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تهدیدآمیز   دوران  فرود  و  فراز  در  که  کسانی  تمامی  به  تقدیم 

گیری کرونا که جامعه جهانی را به چالش کشید، در مقابل همه  همه 

 مشکالت ایستادگی کرده و جوامع در معرض خطر را به جهانی مقاوم  

 ها تبدیل کردند.در رویارویی با بحران

 با این ویروس، ی منبه مادرم و همسرم که در هنگام مواجهه

 امنیت و امید بودند. مبرای
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 فصل اول

 جوامع در معرض خطر
 

 

 

 

، دشمنی کوچک که جهان را  19بحران! هرج و مرج! سردرگمی! کووید  

های متمادی  ها در طی نسلی بزرگترین بحرانبه چالش کشیده و به ورطه

سارس ویروس  است.  کوچکی  SARS-COV-2)  2  کوو- کشانده  با  که   )

وجود  میلی  00012/0 به  جهان  سراسر  در  را  چشمگیری  اختالالت  متر، 

آورده است. این ویروس میکروسکوپی موجب شده نفس بیماران زیادی به  

شماره بیفتد و بسیاری از کارکنان حوزه بهداشت و درمان در انتظار رسیدن  

های بیشتر در بیمارستان و تجهیزات پزشکی و ایمنی شخصی بمانند.  تخت

کشور جهان در    100روسی که حدوداً چهار میلیارد نفر را در بیش از  وی

تولید   و  درآمده  زانو  به  جوامع  از  بسیاری  است.  کرده  محبوس  قرنطینه 

 اند. ناخالص داخلی و بازارهای سهام سقوط کرده
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  19ی پیش از کووید این پدیده نوظهور و تلخ، حیات جوامع را به دو برهه 

کند. دنیا نه تنها توسط این ویروس کوچک، بلکه  تقسیم می و پس از کووید  

  19ی دشمنی بزرگتر دچار بحران شده است؛ »خودمان«. اگر کووید  به وسیله 

های ناشی  های روانی ما به خطرات و عدم قطعیت را چالش اولیه بدانیم، واکنش 

 از آن را باید دومین بحران در نظر بگیریم. 

تر از تأثیرات جسمی و  اگیردار، اغلب گستردههای وتأثیر روانی بیماری

(. تعداد افرادی که ممکن است در اثر  2017،  1مستقیم آن است )دسکالو 

بیشتر است.    19قرنطینه جان خود را از دست بدهند، از قربانیان کووید  

های بدنی، عدم تعامالت اجتماعی و  فشار روانی، نداشتن ورزش و فعالیت

های پزشکی غیرمرتبط با این ویروس ها و جراحیانداختن مشاورهبه تعویق  

می مراقبترا  و  بهداشت  )وزارت  برشمرد  امر  این  دالیل  از  های  توان 

اجتماعی، دفتر آمار ملی انگلستان، دیوان محاسبات دولتی و وزارت کشور  

 (.2020، 3؛ وندرویل2020، 2انگلستان 

رنطینه و بحران اقتصادی پس از نیز ممکن بود به دلیل ق  2020در سال 

، 4مورد خودکشی بیشتر در سراسر جهان اتفاق بیافتد )ووس 300.000آن، 

2020a افراد پشت بعضی  باعث شده  این ویروس  روانی  اثرات  (. همچنین 

ای دیگر در تالشند با های خویش از ترس بلرزند؛ در حالی که عده پرده خانه 

مهمانی  در  دشرکت  شده  برگزار  همههای  دوران  از ر  را  ترس  این  گیری 

 وجودشان دور کنند.

برای  به عنوان یک روان ابزارهای مختلفی  الگوها و  شناس و فیلسوف، 

(. مثالً  2016شناختم )ووس،  آمیز میهای عفونی و مخاطرهمقابله با بیماری

 
1 . Desclaux 
2 . DHSC, ONS, GAD, HO 
3 . Vander Weel 
4 . Vos 
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سال   در  که  مناطق   2006زمانی  از  یکی  در  اپیدمی  یک  وقوع  دوره  در 

مشغول   شدم. آفریقایی  مننژیت  به  شبیه  عالئمی  دچار  بودم،  کار  به 

درمانی شناسی گفت که در مقابل سه انتخاب قرار دارم: »مرگ، شیمی ویروس 

ای تا خود به خود درمان شوم«. گزینه سوم را انتخاب کردم. اگرچه یا معجزه 

  تا   ترسیدم ولی شروع به مطالعه پیرامون مراحل اثرگذاری این ویروس ومی 

نقشه دیگر  حاال  و  کردم  اطمینان  احساس  درک  حدودی  برای  راهی  ی 

صحیح از این بیماری و مقابله با آن در اختیار داشتم. با این حال، این بار  

های ویروس قبل،  مانند بیماری  19آید: کووید  اوضاع متفاوت به نظر می

تقاطعنقشه سر  بر  را  ما  و  ندارد  واضحی  راه  گمراهی  گهای  و  اه  کننده 

مسیرهای فرعی در بهت و ناآگاهی قرار داده است. تنها یک شناخت کلی  

های آلوده به ویروس در ووهان و سرایت آن  خفاش–از مبدأ بیماری داریم  

پذیر را شناسایی کنیم.  توانیم عالئم اصلی و افراد آسیبو می  - به کل جهان

رس نیست؛  همچنین مسیر کلی برای تولید واکسن در آینده، غیرقابل دست

روش  بهترین  درازمدت،  در  بیماری  عالئم  پیرامون  هنوز  درمانی،  اما  های 

و   ویروس  سرایت  رساندن  حداقل  به  برای  ایمنی  اقدامات  مؤثرترین 

 ایم. کن کردن این پاندمی به اطمینان نرسیدهواکسیناسیون جهت ریشه 

ابعاد اجتماعی،  رسد با ظهور این بحران، زندگی افراد به لحاظ  نظر می به  

طور که یک  شود. همان ای می های ناشناخته سیاسی و تأثیرات روانی وارد حوزه 

کنیم«.  رحم غرب زندگی می به من گفت: »ما در دنیای بی   19بیمار کووید  

شناسی سالمت در  زمانی که این بیماری مسری شروع شد، هر آنچه از روان 

وقایع را کنار هم بگذارم و نقشه  ذهنم داشتم، بیرون کشیدم و سعی کردم همه  

های بیشتری را  کردم داده راهی مطابق آن بیابم. با این وجود، هرچه تالش می 

 شد. ها کمتر ادا می در الگوهایم جای دهم، حق آن 
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آنچه مسلم است اینکه یک مدل مناسب و توضیح واحد برای این بیماری  

زی که قطعی است،  مسری و واکنش ما نسبت به آن وجود ندارد. تنها چی

گیر  های همههاست. عدم قطعیت در قلب تمام بیماریوجود عدم قطعیت

ها وجود دارد )درست مثل افرادی که در جریان  و نوع واکنش افراد به آن

دانستند که قرار است چه اتفاقی بیفتد  نمی  1980ی  در دهه  HIVویروس  

 و چه کاری باید انجام دهند(. 

دهد، افراد تمایل دارند که وانمود  گیری رخ می مهغالباً زمانی که یک ه

کنند همه چیز تحت کنترل و مدیریت شده است و بر این توهم هستند  

ی حقیقت  کنیم، ولی این همهکه در جهانی امن و کنترل شده زندگی می

نیست. در واقع ما باید نقشه راهی جدید ایجاد کنیم، فراتر از آنچه تا پیش  

رویم، به ما  ایم که در درک اینکه کجا هستیم و به کجا میداشتهاز این  

 کمک کند. 

این کتاب، انعکاسی است از مسیری که برای کنکاش و رمزگشایی از  

ام. پس به عنوان یک همسفر با من همراه باشید تا  موارد غیرقطعی پیموده

حوزه از  را  ناشناختهشما  سمت  به  شده  شناخته  آغاهای  در  ببرم.  ز،  ها 

نمایی را که در مسیر تحقیق و نگارش این کتاب به کار بردم، به شما  قطب

 (.1-1کنم )جدول معرفی می
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اندازهای کتاب مرور چشم (:  1- 1جدول )   

 مثال  شرح  انداز چشم

 گیرینوع همه

می جنبااهمااا  بر  هااای  توانیم 
پزشاکی  اپیدمیولوژیک، زیسات

هاای روانی، اجتمااعی  و جنباه
گیری کووید  همهو ساایاساای  

 متمرکز شویم.  19

گیری این کتاب، صارفًا در مورد همه 
پزشاااکی  اپیادمیولوژیاک و زیسااات 

)پاانادمی اول( بحاث نخواهاد کرد؛  
اجتمااعی و  - هاای روانی بلکاه باه جنباه 

ساایاساای )پاندمی دوم( هم خواهد  
 پرداخت. 

در  جااامااعااه 
 جهانی  مخاطره

هااای مساااری عاادم  بیماااری 
  هاای زیاادی باه همراه قطعیات 

دارناد، محااساااباه میزان ابتال،  
 آمار مرگ و میر و... 

شاناساان، ما امروزه  به اعتقاد جامعه 
جهاانی    ای در مخااطره در جاامعاه 
کنیم و باه خااطر روابط  زنادگی می 

ای که با یکدیگر داریم، در  گسااترده 
 معرض خطرات متعددی هستیم. 

هاا دارای  اگرچاه خطرات و ریساااک 
های خاکساتری هساتند؛ اما  گرایش 

هاای سااایااه یاا  افراد اغلاب واکنش 
سفیدی نسبت به جامعه در مخاطره  

 جهانی دارند: 
یاا وجود هرگوناه خطری را انکاار و  

کنناد باه ساااباک زنادگی  الش می ت 
روزمره و همیشاگی خود ادامه دهند  
و یااا خود را دائم در معرض خطر  

شاااوند؛ بنابراین  جدی متصاااور می 
زده و وسااواساای از خود  وحشاات 

مراقبات کرده و باه فکر انباار کردن  
 شوند. مایحتاج زندگی می 

هاای سااایااه یاا سااافیاد  این واکنش 
تواناد عواقاب بزرگی بر ساااالمات  می 

روحی و اجتماعی افراد به  جساامی،  
دنبال داشاته باشاد. همچنین ممکن  
اسااات پیشااارفات پاانادمی و رکود  

 اقتصادی را به همراه بیاورد. 
  



       19- شناسی کوویدروان   16

 

 

عوامل و  
 بازیگران اصلی 

های  افراد مختلف، برداشااات

از خطرات و عادم   متفااوتی 

اطمیناان از پاانادمی دارناد و  

ها  به اشاااکال مختلفی به آن 

 دهند. واکنش نشان می 

کتاب حاضاار، موارد زیر مورد  در  

 بحث قرار خواهد گرفت:

مداران، علوم پایه، افراد  سایاسات

اساااترس و چاالش هاای  دچاار 

ها، افراد در معرض  روانی، رسااانه

 تهدیدات وجودی، قرنطینه و...

 نوع ویروس 

هاا ممکن اسااات  گیریهماه

دالیل مختلفی داشاته باشاند  

هاا و عالئم  و منجر باه بیمااری

 زیادی شوند.پزشکی  

باه   باا نگااهی  حااضااار  کتااب 

های مساری که در ساابق  بیماری

وجود داشاااتاه، ماانناد: ساااارس،  

زیااکااا،   ویااروس  ابااوال،  ماارس، 

خاوکای  آیاچ آنافاوالنازای  وی، 

H1N1  ماارغاای آناافااوالناازای   ،

H5N1    و... باه بررسااای ویروس

 پردازد.می  19کووید  

 شواهد و مدارک 
قادرت شاااواهاد تجربی ماانناد  

در مقاابال    هاای توطئاهتئوری

 مرور سیستماتیک تحقیقات.

ماارور   پااایااه  باار  کااتاااب  ایاان 

سایساتماتیک مطالعات مرتبط و  

 ها تدوین شده است.متاآنالیز آن

جامعه جهانی  
آور  تاب 

 پذیر( )انعطاف 

ها ممکن اسات  افراد و گروه 

یااا   و  خااطاار  مااعاارض  در 

مقاااباال  انعطاااف  در  پااذیر 

 مخاطرات باشند. 

ناماونااه کاتاااب،  از  ایان  هااایای 

از  انعطااف پاذیری برای هر یاک 

هاای  موضاااوعاات، ارائاه و ویژگی

آور جهاانی را  جاامعاه مقااوم و تااب

 کند.بیان می

 صدای مردم 

هاا تنهاا جنباه نظری  پاانادمی

ندارند؛ بلکه شااامل تجربیات  

 شوند.واقعی افراد نیز می

ناماونااه کاتاااب،  ایان  از  در  هااایای 

هایی که از افراد تحات  مصااااحباه

کاوویاا  ویاروس  قارار    19د  تااأثایار 

 خوانیم.اند، میگرفته
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 جهانی ی در مخاطرهجامعه

تر ذکر شد، مربوط به خطرات انتشار ویروس و  گیری اول که پیشهمه

ی افراد،  شیوع ویروس به وسیلهاثرات بیولوژیک آن است. خطراتی مانند  

و میر افراد توسط ویروس است. البته  ایجاد عالئم دردناک و حتی مرگ  

احتمال  این واقع  در  یا خطر  ریسک  حقایق.  نه  هستند،  فقط خطرات  ها 

آسیب دیدن یا بروز عوارض جسمی در صورت قرار گرفتن در معرض خطر  

ممکن است بیمار شود  ، هر فردی  2  کوو-است. در این مورد یعنی سارس 

سالمتی مجدداً  اینکه  احتمال  دارد.  ولی  وجود  آورد،  دست  به  را  اش 

تواند مانند گردبادی به سمت آخرالزمان برود و یا  های واگیردار میبیماری

ها. در این  همچون طوفانی در یک لیوان آب بچرخد و یا چیزی مانند این

پیدوره، سیاست بهترین  بودند  ناگزیر  انجام  بینیشمداران  را  های ممکن 

بهترین   همچنین  و  کنند  منتقل  را  ممکن  اطالعات  بهترین  و  دهند 

های بهداشت و درمان را اعمال کنند؛ اگرچه مجبور شوند مبنای  سیاست

 درک و واکنش خود را بر پایه مجهوالت و احتماالت آماری استوار کنند.

حل  نش صحیح و راهها، عدم قطعیت وجود دارد. ما واکهمواره در ریسک 

دانیم که این اتفاق چگونه رخ داده  دانیم و هنوز دقیقاً نمیقطعی را نمی

است، اکنون چه شرایطی داریم و در آینده چه اتفاقاتی ممکن است بیافتد  

این دومین همه به آن گرفتار شدهو  اند. مردم  گیری است که کل جهان 

قطعیت آنچگونه عدم  به  و  را درک کرده  نشان می  هاها  دهند؟  واکنش 

ها« روبرو  چگونه با تنها قطعیتی که وجود دارد، یعنی »یقین از عدم قطعیت

آیند که ما در جوامع کوچک و  شوند؟ و چطور با این حقیقت کنار میمی

مجزا از هم که در آن همه چیز ایزوله و از پیش تعیین شده و قطعی است،  

 به هم پیوسته و پر از عدم قطعیت  کنیم؟ بلکه در دنیایی شدیداًزندگی نمی
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پذیر یا در مخاطره  شناسان، آن را جامعه ریسک بریم که جامعهبه سر می

 نامند. جهانی می

شوند و اصطالحاً در گرایش  ها و خطرات، باال و پایین میاگرچه ریسک 

خاکستری هستند؛ اما مردم معموالً واکنش سیاه یا سفید نسبت به جامعه  

یا وجود هرگونه خطری را  خطر جهانی دارند. آنریسک یا در   ها معموالً 

دهند، یا خود را به شدت  انکار و به روال زندگی همیشگی خود ادامه می 

زده دچار مراقبت وسواسی از خود و حتی  در خطر متصور شده و وحشت 

 شوند.انبار کردن مایحتاج می

، روحی و  های سیاه یا سفید ممکن است بر سالمت جسمیاین واکنش

گیری و  تعامالت افراد تأثیر بگذارد. همچنین ممکن است به پیشرفت همه

 رکود اقتصادی دامن بزند.

تواند عدم  این کتاب به دنبال پاسخ این است که: جامعه تا چه حد می

می چقدر  جامعه،  اعضای  عنوان  به  ما  کند؟  تحمل  را  توانیم  قطعیت 

تمام خطراتی که ما را احاطه کرده،  توانیم با  پذیر باشیم؟ چگونه میریسک 

بیاییم؟ چطور می قطعیتکنار  بیتوانیم عدم  فرصتهای  به  را  هایی  معنا 

مسالمت زندگی  جهت  در  رضایتمعنادار  و  یکدیگر  آمیز  کنار  در  بخش 

عدم   از  که  قدرتمندی  افراد  با  مقابله  درصدد  چگونه  و  کنیم؟  تبدیل 

 کنند، برآئیم؟ استفاده می ها به سود خود و به زیان اجتماعقطعیت

 عوامل و بازیگران اصلی

را بر جوامع بررسی کنیم، ابتدا    19برای اینکه بتوانیم اثرات روانی کووید  

  های موجود در جامعه در مخاطره باید واکنش افراد نسبت به عدم قطعیت

هایی که  جهانی را مورد کنکاش قرار دهیم. البته الزم است که عدم قطعیت

کدام متفاوت  ندگی وجود دارد که عوامل اصلی هرهای مختلف زدر حوزه

 (.2011است را از هم متمایز کنیم )ووس، 
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از   اقوام کانادایی بیش  به ما    10اولین  زندگی را  هزار سال، سه حوزه 

(. 2020مانند دوایر تودرتو به هم متصل هستند )ووس،  اند که  شناسانده

زندگی   آن  در  که  است  طبیعتی  و  جهان  کائنات،  درباره  بیرونی  دایره 

مدرن،  می جوامع  در  است.  نقطه  همین  از  هم  ما  سفر  آغاز  که  کنیم 

گذرد.  گویند اطرافمان چه میدانشمندان اغلب افرادی هستند که به ما می

کنکاش  به  من  می  بنابراین  موضوع  چگونه این  دانشمندان  که  پردازم 

کنند  مخاطرات طبیعی را تشریح و چطور با عدم اطمینان خود مقابله می

 (. 2)فصل 

هستند،   مرتبط  با هم  و  دارد  قرار  بیرونی  دایره  درون  میانی که  دایره 

دید   و  اجتماعی  مخاطرات  کردن  پیدا  پی  در  ما  بنابراین  است.  اجتماع 

ها  ها با عدم قطعیتبه این خطرات و روش مقابله آن  مداران نسبت سیاست

آفرینان و هدایتگران جامعه  (. البته این افراد تنها نقش3خواهیم بود )فصل  

مانند:   دارند؛  وجود  نیز  بیشتر  تأثیرگذاری  با  زیادی  افراد  و  نیستند 

نگاران، نویسندگان و دانشمندان که روی افکار جامعه مؤثر هستند،  روزنامه

های سنتی و اجتماعی را نیز مطالعه خواهیم  همین دلیل نقش رسانهبه  

 (. 4کرد )فصل 

موضوع درونی این  به  باید  حال  است.  خودمان  به  مربوط  دایره،  ترین 

افراد،   اینکه  به دوایر اطرافمان داریم. مثالً  بپردازیم که چه دیدی نسبت 

قطعیت با  چطور  دارند؟  علمی  خطرات  از  برداشتی  و چگونه  عدم    ها 

کنند؟  ها برخورد میمداران و رسانههای ارائه شده به وسیله سیاستقطعیت

شوند؟ بنابراین درک خطرات فردی  ها واقع میو تا چه اندازه، تحت تأثیر آن

 (.  5را هم بررسی خواهیم کرد )فصل 

این درک خطر به عنوان مرزی سرسختانه میان فرد، اجتماع و طبیعت نیست؛  

هایی که توسط دنیای اطراف  ما نسبت به خطرات و عدم قطعیت   بلکه بر ادراک 
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گذارد. از این رو، در ادامه مباحث به بررسی تأثیر  به ما تحمیل شده، اثر می 

 (. 6پردازیم )فصل  این پاندمی بر بهداشت روانمان می 

موقعیتی که ما اکنون در آن هستیم، مانند قرار گرفتن در مرکز مدل  

که  دایره است  تهدید  ای  با  ما  مقابله  نحوه  و  زندگی  به  نگرشمان  بیانگر 

کووید   قطعیت  19ویروس  عدم  به  نسبت  ما  حقیقی  موضع  در  است.  ها 

می  را  آن  یا  داریم  آن  انکار  در  سعی  آیا  چیست؟  به  زندگی  و  پذیریم 

و رضایتفرصت معنادار  زندگی  برای  تبدیل میهایی  )فصل  بخش  کنیم؟ 

7.) 

حلقه بیرونی طبیعت و علم است و به رفتار ما در  بعد از این سفر که از  

می منجر  زندگی  میمقابل  باقی  سؤال  یک  حال  هنوز  شود،  ما  آیا  ماند: 

یا  می کنیم؟  زندگی  جهانی  مخاطره  در  و  پرریسک  جامعه  در  خواهیم 

پذیر و مقاوم تبدیل کنیم که در آن  خواهیم آن را به یک جامعه انعطافمی

ل شوند؟ این جامعه منعطف جهانی چگونه خواهد ها تبدیخطرها به فرصت

های احتمالی در آینده  گیریگیری و همهتوانیم با این همهبود؟ و چطور می

 (.8مقابله کنیم؟ )فصل 

 ویروس نوع 

نظریه با  اگرچه  ولی  شده،  بیان  خصوص  این  در  مختلفی  علمی  های 

واگیر یا    هایکنیم. بیماریمستندی از سازمان بهداشت جهانی شروع می

ای در سطح جهانی هستند که  های مسری گستردهها، بیماریگیریهمه

ارگانیسم باکتریتوسط  ویروسها،  یا  و  ایجاد میها  آنجا که  ها  از  و  شوند 

اند و ایمنی قبلی ندارند، به سادگی  افراد از قبل نسبت به آن واکسینه نشده
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می شدید  بیماری  به  منجر  و  منتشر  مردم  )بین  بهداشت  شود  سازمان 

 (. 10/9/2020، 1جهانی 

و ابتدا در کشور   2019این کتاب به ویروس جدید کرونا که اواخر سال 

چین و شهر ووهان ظاهر شد و سپس به سرعت در سطح جهان گسترش  

نام گرفت. این    SARS-COV-2یا    19پردازد. ویروسی که کووید  یافت، می

ویروس عالئمی مثل تب، سرفه، گلودرد، تنگی نفس و گاهی از بین رفتن  

های  تواند به بیماریعروقی دارد و می- حس چشایی و بویایی و عالئم قلبی

شود.   منجر  شدید  تجربه   %80تنفسی  را  خفیف  عالئم  بیماران،  کل  از 

رانی دست و  در وضعیت بح  %6عالئم شدید و    % 13کنند، در حالی که  می

کنند و عالئمی مانند التهاب شدید ریه و نارسایی تنفسی و یا  پنجه نرم می

دهد. اکثر بیماران فقط مدت کوتاهی این عالئم را  چندعضوی رنجشان می

از هر  تجربه می مدت  نفر، یک نفر دچار عالئم طوالنی  5کنند؛ اما حدوداً 

  19نوع شدید کووید    شود. افرادی که بیشتر در معرض خطر ابتال بهمی

 2ای دارند )امامی های زمینههستند، سالمندان و افرادی هستند که بیماری

 (.2020و دیگران،  3؛ سان 2020و دیگران، 

از  19کووید   سال    20، سومین شیوع گسترده ویروس کرونا در کمتر 

و سندرم تنفسی    2002-3های  ( در سال4بعد از سندرم حاد تنفسی )سارس

های واگیردار  است. از سایر بیماری  2012( در سال  5ورمیانه )مرس شدید خا

،  2015در سال    6توان به ویروس زیکا که در چند سال اخیر ظهور کرده، می

در سال    H5N1، آنفوالنزای مرغی  2009در سال    H1N1آنفوالنزای خوکی  

 
1 . WHO.int 
2 . Emami 
3 . Sun 
4 . SARS 
5 . MERS 
6 . Zika Virus 
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اشاره کرد. از آنجا که هنوز مطالعات    2004و ویروس ابوال در سال    2008

زیست عوارض  درمان  مورد  در  کووید  چندانی  روانی  اثرات  و    19پزشکی 

از یافته این کتاب  لذا  نگرفته،  های  های واگیردار سالهای بیماریصورت 

 قبل استفاده خواهد کرد. 

 و مدارک  شواهد

ترین راه این است که به توهم توطئه بزرگ جهانی متوسل ظاهراً ساده

های تجربی برای درمان  بررسی علوم مبتنی بر دادهشویم؛ چرا که نقد و  

های  ، روش19های ناشناخته قدری دشوار است. گویا ویروس کووید  بیماری

های واگیردار را متزلزل کرده  علمی رایج برای جلوگیری از پیشروی بیماری

رسانه تأثیر  طرفی،  از  است.  و  شده  بیشتر  عمومی  افکار  بر  جمعی  های 

توان در مورد آن به قطعیت نظر  حساس است و نمی  هرچند این موضوع

توان کامالً اعتماد  پردازان توطئه نمیداد؛ یعنی نه صرفاً به علم و نه به نظریه

 کرد.

های تحقیقات تجربی را بررسی خواهم کرد و با توجه  من نقادانه یافته

قطعیت عدم  محدودیتبه  میها،  نظر  در  نیز  را  مثال، ها  عنوان  به    گیرم. 

ها شرح خواهم داد که چطور در  گیریواکنش علم را در زمان ظهور همه

داد که بر اساس عدم  حالت غیرعادی قرار داشت و به ما این امکان را می

توانیم علم را به  ها، تصمیمات سریع بگیریم. در چنین مواقعی نمیقطعیت

نامطمئن  علم  این  دهیم.  تعمیم  کامل  به طور  معمول  فرآیندهای    کمک 

نتیجه و  غیرمنطقی  استدالالت  با  است  توصیهگیریممکن  و  های  ها 

های نامعقولی را برای سالمت عمومی به دنبال داشته  غیرموجه، سیاست

های غیرقطعی را با کمک تحقیقات  توانیم این علوم و سیاستباشد. ما می

 علمی به نقد بکشیم. 



   23   جوامع در معرض خطر  فصل اول: 
 

از تحقیقات علمی  دهی شده  این کتاب مبتنی بر یک مرور انتقادی سامان 

پیرامون   موشکافانه  تحلیل  و  تجزیه  به  نیاز  جزئیات،  بررسی  برای  است. 

های ابتدایی صورت  ها و توصیهگیریداریم و صرفاً نتیجه  19ویروس کووید  

تواند  ها و یا تبلیغات غلو شده در این زمینه نمیگرفته در مطالعات، نظریه

 به ما کمکی کند.

 آور(پذیر )تابانعطافجامعه جهانی 

اندازد  های جامعه به جریان میاین کتاب در نهایت، خون امید را در رگ

توانیم و بهتر است  کند. ما میو مردم را دعوت به امیدواری و حرکت می

این همه برابر  انعطاف و مقاومت در  ایجاد  برای  گیری و  بگوییم مجبوریم 

همچنین واکنش خود را نسبت    های احتمالی در آینده، درک وگیریهمه

تاب تغییر دهیم.  و  به جامعه در خطر جهانی  انعطاف  توانایی  ما  به  آوری 

شود با سرعت بیشتری بر مشکالت  دهد و موجب میها را می مقابله با چالش

پذیر  فائق آییم؛ درست مانند یک شاخه جوان درخت که به خاطر انعطاف

که یک شاخه محکم قدیمی ممکن    کند، در حالیبودن طوفان را تحمل می 

 است ترک بخورد.

شود  ای پیشنهاد میآخر کتاب، رویکردهای امیدوارکننده  های فصلدر  

با روش آینده  در  بتوانیم  آن  به کمک  منعطفتا  بیماریهای  با  های  تری 

توان از یک جامعه در خطر جهانی  واگیردار مقابله کنیم و اینکه چگونه می

جامعه   یک  جهبه  همانمقاوم  وجود،  این  با  شد.  تبدیل  در  انی  که  گونه 

گذاری  اولیه کتاب هم مورد بحث قرار گرفته است، قبل از پایه  هایفصل

های جامعه فعلی،  یک جامعه جدید با مبانی اصولی و یا بازسازی مخروبه

 باید نقاط ضعف و عوامل فروپاشی جامعه کنونی را بررسی کنیم.
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 صدای مردم 

شوند؛ بلکه شامل تجربیات واقعی  ها محدود نمیها صرفاً به نظریهپاندمی

اند و یا در بیم گرفتار شدن به آن هستند،  افرادی که درگیر بیماری شده

شود. کتاب حاضر عالوه بر توجه به مقاالت نظری، به تجارب افراد  هم می

  در معرض آسیب و یا آسیب دیده نیز اشاره خواهد داشت. اکنون تعدادی 

آن با  کتاب  نگارش  پروسه  در  که  افرادی  معرفی  از  را  کردم  مصاحبه  ها 

کنم. هدف من از مصاحبه با این افراد، استفاده از تجربیاتشان در زمان  می

پاندمی دوم بود. همچنین فقط با به کار بردن نام مستعار، حاضر به مصاحبه  

اطالعاتشان ممکن است  شدند؛ چون بیم این را داشتند که با فاش شدن  

 اخراج و یا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. 

کاری تنها بیانگر این نکته است که: گویا مقامات و  این درصد از پنهان 

خواهند هرگونه عدم قطعیت را پنهان و یا  مسئوالن بهداشت و درمان می 

طعیت  از بین ببرند و شرایطی را بر مردم نشان دهند که مملو از اطمینان و ق 

ها را از زبان  من در این کتاب روایت پاندمی دوم، یعنی عدم قطعیت است.

 مردم برای شما خواهم گفت: 

دهم.  »زمانی که این ویروس تمام شود، من از شغل پرستاری استعفا می

ها و کمبود تجهیزات دولت ... و البته با خدمات  توانم با این دروغدیگر نمی

کامال  ملی  درمان  و  بخش  بی  بهداشت  پرستار  )اما،  بیایم«  کنار  نظم 

 های ویژه(. مراقبت

ام گذشته  »با وجود اینکه اکنون شش ماه از زمان تشخیص اولیه بیماری

سی همه  احساس  اسکنتیو  هنوز  اما  است،  نرمال  خونم  آزمایش  و  ها 

رسد که دوباره حالم خوب شود؟ خانواده و  خستگی دارم؛ یعنی زمانی می

کنند. ممکن است روزی  ها از من دوری میگرفتهمثل طاعوندوستانم هنوز  

آید بدنم درگیر یک جنگ بزرگ  دوباره به هم نزدیک شویم؟ به نظر می


