

رخداد از  داند.  هر موضع رادیکالی را در نهایت در پیوند آن با رخداد، موجه می
که نسبتی ناگسستنی با تعریف امر فلسفی    است بدیو مهم    یرو در طرح آراآن

گرفته  نظر رخدادهایش پینگاه فیلسوفانه وی به تاریخ از م نزد وی دارد و اصوالً
شود جایگاه اپیدمی اخیر از موضع قرار  شود. با تمرکز بر این مفهوم تالش میمی

های آلن . رخداد از جمله واژهشودتبیین  بندی  گرفتن و یا نگرفتن در این دسته
از شهود دشوار و    برگسون  یآنرشرح  که  بدیو است که شرح آن به همان میزان  

حاص دریافتی  است مستلزم  زیسته  تجربه  از  میل  مشکل  ذکر   1باشد. ،  شایان 
بدیو مطرح نمی بار توسط  برای اولین  فلسفه  بدیو در  است، رخداد در  اما  شود 

فیلسوفانی از    یای که مفهوم رخداد در آراتعریف آن صاحب ایده است. سویه
قصد   که  است  موضعی  آن  گرفت،  خود  به  بیستم  قرن  در  بدیو  آلن  جمله 

دوگانه عقل  در  مکانیستی  بازنگری  عواقب  از  پرهیز  و  روشنگری  انگار 
 بکارگیری آن داشت.  

فیلسوفان  اندک  از جمله  بدیو  پیداست،  نیز  رانسیر  مطلب  به  استناد  با  چنانچه 
س به  همچنان  که  است  معاصر  قائل  منتقد  فیلسوفانه  موضعی  از  حقیقت  امان 

کند که البته متافیزیک بدیو در نقطه  رو متافیزیک خود را خلق میاز آن  است.
  مهمی که همانا تعریف رخداد است، تمایزی آشکار با متافیزیک افالطون دارد.
به این معنا که متافیزیک بدیو بر خالف متافیزیک افالطون، ارجاعی استعالیی  

بیرون گسست  به  دل  از  بلکه  ندارد  موجود  و  حیات  بشر  زندگی  واقعی  های 
گسستشورش این  از  منبعث  انقالبی  میهای  ظهور  رخداد  قامت  در  و  ها  کند 

زند. بنابرین اگر متافیزیک افالطون اشاره به وضعیتی  تاریخ را برگی دیگر می
ارجاع نیز  بدیو  متافیزیک  دارد،  موجود  با وضع  عمودی  نسبتی  در  به  دیگر  ش 

 
1. Intuition 



 79  ...مسئله دفاع از امر غیرقابل دفاع کرونا و 

 

با وضع موجود  نه در نسبتی عمودی  اما این ورق خوردن  وضعیتی دیگر است 
رخداد در واقع همین اتفاق افتادن حقیقت است.  "شود.  بلکه از دل آن، متولد می

رخداد حقیقت در وهله اول نوعى گسست و شکاف در معرفت وضعیت است.  
مستقر و جا افتاده    چیزى بیرون از اعمال قاعده و عرف، چیزى بیرون از معناى

تواند خود معنا و قاعده تازه تولید کند. رخداد  می،  که اگر در شرایطى قرار گیرد
م وفقه  امور  تکرار  روند  در  تکراریحقیقت  که  چرا  و    ،اندازد  شناخت  الزمه 

کند که  قسمى سوژه جدید انسانى خلق میبه  بار  معرفت امور است. رخداد این
کند اما خالقیتی که  شده نیست. خالقیت ایجاد میدر خدمت معرفت سازماندهی  

ین  ابنابر  . (157-156:  1395)شیدا،    «کنداز قاعده درون وضعیت تبعیت نمی
بدیو در هستی و رخداد میهمان  بهگونه که  مداخله در  گوید، رخداد  مثابه یک 

در    ، معنایی خودکند و یکپارچگی معنایی آن را با بیوضعیت )وجود( عمل می
ین رخداد با ارجاع به آنچه  اکشد. بنابربا نظام مستقر معرفت به چالش می نسبت 

به دارد  نظر  مد  فلسفه  از  از  بدیو  فلسفی است، وضعیتی که  واقع یک وضعیت 
بهدرون آن سوژه دیگر  فاصله  واسطهای  انتخاب،  با  داشتن  با  سر و کار  گذاری 

د. به این معنا تعریف بدیو  شومعرفت مسلط و مواجهه با امر استثنائی، متولد می
 از فلسفه و رخداد در نسبت با وضع موجود تعاریفی انقالبی و رادیکال هستند.  

تر به پیگیری پرسش خود  طور دقیقآمده بهدستبا ذکر این مقدمات و با ابزار به
داند؟ و یا  پردازیم: چرا بدیو وضعیت اپیدمی کرونا را وضعیتی استثنائی نمیمی
او    به منظر  از  چرا  دیگر  این    "رخداد"بیان  ادامه  در  و  است؟  نداده  روی  ی 

تکمیل می با دو پرسش دیگر  را  این وضعیت در دستگاه  پرسش  کنیم که چرا 
مواجهه  عدم  چرا  آخر  در  و  ندارد؟  فیلسوفانه  وضعیتی  با  نسبتی  بدیو  فکری 

بد اپیدمی در آن سوی طیف،  با وضعیت موجود  )فیلسوفانه(  به  رادیکال  را  یو 
 انگیزد؟  حمایتی تاکتیکی از دولت مستقر بر می

بدیو را متمرکز کنیم یکی از آن دو  ، در دو محور بخواهیم  اگر      ؛سامان فلسفه 
مقاله  در  صراحت  به  که  طور  همان  بدیو  است.  تاریخ  دیگری  و  اش  رخداد 
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وجه به  گوید هیچ امر استثنائی رخ نداده است. این جمله را با تپیرامون کرونا می
بدیو می نداده  نظام فکری  رادیکالی رخ  تغییر  کرد که هیچ  تعبیر  اینگونه  توان 

شیوه به  و  میاست  آنچه  زیربنای  در  مارکسیستی  اقتصادی  ای  نظم  در  گذرد 
ادعای بدیو را جستجو    قبولباید رد یا    ، موجود و در روابط تولید غالب حاضر

ید کنند که چیزی، چندان در صحنه  ی های اقتصادی برای ما تاکرد. چنانچه بنیان
جابه اقتصادی  مینظام  روشن  آنگاه  است،  نشده  چرا  جا  که  ستیزی  دولتشود 

 3است.   2بلکه هیاهویی افراطی   1نه یک نقد رادیکال کیشان بدیوهم
 
 آزمایی ادعای بدیو با نگاه به روابط مستقر اقتصاد جهانراستی -ب

حوزه عشق، علم، سیاست و هنر که بدیو    هر چند اقتصاد در هیچ یک از چهار
می را  حقیقت  و  رخداد  پای  رد  است  جای  معتقد  گرفت،  سراغ  آنها  در  توان 

مارکسیست است هر چند مشی  نمی یک  بدیو  نباید فراموش کرد که  اما  گیرد 
تمرکز را   4،گیرد و در فهم معنای یک دوره های ارتدکس را پی نمیمارکسیست

، قرن بیستم  "این قرن"ا در کتاب  ــگذارد امبر رخدادهای قابل اعتنای آن می
 5داند. های پایانی آن میداری و بازارهای جهانی در سالرا قرن پیروزی سرمایه

آجر به آجر رو بنا را بر    ،کسانی چون آلتوستر   ساختارگرایانه  البته بدیو به شیوه
گی قرن بیستم را  در انتخاب رخدادهایی که سامان سوژهچیند اما  سیر تولید نمی

 
1. Radical 
2. Extreme 

 «شر ابتذال» با عنوان آرنت هانا  اثر  به  شود  مراجعه  است  بهتر  ی،افراط  امر  و  کالیراد  امر  انیم  زیتما  بهتر  فهم  در.  3
 هرگـز شـر نظـرم در اکنـون: یو از قـول نقـل نیا ارائه با میمفاه نیا رامونیپ آرنت یریگموضع شتریب لیتحل  و

 مقابـل در باشـد یافراطـ توانـدیم آنچـه بـودن شهیر یب به آرنت  شرح  نیا  در.  است  یافراط  بلکه  ستین  کالیراد
 : به شود مراجعه شتریب مطالعه یبرا. پردازدیم ،کالیراد امر بودن دارشهیر

Alison,Henry E, Idealism and Freedom (essays on Kant’s theoretical and practical 
philosophy, Cambridge, 1996,p169 

May,Larry, Kohn, Jerome, Hannah Arendt 20 years later, MIT press, 1997, p129 
4. durée 

 .27 ص دگل،یب نشر ،یباش جراحفواد  ترجمه، قرن نیا(، 1394) آلن، و،یبد: شتریب مطالعه یبرا. 5
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می میتوضیح  معناداری  نسبت  قرن،  این  اقتصادی  مناسبات  و  یابد.  دهند 
دادن  ابنابر رخ  حال  در  جهان  اقتصاد  در  عمده  طور  به  امروز  آنچه  پیگیری  ین 

های مهمی باشد که ما بر موضع کنونی بدیو در  تواند یکی از نورافکناست، می
های اقتصادی وضع موجود و تعیین  اندازیم. بررسی بنیانال مسئله کرونا میقب

بدیو عالوه بر مورد یاد شده    یها در این وضعیت در نسبت با آراجایگاه دولت
 به دو طریق دیگر نیز در قالب این مقاله راهگشا خواهد بود: 

د  -1 کرونا  اپیدمی  نقش  و  موجود  وضع  سنجش  در  معیاری  دادن  دست  ر  به 
 .تثبیت و یا تغییر آن به مثابه امر استثنا، وقوع یک رخداد و یا برخالف آن

و 1های دولت رفاه های امروزی در مقایسه با چارچوبتعیین جایگاه دولت  -2
روشن ساختن موضع آلن بدیو که عالوه بر فیلسوفانه نپنداشتن وضعیت حاضر  

مکرون دولت  ق  ،به  در  عملکرد  بهبود  جهت  یک  پیشنهاداتی  رویکردهای  الب 
 کند.  دولت رفاه می

های های پایانی قرن بیستم تا دههنظام اقتصادی در جهان از دهه  رسد، می  به نظر
عمده تحول  دچار  حاضر،  قرن  ویروس  ابتدایی  شیوع  از  پیش  است.  نشده  ای 

هایی که این پاندمی غیرمنتظره بر پیکر نظام اقتصاد بازار  کرونا در جهان و لرزه
 کرد: ، دست و پنجه نرم مینوعآزاد وارد کرد، این سیستم با مشکالتی از این 

 ؛ (کشورها ن یب و کشورها درون ) ینابرابر* 
  صرفاً  عنوانبه  ست ی ز   طیمح  به   یسنت   نگاه  از   حاصل   یط یمحستی ز   بحران *  
  و   ی انتیص  ، ی شناسییبایز  بر  ی مبتن   یکردهای رو  چهچنان  ،" دیتول   منبع"  ک ی 
 . است امده ین در  هادولت غالب عملکرد صورت به هنوز آن به ینسلنیب

از:  2ی سازیمال*   است  عبارت    برد شیپ  در   گسترش   به  رو  ی ندیفرا  که 
  م یتنظ   در  هی سرما  دست  شتریب  چه  هر  یسازآزاد  و  یستیبرال ی نئول  یهااستیس

 
1. Welfare Sate 
2. Financialisation  
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 ؛بازار معادالت
 . فقر  شیافزا* 

در    پرسشاکنون   تغییری  به  منجر  کرونا،  بحران  آیا  که  است  این  اصلی 
های  ساز در سطح اقتصاد خواهد شد؟ آیا نهادها، قوانین و رویههای بحرانبنیان

بحران این  حل  جهت  در  میسیاستی  تغییر  زمانی  کند؟  ها  گذشت  با  هرچند 
پاندمی کرونا، گزارشطوالنی ب  ،ترهای دقیقتر از آغاز  هتری را  امکان ارزیابی 

عمده  عنوان مصائب  به   موجودهای  دادهآورد اما با مرور همین  در آینده فراهم می
بخش بر  حاکم  فعلی  اقتصادی  عمدهنظام  جهانهای  از  تنها می  ، ای  نه  توان 

را نیز برای هر یک در نظر    قهقرائی مشکالت فوق را پا بر جا دید، بلکه روندی  
ها را در مواجهه با تشدید هر  عملکرد دولتترین حالت،  آورد و یا در خوشبینانه

 .یک از مسائل فوق به مثابه یک بحران، رویکردی واکنشی ارزیابی کرد 
بهبه که  نابرابری  بحث  در  مثال  آن،    طورعنوان  عمده  دالیل  از  یکی  افت  ویژه 

به    کار  نیروی  نابرابری در پرداخت ارزش( و  1های عمومی دولت )نمودار هزینه
های جهانی )و نمودار  بنابر دادهسرمایه در اقتصاد بازار آزاد است،  نفع صاحب  

هزینه2شماره جبران  روند  حدود  (  چیزی  جهانی  در سطح  کار  نیروی    20های 
بوده تولید  درآمد  بحران  درصد کل  بروز  زمان  در  و  دورهاست  در  قبل  ها  های 

ابتدای    2008)همچون   هزینه2013و  سهم  افت  نیروی (  از  کار،    های  یکی 
بوده پاسخ بحران  از  ناشی  درآمد  افت  به  اقتصادی  سیستم  در    های  آیا  است. 

ساختارها و  قوانین  بنیادی  دارای   نهادها،  مثبت  ندابوده  نهادی  -تحول  پاسخ  ؟ 
بود. آن  نخواهد  رویکرد  از  این  در  بنیادین  تحولی  اصوال  کرونا  شیوع  که  رو 

داری زمام اداره  که همچنان سرمایه  آمیز اقتصادی ایجاد نکرده و تا زمانیتبعیض
باشد داشته  دست  به  را  تولید  برابری    ؛بازار  ایجاد  نه  که بلدغدغه، 

ین حتی با فرض اینکه پاندمی در الگوهای مصرف  ا سود است. بنابرحداکثرسازی
مناسبات اقتصادی را    کند در حال حاضر این تغییر کفهتغییری ایجاد کرده و می

برابری   سود  نابرابری(  به  کاهش  دستکم  سنگین  )یا  تنها  نه  دستمزد  افزایش  و 
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کرده  نیز  تر  نکرده که آن را با توجه به رشد و گسترش بیکاری در جهان، شکننده
   1. )گزارش ویژه بانک جهانی( است

 
 اسیمق  در  هادولت   (بهداشت  و  یاجتماع  نیتام  آموزش،)  یعموم  یهانه ی هز  افت  .1نمودار

 پول  یالمللنیب  صندوق  یهاداده  برگرفته   ؛یجهان

 

 از  برگرفته  ؛یجهان  اسیمق  در  کار  یروین  جبران  یهانهی هز  کاهنده  نسبت  .2نمودار
 پول   ی المللنیب  صندوق  یهاداده 

 
-https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates:  رجــوع شــود بــه  شتریب  مطالعه  یبرا.  1

impact-covid-19-global-poverty. 

https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty
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  از  برگرفته  جهان؛ی نواح  برحسب  فقر  شی افزا  بر  19-دی کوویپاندم  ریتاث  .3نمودار

 ی جهان   بانک  19-دی کوو  ژه ی و  گزارش

مشی اتخاذ شده در تزریق پول به بازارهای سرمایه سازی که خطدر مسئله مالی
بورس میو  تقویت  را  بزرگ  شیوع  های  از  پس  چگونه  که  هستیم  شاهد  کند، 
به سرمایهکرونا  بزرگترین  آمریکا  متحده  ایاالت  مشخص  در  طور  جهان  داری 
بر تزریقصدد  با  تا  بازارپول  آمد  امپراطوری  به  همچنان  هنگفت،  های های 

بخش به  راستا  این  در  دهد.  ادامه  از  سرمایه  اجراهایی  رزرو  ی یاحکام    فدرال 
 :   شوداشاره میپاسخ به بحران کرونا  آمریکا در  

احکام،  این  اساس  کرونا  متحده  ایاالت  بر  پاندمی  شرایط  در    1300، آمریکا 
کمک   برای  دالر  شرکتمیلیارد  به  است.  بلندمدت  داده  اختصاص  بزرگ  های 

بانک  این کمک  اما  دولت در  برای  به صورت وام نیست  مالی  ها و موسسات 
برگه مالی،  نهادهای  این  از  حمایت  صورت  راستای  به  را  سهام  اوراق  های 

باز و  پایین  بسیار  بهره  با  و  بلندبلندمدت  خریداری پرداختی  ایشان  از    مدت 
  500امریکا حدود    ر حالی است که کل بودجه کمک به خانوار درکند. این دمی

بوده کرونا  میلیارد  اپیدمی  از شیوع  ماه پس  پنج  تا  به   9فقط      که  آن  میلیارد 
اختصاص مقایسه   خانوارها  با  است.  مییافته  ساده  میان  ای  میلیارد    500توان 
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ست( را  کمک مصوب )چنانچه ذکر شد تنها بخش کمی از آن اختصاص یافته ا
های نفتی  ها و شرکتهای بزرگ، بانکبه شرکت  میلیارد دالر کمک  1300با  
که  2.9و   میلیاردی  وام  هزار  )زود    باال  گینقدشوندبا ضریب  های سریع  برای 

ابرکمپانی به  نابرابری  بازپرداخت(  میزان  است،  شده  گرفته  نظر  در  را  ها 
 1دریافت. 

  هم،   های ایاالت متحده آمریکا، در سیاستههای ذکر شددر تمام موارد نابرابری
مشی )بهخط  اروپا  اتحادیه  اقتصادی  اعمال های  عدم  در  مشخص  طور 
های مالی کشورهایی چون یونان، ایرلند  گرانه در مورد بدهیهای تسهیلسیاست

سیاست حتی  و  کرونا(  ویروس  شیوع  از  پس  پرتغال،  اقتصادی  و  های 
یافته، وابسته به نظام اقتصاد بازار آزاد مشهود است. این  کشورهای کمتر توسعه
ها و نمودارهایی که به تعدادی از آنها اشاره شد، پس از  روند بر اساس گزارش

پاندمی کرونا رو به افزایش بوده است. هر چند نواقص چنین سیستمی و پایین  
ظرفیت پیش  پایداریبودن  پیشآن  قابل  چنانچه  تر  بود.    2ی کتیپ  توماسبینی 

سال   ژوئیه  در  برجسته  داد:    2015اقتصاددان  را  »هشدار  تاریخ  آلمان  دولت 
مانند شرایط پس از جنگ جهانی دوم، نیاز به  هما درست  است    فراموش کرده 

تصمیم جهت  کنفرانسی  بدهیبرگزاری  تمامی  برای  کشورهای گیری  های 
در یونان بلکه در دیگر    تجدید ساختار در این مورد نه تنها  اتحادیه اروپا داریم.

بانک   رئیس  دراگی  ماریو  که  آن  از  پیش  است.  ناپذیر  اجتناب  نیز،  کشورها 
هایی که پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا  مرکزی اروپا به آن اشاره کند، دشواری

و چنانچه   های مالی است ... سیاست  ناپایداریای از  با آن رو به رو شدند، نشانه
پراکنی به سمت یکی از این کشورها بکنیم، بازارهای مالی به  ما شروع به لگد

 
 : رجوع شود شتریب مطالعه یبرا. 1

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm. 
2. Thomas Piketty 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm
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  1«. طور فوری در دیگر کشورها، واکنش نشان خواهند داد
مالی  اینبنابر به قصد گشایش هر چه  عواقب  سازی بیش از حد نظام اقتصادی 

کمپانیبیشتر دست سرمایه و  مواقع  داران  در  آزاد  بازار  اقتصاد  در  بزرگ  های 
تمام    ،وار دامن کل سیستم را گرفته و از عاقبت یک بحران عمدهبحران، دومینو

کرونا یکی از آن نقاط بحران است.    پاندمیشود.  این نظام اقتصادی متضرر می
سال در  نئولیبرالیستی  نظامنظام  از  بسیاری  در  گذشته  سرمایههای  داری  های 

ایاالت  به در  ترامپ  آمدن  کار  روی  با  عمده  تمنای طور  با  آمریکا،  متحده 
قوانین  کوچک تنظیم  در  آن  دست  کردن  کوتاه  و  دولت  بیشتر  چه  هر  سازی 

های عمومی دولت )آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی( در  حذف هزینه  ر،اباز
بر قدرت بازار آزاد افزود. این توانمندی   پول  المللیبین قالب دستورات صندوق

به نفع دست نامرئی بازار، معنای دیگر خود را  بازار و کوتاه کردن دست دولت  
یابد. چیزی که عواقب محسوس خود را  می  2هر چه بیشتر در ناتوانی دولت رفاه 
 دهد.  در همین وضعیت بحران بازتاب می

های بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا به تر اشاره شد میزان کمک چنانچه پیش 
پولی که این دولت به بازارهای مالی آن  یزانهای آمریکایی در مقایسه با مخانواده 

است  کرده  تزریق  کرد(   کشور  خواهد  شامل   )و  تنها  نابرابری  این  است.  ناچیز 
نمی نابرابری  کشورها  درون  بلکههای  سرمایه   شود  دنیای نظام  در  داری 

قالب پسا  در  جهانی  گسترده  نظام  یک  در  را  خود  جدید  نظم  استعماری، 
جدید  سازی حاشیه  کرده های  بازار است. حاشیه   بازتولید  اقتصاد  جهانی  نظام  های 

دچار   آنها که اقتصادهای وابسته    یافته نیافته و کمتر توسعه آزاد، کشورهای توسعه 
زندگی  بر  موثری  بازتاب  این خسران  و  شده  این وضعیت  در  بیشترین خسران 
مردم این کشورها داشته است. به گزارش بانک جهانی در صحرای آفریقا پس از 

 
-https://www.vox.com/2015/7/6/8900691/thomas-piketty.: رجوع شــود بــه  شتریب  مطالعه  یبرا.  1

greek-financial-crisis 
2. Welfare State 

https://www.vox.com/2015/7/6/8900691/thomas-piketty-greek-financial-crisis
https://www.vox.com/2015/7/6/8900691/thomas-piketty-greek-financial-crisis
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 درصد افزایش  9دالر،    1.9  با درآمد روزانه   فقر   تعداد افراد زیر خط پاندمی کرونا  
 به دلیلگر این است که ها نشان زارش گ   موارد ذکر شده، پیدا کرده است. عالوه بر 

افرادی که    ، بحران کرونا  فقرتعداد   63اند، چیزی حدود  شده   افزوده  به زیر خط 
بین   این  از  که  است  نفر  صحرای   22.6میلیون  زیر  کشورهای  در  نفر  میلیون 

 (4،5،3اند. )نمودار  میلیون نفر نیز در جنوب آسیا بوده   15.6و    1یی آفریقا

 
  جهان؛  در  مطلق  فقر  خط  ری ز  تیجمع  یشی افزا  روند  بر  19-دی کوو  یپاندم  ریتاث  .4نمودار

 ی جهان  بانک  ژهی و  گزارش  از  برگرفته

 
  برگرفته  ؛OECD  یکشورها  یکاریب  نرخ   شی افزا  بر  19-دی کوو  یپاندم  ریتاث:  5نمودار

 ی جهان   بانک  ژهی و  گزارش  از

 
1. Sub-saharan Africa 
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سیاستگذاری و  آمارها  اینکه  بر  کالن  عالوه  قدرتهای  بزرگ  اقتصادی  های 
های نئویبرالیستی را در سطح سیاست و اقتصاد )اگر این  همچنان ادامه سیاست

توان به  می  ،دهند دو در شرایط حاضر از یکدیگر قابل تفکیک باشند(، نشان می
نامه سازمان ملل قطع  نیاول تر نیز اشاراتی داشت:  نمود این رویه در عرصه کالن

  ن یو نخست  شودیصادر م  2020  ل ی آور   2کرونا در    وعیش   مقابله با  یمتحد برا
ن  ینسبت تام  نانی با اعالم عدم اطم  یمشترک آن با سازمان تجارت جهان  هیانیب

را در صادرات و واردات آن در جهان    ییهاتی محدود   تواند یکه م  یی مواد غذا 
  .در جهان شود  یی مواد غذا   عی و توز   د ی نقصان در تول  یکند که باعث نوع  جادی ا

اوا به درست   ل ی در  تاخ  ی شاهدان "نشان از    یهمان ماه  دارد که در    "حضور  ر یبا 
تاخ  نی ترنانهیبخوش با  وارد    یریحالت  م  دانیمدوماهه  هشدار  و  .  دهند یشده 

اساس مسئله  اما  هستند  درست  هشدارها  که  است    یهشدار  یالبته  بلندمدت 
ناکام به  به    ی ستمیس  ینسبت  اعتقادش  در  ذاتکه  ب  ی عدالت  حد    شی بازار  از 

ا  یپافشار از  است.  شرا نی کرده  در  نهادها  ی طی روست  چون    یالمللنیب  یکه 
عموم مجمع  در  متحد  ملل  را  یسازمان  دست  193  ی با  قطعنامه    یابیعضو، 

  ، کنندیم  ب یرا تصو  نده یهرگونه واکسن کرونا در آ موقع بهعادالنه، کارآمد و به
آشکارا با متهم کردن سازمان بهداشت    2020  لی آور   8در    کای جمهور آمر  سیرئ

سازمان   ن ی کشورش به ا  یهابه توقف کمک  دیتهد  ن، یاز چ   یبه جانبدار  یجهان
منع کامل    یریگاندک از جهتاندک    نه،یقرنط  ر یاست که زنج  نگونهی . ا کند یم

به خ  آمد   و  پ  الیرفت  با  بحران  از  و    داشدن ی گذر    جادی ا   ای زودهنگام واکسن 
خود  ت یمصون  ک ی  به  همه  ی خود  گسترش  دنبال  س  ،یریگ به  سمت    استیبه 
ا کندیم  دا ی پ  ل یم  ی جمع  ی منی ا به  تعط  نی .  که  مشاغ  ی لیبهانه  به    لکامل  منجر 
که    یطی گفت در شرا   دی بدهد. اما با  یاز کرونا قربان  شیکه اقتصاد ب  شودیم  نی ا

آن    یاست از فردا  سریم  نه یقرنط   ت یوضع  یبا برقرار   ی ماریامکان عدم ابتال به ب
  یمن ی ا   استیدر بستر نظام بازار آزاد، س  عی نظام ناکارآمد توز  لیکه به دل   یروز
م  استیس   نی گزیجا  یجمع آمد  و  رفت  قربان  شود، یمنع  قربان  یهر    یکرونا، 
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 اقتصاد است. 
سیاسی  چشم اقتصاد  مقاله،  این  عزیمت  نقطه  و  نیز  .  باشدنمیانداز  مقدمه  در 

هدف از شرح زیربنای اقتصادی وضع موجود بویژه در کیش اندیشمندی چون  
داد شرح  شدبدیو،  آن  .ه  از  مقاله  این  در  اقتصادی  نظرشواهد  مطمح  قرار    رو 

تحولی که  بزنند  تائیدی  مهر  بدیو،  نظر  این  بر  که  عرصه    زیربنایی  گرفتند  در 
جهانی پس از شیوع کرونا رخ نداده است. بویژه از آن نوع که بتوان آن را به  

به این معنا نیست که در آینده های ایجاد تحول زمینه  ، رخدادی پیوند زد. این 
طور ماهوی، که پاندمی کرونا خود بهبینی نیست بلکه به آن معناست  قابل پیش

نیست و دیگر اینکه با توجه به ساختارهای زیربنایی نظم   ساختاری  موجد تحولی 
موضع به  استناد  با  جهان  در  موجود  قدرتگیریسیاسی  اقتصادی  های  های 

می از  بزرگ،  بدیو  دفاع  چرا  که  رسید  مسئله  این  درک  به  بیشتر  توان 
در  شاخص رفاه  دولت  یک  محافظههای  موضعی  نه  حاضر  که  حال  کارانه 

انقالبی است.   با کمی اغراق  در این وضعیت اتخاذ یک موضع  رویکردی حتی 
را خلق می افراطی  تنها وضعیتی  نهاد دولت،  علیه  رادیکال  )پیشتر  سیاسی  کند 

در مقاله پیرامون تفاوت وضعیت رادیکال و افراطی از منظر آرنت توضیح داده  
همین مقاله( اما بر سر راه موضع   13شود به: پاورقی صفحه  مراجعه    ، شده است 

قابل   انحرافی  موضع  دو  همچنان  دولت  با  مواجهه  در  بدیو  انتقادی  اما  منطقی 
اشاره   آنها  به  بدیو  راهکار  شرح  از  پیش  بعدی  عنوان  در  که  است  تشخیص 

 .  شودمی
 ت اپیدمی گریز بدیو از اتخاذ دو موضع نادرست در برابر دولت، در وضعی  ـ پ
از     نئولیبرالیستی قدرتاتخاذ سیاستدر شرایط حاصل  نظیر  های  بزرگ  های 

آمریکا متحده  با  ایاالت  مواجهه  نوع موضع  ، اپیدمی   در  ما را  میگیری  دو  تواند 
ناکارآمد  نظام  شرایط    سیاسی   -اقتصادی  همدست  در  جهان  سطح  در  امروز 

کارانه خود  اپیدمی کند، دو موضعی که بدیو با اتخاذ رویکرد میانه و نه محافظه
 کند. از هر دو اجتناب می
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ترین  و به احتمال زیاد فرهیخته  به طور عمومی فراگیرتر استموضع نخست که  
ه در ساحل امن  باالنواقعی آن، خود را سبکغیرگاه با موج    ، ها نیز ناگزیرانسان

کرده فرض  موجدانایی  کهاند:  است  منتشرشبکه  ی  گسترده  های  های  رسانه  و 
جمعی   کنند.ارتباط  می  عنوان    یفر  زابلی ا   ایجاد  تحت  یادداشتی  کرونا، »در 

نئولیبرالیسم و  جمعی  که  می  «مصونیت  است  این  در  نئولیبرالیسم  طنز  نویسد: 
حالی که نابرابری اجتماعی را تقویت  کند، در توهم تحرک اجتماعی را ایجاد می

های اجتماعی  ها و شبکهباید افزود: رسانه  یفر کند. به تحلیل  تر میو حتی عمیق
را  Update رسانیروزبزرگترین ابزار این توهم عمومی هستند، توهمی که به

کند و انسان در معرض هجوم اطالعات، خود را آگاه تصور  جایگزین حرکت می
ای برای رفع نقصانی در آگاهی خود ندارد و اپیدمی فعالیت در  دغدغهکند و  می

با استقبال  شبکه با شیوع کرونا  به طور گسترده )که همزمان  نیز  های اجتماعی 
زند. این  دامن می ،بیشتری هم مواجه شده است( به توهم تحرک در شیوه زیست 

کاری غیر از    ، مواردها در قریب به اتفاق  ست که کاربران این شبکها   در حالی
نمیبه ثابت  الگوهایی  کردن  وضع  روز  حفظ  معنای  به  دقیقا  شرایط  این  کنند. 

موجود به نفع نظام ناعادالنه توزیع با عدم ایجاد تغییری اساسی به مثابه حرکت  
آلیسم بدیو و فیلسوفانی از جنس وی مورد توجه است، اعتنا  آنچه در ایده  است.

با   به مسئله حرکت در معنای به طور مشخص در مواجهه  دیگر شدن است که 
کند، قرار دارد.  روزرسانی بعنوان یک توهم در ما ایجاد میجعل تحرکی که به

با  همزمان  شدن  احاطه  و  خانه  در  بیشتر  شدن  محصور  اپیدمی،  وضعیت  در 
به مسئله بی افراد بیش از آنکه  تحرکی  وسایل ارتباط جمعی، منجر خواهد شد 

وضع از  فاصلهناشی  یا  قرنطینه  در  یت  تغییر  عدم  همچنین  و  اجتماعی  گذاری 
اقتصادیسیاست کالن  دولت-های  بپردازندرفاهی  خود  متبوع  دنبال    ؛ های  به 

تنها به نه  که  است  چیزی  این  باشند.  بیماری  مورد  در  بویژه  خبری  شدن  روز 
در هر    گیری اخیر بدیو در مورد ضرورت اقدام عملی در مقابله با بیماری، موضع 

سطح  می  دو  دوری  آن  از  دولت  و  به بلکند  مردم  با  نیز  وی  فکری  نظام  که 
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 رسمیت شناختن تحول در قالب رخداد، با آن سازگار نیست.  
که به طور مشخص   نادرست در مقابل وضعیت اپیدمی کرونا اما دومین موضع  
هایی با  ش، عبارت است از خوان باشد میای برای پرداختن به آن  مقاله بدیو بهانه

نظام به  ارجاع  با  تعابیر  اقسام  و  انواع  وضعیت.  از  متافیزیکی  های  ارجاعات 
دنباله عنوان  به  را  ویروس  ظهور  تلویحی  طور  به  که  از  باورمندانه  معنادار  ای 

روی آوردن به شکلی از زندگی و یا دوری جستن از شکل دیگری از آن قلمداد  
دیدگاهکنندمی از  شکل  این  همد  ها.  گفتماندر  با  حرکت  ستی  قدرتی  های 
ایجابی آن در دستان    سرنوشت   کنند که می یا  را در ساحت سلبی  بشر  زندگی 

 دانند.  خود می
تعبیری که    یابی وضعیت اپیدمی کرونا، رغم ارجاعات متافیزیکی در ریشهعلی

وضعیت این  برای  میا  بدیو  هولناک"کند  ستفاده  برانگیختن    "سادگی  است. 
، ما را بدون اشتراک موضوعات  این تعبیر خشم منتقدان در بخش ساده انگاشتن  

در    "ابتذال شر"در ذات، به یاد عصبانیتی که متوجه آرنت بعد از طرح مفهوم  
گوید به معنای اندازد. وقتی بدیو از سادگی سخن میمواجهه با آیشمن شد، می

یست اما میان اهمیت قائل شدن برای موضوعی و یا به اشتباه به  ن   فاقد اهمیت
چرا که اگر در    ؛آن بار متافیزیکی و یا ارزش رخدادی دادن، تفاوت وجود دارد

منبع   یک  وضعیت،  یک  شکل  به  واقع  به  کنیم  انتقاد  به  اقدام  موضعی  چنین 
ناسازگار اعتباری بیش   قدرت اقتصادی، یک سیستم  پرتناقض اقتصادی،  از    و 

بخشیده دارد،  موضع  ایم.آنچه  با  بدیو  موضع  تفاوت  شدن  روشن  گیری  برای 
اقتصادیمورد بحث که علی از سیستم  انتقاد  سیاسی و عملکردی دولت    -رغم 

توان به  برد، میدر سایه آن در نهایت در یک همدستی ناخودآگاه با آن به سر می
   اختالف موضع بدیو و چامسکی اشاره کرد. 

موضع بد   یچامسک  ی ریگدر  جد  کی   وی و  ز   یاشتراک  آن  و  دارد    ری وجود 
جهانسوال موجود  نظم  عملکرد  وضع  یبردن  اما    ی دم یاپ   ی کنون  ت ی در  است 

.  دهند یبه سامان قدرت مستقر م  شمندی دو اند  نی است که ا  یگاهی تفاوت در جا
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نئول   یچامسک نقد  کارها  سم یبرال یدر  سازو  سود  یو  با  -نظام  اقتصاد    زارمحور 
درست  به   Big) ی داروساز  یخصوص  یهایکمپان":  دیگویم  ن یچن  یآزاد 

Pharma) الب با  برا  یهایهمراه  پودرها  شانیوابسته،  کرم  انواع    یساختن 
که جان مردم را به    ی روسی . و باشدیسودآورتر از ساختن واکسن کرونا م  د ی جد 

پشته روز  هر  و  است  انداخته  کشته  یاخطر  جهااز  سراسر  در    یجاهب  نها 
 (SALK) فلج اطفال با واکسن سالک  د ی که تهد   د ی. توجه داشته باشگذاردیم

توسط    یواکسن  افتی   انی پا دولت   کیکه  ثبت    ینهاد  بدون  و  بود  شده  ساخته 
  روسی در مورد و توانست یاقدام م ن یاختراع در دسترس همگان قرار گرفت. هم

گ  انجام  نئول  رد یکرونا  طاعون  شد  سم یبرالی اما  آن  از  متن  «  مانع  از  )برگرفته 
چامسک نوام  مصاحبه  تلو  یترجمه  شبکه  اروپا   یدمکراس  ، ونی زی با  جنبش    در 

 .(18/1/1399انگاره ،   تی ، وبسا2025
ابتدا  زین   وی بد همان  توز   خود،   مقاله  ی در  ناکارامد  سطح    یعی شبکه  در  که  را 

جهان م  ز ین  یبهداشت  عمل  م  کند، ینادرست  م  رودینشانه    یریگموضع  نایاما 
در    یاهمان نکته  یتفاوت مهم وجود دارد. در نگاه چامسک  کی  یو چامسک  وی بد

بد  هی سا  ،یفعل  تیوضع که  را    وی انداخته است  م  نیچنآن  نظر  »:  دهدیشرح  به 
اپ   رسد یم دست  همه  یدم یچالش  زائلبهجا  فعالکار  ذات  ت یکردن  کارکرد    ی و 

مضام دست  همان  دامان  به  تا  واداشته  را  سوژه  و  است  پد  نیخرد    یهادهیو 
نفر   یی شگویپ   ، یبافافسانهمانند    -یزی انگغم و  لعن  هنگام    -نی و  که  بازگردد 
  گاه ی پا ،  یدمی اپ  تی)در مورد وضع  «مرسوم بود  طاطاعون در قرون وس  یریفراگ

 .(2020.04.02 کایپروبلمات ینترنت ی ا
وضعدر    یچامسک  نوام از  خود  نظام    یفعل  تیخشم  دانستن  مقصر  و 
نظام مستقر   کیبرتر از    ی گاهی حاضر، به آن جا  ط ی شرا   جادی در ا   یست یبرالینئول

م نئولدهدیبرساخته  چامسک  سم یبرال ی .  خطاب  دارد.    گاهی جا  یمورد  خداگونه 
سنار   هیشب   یچامسک ن  انهی گراآخرالزمان  یوهای به  بشر  ییرو یاز  نام   یمافوق 

کردن واکسن در    دی در تول  ،روسی و   دی که در همه جا حضور دارد در تول  بردیم
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...    آن  عادالنه  ع ی توز   ر یدر مس  یاندازنکردن واکسن، در سنگ  د یتول   یی . گوو 
اپ   ای بر ضد    ی ااراده اپ   یدم یهمراه  ندارد،  م   ی دمیوجود  اراده  اراده  کندیخود    و 
نابرابر بهداشت را که    عی توز   وی اما بد.  سمیبرالی نئول  دهاست: ارا  زیچ   ک ی   یدمی اپ

نقش    یدارا  یدم یدر گسترش اپ   شود،یم  ده یفهم  یبا نظم بازار جهان  بش یدر ترک 
ا   داندیم معنا  نی و  به  بد  ستی ن   نی ا  یابداً  چامسک  شتریب  وی که  اقتصاد    یاز  با 

  یکنون  یدم ی اپ  ی قینام حق»:  کند یاشاره م  تی بازار آزاد مهربان است. او به شفاف
. نام  م ی معاصر« سروکار ندار   یایآسمان  دن  ری ز   یاتازه  زینشان دهد که با »چ   دی با

سارس  یواقع وخ  ی عنی است،    2آن  و  حاد  در    یعنوان   «، یتنفس  می »سندرم  که 
اپ   نیدوم   ی»برا  قت یحق بهار سال    شودیم   ادآوری را    1سارس  ی دمیبار«  که در 

گسترش    2003 جهان  سراسر  معن  نی ا   «.ودب  افتهی در  گرفتن  دست  یابه  کم 
ا  وی بخش عمده مقاله بد  کهیزیچ   ست، ین  ی دمیعواقب اپ    ن ی دغدغه آن را دارد، 
از    زیخود و پره  ی واقع گاهی به جا  ی کنون یبازگرداندن نظام مستقر جهان یبه معنا

ارزش    عیو توز   دیسازوکار ناکارآمد تول  کیبه    ییزدن هرگونه بر چسب استعال
  .آن است یاسیقلمداد نکردن تبعات س ی کی ز یو متاف

لمحه  :نویسدمی  یوبد سیاست اپیدمی  و  اقتصاد  بین  تناقض  که  است   1ای 
ندارد( را  دولتی  نظم مستقر  معنای  اینجا  افشا میبی  )سیاست در  شود. در  پرده 

 
 با اظهارنظرش نیا در ویبد یبرا  استیس  یمعنا  که  دش  متذکر  دیبا  استیس  رامونیپ  ویبد  آلن  نظر  بهتر  فهم  یبرا.  1

 نیـا. اسـت متفـاوت دارد، ذهن در دیتول نظام کارگزار یمعنا به  یاسیس  ینهادها  یبرا  مارکس  که  ییروبنا  یمعنا
 بهتر فهم یبرا. دیآیم فلسفه و استیس  به(  ویبد  ژهیو  خوانش  با  البته)  یو  یافالطون  کردیرو  از  استیس  به  ویبد  نگاه

 کتاب  نیا  در  ویبد.  کرد  مراجعه  «د؟یشیاند  استیس  به  توانیم  ایآ»:  عنوان  تحت  یو  کتاب  به  دارد  جا  کردیرو  نیا
 تـوهم کیـ از زدن سرباز. است استیس رد همه، از اول ؛استیس مورد در تفکر:  دیگویم  نیچن  استیس  فیتعر  در
 یتـیواقع  چـون  یسـاختگ  یامور  با(  طبقهیب  جامعه  کا،یسند  حزب،  قالب  در)  یپندارذاتهم  یمبنا  که{  استیس}

 و مسـلط نظـم بر که شورشگر ییفرمانروا ظهور رخداد شود،یم متولد رخداد کی از استیس .است ینیبشیپ قابل
 کـه دارد وجـود اسـتیس یزمـان تنهـا  ،خالصه  طور  به.  سکیر  پر  یقمار  چون  همواره  یظهور.  تازدیم  آن  وحدت
 یبـرا. باشـد  ،{اسـت  یالکان  واقع  ساحت  نجایا  در  مقصود}  واقع  ساحت  از  یسطح  دهنده  انعکاس  موجود  تیواقع

 : به دیکن مراجعه شتریب مطالعه
Badiou, Alain, Peut-on penser la politique ?, édition Seuil, Paris. 1985. 



 ي فصلنامه دولت پژوه  94

 

داری چین در گسترش ویروس نیز  همان حال او به ساز و کارهای بازار سرمایه
بازار سرمایه  کند. در اشاره می از جنس  نیست، کرونا  اینجا کرونا چیزی  داری 

داری هم نیست اما در دو نقش در ارتباطی معنادار با نظام  محصول بازار سرمایه
بازار آزاد در جایی  داری ظاهر میسرمایه ناکارآمد نظام  با سازو کارهای  شود: 

اقتصاد می مقهور  ما را  دی کند، گسترش میکه  و در بخش  نوری  یابد  گر چون 
بر   تناقضی را در آن آشکار  تابیده می 1"میدان"است که  از آنکه  تا پیش  شود 

وضعیتی    : گویدکند، ناکارآمدی آن را نشان دهد. بنابرین همان طور که بدیو می
در   حرکتی  و  نیامده  پدید  فلسفه"استثنائی  وضعیت  ن رخ    "زمین  است.  داده 

این    ،اپیدمی از  استعالیی  خوانش  هرگونه  و  است  ذاتی  معنای  هیچگونه  فاقد 
یا   و  از ظهور آن  پیش  به  پیشگویانه، معطوف  رویکردهای  معنای  وضعیت در 

مسئل در  حقیقت  است.  انحرافی  ظهور،  این  نتایج  به  آنچه  معطوف  در  کرونا  ه 
شود بلکه باید آن را در آنچه نیست )یک کنش  هست )یک ویروس( یافت نمی

 خودآگاهانه در مقابل این موجود غیرزنده(، جستجو کرد.  
توان به سراغ موضع سوم که همان موضع بدیو  با رد این دو موضع نادرست می

ه چگونه این  ک  ختو روشن سا  رفتدر ارائه پیشنهاداتی به دولت مکرون است  
سیاست در  مستقر  دولتی  از  حمایتش  طرح  با  انقالبی  با  فیلسوف  مقابله  های 

برابر   در  پیشین خود  رویکرد رادیکال  پاندمی هرگز خالف  ،  "دولت "وضعیت 
 موضعی نگرفته است.  

 بدیو و دفاع از دولت رفاه در دوران کرونا  ـ ت 

ال دفاع از شکلی از  به طور مث  یک کنش آگاهانه در شرایط اضطراری موجود
رفاه،  از    دولت  شده  گرفته  وام  تعبیری  با  بدیو  مثل  کسی    ، وی بورد  ر یپ نزد 

تواند به مثابه  در دفاع از مداخله دولت بورژوازی، می ، شناس هموطن ویجامعه 

 
1. Champ 
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دفاع"همان   قابل  غیر  چیزهای  از  سال  » باشد.   "دفاع  دسامبر  پیر  1995در   ،
تا زمان مرگ نابهنگامش در سال    ، روشنفکری در فرانسهرهبر جریان    ، بوردیو
کارکنان خط2002 اعتصاب  گسترده  جمع  در  قطار  ،  ایستگاه  در  فرانسه  آهن 

پاریس تا آن زمان بود،   1968های  لیون که بزرگترین جمعیت از زمان جنبش
کرد.   همبستگی  اعالم  کارگران  و  فرانسه  روشنفکران  میان  او  کرد.  سخنرانی 

د عنوان  بوردیو  تحت  را  خود  معروف  سخنرانی  آنجا  تمدن»ر  تخریب    «علیه 
اعتصاب  موضوع  به  او  آن سخنرانی  در  کرد.  اشاره  ایراد  کنندگان  ای  اعتصاب 

اساسی معرف خواستی  آنها  که  پرداخت  مسئله  این  به  اما  و گستردهنکرد  تر  تر 
ر ناقصی  هستند و آن دفاع از نوعی امنیت اجتماعی بود که پیش از این به طو 

بوردیو    .Swartz, 2003: 791))  «ی محافظت شده بودت توسط دولت رفاه سن
معتقد بود دولت رفاه به    ولی خواست  هر چند برای مردم نوعی امنیت رفاهی می

سیاستگونه مقابل  در  اما  است  آمده  بر  آن  تامین  عهده  از  ناقص  های  ای 
را   دولت  که دست  جهانی شدنی  فرایند  و  مقابل  نئولیبرالیستی  در  روز  به  روز 

دفاع از دولت رفاه )نه به عنوان نقطه مطلوب    در   ،خواستدست بازار کوتاه می
عنوان   تحت  آرمانی(،  دفاع"و  غیرقابل  امر  از  کرد.   "دفاع  میان   1یاد  هر چند 

تفاوت بدیو  و  بوردیو  فکری  تشخیص  نظام  قابل  سیاسی  رویکردهای  در  هایی 
می نظر  به  اما  فاست  وضعیت  موضعرسد  موضععلی  با  بدیو  آلن  گیری  گیری 
سخنرانی   در  تمدن"بوردیو  تخریب  و )علی  "علیه  آن(  ناخوشایندی  تمام  رغم 

ید ضمنی نقش دولت رفاه در مقابل اژدهای اقتصاد بازار آزاد، به نوعی پرهیز  ی تا
 گرایی است.  از درغلتیدن از رادیکالیسم به افراط

 
 بـا ویـربوردیپ یگفتگو شامل ،«نبرد کی  چون»  یشناسجامعه  مستند  103  تا  98  قیدقابه    شتریب  اطالعات  یبرا.  1

 : است شده ترجمه یفارس به مستند نیا /مراجعه شود گراس گونتر
La Sociologie est un sort de combat, C-P production et VF films 

 : به شود مراجعه نیهمچن
Gitte Sommer, Harris, The Class Thesis Revisited: Social Dynamics and Welfare 
State Change, Paper Presented at the ESPAnet Conference, University of Germany, 
Bremen, 21-23 September 2006. 
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تغییرات رادیکال    مواجه است،  بحرانی جدی  با  ما  بیولوژیکی  وقتی که حیات 
زندگی در  توانند شکل خواستهمی منطق  بر هیچ  پیدا کنند که سر  افراطی  های 

نمی موجود  مرگ  با وضعیت  آرنت    سایند جدال  از  که  قولی  نقل  به  ارجاع  )با 
موضع بدیو این کنش    پیرامون تفاوت امر رادیکال و امر افراطی آورده شد(. در 

افراطآگاهانه  مقابل  در  وضعیت  این  در  که  یک  ای  است،  شده  تعریف  گرایی 
هابرماس که در مصاحبه یورگن  برخالف  نیست.  فیلسوفانه  تاریخ  کنش  در  ای 

نظر فلسفی، اشاره  از نقطه»گوید:  دهد میبا لوموند انجام می  2020آوریل    10
در یک زمان بر همه، موجب شده است که  کنم به اینکه اپیدمی تحمیل شده  می

هایی از دانستن ورود کنیم که تا امروز حوزه ورود کارشناسان بوده  ما به زمینه
ای  صحنه دانیم، دست به عمل بزنیم.ما باید با دانستن صریح از اینکه نمی  است. 

رود، شاید این تجربه غیرمعمول، اطمینانی فرو میکه در آن عمل سیاسی در بی
بگذارد  رد باقی  جمعی  ناخودآگاه  بر  را  خود  که    1  «. پای  مسئله  این  ذکر  با 

نمی بدیو  و  هابرماس  نزد  فلسفه  معنای  و  دارجایگاه  اذعان  باشد،  یکی  م  ی تواند 
دریافت  در  هابرماس  بی"  که  که    "اطمینانیوضعیت  جایی  به  هوشمندی  به 

باشد اشاره میمی فلسفه  بدی تواند مولود  اما از نظر  به  کند  و این وضعیت هنوز 
در  "فلسفی نزدیک نیست و نظرگاه وی در مقاله    مرزهای وضعیتی استثنائی/ 

 ، نظرگاهی فیلسوفانه نیست.   "وضعیت اپیدمی 
بدیو ابداع مسائل جدید است آن طور که    ؛فلسفه  ،از نگاه آلن  آغاز و پایانش 

اما  ماندگاری مینیز کار فلسفه را خلق معنای جدید در صفحه درون  دلوز داند 
وضعیت پیش آمده واجد هیچ چیز استثنائی نیست. ما با انتخاب میان حقیقت و  
نیستیم هر چند که اپیدمی   به مثابه جدالی جدید مواجه  قدرت در این وضعیت 

به واقع نوری بر یک    اند، تابکند بر این میدان نور میهمانطور که بدیو اشاره می

 
1. Dans cette crise, il nous faut agir dans le savoir explicite de notre non-savoir/  (le 
monde 2020.04.10( 
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مثابه موضعی  به  فیلسوفانه  اتخاذ یک موضع  بنابرین  موجود.  پیش  از  وضعیت 
 رادیکال در نسبتش با وضع موجود در وضعیت اپیدمی کرونا، فاقد معنی است. 

مقوله  با  امروز  که  اندازه  همان  سخن  به  آن  از  بدیو  که  معنایی  به  فلسفی  ای 
مواجه  می مقوله  باشیم؛نمیگوید،  در  با  شاید  و  نیستیم  مواجه  نیز  استعالیی  ای 

طرح این ادعا با توجه به رسمیت شناختن برخی مفاهیم اولیه با دشواری کمتری  
رو به رو باشیم. اینکه احتماال دشوار نخواهد بود باور کنیم که در شیوع کرونا 

نه  های گره کردهجای آن نیست که مشت به آسمان نشان دهیم و  جای مان را 
تعیین شده، شاکر   پیش  از  اپیدمی چون حکمتی  درشت  و  ریز  مزایای  بر  آنکه 

بیش  چرا که هیچ جان همدلی از مزیتی که تا به لحظه نگارش این مقاله    ؛باشیم
قربانی گرفته است، خوشنود نخواهد شد. اما نگاه استعالیی لزوما  از نیم میلیون  

مانی یا آخرالزمانی نیست. وقتی  برابر با فهم اپیدمی در چارچوب یک روایت آس
روایت به  قابل  شروع  تاخر   و  تقدم  دارای  داستانی  چونان  کرونا  از  سازی 

سازیم، اتفاقا در جبهه  کنیم و نئولیبرالیسم را قهرمان این داستان میبینی میپیش
گیریم که تالش دارند توان خود را در کنترل اپیدمی در  هایی قرار میآن دولت

بدهندسطح کالن،   نشان  فرد  به  نیز    ،منحصر  مردگان  آمار  مورد  در  که  آنطور 
گری ایشان یا به عنوان همدستان  کنند. این در حالی است که مداخلهمداخله می

به عنوان دیکتاتورهایی کوچک معنا پیدا می یا  بازار سرمایه و  نه  اصلی  کند و 
آن.  سنتی  تعاریف  در  رفاه  موضع  دولت  در بنابرین  بدیو  دولت    گیری  از  دفاع 

توصیه و  فرانسه  مکرون  حاضر  دولت  به  وی  مورد  های  این  موضعی در  از  که 
بنگردعمومی  عموم  منافع  به  طبقاتی  نه  و  مورد  -تر  رفاه  دولت  در  آنچه  شبیه 

کارانه در برابر دولت  به معنای اتخاذ مشی محافظه  -اشاره بوردیو مطلوب است
معنای بلکه  نیست  شرایطی    گیری  موضع  آن  بورژوازی  در  که  است  منطقی 

بر اساس تمام مقدمات مورد اشاره    ،اتخاذ موضع انقالبی در برابر دولت مستقر
  یتو فقط محمل منطقی مطالبه گری از دولت را در وضع دارد ن زمینه و توجیهی 

 فعلی از بین می برد. 



 ي فصلنامه دولت پژوه  98

 

 گیری نتیجه

به وضعیت   بدیو  نگاه  اینجا در سایه  تا  آنچه  بر  از  با مروری  اپیدمی و حمایت 
موضع وی در دفاع از دولت مستقر حاضر در شرایط کنونی به آن پرداخته شد،  

یک  می برای  همچنان  را  جا  و  کرده  خالصه  صورت  این  به  را  مطالب  توان 
 :  شتپرسش باز گذا

اپیدمی  موضع  وضعیت  در  مکرون  دولت  مقابل  در  بدیو  آلن  معتدل  گیری 
تر را  ن فیلسوف رادیکال انتظار مواضعی انقالبیکرونا، واکنش افرادی که از ای 

مدافعی از  که  بدیو  اما  انگیخت.  بر  فهم  داشتند،  برای  فلسفی  نظام  از  استفاده  ن 
وضعیت پاندمی در شکلی غیر رخدادی،  تشخیص  حاضر است با    زمانهدر  امور  

فلسفی  فهم وضعیت  در  مواضع گذشته خود  بر  تنها  واقع  اینکه    در  فشرد.  پای 
  ؛نامدمی  2یک بیماری تنفسی که وی با اصراری معنادار آن را سارس    پاندمی

سوژه به  موجود،  شرایط  در  را  فلسفی  انسان  مواجهه  وضعیت  سه  در  ای 
موضع)فاصله و  انتخاب  نمیگذاری،  بدل  استثناء(  امر  برابر  در  کند.  گیری 

 ه نیستیم.  بنابرین ما با رخدادی سیاسی که با تحوالتی زیربنایی همراه است مواج
در ادامه تالش شد تا تاکید بدیو بر غیر فلسفی بودن این وضعیت را به واسطه  

موضع   مقاله  ویتحلیل  اپیدمی»عنوان    با  ایدر  وضعیت  کنیم.    «در  پیگیری 
با الهام از نظر بدیو در مقاله اخیر   همچنین با توجه به مشی مارکسیستی وی و 

اقتصاد در وضعیت   مسئله  اهمیت  میان  پیرامون  تناقض  اپیدمی و آشکار شدن 
سیاست و اقتصاد در این میان، ) شایان ذکر است وقتی بدیو از سیاست سخن  

دولت  می توسط  قدرت  رسمی  کنترل  مقابل  در  وی  نزد  سیاست  معنای  گوید 
مستقر است و خوانش وی از قدرت و حکومت، خوانشی وبری نیست.( تالش  

جهان در مواجهه با وضعیت اپیدمی  های کالن اقتصادی  به وضعیت سیاست  شد 
رویه    داده شودرو صورت گرفت تا نشان  این تالش از آن  اخته شود.کرونا پرد

تزریق  قدرت نیز  این دوران  بزرگ و هژمون در عرصه جهانی در  های سیاسی 
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مالی روند  گسترش  طریق  از  در  پول  و  است  سرمایه  بازار  به  اقتصاد  سازی 
ولیبرالیستی در باز گذاشتن دست بازار سرمایه  های نئسیاست  ، وضعیت پاندمی

انجامد. در این میان  تر شدن فقیران میداران و فقیرتر شدن سرمایهتنها به قوی
بر خالف تصور، دولتی که تحت عنوان دفاع از آزادی دست از دخالت در امور  

خدمات در  روز  به  روز  است،  کشیده  جهانی  بازارهای  به  اقتصادی  رسانی 
اند،  های عمده جامعه که در شرایط موجود دچار محرومیت مضاعف شدهبخش

ماند. در شرایطی که تکالیف و اختیارات دولت رفاه نیز برای این شکل  ناکام می
دولت اقتصادی ضعیفاز  لحاظ  به  افراد  نفع  به  مداخله  جهت  باز  ها  جوامع،  تر 
 نیست. 

های  جانبه سیاستتشویق همهدر این میان چه همدستی با اینگونه دول به معنای  
پروپاگاندای رسانه تاثیر  کرونا تحت  با وضعیت  ای و چه  ایشان در رویارویی 

بویژه تحت   آنها  ایشان و تالش در سرنگونی  مقابل  در  اتخاذ موضعی رادیکال 
های استعالیی و آخرزمانی، مواضعی نادرست خواهند بود که گره از کار  روایت

گشاید. چنانچه در  ن اقتصادی حاصل از پاندمی نمیمردمان تحت فشار در بحرا
شورش ساماندهی  در  تالش  ناکارآمد  دول  را  موضع  آنها  علیه  رادیکال  هایی 

داشته باشیم بویژه زمانی که در این بر انداختن برای خود مسئولیتی آخرزمانی و  
موضع مثال  عنوان  )به  شویم،  قائل  متافیزیکی  در  گیرییا  چامسکی  که  هایی 

قاد از نئولیبرالیسم در وضع موجود اتخاذ کرده است و یا منتقدان بدیو که وی  انت
محافظه به  محکوم  کردهرا  مکرون  دولت  برابر  در  میکاری  اتخاذ  کنند(  اند، 

افراطی ورطه  به  اینکه  الجرم  بر  مکررش  تاکید  با  بدیو  افتاد.  خواهیم  گری 
مس این  بر  واقع  در  است  نداده  رخ  استثنائی  میوضعیتی  اصرار  که  ئله  ورزد 
است.   نداده  رخ  رادیکال  و  زیربنایی  ادعا  نی بنابرتغییری   ی طرح 

  یمستقر با تالش در دادن اعتبار  یهادر مقابل دولت  کالی راد   یهایریگموضع 
وضع  یی استعال افراط  ای   ، ی پاندم  ت یبه  دچار  را  و    یی گراما  نحو  ای کرده   ی به 

  سهی جهان، اتفاقا در مقا  یحاضر اقتصاد  ط ی که در شرا  یی هابه دولت  م یمستقریغ



 ي فصلنامه دولت پژوه  100

 

 . میاداده یواقعریغ ی گاهی هستند، جا ی حداقل  یدرتق  یبا قدرت بازار آزاد دارا
هایی را که در خدمت  در وضعیتی که روابط زیربنایی اقتصادی همچنان دولت

نئولیبرالیستی سیاست سرمایه  ، های  باز  دست  سود  افزایش  در  را  داران 
میگذمی بازتولید  شورشی    ؛کندارند،  دولت،  نهاد  خود   علیه  تنها  شورش، 

تواند با تعدیل به  رادیکال نیست. اما در وضعیت فعلی این نهاد با اصالحاتی می
یک   رفاه"سمت  از  "دولت  حاصل  انسانی  بحران  مدیریت  در  مهمتری  نقش   ،

ایفا کند. پرسش   باید طریق    این است که آیا برای همیشهنهایی  پاندمی کرونا 
 حلی منطقی و نهایی برگزید؟  مماشات با این وضعیت را به عنوان راه
رادیکال     غیر  نسخه  آیا  آینده:  رفاه "پرسش  شورشی    ، بدیو   "دولت  بر  را  راه 

 بندد؟  ملت در جهان غرب می-رادیکال علیه الگوی غالب دولت
استعالیی نیست و  وضعیت اپیدمی کرونا، وضعیتی  همان گونه که مشاهده شد،  

بنابرین بدیو به درستی    .در عین حال رویداد حاضر، رخدادی فلسفی نیز نیست
نمی واقعی  تحولی  بر  را  راه  واقعگرایانه  موضعی  اتخاذ  فیلسوفی  با  او  بندد. 

موجود وضع  در  افکندن  شکاف  در  او  نظر  از  سیاست  معنای  و  است    ، انقالبی 
می غیرواقعی محقق  اعتبارهای  دادن  بحران  شود.  تغییرات  به  از  ناشی  های 

افراط سمت  به  را  جوامع  تنها  غیررخدادی،  و  از  غیربنیادین  تغییراتی  و  گرایی 
شورش می جنس  سوق  کور  تحول  های  یک  برای  در  دهد.  که  راستین  خواهی 

 باید در انتظار رخداد بود. ، فلسفه جای دارد  فهم بدیو از موضع شکل 
نگاه فلسفی به مسئله باقی  نداشتن  با بدیو در    پرسش نهایی که به دنبال همراهی  

چشممی در  آیا  که  است  این  موضع  ماند؛  یک  اتخاذ  برای  جایی  آینده  انداز 
توان علیه نظام و به دنبال آن آیا میشود؟  فیلسوفانه در سایه کرونا گشوده می

   ملت فعلی شورید؟   -دولت
وضعیت  آشیل  میدان   فعلی  پاشنه  کنترل  مسئله  واقع  میدان    در  کنترل  است. 

های امروزی به این معنا نیست که آنها تا چه ملت  -قدرت سیاسی برای دولت
قادر هستند از مرگ افراد جلوگیری کنند. تصمیمات  یکی پس از دیگری     حد 
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دموکراتیک و شبه دموکراسیحکومت به حالت  های  برگرداندن وضعیت  ها در 
پارلمانی، چیزهایی غیر از اپیدمی  های  دهد در عصر دموکراسینشان می  ، عادی
انگیز زندانیان  از منظره حیرت  . کشند های کشنده، همچنان بیشتر آدم میبیماری

های گوشتی دهان به دهان با های السالوادور که چون پشتهنیمه برهنه در زندان
می زنجیر  هم  به  زندان    از  1شوند ویروس  امنیت  زنجیرهای   گرفتهعملیات  تا 

 شوند، همه شاهدی بر این ادعاست.  ای که زودتر از موعد گشوده میقرنطینه
به نظر در این شرایط شاهد ناکامی دو پروژه، چونان دو ساحت از معنای کنترل  

آد  یکهستیم:   بقای  نکند     مکنترل  تجربه  را  مرگ  مرز  دیگر تا  کنترل    یو 
درکی   که  موجودی  مثابه  به  وی  زندگی  داراست.  نحوه  را  انتزاعی  مفاهیمی  از 

اجازه دهید  »نویسد:  در شرح قرن بیستم میالدی می  "این قرن"بدیو در کتاب  
آن در  که  است  قرنی  ما  قرن  که  می-بپذیریم  مالرو  که  طور    -نویسدهمان 

اساسا از لحظه خاصی به بعد، تحت    این قرن...  سیاست به تراژدی مبدل گشت.  
ان دادن  تغییر  ایده  داشته... تسخیر  قرار  نوین  انسانی  آفریدن  ایده  جالب    سان، 

نوین   انسان  یک  سیاسی  آفرینش  درگیر  را  خود  هیچکس  دیگر  امروز  اینکه 
از هر سو مینمی آنچه  برعکس،  به  کند.   و  بشریت کهنه  شنویم خواست حفظ 

عالوه حفظ همه انواع در معرض خطر استبه خصوص همین امروز که با پیدایش  
ژنتیک  دگرگونی  ، مهندسی  نوعی  برای  تمهیدات  برای آن  انسان  واقعی  سازی 

شوند. تفاوت عمده در این است که ژنتیک عمیقا  اصالح انواع به کار گرفته می
 .. است.  سیاسی  بدین.  غیرسیاسی  پروژه  تخطئه  که  است  منطقی  کامال  سان 

تکنیکی )و  سازی  ای )انسان نوین جامعه رهایی یافته( با امکان دگرگونیپرومته
)بدیو:   کند  تالقی  مالی(  ادامه  . (35-34  :1394نهایتا  است    ، در  معتقد  بدیو 

 
 : رجوع شود شتریب مطالعه یبرا. 1

https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/el-salvador-prison-
crackdown- nayib-bukele. 
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ای خطرناک و  فروکاسته شدن پروژه انقالبی تغییر انسان )که البته آن را پروژه
داند( به یک صورت حیات تکنیکی،  های توتالیتر در قرن بیستم میموجد نظام
می اتوماتیسمموجب  جز  به  چیزی  منفعتهاشود  ما  ی  زندگی  فرماندار  طلبانه 

 نباشد.   
می بدیو  اساس  ایده  بر  را  آن  او  که  بیستم  قرن  شود  فهمیده  اینگونه  تواند 

کند، قرن تمنای تغییر آدمیزاد  بندی میرخدادهایش حول جنگ و انقالب مفصل
های پایانی به صورت خواست حفظ  های کالن است. این قرن در سالدر پروژه

کهنه  می  بشریت  پیشرفتمتمایل  ابزار  با  موجود  وضع  حفظ  و  شود.  فنی  های 
اتوماتیسم  ، تکنیکی  جوالن  منفعتعرصه  ایده  های  جایگزینی  با  است.  طلبانه 

شکلی   به  کنترل  مسئله  تکنیک،  و  علم  مدد  به  آن  حفظ  با  موجود  وضع  تغییر 
می رخ  چهرهدیگر  روز  هر  تکنیکال  دانش  را  نماید.  قدرتمندتر  و  جدید  ای 

میپرده وضعیت   برداری  این  سیطره  در  انسان   حال  عین  در    روزرسانیبهکند، 
 )تکنیکی و اطالعاتی( در جستجوی تغییر و حرکت نیست.  روزانه

شود. اظهارات  در وضعیت اپیدمی فعلی اما توانایی کنترل به چالش کشیده می 
عدم اطمینان  ناامیدانه رهبران کشورها در مورد کنترل اپیدمی، یافتن درمان و  

سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی نسبت به تامین مواد غذایی ساکنان  
کرده ایجاد  را  چالشی  همه  آمده،  پیش  وضعیت  در  همچنان  زمین  دانش  اند: 

با وضعیت اپیدمی  روز میبه امروز حداقل در مواجهه  به  تا  شود )هر چند شاید 
رل بر اولین سطح هستی آدمی یعنی  کافی نبوده است( اما دیگر عامل اعمال کنت

ناکامی است   به نظر آنچه موجد این  زنده ماندن نیست و عجیب این است که 
ترویج   در  او  زندگی  سبک  یعنی  بشر  زندگی  دوم  کنترل صورت  برای  تالش 

منفعت اتوماتیسم  به  همان  تجربی  و  فنی  دانش  کفایت  عدم  است.  بوده  طلبانه 
ا در چهره اشکاالت تکنیکی و یا مرگ ناشی از  طور موردی بارها و بارها خود ر

بار این عدم کفایت در سطح عمومی رخ  بیماری افراد نشان داده است لیکن این
می قربانی  بودن  ناکافی  این  از  بیش  آنچه  اما  است  توزیع    ،گیردداده  نظام 
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می جهان  در  کمبودهایی  ایجاد  به  منجر  که  است  در    و شود  ناعادالنه  کاالهایی 
حیاتی وضعیت   کپسول  ، فعلی  جیرهچون  مصنوعی  تنفس  میهای  شوند.  بندی 

ارزش، تولید  با    نظام  را  اقتصادی  پایین  به  متوسط  قشرهای  از  زیادی  بخش 
به خطر انداختن جان  در    ناچار  ، دشورای مواجه کرده و در مواجهه با غول اقتصاد

سخت است.  های ایمنی همگانی به جای قرنطینه سفت و  افراد با اعمال سیاست
انسانسیاست از  بیش  که  از  هایی  زیادی  تا حدود  و  دارند  را  ها جانب سرمایه 
 های استاندارد مدل دولت رفاه، دور هستند.  حداقل

حفظ   دارد،  اهمیت  فعلی  شرایط  در  بدیو  چون  رادیکالی  منتقد  نظر  از  آنچه 
است  به    حیات  را  ما  موقت  طور  به  اگر  بورژوازی  ابهمراهی  حتی    در   دولت 
توصیه رفاه  قالب  دولت  به  آن  تمایل  جهت  به  حالهایی  عین  در  بدارد.  با   وا 

آنچه    رو، در افق پیش  نباید فراموش کرد   توجه به منظومه فکری خود آلن بدیو، 
هستی است و ادعای هرگونه کنترل تکنیکی و غیرتکنیکی   آید،به کنترل در نمی

، ادعایی فاقد   است.  گزاف  آن  به خودی خود    "وجه رخدادی"هرگونه    اپیدمی 
می آیا  اما  ظهور  است  زمینه  مفهومی"تواند  آورد؟  "پرسوناژی  فراهم  آیا    را 

تر نسبت به دولت، به وجهی فیلسوفانه  تواند ما را به اتخاذ موضعی رادیکال می
کند؟ پرسشاین  مجاب  مقاله    هستندهایی  ها  این  یافتن  که  برای  جستجوگری 

   ش های آینده می کند. پاسخ آن ها را موکول به پژوه
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