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از زمانیکه دولت ایران علناً شیوع ویروس کرونا را بهرسمیت شناخت و تقابل رسمی با
آن را آغاز کرد ،بهقدری پیامهای بهداشتی درباره «کرونا» منتشر شده است که باید به
تلقی «پزشکیشدن» صرف از اپیدمی این ویروس ،مشکوک شد .وزارت بهداشت ،هر
روز یک پیام بهداشتی برای کاربران خطوط تلفن همراه میفرستد که تبدیل به امری
تکراری شده است .بهنحوی که به نظر میرسد چون از فضای مجازی عقب مانده است و
تلاش میکند این شکاف را اشباع کند .اما هدف آن ،سیطره بر اخبار دربارهی شیوع این
ویروس است« :برای آگاهی از راههای پیشگیری و آخرین وضعیت ویروس کرونا جدید
( 9102کووید  ،)02فقط به اطلاعیهها و پیامهای وزارت بهداشت کشور توجه کنید( ».پیام
وزارت بهداشت به کاربران خطوط تلفن همراه ،سهشنبه  6اسفند .)0921
مجریان تلویزیون پیامهای تبلیغاتی فراوانی به ذهن مخاطب ارسال میکنند .تقابل
پزشکی سنتی و مدرن و بیاعتبارسازی متقابل آنها در رسانهها ،جوّ آمادهای برای تبلیغ
مدهای مختلف پزشکی فراهم ساخته است .استوریهای عامهی مردم در نصیحت
مخاطبین و تقبیح محتکران و گاه مواجههی تمسخرآمیز 0با آن ،همه نمونههایی از رویکرد
پزشکی به ویروس کرونا است که نشاندهندهی سیطرهی مواجههی «بهداشتی» در فضای
اجتماعی است .حتی میتوان فاز جدید این جریانسازی را در کمپین
«#ما_کرونا_را_شکست_میدهیم» مشاهده کرد که پای سلبریتیها ،بهعنوان
«تأثیرگذارترین» فیگورهای مقبول اجتماعی را در رسانهها بهمیان کشیده است.
رهبران سیاسی نطق بهداشتی میکنند؛ وزرا پیغام بهداشتی میفرستند؛ بازیگران،
شومنها ،ورزشکاران و عامهی مردم ،همه در مقام کنشگران فعال عرصهی بهداشت عمل
میکنند .باید دربارهی این پدیدهها اندیشید؛ در باب اینکه چهگونه میشود که

 .1برای مثال یه این شووی ت جی ه ید« :پسوور ا اع داعل ته ه یرا ا ترم ف مک ید مت یان براش
ب:مارسو ان جسس:

یدنف ع اال بوی ه بیعن موی بی:رن» یه به بوا هی ا یاعه ا اع داعل برای جسس:

م رسهی غ:را هادت «مرهدگ» عارع.
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پدیدههایی این چنین ،نه در مقام یک مسألهی اجتماعی بلکه بهعنوان یک مسألهی پزشکی
صرف ،به مسألهی مردم بدل شود؟ در اینکه این ویروس بهسرعت انتقالپذیر است ،شکی
نیست؛ اما اگر به مسألهی امنیتی بدل نمیشد با سهولت بیشتری امکان کنترل آن وجود
داشت -هرچند هزینهها مطمئناً هنگفت است.
در این میان برخی صورتبندیها از مسأله به تقلیل ایدئولوژیک فوقالذکر یاری
رسانده است .برای مثال محمد فاضلی برآن است که «شیوع کورونا فقط مسألهی حاکمیت
و دولت نیست .کورونا از جنس مخاطراتی است که کموبیش دموکراتیک عمل میکند.
ویروس دموکرات وصف تلخ و تا اندازهای واقعی برای کورونا است (اولریش بک
جامعهشناس آلمانی ،دود و آلودگی هوا را دموکراتیک میدانست) .تبعیض قائل
نمیشود ،هر کسی را که مستعد باشد میکشد و فرقی نمیکند مسئول ،اصلاحطلب،
اصولگرا ،در قدرت یا بیرون قدرت باشد .فقیر و غنی هم نمیشناسد .کورونا به همه حق
برابر برای مردن میدهد .منتظر تأیید صلاحیتاش برای مشارکت در کشتن هم نمیماند».
(خبرگزاری تسنیم 6 ،اسفند  .)0921در اینکه شیوع کرونا «دموکراتیک» است ،کمتر
میتوان شک کرد؛ اما فرآیند درمان و نحوهی پیشگیری از آن ضرورتاً چنین نیست .این
نوع صورتبندی نهتنها به جامعه نهیبی در برابر ایدئولوژی پزشکی نمیدهد ،بلکه آن را تنها
پیامد و راهکار در برابر وضعیت حاضر میداند و پرسشهای مختلف دربارهی این مسأله
را به حاشیه میراند.
ویروس کرونا پدیدهای با وجوه مختلف است که تاکنون تلاش شده است ،به آنها
اندیشیده شود .کانال تلگرامی آزگار در دو یادداشت به وجوه طبقاتی و مناسبات پزشکی
در باب کرونا پرداخته است .در این کانال میخوانیم که به ازای اینکه افراد از نظر طبقاتی
در وضعیت ضعیفتری باشند ،بیشتر در معرض ابتلا و شیوع این بیماری هستند ،مراکز
درمانی مختص به آنها ضعیفتر و همچنین میزان مراجعهی آنها بهدلیل پایینبودن
درآمد ،کمتر است .نویسنده معتقد است« ،فعالیتهای بهداشتی و پیشگیرانهی دولتی
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عمدتاً در سطح شهر متوجه مناطق متوسط و بالای شهری است ».همچنین نویسنده در نسبت
ما و نظام پزشکی ،به مسألهی ارتباط ساختاری جامعه با نظام پزشکی پرداخته است ،هرچند
آن را در نسبت با کرونا بررسی نکرده است .او در این یادداشت ،در پی «بازحککردن»
نظام پزشکی در جامعه و ایجاد «شدیدترین کنترل دموکراتیک اجتماعی» بر آن است .او
نظام پزشکی را در حال حاضر تابع قواعد بازار یا بهعبارتی حکشده در اقتصاد و فکشده
از نظام اجتماعی دانسته و معتقد است ،در این نظام ،برای پزشک ،بیمار بهمثابهی مشتری،
بدل به «کِیس» شده است0.
اردبیلی 9و رمضانی 9در یادداشتهایی تلگرامی تلاش کردهاند بهنحوی مسألهی ترس
را در نسبت با شیوع این ویروس محل بحث قرار دهند ،بهنحوی که رمضانی آن را تا
مقولهای انتزاعی بالا کشیده است و معتقد است برای بازیابی یک «مای اجتماعی آگاه» و
در دیالکتیک «خود و دیگری» باید بهرسمیت شناخته شود.
این نوع بهرسمیتشناختن ،بدون واسطههای روشنکنندهی نسبت «خود و دیگری»،
«ترس» را بدل به قسمی مقولهی انتزاعی میکند که در برابر تندادن به «شرایط واقعی»
همواره مقاومت میکند و تن به امر انضمامی نمیدهد .این نوع تلقی از ترس ،چه بسا
تبدیل به بخشی از سازوکار ایدئولوژیکی میشود که مقولات را جایگذاری میکند.
مسأله را شاید باید اینچنین طرح کرد :آیا فقط دولت[های ضعیف] در این باب
پنهانکاری کردند؟ ریشههای ترس را باید چگونه جستجو کرد و آیا ترس یک مواجههی
طبیعی در این شرایط است؟ از این نظر میتوان اصرار کرد که ویروس کرونا و شیوع آن
 .1بدیری به نسبت ما و نظام پزشکیف عر یا ال جلیرامت  @Azegaarبا ددیان آ تار
 .2بدیری به یاععاشت ما و کرونا عر یا ال جلیرامت  @MMArdebiliبا ددیان عر گهای
ملسهت
 .3بدیری به ترسِ مبارک و گامی در راستای آگاهی جمعی «ما» در کانال تلگرامی
 @F_Notesبا ددیان Quasi una Fantasia
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مسألهای سیاسی است و شیوهی مواجهه با آن را باید بهمثابه پدیدهای نگریست که درحال
گسترش یک رژیم حقیقت ،از طریق سعی برای به انقیاد درآوردن حقیقت است -چه
مخالفان پنهانکاریها در مرز دولتها و چه خود دستاندرکاران پنهانکاری .در پیامی
خواندیم که مردم در ژاپن بهقدری حساس شدهاند که «خودمراقبتی شدید» آنها از
بسیاری بیماریهای واگیردار دیگر جلوگیری کرده است -هرچند بهنظر نوعی تبلیغ بیش
نیست .اما کل قضیه این نیست .این خودمراقبتی شدید ،بیش از پیش ایدئولوژی «خود»0
را تعمیق میبخشد و در وضعیت «انزوابخش» اکنون ،پس از این پدیده ،انسانها دلایل
واقعی نویی برای توجیه فردگرایی تشدیدیافته خویش مییابند که از قضا کاملاً ناخودآگاه
عمل میکند .اساس این نوع فردیت ،طرد دگرآیینی و دور شدن بیشتر از جهانی است که
«تجارب عینی» یا «انتقالپذیر» 9اساس آن باشد و رفتن بهسوی انسانی خودمحور است که
فقط منافع خویش را میشناسد.

1.

Self
 .2مهویم  Erfahrungعر اعب:ات ظری م هکران م رنف به صیرجاد یهای مخ لهت آم ه است .برای
مثال یا ت عر ق

رع ابف بر آن است یه با جمایز م:ان اک جوربت د:دت ()Erfahrungsurtile

ا اک اعرایت یا جوربت ذهدتف اثاات ید یه این ااکام به د:دت ا اد:ان علالت متید ف ه به جسثری
ذهدت ا ا سیی عییرف ص ق آن برای همه است ا شرط ا ق :ی سیبژی :ی عر آن :ست یا به داارت
عییرف « زع آتاهت بهطیر یلت» مع ار است (بدیری به ییر رف  .)171 1831عر اال ااضر یاری با جاار
این مهویم ا علالتهای م هاات آنف مثل ًا عر ملسههی هیل ا ...اری  -اق:ق اً عر اال ااضر عا ش
یار ه به این یع جاارشداست مت رس ف بلکه برای ما جمایزی مو است یه بد:ام:ن م:ان این مهویم ا
مهویم جوربهی یس ه ( )Erlebnisمت و  .اا عر مقالهی قصهتیف سات این عا یع جوربه را مطرح
متید  .الا ه اته ه ما یه بان آلما ت امکان این جمایز را عارع ا عر بان ا یل:ست :زف همچین بان
مارست برابر آن مقط ااژهی  experienceاست .به هم:ن عل:ل ما موایری همیاره برای جمایزتذاری
این مهاه :ف ااژهای را اضامه ید« :تجربهی عینی یا تجربهی انتقالپذیر» .این یع جوربه به حیی است
یه عییران :ز قاعر به بوره ت:ری ا عریامت آن هس د  .این جوربه را متجیان به عییری مد قل یرع ا ا
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این امر موجب شده تا کنشگران صرفاً تجاربی ذهنی و درخود از آنچه رخ میدهد،
داشته باشند .از این نظر نیز باید تأکید کرد که کرونا وجوه سیاسی -اجتماعی دارد تا صرفاٌ
پزشکی .درحالیکه پزشکیکردن صرف آن ،نوعی تقلیل ایدئولوژیک است ،تا بهواسطه
ی آن نتوانیم به بسیاری مسائل دیگر اندیشیده و صرفاً برای مواجهه با مسأله ،خویش را
محور قرار داده و دیگران را همچون تهدید تلقی کنیم .این نوع تقلیل که کنشگر اصلی

اینراست یه عارای «د:د:ت» است؛ اما ه د:د:ت دلمت ()Science؛ بلکه ا ظر بد:ام:ن Erfahrungف
تت

منباب ا قالپذیری یم رین عشیاری ارع ا ه زی:ت جوربهی دلمت یه یدت جوربهی یلت

را مد قل متید یه عر آنف امر ا قالپذیر ا یدش ا قال عره جد :ها ف عق:قاٌ آن دملت یه «قصهتی» یا
« قال» ا وام متعه ا اقا :ت آن قصه به اق ار م:ییر قصهتی مدیط است ا یست آن را به هم:ن اد اار
به پرسش متت:رع .این یع ا قالف م مایز ا «ا اار» یا «اطلادات» است یه جوربه را عر سطحتجرین ا
یمّتجرین شکل ممکن جحم:ل متید ا ماق هرتی ه پ:ی جوربت برای مخاطب استف ه ف عر ایدوا
ص قپذیری است یه ای «اثاقت ا اق ار» قصهتی را متت:رع .ا اینرا اد اار بای عمبهعم جسی :شیعف
عراالتیه همیاره

شهپذیر است ا ا قضا رسا هها برای امد :تیرعن مضای ا مادت ا جیا ایت عر

عس کاری اق:قتف ا این ص:صهی اط لادات ا ا اار به ددیان قسمت مابل:ت ()Possibilityف بوره
متبر  .برای آشدایت با این مهویم زع بد:ام:ن متجیا  :به مدابع یر ر یع ید:
-

آتامانف یر ی ( )1831فرشتهی ماخولیا ،بههمراه نامهای از والتر بنیامین به گرشوم
شولمف جر مهی مری برقعتف جوران زاههای تام ی7 -

-

یر ی آتامان ( )1817کودکی و تاریخ :دربارهی ویرانی تجربه (مقدمهی مترجم)ف
جر مهی پییا ایما تف جوران مریز

-

بد:ام:نف اال ر ( )1811قصهگو :تأملاتی در آثار نیکلای لسکیفف جر مهی مراع مرهاعپیر
ا مضلالله پایزاعف ارغدینف شمارهی  1ا 11

Pires, Iris Susana and Brenton Doecke (6112) Storytelling for
ordinary, practical purposes (Walter Benjamin’s ‘The
Storyteller’), Pedagogy Culture & Society: Vol. 62, No. 2, 735725
Lindroos, Kia (1551) Now- Time; Image- Space:
Temporalization of politics in Walter Benjamin’s Philosophy of
History and Art, Jyvaskyla: Jyvaskyla Print House

-

-
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آن رسانهها هستند ،موجب میشوند تا ما آنگونه بیندیشیم که رسانهها میخواهند .تکنیک
رسانهها در این باب« ،بزرگنمایی» است« .بهداشتیسازی» در این باب ،مفهوم محوری
تکنیک مذکور است و «ایجاد ترس» رویهی آن برای حفاظت از حقانیت بهداشتیسازی
و «خود» است .محوریت یافتن این مفهوم و رویهی حفاظت از آن ،موجب میشود تا
ایدئولوژی حاکم بر آن و فرآیند طبیعیسازیاش را تشخیص ندهیم .این تکنیک باعث
شده که مردم به سمت درون خویش و محوریت «تن» 0بروند ،زیرا رسانهها سمتوسوی
ذهن آنها را تعیین کردهاند .در این شرایط پرسشهایی چون ،چرا یکدفعه کرونا در این
حد در ایران گسترش یافت ،چندان پیگیری نمیشود .ما کلیاتی از تعداد کشتهها و مبتلایان
و گروه سنی آنها داریم و هیچ اطلاعی از ترکیب طبقاتی آنها و موقعیت دقیق فضایی
شیوع و مرگومیر این بیماری نداریم .ما نمیدانیم این ویروس در چه ابعادی از فضاهای
شهری درحال گسترش است.
نقد به رسانه ،مطمئناً نقد به ابزار رسانه نیست ،بلکه معطوف به «سازوکار سلطهی»
آنهاست که در پس کاربرد ابزاری آنها نهفته است .درواقع محل نقد ،سازوکار انقیاد و
سلطه رسانهها در همدستی با نظام سلطه یا بهمثابهی میانجی دموکراتیکشدن [بهمعنای
جاری شدن] مناسبات قدرت در فضای اجتماعی است ،نه شیای که از آن استفاده
میشود .پس زدن ابزار رسانه ،در حکم قسمی بازگشت به گذشته و درغلتیدن به نظریههای
«انحطاط» است که بوی فاشیسم میدهد .در حال حاضر رسانهها و نهاد قدرت ،در پی
تعریف حقیقت هستند که هرگونه تعریف آن ،قسمی تلاش برای ایجاد «دگردیسی» در
«حقیقت» است و هرگونه دگردیسی ،شیوهای از جایگزینی حقیقت و تبدیل آن به
«ناحقیقت» یا دستکاری مرزهای حقیقت و ناحقیقت است .این نتیجهی منطقی عمل
رسانههاست :ساختن نوعی مغاک حقیقت برای روی گرداندن کنشگران از حقیقتجویی
یا تبدیل شدن به سوژههایی مطیع.
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تصویر شمارهی  :1آمار اعلامی کووید ( 11کرونا ویروس جدید)

منبعwww.behdasht.gov.ir :
بازنمایی ویروس کرونا در رسانهها
در اینجاست که میتوان متوجه شیوهی عمل «امپراتوری رسانهها» شد .رسانهها
بحرانها را گزینش میکنند و در مرز دولت -ملتها تبدیل به حقیقت -ضد حقیقت
میکنند .اینکه عدهای «ترس» را بدون میانجیهای مولد آن ،همچون مقولهای متافیزیکی
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بهمثابهی اساسی برای ترویج «پزشکیکردن» و مقولات اصلی آن ،یعنی بهداشتیکردن این
مسأله برساختهاند ،بهطور ناخودآگاه در راستای طبیعیسازی ایدئولوژی غالب برآمده و
سازوکار سلطه یا مطیعسازی را بازتولید میکنند .درواقع مرزبندی دولتها در حقیقت-
ضد حقیقت ،شیوع کرونا را بدل به امری امنیتی کرده است .برهمین اساس ،رعایت نکردن
امور امنیتی -بهداشتی ،موجب قسمی «مستثنیشدن» کنشگر« -حقیقتجو» -میشود.
امپراتوری رسانههای سلطهمحور 0قرار است این «مستثنیسازی» را بدل به نوعی حق
طبیعی نهادهای قدرت بهطور کلی و دولتها ،بهطور خاص کنند .آنها مرزبندی میکنند،
مروج رویههای ترس هستند و با دستکاری حقیقت ،از طریق مداخلهی جدی در روایت
آن ،میانجی امنیتیکردن فضا هستند و آنکه دیالکتیکی میاندیشد ،متوجه هست که
سازوکارها بدون میانجی ،فعلیت نمییابند ،پس میانجیها نه صرفاً نماینده که بهنحوی
خود سازوکارها هستند .این رسانهها نیز صرفاً میانجی و نمایندهی نهاد قدرت نیستند؛ بلکه
خود قدرت هستند.
رسانهها پارازیت تولید میکنند و این چنین است که صداهای «حقیقتطلب» محدود
میشوند .در اینجاست که میتوان گفت ،با نوعی دمکراتیکشدن ایدههای نهادهای
قدرت مواجه هستیم که نتیجهی منطقی آن «تودهای شدن» است و دموکراسی بهمعنای
ابراز صداهای مختلف که مبنای آن صحت ،اعتبار و استدلالپذیری است ،بیمعنا میشود.

 .1ضراری است یه این جمایز را عر ش:یهی دمل رسا هها ا ه م مایز ید . :یرا بخشت ا رسا هها یه
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در این شرایط نباید تعجب کرد که امپراتوری رسانه ،نوعی قلمرو دروغپراکنی باشد.
کرونا و دروغپراکنی بههم گره خوردهاند ،این امر عامل ترس است ،نه ترس وجودی
انسانها که عامل پیگیری امور بهداشتی شده است .اینکه ترس و بهداشتیسازی مقولاتی
درهم تنیدهاند و همگان در فضای تولید حقیقت نهادهای قدرت ،باید بهنحوی تعمید یابند،
نشان میدهد که ضروریسازی ترس ،عملاً هرگونه امکان دیگر را به حاشیه میراند.
نامگذاریهای امنیتی چون «مدافعان سلامت» یک نتیجهی منطقی است :گل همینجاست،
همینجا برقص! «.»Hic rhodus, hic salto
پس این ترس در شرایطی که منظومهی مفهومی مدنظر رسانهها ،هرگونه تجربهی
عینی را ناممکن ساخته است ،نهتنها امکان شکلگیری «امر جمعی» را ناممکن میسازد،
بلکه پس از کرونا ،همچون دو جنگ جهانی و دیگر بحرانهای عظیم پس از آن ،انسان
چیزی برای انتقال به دیگران ندارند ،مگر تودهای از اطلاعات و خبر که جای هرگونه تأمل
عمیق در واقعیت را گرفتهاند« :اطلاعات آن ارزشی را که در لحظهی تازگی خویش
داراست حفظ نمیکند و فقط در آن لحظه زنده است و ناچار باید خود را تماماً به آن
لحظه واگذارد و بی فوت وقت هویت خویش را بر آن آشکار سازد( ».بنیامین.)7 :0921 ،
معاون وزیر بهداشت در تاریخ  09اسفند  0921در خبر ساعت  91شبکهی خبر گفت:
تاکنون  77نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت کردهاند؛ اما بیش از  5برابر 595 ،نفر بهبود
یافتهاند ».آنها مدعی بودند که درحال کنترل این ویروس هستند و نیازی نیست که انقدر
بزرگ شود ،در مقابل اریک فایگل -دینگ ،متخصص بیماریهای همهگیر از ویرجینیا
در مصاحبه با بیبیسی فارسی میگوید« ،تازمانیکه واکسن این ویروس کشف نشود،
هیچ کشوری از آن مصون نیست و هرگونه ادعایی در این باب ،نمیتواند صادق باشد0».
آمارها طبیعیساااازی میکنند و تجربههای عمیق انساااانی را بدل به تجربههایی آنی و
انتقالناپذیر /گذرا میکنند .رسانهها در روزهای اخیر آمار را محور قرار دادهاند تا این
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طبیعیساازی را «دموکراتیک» کنند .مرگ دیگر نه یک تجربهی هساتیشناختی ،بلکه
رویدادی اساات که «رصااد» میشااود .در لحظاتی از تجارب ما ،که اشااباع از تبیین و
توضااایحات اطلاعاتمحور و خبری اسااات ،نمیتوان بیواساااطه بر وجهی از حالات
وجودی یا هساتیشاناساانهی انسان تأکید کرد .ما در زیر انباشت عظیم اخبار بهداشتی
کرونا دفن میشاویم و هرروز در جای خودمان در گساترهی فضایی خبرها و اطلاعات
از یکدیگر دور میشویم .خصیصهی اصلی اطلاعات ،باورپذیر بودن و صدق آن است
و مردم نیز این خصااایص را پاس میدارند؛ زیرا زیسااتن در جهانی وحشااتزده که به
پرساشهایش پیشااپیش پاسخ داده شده است ،راحتتر است -رسانهها پیشاپیش ترس
از کروناا و محوریات بهاداشااات را اپیادمی کرده بودند .نتیجهی منطقی این فرآیند،
نیندیشایدن به بسایاری از پرساشها که بالاتر به آنها پرداخته شاد و امنیتیشدن است.
بهنظر میرسد ،زیر سیطرهی این نوع امنیتیسازی ،باید به شوکهای اقتصادی -سیاسی
نهفته در آن نیز توجه داشت .در تاریخ  09اسفند  ،0921به دلیل /بهانهی شیوع ویروس
کرونا و تعطیلی مجلس ،مجلس از فرآیند تصاااویب لایحهیهی بودجهی  0922حذف
شاد و این مصاوبه مستقیماً میتواند به شورای نگهبان فرستاده شود .0همه میدانند که
حراج اموال عمومی با عنوان «دولتی» به نفع بخش خصاوصی «تقدیسیافته» که تبدیل
به کلیتی تمیزنایافته شااده اساات ،فقط یکی از مفاد محرومسااازی اجتماعی این لایحه
است.
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