


سرشناسه:هان،بیونگ-چول،
عنوانونامپديدآور:جامعۀفرسودگی؛جامعۀشفافیت/بیونگچولهان؛
مترجمانگلیسیاريکباتلر؛ترجمهمحمدمعماريان؛ویراستارعلیکريمی.
مشخصاتنشر:تهران:ترجمانعلومانسانی
مشخصاتظاهری: ۱۸۴ص.؛۱۴/۵×۲۱/۵سم.
شابک:97۸-600-۸09۱-۵۴-7
وضعیتفهرستنويسی:فیپا
يادداشت:کتابحاضرازمتنانگلیسیباعنوانThe burnout societyو
The transparency societyبهفارسیترجمهشدهاست.

شناسهافزوده:باتلر،اريک،م.مترجم
Butler , Erik ,1971شناسهافزوده:
ردهبندیکنگره:BF۴۸۲            ۱۳9۸۲ج۲ھ/    

ردهبندیدیویی:   ۳0۲/۱      
شمارهکتابشناسیملی:۵6۳۱۳6۲    

Stanford University Press, 2015

Byung-Chul Han
English Translator: Erik Butler

ایناثرترجمهایاستازدوکتاب:

The Burnout Society 
The Transparency Society



ترجمانعلوماجتماعی

جامعۀ فرسودگی؛ جامعۀ شفافیت
بیونگچولهان

یان ترجمۀمحمدمعمار



جامعۀ فرسودگی؛ جامعۀ شفافیت
نویسنده:بیونگچولهان
مترجم انگلیسی:اريکباتلر
مترجم: محمدمعماريان
ناشر: ترجمانعلومانسانی
کريمی ویراستار: علی
بینی متن:سیدمهدیناظمی،مصطفیمقدسی باز
طراح جلد: رامینپهلوانحسینی
کريمی صفحه آرا: معصومه
يتون چاپ: ز
نوبت چاپ: سوم،زمستان۱۳9۸
اول،تابستان۱۳9۸
شمارگان: ۵00نسخه

کاغذی، حقوقچاپونشردرقالبهای
الکترونیکیوصوتیانحصارًابرایانتشارات
ترجمانعلومانسانیمحفوظاست.

publication@tarjomaan.com
tarjoman.nashr@gmail.com
www.tarjomaan.shop

پست الکترونیکی:

فروشگاه اینترنتی:



کهديگراندربارهامنمیدانند.1 زندگیامبستهبهآنچیزهاییاست

پیترهندکه





توضیح ناشر

جامعـۀ  و   )The Burnout Society( فرسـودگی  جامعـۀ  کتـاب  دو  از  اسـت  ترجمـه ای  اثـر  ایـن 

کتـاب  کـه بیونگ چـول هـان  آن هـا را به صـورت دو   )The Transparency Society( شـفافیت

مسـتقل بـه ترتیـب در سـال های 2010 و 2012 بـه زبـان آلمانـی نگاشـته اسـت. اریـک باتلـر ایـن دو اثـر را 

در دو جلد مجزا در سـال 2015 به زبان انگلیسـی ترجمه کرده اسـت. انتشـارات ترجمان علوم انسانی 

کتـاب را، از نسـخۀ انگلیسـی آن، در قالـب اثـر حاضـر منتشـر می کنـد.  ترجمـۀ فارسـی ایـن دو 
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هـــرعصـــریابتائـــاتخـــاصخـــودوبـــهتبـــعآناســـطورههایخـــاصخـــودرادارد.افســـردگیابتـــای

ـــهيـــکعارضـــۀ ـــیبیونگچـــولهـــاننشـــانمانمیدهـــدمـــابیـــشازآنکـــهب آشـــنایدورانماســـت.ول

شـــخصیوروانـــیوشـــايددرمانپذیـــرمبتـــاباشـــیموهمچنیـــنبیـــشازآنکـــهافســـردهباشـــیم

ــا ــايندهرابنـ ــاختاریفرسـ ــود،سـ ــاتخـ ــۀاقتضائـ ــاهمـ ــروزی،بـ ــۀامـ ــدجامعـ ــودهايم.اومیگويـ فرسـ

کـــهانســـان)بمـــاهـــوانســـان(تـــابتحملـــشرانـــدارد.جامعـــۀفرســـودگیاســـطورهای نهـــادهاســـت

گناهـــشرابـــه کـــهبـــارتقصیـــرافســـردگیراازدوشســـاختارجامعـــهبرمـــیداردو کاویمیکنـــد راوا

گـــردنتکتـــکآدمهـــامیانـــدازد.

گفـــت»الزمـــۀ ـــار کـــهيـــکب اســـطورۀديگـــردورانمـــاهـــمشـــفافیتاســـت.دوســـتنکتهســـنجیدارم

کـــهزمینـــۀرســـیدنبـــه دنیـــایامـــروزشـــفافیتدرمعـــادالتسیاســـی،اقتصـــادیواجتماعـــیاســـت

کمـــیبعـــد،بـــاظرافـــتهمیشـــگیاش،حرفـــشراتکمیـــل کـــرد«.و ایـــنمهـــمراارتباطـــاتنویـــنمهیـــا

ــۀ ــت«.جامعـ ــدناسـ ــدمافشاشـ ــًاعـ ــادالتاتفاقـ ــیمعـ ــۀبرخـ ــم...الزمـ ــرمیکنـ ــت»فکـ ــردونوشـ کـ

ـــزومشـــفافیت«. ـــرهمیـــندرنـــگپیرامـــوناســـطورۀ»ل شـــفافیتشـــايدتأملـــیباشـــدب

محمدمعماريان

زمستان۱۳97

مقدمۀ مترجم





جامعۀ  فرسودگی

]بخشاول[





کتـری وجـود  ئـات خـاص خـود را دارد. بـه همیـن منـوال، یـک عصـر با هـر عصـر ابتال

کـه باالخـره بـا کشـف آنتی بیوتیک هـا پایـان یافـت. بـا وجـود تـرس گسـترده از  داشـت 

همه گیرشـدن آنفوالنـزا، مـا در عصـر ویـروس هـم زندگـی نمی کنیـم. بـه لطـف فنـاوری 

گذاشـته ایم. از منظـر آسیب شـناختی،  ایمنی شناسـی، چنـان عصـری را پشـت سـر 

کتری هـا یـا ویروس هـا، بلکـه نورون هـا شـاخص تعیین کننـدۀ قـرن بیسـت ویکم  نـه با

کـه تـازه در ابتـدای راهـش هسـتیم. ناخوشـی های نورون شـناختی از قبیـل  هسـتند 

سـندرم  و  مـرزی  شـخصیت  اختـالل  کم توجهی-بیش فعالـی،  اختـالل  افسـردگی، 

فرسـودگی عالمت های شـاخص آسـیب های سـالمت در آغاز قرن بیسـت ویکم اند. 

کـه چیزهـای بیگانـه بـرای  آن هـا عفونـت نیسـتند، بلکـه سـکته اند، نتیجـۀ آن نفـی، 

یـادت ایجاب انـد. بـه  سیسـتم ایمنـی بـدن بـه بـار می آورنـد، نیسـتند، بلکـه نتیجـۀ ز

کـه دنبـال مبـارزه بـا چیزهـای  همیـن خاطـر، از چنـگ همـۀ آن فنـون و فناوری هایـی 

می گریزنـد. بیگانه انـد 

]1[

قدرت نورونی
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تمایـز  می خواسـت  عصـر  آن  بـود.  ایمنی شـناختی1  دوره ای  گذشـته  قـرن 

واضحـی میـان درون و بیـرون، دوسـت و دشـمن، خویشـتن و دیگـری بیابـد. جنـگ 

سـرد هـم تابـع الگـوی ایمنی شناسـی بـود. در حقیقـت، زبـان جنـگ سـرد، کـه سراسـر 

کم بود. حمله و دفاْع  مشـرب نظامی داشـت، بر پارادایم ایمنی شناسـی قرن پیش حا

شـاخص های فعِل ایمنی شـناختی اند. دیسـپوزیتیِف2 ایمنی شـناختی، که از دامنۀ 

محدود حیات اجتماعی می گذرد و به کل حیات جمعی بسـط می یابد، یک نقطۀ 

کـور دارد: مبـارزه یـا پیش گیـری نصیـب هـر چیـز بیگانـه ای می شـود. بیگانـه، بدیـن 

گـر نیـت خصمانـه ای نداشـته باشـد، حتـی  معنـا، هـدف دفـاع ایمنـی اسـت. حتـی ا

گـر هیـچ خطـری پیـش نیـاورد، بـه خاطـر »دیگری بودگـی«اش حـذف می شـود. ا

کـه الگوهـای  گفتمان هایـی دربـارۀ جامعـه بوده ایـم  در ایـام اخیـر، شـاهد شـیوع 

گفتمـان  رواج  ولـی  می گیرنـد.  کار  بـه  تبییـن  بـرای  صراحتـًا  را  ایمنی شـناختی 

کنـون، بیـش از همیشـه، حـول  ایمنی شـناختی را نبایـد نشـانۀ آن دانسـت کـه جامعـه ا

صفوف ایمنی شناسی سازمان یافته است. وقتی یک پارادایم به جایی رسیده است 

کـه بـه یـک ُابژۀ اندیشـه فروکاسـته می شـود، اغلب به این معناسـت که جان سـپردنش 

کـه مدتـی اسـت یـک تغییـر پارادایـم در  قریب الوقـوع اسـت. نظریه پـردازان نگفته انـد 

کـه ایـن تغییـر پارادایـم  جریـان اسـت. جنـگ سـرد دقیقـًا همـان زمانـی پایـان یافـت 

کـه   در حـال وقـوع بـود.1 جامعـۀ معاصـر روزبـه روز بیشـتر شـبیه منظومـه ای می شـود 

immunological  .1: ایمنی شناسـی یکـی از شـاخه های زیست پزشـکی اسـت کـه بـه بررسـی انـواع واکنـش ایمنـی 
جانـداران در برابـر آنتی ژن هـای بیگانـه و رونـد ایجـاد مصونیـت در برابـر عوامـل بیمـاری زا می پـردازد. ایـن علم هم به 
جنبه هـای فیزیولوژیـک پاسـخ دفاعـی بـدن بـه عوامـل بیگانـه، و هـم بـه جنبه هـای پاتولوژیک سیسـتم ایمنی مانند 

بیماریهـای خودایمنـی، حساسـیت، نقـص ایمنی، واکسیناسـیون و پیوند اعضـا می پـردازد ]مترجم[.
dispositive  .2: در اندیشـۀ فوکـو بـه مجموعـۀ ناهمگونـی از همـۀ گفتمان هـا، نهادهـا، ُفرم هـای معمـاری، قوانیـن، 
ابزارهای اداری، بیانیه های علمی و گزاره های فلسـفی و اخالقی گفته می شـود که اجزای دیسـپوزیتیف را تشـکیل 
گامبـن دیسـپوزیتیف را  کـه میـان ایـن عناصـر برقـرار اسـت. آ می دهنـد. خـود دیسـپوزیتیْف نظـام روابطـی اسـت 
مجموعۀ تمام چیزهایی می داند که به گونه ای ظرفیت ضبط، جهت دهی، تعیین، الگوسازی، کنترل یا تضمین 

ژسـت ها، رفتارهـا، نظـرات یـا گفتمان هـای موجـودات زنـده را دارنـد ]مترجم[.



17 ]1[ قدرت نورونی

بـه کل از طـرح سـامان دهی و دفـاع ایمنی شـناختی می گریـزد. نشـانۀ جامعـۀ معاصـر 

زواِل دیگری بودگـی و بیگانه بودگـی اسـت. دیگری بودگـی نماینـدۀ یـک مقولۀ بنیادین 

»دیگری بودگـی«  بـه  واکنـش  ایمنی شـناختی  واکنـش  هـر  اسـت.  ایمنی شناسـی  در 

کـه  می دهـد  »تفـاوت«  بـه  را  خـود  جـای  دارد  دیگری بودگـی  کنـون  ا ولـی  اسـت. 

)یـا درواقـع  تفـاوِت پسا-ایمنی شـناختی  نیسـت.  ایمنی شـناختی  واکنـش  مسـتلزم 

پسـت مدرن( هیچ کـس را بدحـال نمی کنـد. این تفـاوت، در ادبیات ایمنی شناسـی، 

کـه  نماینـدۀ »مشـابه« اسـت.2 چنیـن تفاوتـی فاقـد نیـِش آن بیگانه بودگـی ای اسـت 

کار  از  بیگانه بودگـی  صفـت  برمی انگیخـت.  را  ایمنی شـناختی  شـدید  واکنـش 

می افتـد تـا بـه فرمـول مصـرف فروکاسـته شـود. بیگانـه جـای خـود را بـه غریبـۀ جـذاب 

می دهـد. توریسـت در آن سـیاحت می کنـد. توریسـت )یعنـی مصرف کننـده( دیگـر 

ُابـژۀ ایمنی شـناختی نیسـت. یـک 

متعاقبـًا، روبرتـو اسـپوزیتو1 یـک فـرض نادرسـت را مبنـای نظریـۀ مصون بودگـی2 

خـودش می گیـرد:

اخبـار سـرخط در دارد احتمـال اخیـر، سـالیان روزهـای از هرکـدام در
شـويد. مواجـه رخدادهـا از بیربـط آشـکارا مجموعـۀ يـک از گزارشـی بـا
رخدادهایـیماننـدمقابلـهباشـیوعدوبـارۀيکبیمـاریهمهگیر،مخالفت
بـاتقاضـایاسـتردادرئیـسيـکدولـتخارجـیکـهمتهـمبـهنقـضحقـوق
بشـراسـت،تقويتموانعدرمبارزهبامهاجرتغیرقانونی،واسـتراتژیهای
خنثیکـردنجديدتریـنویـروسرايانـهایچهوجهمشـترکیدارند؟تاوقتی
آنهـارادرحوزههـایمجـزایپزشـکی،حقوق،سیاسـتورزیاجتماعیو
گـر کنیـم،هیـچ.ولـیاوضـاععـوضمیشـودا فنـاوریاطاعرسـانیتفسـیر
اخباریازایندسترابااستفادهازيکمقولۀتفسیریبخوانیم،مقولهای

1.  Roberto Esposito

2.  immunitas
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گفتمانهـایمتمایـزاسـت ایـن از تـوانآندرعبـور کـهویژگـیخاصـش
تـاآنهـارادريـکافـقمعنایـیمشـابهدرآورد.ایـنمقولـه...ايمنیسـازی
اسـت....همـۀایـنرويدادهـا،علیرغـمتنـوعزبانیشـان،خواسـتاريـک

واکنـشحفاظتگرانـهدرمواجهـهبـايـکخطـرهسـتند.3

کـه مـا  کـرده اسـت نشـان نمی دهنـد  کـه اسـپوزیتو ذکـر  هیچ یـک از رویدادهایـی 

مهاجـر  به اصطـالح،  حتـی،  امـروز  می کنیـم.  زندگـی  ایمنی شناسـی  عصـر  در  اکنـون 

هـم یـک »دیگـرِی« ایمنی شـناختی یـا یـک بیگانـه، بـه معنـای پرآب وتابـش، نیسـت کـه 

خطری واقعی پیش آورد یا از او بترسـیم. مهاجران و آوارگان، به احتمال بیشـتر، باری بر 

شـانه ها به حسـاب می آیند تا تهدید. حتی مشـکل ویروس های رایانه ای نیز به واگیر در 

مقیاس بزرگ اجتماعی نمی انجامد. پس تصادفی نیسـت که تحلیل ایمنی شـناختی 

اسـپوزیتو نـه بـه مسـائل معاصـر، بلکه فقـط به موضوعاتـی از ایـام قدیم می پـردازد.

اینکـه  اسـت.  ناسـازگار  جهانی سـازی  فراینـد  بـا  ایمنی شناسـی  پارادایـم 

می کنـد.  عمـل  مرزهـا  انحـالل  خـالف  بینجامـد  ایمنـی  واکنـش  بـه  دیگری بودگـی 

بیابـد مکان شناسـی1 خاصـی دارد.  ایمنی شناسـی سـازمان  اسـاس  بـر  کـه  جهانـی 

دیوارهایـی  و  گودال هـا  آسـتانه ها، حصارهـا،  گذرگاه هـا،  مرزهـا،  بـا  دنیایـی  چنیـن 

شـناخته می شـود که مانع تغییر و مبادلۀ جهانی هسـتند. آن بی قیدِی عمومی که بر 

همۀ حوزه های حیات چنگ انداخته اسـت، در یک سـو، و فقدان یک دیگربودگِی 

مؤثـر ایمنی شـناختی، در سـوی دیگـر، همدیگـر را تعریـف ]bedingen[ می کننـد. 

گفتمان فرهنگ نظری جاری، بلکه بر حس حیات  که نه تنها بر  هیبریدی سـازی2، 

فرازیبایی شناسـِی  اسـت.  ایمنی سـازی  مخالـف  قطـب  دارد،  سـلطه  کلـی  به طـور 

نمی دهـد. را  هیبریدی سـازی  وقـوع  اجـازۀ  کن،  ابتدابه سـا ایمنی شـناختی، 

1.  topology

کـه عالوه بـرآن بـر معانـِی »مرکب سـازی«، »مخاوط سـازی« و حتـی تـا  hybridization  .2: بـه معنـای »پیوندزنـی« 
حـدی »التقـاط« نیـز داللـت دارد ]مترجـم[.
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دیالکتیک سلبی خصیصۀ بنیادین ایمنی است. آن که، از لحاظ ایمنی شناختی، 

 das[ که پا به حیطۀ خودی به عنوان دیگری شـناخته می شـود یک امر سـلبی اسـت 

کـه بـه نوبـۀ خـود ناتـوان از  Eigene[ گذاشـته و به دنبـال نفـی آن اسـت. خویـش، آنجـا 

نفـی می شـود، بـر نفی اندیشـِی دیگـری می تـازد. یعنـی خوداظهـارِی ایمنی شـناختِی 

خویـْش در مقـام نفـِی نفـی پیـش مـی رود. خویـش، بـا نفـِی نفـِی دیگـری، خـود را در 

)و علیـه( او اظهـار می کنـد. پیش گیـرِی ایمنی شـناختی )یـا همـان مایه کوبـی1( پیـرِو 

دیالکتیـک نفی اندیشـی اسـت. تکه هایـی از دیگـری بـه خویـش وارد می شـوند تا یک 

واکنـش ایمنـی را برانگیزنـد. بدین ترتیـب، نفـِی نفـی بـدون خطـر مـرگ ُرخ می دهـد، 

چـون سیسـتم ایمنـی بـه مواجهـۀ اصـِل دیگـری نمـی رود. قـدری آسـیِب خودخواسـته 

]Gewalt[ فـرد را از خطـری بسـیار بزرگ تـر محافظت می کند، خطری که می توانسـت 

مرگ بـار از آب درآیـد. چـون دیگری بودگـی در حـال زوال اسـت، در زمانـه ای زندگـی 

که فقر نفی دارد. و لذا بیماری عصب شـناختی قرن بیسـت ویکم تابع یک  می کنیم 

که دیالکتیک ایجاب. این ها عارضه های  دیالکتیک اسـت: نه دیالکتیک سـلبی، 

یـادِت ایجـاب ناشـی می شـوند. کـه از ز آسـیب زایی اند 

آسـیب نه فقـط از نفی اندیشـی، کـه از ایجـاب هـم برمی آیـد: نه  فقـط از دیگری یا 

بیگانـه، بلکـه از همـان نیز. این خشـونت ایجاب آشـکارا همانی اسـت کـه بودریار در 

نظـر داشـت کـه نوشـت »آن کـه با همان زندگی کند الجرم با همـان بمیرد«4. به همین 

یـار از »فربهـی همـۀ سیسـتم های فعلـی« اطالع رسـانی، ارتبـاط و تولیـد  ترتیـب، بودر

یـار تمامیت خواهـِی همان  می گویـد. چربـْی واکنـش ایمنـی را برنمی انگیـزد. ولـی بودر

را از منظر ایمنی شـناختی ترسـیم می کند )که ضعف نظریه اش هم همین جاسـت(:

inoculation  .1 یا واکسیناسیون به معنای تزریق بخش کوچک و ضعیف شده ای از عامل بیگانه و بیماری زا به 
بـدن اسـت تـا بدْن خـود را در برابر آن مقاوم کند ]مترجم[.
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رد و پیوندزنـی آنتیبادیهـا۱، ايمنیشناسـی، از صحبـت اینهمـه

کـهجـذبو کمیابـیاسـت کنـد.دردورههـای کسـیرامتعجـب نبايـد

همگونسـازیبـرسـرزبـانمیافتنـد.دردورههـایفراوانـی،دلواپسـیهای

اطاعـات مـازاِد و تعمیميافتـه ارتباطـات امـروزه، اخراجانـد. و رّد اصلـی

بـرهمـۀدفاعهـایبشـریچیـرهخواهنـدشـد.5 کـه تهديـدمیکننـد

در سیسـتمی کـه همـان غلبـه می یابـد، از دفـاع ایمنـی فقـط می تـوان بـه معنای 

اسـتعاری اش حـرف زد. دفـاع ایمنی شـناختی همـواره بـه معنای دقیـق کلمه دیگری 

در  نمی شـود.  منجـر  آنتی بادی هـا  تشـکیل  بـه  همـان  می گیـرد.  هـدف  را  بیگانـه  یـا 

که همان غلبه یافته اسـت، تقویت مکانیسـم های دفاعی بی معناسـت.  سیسـتمی 

دومـی  شـویم.  قائـل  تفـاوت  غیرایمنی شـناختی  رّد  و  ایمنی شـناختی  رّد  بیـن  بایـد 

یـادِت شـبیه« اسـت، یعنـی ایجـاب مـازاد. اینجـا نفی اندیشـی هیـچ  معطـوف بـه »ز

نقشـی نـدارد. همچنیـن، ایـن طـرد متضّمـن فضـای درونـی نیسـت. در مقابـل، رّد 

بـه جنبـۀ  از کوانتـوم )مقـدار( ُرخ می دهـد، چـون واکنشـی  ایمنی شـناختی مسـتقل 

کـه حـاوی اندرونـی اسـت، بـا دیگـری  منفـِی دیگـری اسـت. سـوژۀ ایمنی شـناختی، 

کمتریـن مقـدارش حاضـر باشـد. گـر  می جنگـد و آن را طـرد می کنـد، حتـی ا

زیاده ازحـد  ارتبـاِط  و  دسـتاورد  تولیـد،  از  کـه  ایجـاب،   ]Gewalt[ خشـونِت 

بـه  رفتـن  بـرای  رویکـردی  هیـچ  ایمنی شناسـی  نیسـت.  »ویروسـی«  دیگـر  برمی آیـد، 

یـادِت ایجـاب ُرخ می دهـد معـادل  سـراغ ایـن پدیـده نـدارد. آن رّدی کـه در واکنـش بـه ز

دفـاع ایمنی شـناختی نیسـت، بلکـه معـادل تخلیـه و امتنـاع هضمی-نورونـی اسـت. 

کوفتگـی و خفقـان )وقتـی زیاده ازحـد موجـود باشـند(  ک و  بـه همیـن قیـاس، اسـتهال

عصبـی  قـدرت  بـه  ناظـر  پدیده هـا  ایـن  نمی سـازند.  ایمنی شـناختی  واکنش هـای 

 هسـتند، که ویروسـی نیست، چون سرچشمه اش جنبۀ سلبِی ایمنی شناسی نیست.

1.  antibody
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کنـده از پرش هـای اسـتداللی  یـار از قـدرت ]Gewalt[ می دهـد آ کـه بودر نظریـه ای 

بیـان دیگـر:  بـه  )یـا  ایجـاب  تعریف هـای مبهـم اسـت، چـون می کوشـد خشـونِت  و 

کار نباشـد( را در چارچـوب ایمنی شناسـی  کـه دیگـری در  خشـونِت همـان، وقتـی 

کـه می نویسـد: کنـد. از همیـن روسـت  توصیـف 

خشـونت همانـا ایـن اسـت: ویروسـی مجـازْی امـر و شـبکهها خشـونت

کـهدرسـطحژنتیـکوارتباطـیعمـلمیکنـد:  انهـدامخوشخیـماسـت

کـهشاخبهشـاخ معنـا ایـن بـه ویروسـی ...خشـونت ِاجماعـی خشـونت

زنجیـرهای واکنشهـای و سـرايت مجـاورت، اسـاس بـر بلکـه نمیشـود،

کـههدفـشازدسـترفتِنتمـامايمنـیماسـت.وهمچنیـن عمـلمیکنـد

ایـنویـروْس کـه،برخـافخشـونتتاريخـینفیانديشـی، ایـنمعنـا  بـه

و ناهنجـار رويـش بیانتهـا، اشـاعۀ طریـق از میکنـد: عمـل فرا-ايجابـی

کاراسـت.6 امـرویروسـی،نوعـیهمدسـتیدر و امـرَمجـازی متاسـتاز.میـان

یـار آن را طـرح می کنـد،  کـه بودر  ]Feindschaft[ بنـا بـه تبار شناسـی خصومـت

کـه  اسـت  بیرونـی  یـک »دشـمن  او  وارد صحنـه می شـود.  گـرگ  مثـل  ابتـدا  دشـمن 

حملـه ور می شـود و فـرد بـا سـاختن سـنگر و بـارو علیـه او از خـود دفـاع می کنـد«7. در 

مرحلۀ بعد، دشمن شکل موش به خود می گیرد. او عدویی است که زیر زمین عمل 

می کنـد، کـه بـا ابـزار بهداشـت بـه مبـارزه اش می رویم. پـس از یک مرحلـۀ دیگر، یعنی 

مرحلـۀ حشـره، دشـمن نهایتـًا بـه شـکل ویروسـی درمی آیـد: »ویروس هـا عمـاًل در ُبعـد 

چهارم حرکت می کنند. دفاع از خود در برابر ویروس ها بسـیار دشـوارتر اسـت، چون 

که »خود  آن ها در قلب سیسـتم اند«8. اکنون یک »دشـمن شـبح گون« ظاهر می شـود 

را در سرتاسـِر زمیـن نفـوذ می دهـد، همه جـا مثـل یـک ویـروس رخنـه می کنـد و از همۀ 

خلل وفـرج قـدرت بیـرون می زنـد«9. نقطـۀ شـروع خشـونت ویروسـی تکینه هایی انـد 

 کـه مثـل خانـۀ تیمـی تروریسـت ها خودشـان را در سیسـتم جـا می دهنـد و از دروْن 


