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نادر نورزائی

آیا ویروس کرونا معلم بشریت خواهد شد؟
پاندمی کرونا تغییراتی در ارزش هایی که فراموش شده بودند ایجاد کرده است.
ارزش هایی مانند همبستگی ،همگرایی ،کمک به کهن ساالن ،ارزش دهی به
کار طبیبان و پرستاران و کارمندان مغازه ها که امروز بدون فداکاری شان نه
غذا برای خوردن خواهیم داشت و نه مراقبت و درمان ما ممکن است .این
بحران ظرفیت بالقوه ای تغییر جوامع را در خود حمل می کند .کرونا به ما
کمک می کند تا پرسش هایی را که باید مطرح می کردیم و نکردیم در کانون
توجه قرار دهیم .یعنی می تواند به حیث سرعت دهنده به تفکر و کنش ما عمل
کند.
اگر در اوایل کسانی مانند دانلد ترمپ کرونا را "ویروس خارجی" می نامیدند،
امروز به خود شیفته ای مانند ترمپ هم واضح شده است که همه ای ما در یک
کشتی قرار داریم .اگر وی می تواند مانع آمدن آدم ها به امریکا شود ،جلو ویروسی "ناچیز" را ،با وجود توهم قدرت،
نمی تواند بگیرد.
در سال  196۵کازمونات شوروی الکسی لیونوف اولین "چکر" را در فضا زد .وی از کپسول که در فضا معلق بود
بیرون شد و اولین چیزی که مخابره کرد این بود که زمین گرد است" .نمی شود باور کرد" در فاصله ای ۵۰۰
کیلومتر از زمین" ،فقط اینجا می شود عظمت آن چیزی را دریابیم که ما را احاطه کرده است".
ده سال بعد از این واقعه ،لیونوف در کپسول سایوز  19که به کشتی فضایی اپالوی امریکایی متصل شد چنین گفت:
" بین فضا نوردان هیچگاه مرز ها وجود نداشته اند ".لیونوف به خاطر می آورد " :آن روزی که سیاسیون این را
بدانند ،سیاره ای ما برای همیشه متغیر خواهد شد".
نظر شبیه این را فضانورد امریکایی ،ویلیام مک کول اظهار داشت" :ما دعا می کنیم که تمام بشریت بتواند جهانی
بدون مرز را تصور کند ".وی و همراهانش را آهنگ جان لنن ،تصورکن ،در  ۲3جنوری سال  ۲۰۰3از خواب
بیدار کرده بود.
به همین طور ،فضا نورد عرب ،شهزاده سلطان بن سلمان السعود به خاطر می آورد" :از این باال همه ای مشکالت،
نه تنها در خاور میانه ،عجیب به نظر می رسند ،چون مرز ها دیگر وجود ندارند ".وی می گوید اول فضا نوردان
کشور های خویش را به هم نشان می دادند ،بعد قاره ها را ولی چندی بعد فقط کرۀ زمین مطرح بود و دیگر هیچ.
در شاتل فضایی برای اولین بار چند سیاست مدار هم توانستند به فضا سفر کنند و یقین حاصل کنند که ما همه روی
یک سیاره زندگی می کنیم .سناتور جمهوری خواه ادوین گارن از ایالت یوتا به خاطر می آورد" :با یقین به این
بصیرت می رسیم که آنجا در پایین در حقیقت مرز های سیاسی وجود ندارند ".ما ناگهان " سیاره را به مثابه یک
جهان می بینیم ".سناتور دموکرات بیل نیلسون از فلوریدا پیشنهاد نمود که رهبران قدرت های بزرگ در فضا با هم
مالقات کنند .که "تاثیر مثبتی بر تصامیم شان خواهد داشت".
فضا نورد اپالوی  11مایکل کالینز روزی گفته بود که خوب می شد اگر "یک فیلسوف ،یک روحانی و یک شاعر"
به فضا می رفتند .ولی اضافه نمود که متاسفانه " در کوشش به پرواز در آوردن سفینه همدیگر را می کشتند".
بدون فیلسوفان و روحانیون و شاعران ،فضانوردی دست آورد هایی برای بشر داشته است .مهمترین آن "نگاه اِشراف
به کل" است .به اثر یک تجربه ای اولیه و متحول کننده ،یک نوع جابجایی شناختی به انسان دست می دهد .این نگاه
اشراف به کل ،به اثر تجربه ای بیرونی و دگرگونی درونی ایجاد می شود .این تجربه مانع آن می شود که ما فقط
توجه خویش را به خود متمرکز کنیم و به ما کمک می کند که خود را بخشی از یک واقعیت بزرگتر بشناسیم .شدت
این احساس از آنجاست که ما زیبایی سیاره ای خویش را مشاهده می کنیم و همزمان با آن زندگی و سرنوشت آدم
هابه روی این کرۀ ای خاکی در ذهن ما متبادر می شود.
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آیا "بشریت" مفهوم مناسبی در رابطه به ویروس کرونا است؟ "بشریت" یک مفهوم مدرن است که اصل مهم آن این
است که ما متوجه وحدت جهان شویم و مشترکا ً امکانات و محدودیت ها اش را درک کنیم .ولی چون همه ای فرهنگ
ها و ادیان تا حال کار شان این بوده که تمایز ها را برجسته کنند و بین آدم ها خط کشی کنند و آنها را به مقابل هم
قرار دهند ،ما زمانی می توانیم بقا داشته باشیم که در حدودی ارزش ها و تصوراتی مشترک از آینده داشته باشیم.
کسانی که "نگاه اشراف به کل" را تجربه کرده اند ،احساس همدردی به سیاره ما را دارند .احساس مسئولیت به مقابل
این خانه ای مشترک ما .این فضیلت ،یعنی جهان را در رابطه دیدن ،را ما همه نیاز داریم .شرط اولیه اش ،نگاه
مرکز گریز ،یعنی دوری از خویشتن است.
با وجود سفرها ،توریزم توده ای ،انترنت ،گوگل مپ و شبکه های اجتماعی ،ما هنوز روستا زادگان ایم .کرونا ما
را کمک می کند که از دیوار روستای خویش کمی دور تر را مشاهده کنیم .نگاه اشراف به کل نیاز به فضا نوردی
ندارد .تجارب گوناگون انسان می تواند وی را از قفس فرهنگی تنگ اش آزاد نماید .تجاربی مانند کوه نوردی،
تجارب عرفانی (موالنای بلخ را با "علمای کرام" امروزی ما مقایسه نمائید) و استفاده از روان گردان ها .وسعت
دهی به آگاهی توسط آلدوس هکسلی ( ،)1963 -1894نویسندۀ بریتانیایی با تجارب کنترل شده زیر تاثیر مسکالین
به خوبی مطالعه شده است .این تجارب را وی در کتابی زیر نام :دروازه های ادراک شرح داده است .در ابتدای این
کتاب جمله ای از شاعر انگلیسی ویلیام بلیک آمده است که :اگر دروازه های ادراک باز می شد ،هر چیز همان طور
که هست ،بر انسان ظاهر می شد ،الیتناهی.
اکنون ویروسی نا مرئی ما را مجبور می کند که نگاهی متفاوت به جهان داشته باشیم .کرونا در سطح جهانی "نگاه
اشراف به کل" را دموکراتیزه نمود .این نگاه می تواند راه نجات از بحران را به ما نشان دهد .کرونا می تواند معلم
خوبی برای بشر خود محور و از هم گسسته باشد.
سد های فکری و کنشی که مدت ها است مانع بصیرت به پیوستگی زندگی انسان ها بوده است ،می تواند امروز
شکسته شود .در زمان کوتاه ما به بصیرت هایی می توانیم دست یابیم که تحت شرایط "نورمال" زمان طوالنی را
الزم دارد .کرونا به ما درس داد که خود محوری ها را کنار بگذاریم و همکاری کنیم و باز هم همکاری کنیم و از
نزاع های حاشیه ای و ملی گرایی های محدود کننده پرهیز نماییم.
کرونا به ما درس داد که نیولیبرالیزم برای بشریت زهر مار است .یکی از بنیان گذاران نیولیبرالیزم ،یعنی مارگارت
تچر ،نخست وزیر بریتانیا در سالهای هشتاد قرن گذشته حتی وجود جامعه را رد می کرد .وی می گفت "جامعه
کیست؟ چنین چیزی وجود ندارد!" وی به این نظر بود که فقط افراد وجود دارند :زن ها و مرد ها و فامیل ها .وی
می گفت " هیچ حکومتی کاری نمی تواند انجام دهد مگر اینکه از راه انسان ها و این انسان در اول مراقب خود می
باشند ".این نگاه روستایی به بشریت نتیجه اش نا برابری وحشتناک ،تخریب محیط زیست ،فروپاشی همبستگی
اجتماعی و خود محوری غیر قابل قبول در سطح جهان بوده است .این دیو نه تنها اضطراب ،نا آرامی و روانرنجوری
ها را ایجاد کرده است ،بلکه به از دست رفتن مرکز ثقل جوامع منجر شده است .در این  4۰سال گذشته تاکید بر این
بوده است که هر فرد مسئول خویش است .اکنون زیر تاثیر کرونا ،باید همه با هم همکاری کنند و همگراه باشند.
انجیال مرکل نخست وزیر آلمان در بیانه اش به مردم آلمان توصیه نمود که بیشتر همگرایی و عقالنیت و دلسوزی
از خویش نشان دهند .ولی آیا این کافی است که جوانان برای کهنساالن خرید کنند؟ زمانی که درخواست همبستگی
تعویض سیاست شود و یا در خواست به قربانی دادن محدود شود ،مفهوم همبستگی ایدئولوژیک می شود و در واقع
برگشت به پیش مدرنیته است .نگاه اشراف به کل به ما می گوید بعد از بحران جهانی بهتر را بسازیم .عوض صحنه
سازی های سیاست مداران با اعالن و در خواست همبستگی ،ما نیاز به اتوپیا (آرمانشهر) داریم .تا حال همیشه هر
آرمانشهر اجتماعی از اشکال موجود تمدنی حرکت کرده است .در البراتوار بشریت دوباره باید در مورد فرهنگ،
اقتصاد و اخالق فکر کنیم.
اتوپیا وظیفه دارد شرایط موجود را نقد نماید .یعنی باید به مقابل امر واقع جهانی دیگر را مطرح کند .اتوپیا ها از دو
عنصر ساخته می شوند .نقد و تحول ،رد نظم معین اجتماعی و تحرک برای عبور از آن .اتوپیا ها طرز العمل های
تخنوکراتیک نیستند ،بلکه ابزاری اند که به ما کمک کنند حال را بهتر درک کنیم و به ما طرح پرسش های درست
را ممکن سازند .چیزی که هنوز وجود ندارد می تواند ایجاد شود.
اتوپیا ها چالشی برای "واقع بینان" و میانه روان است .آرمانشهر ما را مجبور می کند که از سطح شکایت ها و نا
رسایی ها فراتر رویم و ته پایه ای را بنا کنیم که سدی به مقابل جریان مدنیت زدایی باشد .تجارب گرچه ضرورتا ً
نتایج معین بدست ندهند ،ولی جلو عمل گرایی های نا هم آهنگ و اراده گرایی ها در کار جهان را می گیرند.
ما می دانیم که بیشترین اتوپیا ها تا حال نا کام بوده اند .دلیل اصلی کشش ایدئولوژیک است .اتوپیا ها چالش اخالقی
ت محقق شده تحمل
اند .به قول ژورژ مینویس ،تاریخ دان ذهنیت ها و فرهنگ ها" :اتوپیا جهانی کامل است .کاملی ِ
بحث ،تسامح و مقایسه با نا کاملیت را ندارد ".و "تطبیق اش باید کامل و متعصانه باشد".
عالوه بر این کنش سیاسی در جوامع مدرن حوزه ای و قطعه قطعه است .نقطه ای ثقل وجود ندارد .ولی اتوپیا ها
ویژه گی شان نگرش به کل روابط متقابل اجزای نظام اجتماعی است .اندیشه ای اتوپیایی آنجا شروع می شود که
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رابطه ای حوزه های متفاوت قابل دید می شوند و به شکل سیستماتیک مطرح می شوند .اتوپیا ها برا ی ما تنها ایجاد
نمی شوند ،بلکه یک فضای جمعی پیش فرض شان است .با وجود نا کامی اتوپیا ها تا حال ،ما نیاز مبرم به طرح
اتوپیا های نوین داریم .هر اتوپیا ظرفیت با لقوه ای این را دارد که نیرو های اجتماعی بیدار کند و خود مشاهده گری
و خود تنظیمی جوامع را تقویت کند .ولی برای طرح آینده ای بهتر ما باید قادر باشیم وضع موجود را بفهمیم و گزینه
ها متنوع را دریابیم .یعنی آینده نباید مختص آنهایی که قادر نیستند حال را واضح در یابند باشد.
از زمان انقالب کبیر فرانسه ،برای انسان ها همیشه آینده ای وجود داشته است .بدون باور به آینده زندگی بهتر ممکن
نیست .انسان ها باید به این باور باشند که می توانند سرنوشت خویش را قلم بزنند .حاال که پراگماتیزم سیاسی نه تنها
کسل کننده بلکه نا کام هم می باشد ،باید در مورد کلیت بزرگ فکر کنیم .سیاست امروز به پتره گری مبدل شده است.
این بخش را پتره و پینه کنیم ،آنجا چیزی را تغییر دهیم و غیره .اکنون زمان تغییرات کیفی و واقعی فرا رسیده است.
ما امروز در همه ای ساحات ،در سیاست ،اقتصاد ،علوم یک نمونه را مشاهده می کنیم :انتقاد به شرایط موجود می
شود ولی خواست های معین و مثبت مطرح نمی شود .عوض اینکه در مورد جهانی بهتر فکر شود ،وضع موجود
باز تولید می شود .وضع موجود از امتیاز برخوردار است .ولی بلند بردن میزان وضع موجود به معنای نو آوری
نیست.
زمانی که انسان ها در یک قرار داد اجتماعی اتوپیک اجماع کنند که در آن قواعد زندگی انسان شامل باشد ،آنگاه
است که ما به جهان میهنی دست یافته ایم .آن زمان ما به هر چلنجی می توانیم مقابله کنیم.
وجود تهدید به طور اتوماتیک از ما انسان های بهتری نمی سازد ،باید خود را آماده سازیم که به اتوپیا فکر کنیم.
وقتی امروز در جهان مشاهده می کنیم که انسان اتکاییی ندارد ،اتوپیا می تواند اتکایی برای انسان باشد.
پایان
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