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 خواهد شد؟ تیکرونا معلم بشر روسیو ایآ
 

ت. کرده اس جادیکه فراموش شده بودند ا ییدر ارزش ها یراتییکرونا تغ یپاندم
به  یکمک به کهن ساالن، ارزش ده ،ییهمگرا ،یمانند همبستگ ییارزش ها

 شان نه یو پرستاران و کارمندان مغازه ها که امروز بدون فداکار بانیکار طب
 نیاست. ا ممکنداشت و نه مراقبت و درمان ما  میخوردن خواه یغذا برا

کند. کرونا به ما  یجوامع را در خود حمل م رییتغ یبالقوه ا تیبحران ظرف
ن نودر کا میو نکرد میکرد یمطرح م دیرا که با ییکند تا پرسش ها یکمک م

سرعت دهنده به تفکر و کنش ما عمل  ثیتواند به ح یم یعنی. میتوجه قرار ده
  کند.
 ،دندینام ی" میخارج روسیمانند دانلد ترمپ کرونا را "و یکسان لیدر اوا اگر

 کیما در  یمانند ترمپ هم واضح شده است که همه ا یا فتهیامروز به خود ش
" را، با وجود توهم قدرت، زی"ناچ یروسیشود، جلو و کایتواند مانع آمدن آدم ها به امر یم ی. اگر ومیقرار دار یکشت
 .ردیبگتواند  ینم
از کپسول که در فضا معلق بود  ی"چکر" را در فضا زد. و نیاول ونوفیل یالکس یکازمونات شورو 196۵سال  در

 ۵۰۰ یشود باور کرد" در فاصله ا ی"نمگرد است.  نیبود که زم نیکه مخابره کرد ا یزیچ نیشد و اول رونیب
 را احاطه کرده است." اکه م میابیرا در یزیشود عظمت آن چ یم نجای"فقط ا ن،یاز زم لومتریک
ت: گف نیمتصل شد چن ییکایامر یاپالو ییفضا یکه به کشت 19 وزیدر کپسول سا ونوفیواقعه، ل نیسال بعد از ا ده

را  نیا ونیاسیکه س یآورد: " آن روز یبه خاطر م ونوفیمرز ها وجود نداشته اند." ل چگاهیفضا نوردان ه نی" ب
 خواهد شد." ریمتغ شهیهم یما برا یا ارهیبدانند، س

 یهانبتواند ج تیکه تمام بشر میکن یمک کول اظهار داشت: "ما دعا م امیلیو ،ییکایرا فضانورد امر نیا هیشب نظر
از خواب  ۲۰۰3سال  یجنور ۲3و همراهانش را آهنگ جان لنن، تصورکن، در  یبدون مرز را تصور کند." و

 کرده بود. داریب
مشکالت،  یباال همه ا نیآورد: "از ا یطور، فضا نورد عرب، شهزاده سلطان بن سلمان السعود به خاطر م نیهم به

اول فضا نوردان  دیگو یم یو وجود ندارند." گریرسند، چون مرز ها د یبه نظر م بیعج انه،ینه تنها در خاور م
 .چیه گریمطرح بود و د نیزم ۀبعد فقط کر یچند یدادند، بعد قاره ها را ول یرا به هم نشان م شیخو یکشور ها

 یهمه رو حاصل کنند که ما نیقیمدار هم توانستند به فضا سفر کنند و  استیبار چند س نیاول یبرا ییشاتل فضا در
 نیبه ا نیقیآورد: "با  یبه خاطر م وتای التیگارن از ا نیخواه ادو ی. سناتور جمهورمیکن یم یزندگ ارهیس کی

 کیرا به مثابه  ارهیوجود ندارند." ما ناگهان " س یاسیس یمرز ها قتیدر حق نییکه آنجا در پا میرس یم رتیبص
ا هم بزرگ در فضا ب یقدرت هانمود که رهبران  شنهادیپ دایاز فلور لسونین لی." سناتور دموکرات بمینیب یجهان م

 شان خواهد داشت." میبر تصام یمثبت ریمالقات کنند. که "تاث
ر" شاع کیو  یروحان کی لسوف،یف کیشد اگر " یگفته بود که خوب م یروز نزیکال کلیما 11 ینورد اپالو فضا

 د."کشتن یرا م گریهمد نهیاضافه نمود که متاسفانه " در کوشش به پرواز در آوردن سف یرفتند. ول یبه فضا م
راف آن "نگاه اِش نیبشر داشته است. مهمتر یبرا ییدست آورد ها یو شاعران، فضانورد ونیو روحان لسوفانیف بدون

نگاه  نیدهد. ا یبه انسان دست م یشناخت یینوع جابجا کیو متحول کننده،  هیاول یتجربه ا کیبه کل" است. به اثر 
 شود که ما فقط یتجربه مانع آن م نیشود. ا یم جادیا یدرون یو دگرگون یرونیب یاشراف به کل، به اثر تجربه ا

. شدت میبزرگتر بشناس تیواقع کیاز  یکند که خود را بخش یو به ما کمک م میرا به خود متمرکز کن شیتوجه خو
و سرنوشت آدم  یو همزمان با آن زندگ میکن یرا مشاهده م شیخو یا ارهیس ییبایاحساس از آنجاست که ما ز نیا

 شود. یدر ذهن ما متبادر م یخاک یا ۀکر نیا یهابه رو
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 نیمفهوم مدرن است که اصل مهم آن ا کی" تیکرونا است؟ "بشر روسیدر رابطه به و ی" مفهوم مناسبتی"بشر ایآ
فرهنگ  یچون همه ا ی. ولمیها اش را درک کن تیو مشترکاً امکانات و محدود میاست که ما متوجه وحدت جهان شو

کنند و آنها را به مقابل هم  یآدم ها خط کش نیو ب ندها را برجسته کن زیبوده که تما نیتا حال کار شان ا انیها و اد
 .میداشته باش ندهیمشترک از آ یارزش ها و تصورات یکه در حدود میبقا داشته باش میتوان یم یقرار دهند، ما زمان

قابل به م تیما را دارند. احساس مسئول ارهیبه س یکه "نگاه اشراف به کل" را تجربه کرده اند، احساس همدرد یکسان
اش، نگاه  هی. شرط اولمیدار ازیرا ما همه ن دن،یجهان را در رابطه د یعنی لت،یفض نیمشترک ما. ا یخانه ا نیا

 است. شتنیاز خو یدور یعنی ز،یمرکز گر
. کرونا ما میما هنوز روستا زادگان ا ،یاجتماع یانترنت، گوگل مپ و شبکه ها ،یتوده ا زمیسفرها، تور وجود با

 یبه فضا نورد ازی. نگاه اشراف به کل نمیدور تر را مشاهده کن یکم شیخو یروستا واریکند که از د یرا کمک م
 ،یمانند کوه نورد ی. تجاربدیتنگ اش آزاد نما یرا از قفس فرهنگ یتواند و یندارد. تجارب گوناگون انسان م

( و استفاده از روان گردان ها. وسعت دینمائ سهیما مقا یکرام" امروز یبلخ را با "علما ی)موالنا یتجارب عرفان
 نیالمسک ریتاث ریبا تجارب کنترل شده ز ییایتانیبر ۀسندی، نو(1963 -1894) یتوسط آلدوس هکسل یبه آگاه یده

 نیا یادراک شرح داده است. در ابتدا ینام: دروازه ها ریز یدر کتاب یتجارب را و نیشده است. ا طالعهم یبه خوب
همان طور  زیشد، هر چ یادراک باز م یآمده است که :اگر دروازه ها کیبل امیلیو یسیاز شاعر انگل یکتاب جمله ا

 .یتناهیشد، ال یکه هست، بر انسان ظاهر م
گاه "ن ی. کرونا در سطح جهانمیمتفاوت به جهان داشته باش یکند که نگاه یما را مجبور م ینا مرئ یروسیو اکنون

تواند معلم  یتواند راه نجات از بحران را به ما نشان دهد. کرونا م ینگاه م نینمود. ا زهیاشراف به کل" را دموکرات
 بشر خود محور و از هم گسسته باشد. یبرا یخوب
تواند امروز  یانسان ها بوده است، م یزندگ یوستگیبه پ رتیبصکه مدت ها است مانع  یو کنش یفکر یها سد

را  ی"نورمال" زمان طوالن طیکه تحت شرا میابیدست  میتوان یم ییها رتیشکسته شود. در زمان کوتاه ما به بص
از و  میکن یو باز هم همکار میکن یو همکار میها را کنار بگذار یالزم دارد. کرونا به ما درس داد که خود محور

 .میینما زیمحدود کننده پره یها ییگرا یو مل یا هیحاش ینزاع ها
مارگارت  ینعی زم،یبرالیولیگذاران ن انیاز بن یکیزهر مار است.  تیبشر یبرا زمیبرالیولیبه ما درس داد که ن کرونا

گفت "جامعه  یم یکرد. و یوجود جامعه را رد م یهشتاد قرن گذشته حت یدر سالها ایتانیبر ریتچر، نخست وز
 یها. و لینظر بود که فقط افراد وجود دارند: زن ها و مرد ها و فام نیبه ا یوجود ندارد!" و یزیچ نیچن ست؟یک
 یانسان در اول مراقب خود م نیاز راه انسان ها و ا نکهیتواند انجام دهد مگر ا ینم یکار یحکومت چیگفت " ه یم

 یمبستگه یفروپاش ست،یز طیمح بیوحشتناک، تخر یاش نا برابر جهینت تیبه بشر یینگاه روستا نیباشند." ا
 یو روانرنجور ینه تنها اضطراب، نا آرام وید نیقابل قبول در سطح جهان بوده است. ا ریغ یو خود محور یاجتماع
 نیر اب دیسال گذشته تاک 4۰ نیکرده است، بلکه به از دست رفتن مرکز ثقل جوامع منجر شده است. در ا جادیها را ا

کنند و همگراه باشند.  یهمه با هم همکار دیاکرونا، ب ریتاث ریاست. اکنون ز شیبوده است که هر فرد مسئول خو
 یوزو دلس تیو عقالن ییهمگرا شترینمود که ب هیاش به مردم آلمان توص انهیآلمان در ب ریمرکل نخست وز الیانج

 یکه درخواست همبستگ یکنند؟ زمان دیکهنساالن خر یاست که جوانان برا یکاف نیا ایآ ینشان دهند. ول شیاز خو
ع شود و در واق یم کیدئولوژیا یدادن محدود شود، مفهوم همبستگ یدر خواست به قربان ایو  ودش استیس ضیتعو

صحنه  وض. عمیبهتر را بساز یبعد از بحران جهان دیگو یاست. نگاه اشراف به کل به ما م تهیمدرن شیبرگشت به پ
هر  شهی. تا حال هممی( دارآرمانشهر) ایبه اتوپ ازیما ن ،یمداران با اعالن و در خواست همبستگ استیس یها یساز

در مورد فرهنگ،  دیدوباره با تیحرکت کرده است. در البراتوار بشر یاز اشکال موجود تمدن یآرمانشهر اجتماع
 .میاقتصاد و اخالق فکر کن

ها از دو  ایرا مطرح کند. اتوپ گرید یبه مقابل امر واقع جهان دیبا یعنی. دیموجود را نقد نما طیدارد شرا فهیوظ ایاتوپ
 یها طرز العمل ها ایعبور از آن. اتوپ یو تحرک برا یاجتماع نیشوند. نقد و تحول، رد نظم مع یعنصر ساخته م

درست  یو به ما طرح پرسش ها میدرک کنکنند حال را بهتر  کمکاند که به ما  یبلکه ابزار ستند،ین کیتخنوکرات
 شود. جادیتواند ا یکه هنوز وجود ندارد م یزیرا ممکن سازند. چ

 ها و نا تیکند که از سطح شکا یروان است. آرمانشهر ما را مجبور م انهی" و منانی"واقع ب یبرا یها چالش ایاتوپ
اً باشد. تجارب گرچه ضرورت ییزدا تیمدن انیبه مقابل جر یکه سد میرا بنا کن یا هیو ته پا میها فراتر رو ییرسا
 .رندیگ یها در کار جهان را م ییآهنگ و اراده گرا همنا  یها ییجلو عمل گرا یبدست ندهند، ول نیمع جینتا
 یقلش اخالها چا ایاست. اتوپ کیدئولوژیکشش ا یاصل لیها تا حال نا کام بوده اند. دل ایاتوپ نیشتریکه ب میدان یم ما

محقق شده تحمل  تِ یکامل است. کامل یجهان ایها و فرهنگ ها: "اتوپ تیدان ذهن خیتار س،ینویاند. به قول ژورژ م
 کامل و متعصانه باشد." دیاش با قیرا ندارد." و "تطب تیبا نا کامل سهیبحث، تسامح و مقا

ها  ایاتوپ یثقل وجود ندارد. ول یو قطعه قطعه است. نقطه ا یدر جوامع مدرن حوزه ا یاسیکنش س نیبر ا عالوه
ه شود ک یآنجا شروع م ییایاتوپ یا شهیاست. اند ینظام اجتماع یشان نگرش به کل روابط متقابل اجزا یگ ژهیو
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 جادیما تنها ا یها برا  ایشوند. اتوپ یمطرح م کیستماتیشوند و به شکل س یم دیمتفاوت قابل د یحوزه ها یرابطه ا
ح مبرم به طر ازیها تا حال، ما ن ایاتوپ یفرض شان است. با وجود نا کام شیپ یجمع یفضا کیشوند، بلکه  ینم

 یکند و خود مشاهده گر داریب یاجتماع یها رویرا دارد که ن نیا یبا لقوه ا تیظرف ای. هر اتوپمیدار نینو یها ایاتوپ
 نهیو گز میوضع موجود را بفهم میقادر باش دیبهتر ما با یا ندهیطرح آ یبرا یکند. ول تیجوامع را تقو یمیخود تنظ و

 باشد. ابندیحال را واضح در  ستندیکه قادر ن ییمختص آنها دینبا ندهیآ یعنی. میابیها متنوع را در
ر ممکن بهت یزندگ ندهیوجود داشته است. بدون باور به آ یا ندهیآ شهیانسان ها هم یفرانسه، برا ریزمان انقالب کب از
نه تنها  یاسیس زمیرا قلم بزنند. حاال که پراگمات شیتوانند سرنوشت خو یباور باشند که م نیبه ا دی. انسان ها باستین

بدل شده است. م یامروز به پتره گر استی. سمیبزرگ فکر کن تیدر مورد کل دیباشد، با یکسل کننده بلکه نا کام هم م
 است. دهیا رسفر یو واقع یفیک راتیی. اکنون زمان تغرهیو غ میده رییرا تغ یزینجا چآ م،یکن نهیبخش را پتره و پ نیا

 یموجود م طی: انتقاد به شرامیکن ینمونه را مشاهده م کیاقتصاد، علوم  است،یساحات، در س یامروز در همه ا ما
بهتر فکر شود، وضع موجود  یدر مورد جهان نکهیشود. عوض ا یو مثبت مطرح نم نیمع یخواست ها یشود ول
 ینو آور یوضع موجود به معنا زانیم ردنبلند ب یبرخوردار است. ول ازیشود. وضع موجود از امت یم دیباز تول

 .ستین
انسان شامل باشد، آنگاه  یاجماع کنند که در آن قواعد زندگ کیاتوپ یقرار داد اجتماع کیکه انسان ها در  یزمان

 .میمقابله کن میتوان یم یلنج. آن زمان ما به هر چمیا افتهیدست  یهنیاست که ما به جهان م
. میفکر کن ایکه به اتوپ میخود را آماده ساز دیسازد، با ینم یبهتر یاز ما انسان ها کیبه طور اتومات دیتهد وجود

 انسان باشد. یبرا ییتواند اتکا یم ایندارد، اتوپ یییکه انسان اتکا میکن یامروز در جهان مشاهده م یوقت
 

 ایانپ
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