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پیشگفتار 
محیط  تا  طبیعی  علوم  از  دانشمندان  و  متخصصان  از  بسیاری  که  بود  سال ها 

رمان های  و  داستان ها  نویسندگان  حتی  و  انسانی  و  اجتماعی  علوم  و  زیست 

تخیلی و فیلم سازان انتظارش را می کشیدند. سال ها همه می دانستند روزی –و نه  

از راه می رسد؛ فاجعه ای که ممکن است گونۀ  بار– فاجعه  فقط یک روز و یک 

انسانی را رو به نابودی بکشاند. فاجعه ای که محتمل است محیط زیست را برای 

نه  فقط انسان ها بلکه بسیاری از موجوداتی که جهانی چنین زیبا را ساخته اند نیز 

تجربۀ  بر  واگیردار  بیماری های  متخصصان  و  پزشکان  کند.  غیر قابل زیستن 

بزرگ ترین  بر  به ویژه  و  می کردند  کید  تأ بیماری ها  این  تاریخ  از  چندهزارساله 

کرۀ  جمعیت  کل  یک سوم  که  اسپانیایی«  »آنفوالنزای  یعنی  بیستم؛  قرن  فاجعۀ 

زمین به آن مبتال و بین بیست تا پنجاه میلیون )با برآوردهایی تا صد میلیون( نفر 

روند  می دادند  هشدار  بود  سال ها  زیست محیطی  فعاالن  شدند.  کشته 

خشونت آمیزی که انسان در مصرف بی رویه و هولناک خود پیش گرفته، دیر یا 

زود فجایع بزرگی را به بار می آورد و تا همین امروز نیز تغییر شدید اقلیم، گرم 

بیابان زایی، جنگل زدایی، فرونشستن  شدن دمای هوا، آب شدن یخ های قطبی، 



روزگار کرونا  8

زمین، رخ دادن زلزله ها و گردبادهای مهیب و... نشانه هایی هستند که می توانند 

یا به فاجعه ای بسیار بزرگ تر و به  یکباره برسند یا با تکرار هرچه بیشتر و با فواصل 

کوتاه تر میان هر کدام از آن ها، نتایجی هولناک برای همه به  بار بیاورند. سال های 

دست اندرکاران  و  جمعیت شناسان  انسان شناسان،  جامعه شناسان،  که  بود  سال 

علوم اجتماعی و انسانی هشدار می دادند که انسان چشم بسته با شتابی دیوانه وار 

در بن بستی به پیش می تازد که انتهای آن جز مرگ و نیستی انتظارش را نمی کشد. 

لیکن در همۀ این سال ها، نه گوشی شنوا برای این هشدارها بود و نه چشمی بینا 

برای دیدن مصیبت هایی که در همه جا خود را نشان می دادند. 

در میان متخصصان، حتی اقتصاددانان که بنا بر ماهیت رشتۀ خود بسیار به 

محافل قدرت نزدیک بودند، اندیشمندانی چون جورج استیگلیتز۱ و پل کروگمن2 

و متخصصان توسعه که در عین حال انسان شناس نیز بودند، نظیر آرتورو اسکوبار۳ 

و والتر مینیول4و، هشدار می دادند که نابرابری تا به این اندازه و زیاده خواهی در 

رفاه تا به این  حد، دیر یا زود، سرنوشت انسان ها را که خواهی نخواهی با فرآیندی 

بیش از پانصد سال »جهانی شدن«، سرنوشتی »سیاره ای« شده است، چنان به 

 هم پیوند داده که دیگر نمی توان در یک سو کشورهای ثروتمند و بدون هیچ مشکل 

کنده از همۀ مشکالت  رفاهی را داشت و در سوی دیگر، کشورهای توسعه نیافته و آ

عالم را. آن ها هشدار می دادند که باید به سوی جوامعی برابر تر و با مدیریت بهتر 

و مهار بیشتری در زیاده خواهی های توسعه  ای انسان ها پیش رفت. آن ها با تمام 

استدالل های عالم تالش داشتند به صاحبان قدرت و ثروت در جهان بفهمانند که 

مهاجرت، ابتدا گسترده و سپس قطره چکانی، که در قرون شانزده تا بیستم به آن 

همچون یک راه حل معجزه آسا برای توسعه فکر می شد، دیگر جواب نمی دهد و 

جوامعی به شدت متکثر را به وجود خواهد آورد که آبستن خشونت ها و بحران های 

1. Joseph Stiglitz
2. Paul Krugman
3. Arturo Escobar
4. Walter Mignolo



9پیشگفتار

هویتی هرچه بزرگ تر خواهند شد. این متخصصان هشدار می دادند که اگر در 

دوران استعمار و تا نیمۀ قرن بیستم، بسیاری از سیاست مداران و اقتصاددانان در 

خدمت آن ها، »جنگ« را ابزاری برای ایجاد تعادل در قدرت های جهانی و دوران 

پس از آن را زمینه ای مناسب برای »سازندگی بزرگ« و در نتیجه موتوری برای 

پیشین  جنگ های  به  دیگر  جنگ ها  نه  بیست ویکم،  قرن  از  می دیدند،  توسعه 

شباهتی خواهند داشت و نه اثرات کوتاه و درازمدت آن ها، اما گوش های قدرت، 

ناشنوا و چشم هایش نابینا بودند.  

اپیدمی بزرگ  با هر  از راه رسید؛ ویروسی که اگر آن را  ...و سرانجام کرونا 

آن قدرها که ممکن است  ابعادی هولناک،  کنیم،  مقایسه  بشر  تاریخ  در  دیگری 

و  منطقه ای  و  قومی  تنش های  در  اگر  که  به گونه ای  است؛  نداشته  شود،  تصور 

جنگ های استعماری و نواستعماری در پنجاه سال اخیر، میلیون ها نفر کشته و 

چند ده میلیون آواره شده باشند، ابعاد فاجعه بار کرونا بسیار کم تر است. اما کرونا 

 به دالیل تغییر گسترده ای که در ژئوپلیتیک جهان ایجاد کرد و 
ً
استثنایی بود، دقیقا

در  هستیم.  شاهدش  دنیا  سراسر  در  امروزه  که  دموکراتیکی  عقب گرد  خاطر  به 

روندهای  جنون آمیز  شتاب  به علت  و  بود  خواهد  چنین  نیز  رو  پیش  سال های 

مهاجرتی، پیامدهای این اپیدمی می تواند صدها بار سنگین تر از همۀ پدیده هایی 

باشد که در ذهن داریم. با وجود اینکه هنوز در بیشتر کشورهای جهان حتی به 

اوج گسترش بیماری در موج اولش نرسیده ایم؛ چشم انداز مصیبت های بزرگی 

در نیم کرۀ جنوبی )هندوستان، چین، آفریقا و آسیا( پیش رویمان است و یکی از 

بزرگ ترین بحران های اقتصادی از سقوط گستردۀ اقتصاد در بین دو جنگ جهان 

تاریخ بشر محسوب می شود.  از خطرناک ترین بحران های گرسنگی در  و یکی 

این ها دیگر خیال پردازی هایی نبودند که بسیاری از داستان نویسان و فیلم سازان 

قرن بیستم بر کاغذ یا پردۀ سینما برده باشند، بلکه واقعیاتی بودند که همه چیز را 

همگی  مردم،  و  شدند  متوقف  اتومبیل ها  هواپیماها،  قطارها،  انداختند؛  کار  از 

مجبور به حبس در خانه هایشان شدند و حتی مجبورند تا روزی که درمانی واقعی 
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هویتی  عامل  مهم ترین  و  بگیرند  غیر انسانی  فاصله ای  یکدیگر  از  نشود،  پیدا 

میلیون سالۀ خویش؛ یعنی چهره هایشان را نیز پشت پرده ای )ماسک( بپوشانند.

اما چهرۀ زشت کرونا، آیینه ای بیش نبود و نیست که در برابر بدکرداری های 

گستردۀ انسان ها گرفته شده است و معلوم نیست چه زمانی به پایان برسد. اگرچه 

امروز اغلب متخصصان بر این باورند که این ویروس، شاید در فاصله ای کمتر از 

کید دارند که نه  فقط صدها  یک سال دیگر درمانی بیابد، اما همه بر این نکته نیز تأ

برسند.  راه  از  دیگر  بار  است  ممکن  این  از  خطرناک تر  ویروس  هزاران  بلکه 

همچنین آن ها نسبت به سایر خطرات از جمله خطرات نابسامانی های حاصل از 

این بیماری هشدار می دهند. امروز که این خطوط را می نویسم بزرگ ترین قدرت 

در  که  موقعیتی رسیده  به  نیز  ایاالت متحده  بشریت؛  تاریخ  نظامی  و  اقتصادی 

برابر شورش های مردمی، حکومت نظامی برقرار کرده و  ایاالت خود در  بیشتر 

 یک سوم نیروی کار آن، بیکار شده و شاهد صحنه هایی است که بیش از 
ً
تقریبا

این وضعیتی است که شاید در همۀ جهان  و  ندیده است  را  آن ها  نظیر  نیم قرن 

تجربه شود. هم از این رو بود که از ابتدای کار، این ویروس ، همچون قطره ای که 

لیوان را سرریز می کند، وضعیتی به وجود آورد که همان متخصصانی که در باال 

نام بردیم قلم به دست گرفتند و این بار با تالشی مضاعف، نه فقط هشدارهای 

خود را نسبت به خطرات پیشین و آتی آن یادآور شدند، بلکه به خصوص سعی 

 
ً
کردند موقعیت کنونی را نیز در گرماگرم آن تحلیل کنند؛ زیرا مسئله دیگر نه  صرفا

بر سر یک اپیدمی، بلکه بر سر بقای عمومی و درازمدت انسان به مثابۀ یک نوع 

در جهان بود و هست. 

کتاب حاضر را نیز باید یکی از این تالش ها دانست. نوشته هایی که در این 

کتاب گرد آمده اند، مجموعۀ دخالت های رسانه ای و دانشگاهی و فکری هستند 

 در فاصلۀ اسفند ۱۳98 تا خرداد ۱۳99 
ً
که من در طول چند ماه گذشته و عمدتا

دربارۀ کروناویروس از زاویۀ دید علوم اجتماعی، در رسانه ها و نشریات منتشر 

کرده ام. گردآوردی این نوشته ها و مکتوب کردن و تصحیح گفتارهای شفاهی که 
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برای این کتاب انجام شده با هدف مستند سازی و قابل استناد شدن این گفتارها 

تحلیل گران  آینده،  سال های  و  ماه ها  در  نیاز  این  بی شک  است.  گرفته  صورت 

به  نیز  را  انسانی  و دیگر متفکران علوم  تاریخی  و  اجتماعی، سیاسی  اقتصادی، 

میدان می کشد و بدین ترتیب معیارهای جدیدی برای تحلیل های بهتر نیز به وجود 

خواهند آمد. آنگاه می توان به وقایع و مسائل امروز بازگشت و آن ها را دوباره مرور 

و تحلیل کرد تا به نتایج مفیدتری برای جامعه رسید. اهمیت این نوشته ها در آن 

است که شرایط امروز را از درون و در یکی از مراکز اصلی بروز و گسترش این 

بیماری مرگبار در خود جمع کرده است. آرزوی ما آن است که خوانندگان این 

سطح  در  زندگی،  سبک  تغییر  بدون  که  برسند  رویکرد  این  به  بتوانند  مجموعه 

سیاره ای، امکانی برای نجات انسان ها از سرنوشت محتومی که برای خود رقم 

اندیشمندان،  روزنامه نگاران،  دوستان،  همۀ  از  پایان  در  ندارد.  وجود  زده اند 

که  انسان شناسی  انتشارات  و  پارسی  آبی  نشر  محترم  همکاران  دانشجویان، 

دادن  و  خوانش  و  تکمیل  در  سپس  و  بودند  مطالب  این  نوشتن  برای  انگیزه ای 

به نویسنده کمک کردند، صمیمانه  انتشار  از  مشورت های بسیار پر ارزش پیش 

تشکر می کنم.   

ناصر فکوهی 

دهم خرداد ۱۳99 


