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درسهایی که کرونا به ما میدهد

پيامك300099004806 :
*
 هوشنگ پوررضاقلی
این ویروس که از
خانواده کرونا و در تداوم
سلسله ویروسهای دیگر
(سارس ،مرس و سندروم
حاد تنفسی) اصل حیات
بشر را در معرض خطر قرار
داده و نظم فردی و اجتماعی را غیرقابلانجام
نموده ،حتما تحمیلی است و از جنس تحمیل
کامال ناخواسته و اجباری .بنابراین هر آورده
آن (که به تناسب موضوع؛ فرهنگ غالب
فردی ،اجتماعی ،جغرافیا و نوع حکمرانی
متفاوت خواهد بود) اعم از منفی و یا مثبت
نیز از جنس همان تحمیل است.
برخی از آوردههای کرونا تا این مرحله از
نظر بنده اینگونه است:
ضرورت حتمی و قطعی افزایش
سهم و سرانه بهداشتی جوامع از
مجموع درآمد ناخالص ملی و اثبات
این مهم که امنیت در مفهوم عام آن
در توان نظامی و قدرت تهاجمی و دفاعی خالصه
نشده و فراتر از آن (که البته نوع بازدارنده آن امری
عقالیی و حتما ضروری است) ،توان نگهداشت
امن و همراه با سالمتی و محفوظ از بیماریهای
افراد یک ملت است ،آنهم در نهایت برابری،
برخورداری و نبود تبعیض.
اقتضای حیات بشر این است که
در آنچه برای او عرضه میشود اگر
به نحو عادالنه و بیتبعیض و تفاوت
باشد ،همه یکسانند ،چه مثبت و چه
منفی .کووید  19خارج از اراده انسان و قدرتها،
در جای جای کره زمین حاضر شده و با چشمان
بستهی بیتبعیض و بیتفاوت ،قربانیهای خود را
هدف قرار میدهد .اگر همه داشتهها و همهی
آنچه در جهان وجود دارد و خواهد داشت ،با
الگوی کووید  19و همانندهای او تقسیم میشد
و همهی داشتههای جهان هستی و در راس آن
تمامی فرصتها بدون ذرهای تبعیض در اختیار
همه قرار میگرفت ،حتما دنیایی بیتبعیض
میداشتیم .دنیایی که در آن ،مرغ عزا و عروسی
بدونتقسیمبندیهایخودساختهومنفعتطلبانه
از سوی دارندگان نفوذ و قدرت در اختیار همگان
قرار میگرفت ،این دنیا حتما دنیای بهتری بود،
دنیای بدون هرگونه تبعیض.
کووید  19پاشنه آشیل بشر را بار
دیگر بهعنوان بخش فراموش شده
اندام او یادآوری کرد .همه افراد بشر
دارای پاشنه آشیل و مرگ محتوم
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 گروه جامعه
کرونا بیشترین نامی است که این
روزها با آن برخورد داریم .صداوسیما،
ماهواره ،شبکههای اجتماعی و ...پر از
مطالبی در مورد این ویروس است .بر
طبق محتملترین نظر این ویروس در شهر

ووهان کشور چین از خفاش به مورچهخوار
و از مورچهخوار به انسان منتقل شده و
هماکنون اکثر کشورهای دنیا را فلج کرده
است .تمامی شهرهای ایران نیز به این
ویروس جدید آلوده شدهاند .در شهرستان
سیرجان هم تاکنون آزمایش  15نفر قطعی

کرونا درسهایی را برای بشـر داد که شـاید
دانشـگاهها و مـدارس دههـا و صدها سـال هم
نتواننـد چنیـن گسـترده در همـه عرصههـای
سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و حتـی مذهبـی
چنیـن تاثیـر گذار باشـند.
سیاسـتمداران و دولتهـا بایـد درس
گرفته باشـند که وقت آن اسـت به جای جنگ

شده است و دو نفر فوت کردهاند اما بنا
به گفتهی کارشناسان و تیم درمانی تعداد
مبتالیان بیشتر از آمار اعالمی است .کرونا
تقریبا تمامی ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر
قرار داده و به نظر میرسد مشکالتی را هم
بعد از ریشهکن شدنش به وجود میآورد.

هستند ،چه انسان صاحب اختیار
بزرگترین زرادخانه ،باالترین قدرت
مرانی
مالی و گستره بینهایت حک 
و چه انسان فقط صاحباختیار
گاری جمعآوری زباله ،کووید  19و
ِ
همانندهایش اثبات کردند که قادرند
مرگ محتوم را به مرگ زودهنگام
تبدیل کنند ،برای همه و بدون
تبعیض.
یزایی مرگبار
بیمار 
ناشی از همهچیزخوری
هر جنبنده ،ارزش
تغذیه حالل شرعی و
تغذیه پاک و معطر سنتی ایرانی را
که در کشورمان برقرار است را بیش
از پیش بر مال کرده و این بستر
ذهنی مهیاست تا این الگوی برتر و
دلپذیر و در عین حال سالم تغذیه
بهعنوان یک پارادایم موفق در نهایت
عکس :نازنین طباطبایی | رویترز
توسعه و ترویج قرار گیرد .شاید
این -گونههای پرتعداد و پیدرپی کرونای مرگبار کردند که دنیا با این مدل حکمرانی ،آرامتر ،امنتر،
(سارس ،مرس ،ساندروم حاد تنفسی و کووید  )19غیرمهاجمتر ،مؤدبتر ،مهربانتر و دلسوزتر و
بهعنوان بیماریهای با منشا تغذیه افسارگسیخته و با دیگران سازگارتر و سرزمین بهتری برای زندگی
بدون محدودیت و مرگ ناشی از آنها ،باعث شود تا است.
مادر است دیگر؛ چه در راس یک خانواده
انسان درنوع تغذیه خود تجدیدنظر کند.
واقعیت این است که بانوان باشد ،چه در راس یک کشور ،اقتضائات مادری
بهویژه آن هنگام که از میان همهی این است که با نهایت دلسوزی ،مهربانی ،ایثار،
نقشهای محتمل خود در عرصه ترجیح فرزندان بر خود و ندیدن خود ،فقط
حیات اجتماعی ،در جایگاه مادری مراقب فرزندان و کیان خانواده باشد و دیگر
قرار میگیرند ،موجوداتی مقدس ،دردباور ،فهیم هیچ.
نمونههای موفق حکمرانی مادرانه در حال
و چارهسازتر از مردان هستند .بانوان بهطور فطری
و ساختاری از قدرت تحمل سختی ،ناگواری و درد حاضر این نظریه را اثبات میکند که این سبک
بیشتری (غیرقابلمقایسه با مردان) برخوردارند .حکمرانی میتواند یکی از گزینههای برتر حکمرانی
در مدل حکمرانی معاصر و حاضر ،بانوان دارای باشد ،مطمئنا این الگو تکثیرشده و بیش از این
قدرت سیاسی با الگوی «حکمرانی مادرانه» ،اثبات خواهد شد.
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و قدرتنمایـی کـه نتیجه تفکر مالکانه حاکمان
در طـول تاریـخ بـوده ،رجعتی به اصل انسـانیت
نـوع بشـر کننـد .رهبران جهـان باید نـوع نگرش
خـود را بـه سـمتی سـوق دهند که امنیـت ،رفاه
و اسـتفاده از امکانـات خـدادادی را بـرای تمـام
جهانیـان بخواهنـد چـرا کـه کرونـا ثابـت کـرد
سرنوشـت انسـانها به هم گره خورده و جدای
از هم نیسـت؛
بنیآدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
کرونـا بـه جهانیـان نشـان داد کـه تمـدن و
فرهنـگ بـه شـعار نیسـت و بـه شـعور و پیشـنه
غنـی فرهنگـی اسـت .در شـرایطی کـه در برخـی
کشـورهای ظاهـرا متمـدن فروشـگاههای مـواد
غذایـی و بهداشـتی بـه سـرعت خالـی شـد و هر
کـس فقـط بـه فکـر خـود و خانـواده خـودش
بـود و بعضـا بـه درگیـری افـراد هـم انجامید اما
در ایـران کـه بیشـترین مشـکالت اقتصـادی و
سـنگینترین تحریمهای تاریخ را تحمل میکند
مـردم بیـش از پیـش بـه فکـر همنوعـان خـود
بـوده و پویشهـای متعـددی را جهـت کمک به
نیازمنـدان و سیسـتم بهداشـتی ،درمانـی کشـور
راهانـدازی کردنـد.
درس مهـم دیگـر کرونـا توجـه بـه جایـگاه
ویـژه و اهمیـت کادر درمـان و فـداکاری و ایثار
آنهـا جهت نجات جان مـردم در تمام جهان بود
کـه ایـن مهـم در ایـران بـا توجـه بـه تخریبهـا
و جـو نامناسـب قبـل از کرونـا بـر علیـه جامعـه
پزشـکی بهتـر و بیشـتر بـه چشـم آمد.
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همهگیری این ویروس و مجموعه
الزامات ،اقتضائات و واقعیتهای
مسلم مربوط به آن به نحوی
چشمگیر پرهیز از خرافهها و
رویآوری به منطق و قوانین طبیعی و محاسبات
عقالنی را پیش روی جوامع گذاشته ،بیشک
رماالن ،دعانویسان ،خرافهپردازان مدعی سالمت و
خودطبیب خواندگان و خودطبیبپنداران متقلب
بعد از این به شدت تضعیف خواهند شد و بازارپر
سود سابقشان برقرارنخواهد بود.
الگوی جوامع جزیرهای و
بیارتباط با جهان حتما بیش از
پیش محکوم به شکست خواهد
بود ،الگوی «جوامع بههمپیوسته و
دارای منافع مشترک» ناشی از دردها و مشکالت
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در ایـام کرونـا بسـیاری از کارهـا و امـور
اداری و آموزشـی به صورت مجازی انجام شـده
و رفـت و آمدهـای بـی مـورد در شـهرها کاهش
یافتـه اسـت .میتـوان بـا برنامهریـزی در دوران
پسـاکرونا از این ظرفیت نهایت اسـتفاده را برد
تـا شـاید بسـیاری از امـور اداری نـه فقـط اربـاب
رجـوع بلکـه کارمنـدان ،اسـاتید و معلمـان از
داخـل منـزل و بـا اسـتفاده از ظرفیـت سیسـتم
اینترنتـی و الکترونیکـی انجـام شـود.
توجـه بـه محیـط زیسـت و عـدم آلودگـی
و تخریـب طبیعـت و نیـاز انسـان بـه زیبایـی و
سلامت دنیایـی کـه در آن زندگـی میکنـد هـم
یـک درس مهـم دیگـر کروناسـت.
در آخـر اجـرای صحیـح و کامـل قانـون،
اتحـاد ملـی ،خـرد جمعـی و وحـدت رویـه در
تصمیمگیریهـا درس اصلـی کرونـا بـود .ایـن
مـوارد نشـان داد شـهرها و کشـورهایی کـه
مدیـران و حاکمـان ،تصمیـم واحـدی گرفتـه
و بـا جدیـت آن را اجـرا کردنـد و ملـت نیـز
همـکاری الزم را انجـام دادنـد ،نتیجـهی بسـیار
بهتـر و سـریعتری گرفتنـد .عـدم تصمیـم واحـد
و تصمیمـات خلقالسـاعه و چندگانـ ه باعـث
بیاعتمـادی مـردم و عـدم همـکاری شـده و
مشـکالت را در تمام زمینهها از جمله اسـتفاده
بهینـه از امکانـات بهداشـتی و در نهایـت کنترل
کرونـا بـا چالـش جـدی مواجـه کـرده اسـت.
بـا همهی ایـن اتفاقهای ناگـوار من دنیای
پسـاکرونا را دنیایی زیباتـر و مهربانتر میبینم.
*متخصص رادیولوژی

 علی سوندرومی
هـر بحرانی کـه اتفاق
میافتـد بالطبـع یکسـری
تهدیدهـا و پیامدهـای
منفـی دارد .در درون
هـر بحرانـی میتـوان یـک
سـری فرصت و یک سـری
نتایـج مثبت هم درآورد .بدون شـک ایدهآل
ذهـن مـا ایـن اسـت کـه بحـران بهوجـود
نیایـد ولی نظام هسـتی بر اسـاس کشـمکش
و تعـارض بنـا شـده و بـدون شـک انسـان
همیشـه بـا بحرانهـای مختلـف در طـول
تاریـخ روبـهرو بـوده و روبـهرو خواهـد بـود.
کرونـا ویـروس هم یکی از این بحرانهاسـت

کـه شـرایط حاکـم بـر جامعـه را بـه سـمت
اضطـرار سـوق داده اسـت .بـا ایـن ویـروس
اکثـر جوامـع بـا مشـکالت خـاص خودشـان
روبـهرو شـدند و هنـوز دسـت بـه گریباننـد.
کرونـا ویـروس چـه درسهایـی میتوانـد
بـه مـا بدهـد .اول اینکـه یادمـان باشـد زندگـی
مـا همیشـه بـر اسـاس ثبـات و پایـداری و
بـدون بحـران نیسـت بحرانهـا خودشـان را بـه
شـکلهای مختلـف بـه مـا تحمیـل میکننـد.
آنهـا بـه شـکل فـردی ،خانوادگـی ،اجتماعـی
و شـکل جهانـی بـه وجـود میآینـد .در حـال
حاضـر هـم کرونـا یکـی از بحرانهـای جهانـی
اسـت که درسهایی به همه دنیا داده اسـت.
اینکـه جهـان میتواند درگیر یک بحران شـود و

شـرایط خاص خودش را داشـته باشـد .دومین
درسـی کـه کرونـا به مـا میدهد این اسـت که
مـا خوشخیالـی به کنتـرل شـرایط را باید کنار
بگذاریـم .تفکـری کـه مـا میتوانیم با اسـتفاده
از تکنولـوژی و فنـاوری بـا نگاه علممـدار زندگی
بشـر را بـه سـمت ماکسـیمم خـودش سـوق
دهیـم ،بایـد مـورد تجدیدنظـر قـرار گیـرد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه ما در معرض آسـیب
جـدی هسـتیم و هـر چـه تکنولـوژی و علـم
پیچیدهتـر میشـود و فنـاوری رشـد میکنـد
این آسـیبها شـرایط خـاص خودشـان را پیدا
میکننـد و بحرانهایی بـا پیچیدگیهای خاص
از آنهـا بیـرون میآیـد.
سـومین درسـی کـه مـا میتوانیـم از کرونـا

مشترک همراه با حفظ الزامات و
استانداردهای استقالل کامل ملی،
الگوی حکمرانی برتر منبعد خواهد
مرانی بر پایه به
بود .الگوی حک 
اشتراک-گذاری همزمان دردها و
به اشتراکگذاری همزمان چارهها
و داروها و مساعدت و همیاری
بیپایان و کامال انسانی.
یکجا نماندن ویروسها،
باکتریها و بیماریها و شدت انتقال،
گسترش و تحرک غیرقابلکنترل
و خارج از هر ارادهی آنها ،مبتال
نمودن عمق جوامع بشری و شدت
ایجاد خطر حداکثری (مرگ) و
خسارتهای مالی در حد نابودی
اقتصاد ملی ،منطقهای و جهانی ،این
مهم را تحمیل میکند که بشر بیش
از حد تصور خود ،بههمپیوسته و
متاثر و اثرگذار از و به یکدیگر است.
حکمرانی استقالل پایه اما معطوف
به منافع مشترک بشری ،الگوی برتر حکمرانی در
دوران پس از کرونا است.
واقعیت این است که هر شکافی
و هر جراحتی ،محل نشست اولیه،
مانایی ،تکثیر و توسعه انواع
بیماریها،ویروسهاوباکتریهاست،
در بعد کالن مسایل انسانی و اجتماعی ،شکاف
طبقاتی در واقع یک اَ َبرجراحت است که همهی
بیماریها ،ویروسها و باکتریها در آن مستقر و
دارای امکان رشد ،نمو و تکثیر هستند .بیگمان
مرانی و عقالنیت و
دو عقالنیت و منطق حک 
منطق سرمایهداری در دوران پساکرونا ایجاب و
تحمیل خواهد کرد که برای مصون ماندن اصل و
اساس و بنیان جوامع و همچنین در امان ماندن
برخورداران (درسطوح مختلف) ازتبعات و عوارض

8

یزایی و تکثیر بیماری در شکاف طبقاتی
بیمار 
جامعه و یا همان اَ َبرجراحت ،برای کاهش فاصله
طبقاتی ،خروج محرومان و انبوه حاشیهنشینان
(که در برخی از جوامع برابر با تعداد جمعیت چند
یزایی
کشور رسمی جهان است) از وضعیت بیمار 
و تکثیر انواع بیماریها و ویروسها اقدام شود.
یا حداقل اینکه از گسترش و افزایش عمق این
فاصله جلوگیری شود .کووید  19و برادران قبلی او
از خانواده مرگبار کرونا این مهم را یادآوری کردند
که همه اعضای جامعه در یک کشتی نشستهاند،
چه ساکنان محالت فوقثروتمند و چه ساکنان
بیغولهها و حاشیهها ،وقتی ویروس به نحو خارج
از اراده و مهار منتشر شود ،همه را در آغوش
خواهد گرفت ،همه را در معرض مرگ و نابودی
قرارخواهد داد .برای این پیکهای مرگ ،شکافها
و جراحتها هم نقطه شروع ،هم نقطه استقرار و
هم نقطه تکثیرهستند.
گسترش بیکاری ،گسترش فقر،
افزایش هزینههای بهداشت فردی
و محیطی و افزایش هزینه تغذیه
مناسبتر و ایمنتر واقعیتهایی
هستند که در دوران استقرار کووید  19و پس از
آن جوامع بشری را با بحران اقتصادی ،معیشتی،
اجتماعی و امنیتی جدی روبهرو خواهد کرد.
میزان تابآوری و انعطاف و حمایتکنندگی
حاکمیتی اگربا این واقعیتها هماهنگ ،همراه،
متناسب و اثرگذار نباشد ،قطعا آشوبهای
گسترده و سخت ،مرگهای ناشی از فقر (که
خود منشا اصلی همهی بیماریها و مرگهای
زودهنگام است) و ناپایداری جدی اجتماعی و
سیاسی را به جوامع تحمیل خواهند کرد.
توقف پرتعداد و خطرناک بسیاری
از روندهای درمانی افراد جامعه
ناشی از ناامنی مطرح در محیطهای
درمانی و پزشکی و عدم مراجعه برای
درمان ،منجر به انباشت بیماریها و توقف منجر
به رشد بیماری در افراد خواهد شد ،در دوران
پس از کرونا ،قطعا مراجعه پرتعداد و خارج از
ظرفیت به مطبها ،کلینیکها ،درمانگاهها و
بیمارستانها برای جبران مافات ،جامعه را دچار
چالش خواهد کرد .هر چند فرصت درمان و یا
ترمیم بسیاری از بیماریها سپری شده و بسیاری
از افراد این رهگذر آسیب بسیار جدی دیده و
خواهند دید.
بهنظر میآید دنیای پس از کرونا ،برای
باقیماندگان ،بازماندگان و همچنین نسلهای
بعدی ،دنیای بهتری خواهد بود.
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* کاراگاه ارشد و جرم شناس

کارهایی کوچک اما نعمتهایی بزرگ
*
 اکبر محیاپور
بــا توجــه بــه همــهی
مشــکالتی کــه ویــروس
کرونــا بــرای مــا بــه وجــود
آورده امــا میتــوان
درسهایــی هــم از آن
گرفــت .اول اینکــه مــا
داراییهــای زیــادی داشــتیم کــه قــدر آنهــا را
نمیدانســتیم و از االن بــه بعــد قــدر آنهــا را
بهتــر و بیشــتر میدانیــم .تــا پیــش از ایــن مــا
راحــت زندگــی میکردیــم ،راحــت بچهمــان را
میبوســیدیم ،راحــت کنــار پــدر و مادرمــان
مینشســتیم و ...اینهــا کارهــای کوچکی بودند،
ولــی نعمتهــای بزرگــی بــرای مــا محســوب
میشــدند .بســیار بــه مــا انــرژی میدادنــد و
مــا قدرشــان را نمیدانســتیم .یــک نکتــه مهــم
بح ـران کرونــا ایــن بــود کــه مــا از حــاال قــدر
ایــن چیزهــای کوچــک را بیشــتر میدانیــم و
حواسمــان بــه لذتهایــی کــه اطرافمــان
وجــود دارنــد ،بیشــتر اســت .مســئله مهمتــر
بــه روابــط اجتماعــی برمیگــردد .مــا روابــط
اجتماعــی خیلــی ســاده و معمولــی داشــتیم که
تاکنــون بــه چشــم نمیآمــد و اصــا توجهــی
بــه آن نمیکردیــم .مثــا مــا بــا همکارانمــان
راحــت صحبــت میکردیــم ،در جلســه کنــار
هــم مینشســتیم ،در خیابــان بــا همدیگــر
گفتوگــو و پیــادهروی میکردیــم ،خانوادههــا
دور هــم جمــع میشــدند ،راحــت بــه خریــد
میرفتیــم و ...ولــی بعــد از ایــن جریــان متوجــه

حاکم بر طبیعت نباشیم
*

در یادداشتهای پیش رو هوشنگ
پوررضاقلی جرمشناس ،اکبر محیاپور
روانشناس ،علی سوندرومی جامعهشناس و
دکتر حسن نصراهللپور متخصص رادیولوژی
در مورد درسهایی که این ویروس به ما
داده مطالبی را عنوان کردهاند.

پرهیز از خرافهها و رویآوری به منطق و قوانین طبیعت

دنیای پس از کرونا را زیباتر میبینم
*
 دکتر حسن نصراهللپور
در زمانـی کـه بشـر بـه
اوج غـرور و خودخواهـی
و منیـت رسـیده و خـدا را
فرامـوش کـرده و علاوه بر
زمین ادعای تسـخیر فضا و
سـیارات دیگـر را هم دارد و
جهانیان نگران جنگافروزی اسـراییل ،عربستان
و انگلیـس بـه رهبـری آمریـکا در خاورمیانـه
هسـتند ،سرنوشـت دیگـری رقـم خـورده و
ویروسـی به نام کورونا پاندمی و جهانگیر شـده
کـه فقـط پنـج گـرم آن بـرای فلـج کـردن تمـام
قدرتهـای مـادی جهـان کافیاسـت .اتفاقـا
بیشـترین ابتلا و تلفـات انسـانی و همچنیـن
آسـیبهای اقتصادی متوجه همان کشورهایی
شـد کـه بیشـترین ادعـا را داشـتند آنهـا از
خداگونـه بـودن گذشـته و شـاید ادعـای خدایی
میکردنـد .بیشـترین گرفتـاری نیـز در پایتخـت
اقتصـادی جهـان یعنـی نیویـورک ایجـاد شـده و
اینجاسـت کـه بـه قـدرت و عظمـت خداوند پی
میبریـم کـه َّانمَ ا أَمْ ـ ُر ُه إ َذا أَر ََاد َشـي ًْئا أَ ْن َي ُق َ
ول َل ُه
ِ
ـن َفي َُكـونُ ﴿یـس﴾۸۲
ُك ْ
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ویـروس بگیریـم ایـن اسـت کـه جوامـع انسـانی
مواجـه بـا بیماریهـای عفونـی و فراگیـرهسـتند
و کورونـا نسـل پیشـگام ایـن بیماریهاسـت و
بـه احتمـال زیـاد بیماریهـای دیگـری هـم درپی
خواهـد آمـد .مـا بایـد آمـاده باشـیم تـا بتوانیـم
برخـورد مناسـبی بـا بیماریهـای فراگیـر عفونـی
داشـته باشـیم .درس چهارم که باید به آن اشـاره
کنـم ایـن اسـت کـه زمیـن و طبیعـت نیـاز بـه
مدارای بیشتری دارد .ما باید با تابآوری و تحمل
بیشـتر با طبیعت برخورد کنیم .انسـان باید نگاه
خودخواهانـه و خودمـدار نسـبت بـه طبیعـت را
تغییر دهد و به نوعی سازگاری با طبیعت داشته
باشـد ،نـه اینکـه حاکـم بر طبیعت باشـد.
* جامعهشناس

شــدیم کــه ایــن روابــط اجتماعــی چقــدر مهم و
تاثیرگذارنــد و کمشــدن ایــن روابــط اجتماعــی
تاثیــر زیــادی در روحیــه مــا داشــته و باعــث
کسلشــدن همــه مــا شــده اســت.
تاثیــر اینگونــه روابــط اجتماعــی اکنــون
مشــخص شــده و کامــا همــه به ایــن موضوع
ن مســایل کوچــک کــه در
پــی بردهانــد کــه ای ـ 
زندگــی روزمرهمــان اتفــاق میافتــاد و نادیــده
میگرفتیــم ،چقــدر در بهداشــت و ســامت
روان تاثیــر داشــتند .درســت مثــل اکســیژن
کــه مصــرف میکنیــم و متوجــه آن نیســتیم
امــا االن متوجــه میشــویم کــه از دســت دادن
ایــن مــوارد آثــار ســوء روانــی روی مــا گذاشــته
اســت.
موضــوع بعــد و مهــم اینکــه انســان
چقــدر در مقابــل طبیعــت ضعیــف اســت و
اینکــه خــود را قــادر مطلــق میدانــد ،چقــدر
آســیبپذیر اســت .ایــن نکتــه اهمیــت زیــادی
دارد .ایــن اتفــاق باعــث میشــود کــه مــا در
روابــط بــا دیگ ـران متوجــه باشــیم کــه انســان
چقــدر ناچیــز اســت و ایــن موضــوع بــاد غــرور
را از ســر انســان بیــرون میکنــد .از دیــد مــن
کرونــا ویــروس نیــاز بــه واکاوی زیــادی دارد و
بایــد جامعهشناســان ،روانشناســان و دیگــر
علــوم در ایــن مــورد اظهارنظــر زیــادی کننــد و
تحقیــق و پژوهشهــای زیــادی در ایــن رابطــه
انجــام شــود .موضــوع بعــد اینکــه مــا بایــد در
رفتارمــان بــا طبیعــت هــم بازنگری کنیــم .طبق
محتملتریــن نظــر رفتــار انســان بــا طبیعــت

باعــث بــروز چنیــن بیمــاری شــده اســت و
ایــن موضــوع زنــگ خطــری اســت بــرای مــا
کــه در رفتارمــان بــا طبیعــت تجدیدنظــر کنیــم
و ممکــن اســت ویــروس کرونــا باعــث یــک
اتفــاق خوشــایند شــود و دوران پــس از ایــن
ویــروس مــا شــاهد برخــورد عاقالنهتــری بــا
طبیعــت باشــیم .موضــوع بعــد اینکــه کاهش
رفــت و آمدهــا و افزایــش در خانــه مانــدن
باعــث تنشهــای رفتــاری زیــادی در خانــه و
خانــواده شــده اســت .افـرادی کــه اضطـراب و
یــا وســواس داشــتند در ایــن مــدت ،اختالالت
روانیشــان تشــدید شــده و بــا توجــه بــه اینکــه
مردهــا ســرکار نمیرونــد مزیــد بــر علت شــده و
پرخاشــگری در منزل بیشــتر شــده اســت .البته
بــه وجــود آمــدن مشــکالت اقتصــادی هــم
در ایــن تنشهــا بیتاثیــر نبــوده اســت .یــک
موضــوع مهــم دیگــر اینکــه کرونــا مشــخص
کــرد کــه سرنوشــت مــا انســانها بــه هــم
مرتبــط اســت .یعنــی بــرای داشــتن یــک
جامعــه ســالم بایــد همــه افــراد آن جامعــه
ســالم باشــند و زندگــی همــه افــراد بــه هــم
مربــوط اســت .تــا پیــش از ایــن مــا خیلــی
راحــت همهجــا میرفتیــم ولــی االن تنهــا
شــدیم و شــاید از حضــور دیگــران تــرس و
واهمــه هــم داریــم و ایــن تنهایــی مــا را دچــار
افســردگی و بیماریهــای روانــی گوناگونــی
میکنــد .در ایــن تنهایــی بایــد بیشــتر بــه ایــن
مــوارد فکــر کنیــم.
* روانشناس

