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 اد کردهایج ویروس این که بییمصا در. اندنوشته بسیار روناک ها و مخاطراتبدیدر مورد 

استفاده  عیتموق این از دارند هادولت آگامبن قولبه. سیاسیجهت  از حتی ،نیست تردیدی

 از اما. دگیهای زنی جنبهتر در همهو حضور بیش کنند برای تشدید وضعیت استثناییمی

 زندگی سبک ویروس این که است این واقعیتآن نگریست.  به توانمی هم دیگری منظر

اه ذهنیت همرت است بهطبیع و بشر استثمار بر ناچاربه که را ما سازبحران و گرامصرف

آورده ولی را در گانواری که صدای همدیوانه هجومدر این نشان رفته است. خاص آن 

ده و ترمز کشیده ش بارهانگار یکانداخته است. ، وقفه هحلی برایش نداشتاههم ر کسی

  کند.دارد ایست می مرگ و فاجعهقطار 

دهند که رشد اقتصادی در معرض تهدید است. اما رشد اقتصادی معیاری هشدار می

تر اوقات نشانگر نیست که با آن بتوان کیفیت زندگی و روابط را سنجید. برعکس، در بیش

بر مبتنی  نظم فعلی نظمیشی است. کتر طبیعت و منابع و بهرهاستثمار و غارت هر چه بیش

روابط و  طبیعتاش انباشت سرمایه و تخریب و این رشد هم لازمه است تررشد و رشد بیش

روز  است. یک تردایمی فجایع بیشخلق  معنای ظرفیت برایی است که خود بهانسان

گیر، همههای بیماریروز دیگر خطر انفجار اتمی، و  است ی نظامیمداخلهو  جنگ

 . امواج پناهجویان و..های گسترده، سوزیآتش

و  نابودی قرار گرفتهدر معرض  وکارهامشاغل و کسببسیاری از اکنون از همالبته 

همین  ربدتر از قبل خواهد شد. اما از سوی دیگر د - به ویژه فقرا -ها وضع بسیاری از آدم

م ک، آلودگی هوا در برخی مناطق مثل پکن هاپس از سال بارنخستین مدت کوتاه، برای

، انددهها تعطیل شفرودگاهاند، های تولید ضایعات ذهنی و عینی متوقف شده. کارخانهشده

تی از شده و طبیعت برای مد لیقتورهای مسافرتی تعگیرد، انجام نمیبسیاری پروازهای 

 –ها ی اینکشد... همهجو و سرگردان در امان است و نفس میگردشگران لذتهجوم 

سمان، آدریا، حیوانات، جنگل، زمین، و تر سالم معنای طبیعتبه - تمدکم در کوتاهدست

 ک زندگی  ر این سبجبار فرصتی برای تجدیدنظر داهباست. گویی  ترپاکیزهی هوا و آب

 . است ایجاد شدههم سایر انواع و  ما برای خودویرانگر  حیات هم 
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هراسی که به دنبال دارد، های هالیوودی، وضعیت آخرالزمانی همراه با هول و در فیلم

ه در کها دو کارکرد دارند: یکی اینشود. به نظر من این فیلمبه تصویر کشیده می

آورند و آن را موحش و وجود میبه بدیلها هراسی از ناشناخته و ناخودآگاه آدم

تر که در آن قرار داریم، آسان وضعیتی رادهند و این خود تحمل نشان می ناشدنیحملت

 این باغل در کهاین مدو. یمچسبمی موجود وضع به از سر ترس ،ترتیب . به اینکندمی

 اشفتاریر قواعد یههم و است پیشین وضعیت استمرار طالب که بخشنجات یک هافیلم

همه چیز خوش  و دهدناشناخته نجات میاین  جهان را از شرّ ،رسداه میر از است، آن تابع

 . گرددبازمیبه وضع قبلی و خرم 

بر ما قد مامتفاجعه  و تخیل مواجه نیستیم. خود بار دیگر با فاجعه در قالب فیلماما این

واکسن  یافتن  تا از طریق  کندصرف می. بشر دارد تلاش زیادی است نازل شده

مالاً با احتهم . البته در این صورت قبل برگرداند«  عادی»همه چیز را به وضع بخش، نجات

ودی و و نابخواهد شد تری ظاهر موحش یبعدی با ابعاد یهفاجعبحران، افتادن  ق به تعوی

  آورد.خواهد بار تری بهویرانی بیش

اوضاع  زودیسر تا این سر  جهان این بود که بهاز آن خستین واکنش رهبران سیاسین

ر سر مسأله ب دهد کهروشنی نشان میبه)یعنی باید بشود(. این ذهنیت  خواهد شد «عادی»

فرمان ه گنجد کنمیی سیاستمداران هدر مخیلاست. حفظ و بقای وضع موجود به هر قیمت 

اند خود فرمان بدهند، انتظار دارند ایست داده شده، اما نه از سوی آنها. از بس عادت کرده

 - جتماعیا -یدهی اقتصادسازمان ها باشد. بدیهی است اندیشه به یکطبیعت هم تابع آن

 ها راه ندارد. دیگر به ذهن آن سیاسی 

در شرایط فعلی تخیل  بخش زیادی از مردم عادی نیز به گروگان گرفته متأسفانه اما 

می داری و وضعیت  اضطراری  دائها نیز تصور حیاتی دیگر فراتر از سرمایهشده و برای آن

 رمان و آموزش دسترسیها به بهداشت و دتا زمانی که فقیرترینناممکن شده است. اما 

 معنا است.شدن اوضاع بیندارند، سخن از عادی
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تواند از این فرصت برای تجدیدنظر استفاده کند و اصلاً آیا دانم آیا بشر مینمی

 بهتأمل  یبرا ایزمینه کمدست نظرم به ولی. خیر یا استممکن برای ما دیگر تجدیدنظر 

 .، فراهم شده استرسید می نظر به بافانهخیال و مضحک و مسخره ترپیشچه که آن

یاسی  دهی سسازمان در مورد تا ما یههم بهباشد  لنگریتواند تمی هنگامهناب یهفرج این

مان با تولید و مصرف و آسمان و زمین رابطه، و مانو اجتماعیروابط انسانی مان، جوامع

 ، ازنو بیندیشیم. و جنگل و دریا و حیوانات

*** 

 

ان اندازد. داستی اصحاب کهف )هفت خوابنده( مییاد قصهی این روزها آدم را بهقرنطینه

مؤمنانی که خسته از ظلم فرمانروایان و خدایان دروغین به غاری پناه بردند تا خود را در 

جا خوابی عمیق به مدت سیصد سال آنان را درربود. به وقت بیداری آن مخفی کنند. در آن

ن به قصد خرید  غذا از غار بیرون رفت و رهسپار شهر شد. اما به محض ورود یکی از ایشا

به شهر دانست که زمانه عوض شده و کسی دیگر عهد دقیانوس و خدای شرور  او را به 

 آورد. یاد نمی

ر تعلق دارد؛ الهیاتی که برخلاف  توجیه و انکا« الهیات فاجعه»داستان اصحاب کهف به 

، پرسش از خدا را در متن فجایع دنیوی قرار ی دیندارانجهالت  گلّه شر برای سودجویی از

کردن تنور سرسپردگی به یک قدرت شرور دیگر و دهد، نه از برای کسب سود، گرممی

تر. بردگی  عینی و ذهنی، بلکه برای غلبه بر شرارت و رفتن به سوی جهانی بهتر و انسانی

ار در این است که در آن، معجزه به معنای دقیق کلمه وفرق الهیات فاجعه با دینداری  گله

ای یعنی اذعان به عجز بشر و بازشناسی  حدود توانایی  او که مستلزم باور به نیرو و اراده

تنها پس از بازشناسی  شر و تلاش برای اجتناب و  فراتر و برتر از فرد انسان است،

 هالت، دروغ و انکار  شر.جویی از آن رخ خواهد داد، نه با تفرعن، جکناره



 

 
 

صادقیفاطمه  5  

توان پرسید، از پس این سکون چه رخ خواهد داد؟ آیا به جاهلیت پیشین حال می

برخواهیم گشت یا مسیری متفاوت را در پیش خواهیم گرفت؟ کهنه رو به زوال است. آیا 

  تواند متولد شود؟نو می

 

 


