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فاضـالب صـنعتی کارخانه ها درون دریاها و دریاچه ها 

سرازیر شد، دریاي آبی را گرفتندو مردابهایی تحویلمان 

دادند و براي آبی شـــدنش هیچ کاري نکردند اما، چند 

. درجایی به نام جنگل،  وقتی است که دریاها آبی اسـت

تپه هایی با گیاهان کوتاه و کم رمق نشــــانمان دادند، 

صداي اره ها و تبرها را شنیدیم؛ دود حاصل از سوختن 

تنه هاي درختان را نظاره کــردیم ولــی باز هم بــراي 

سـرسـبز شـدن دوباره اش هیچ کاري نکردند، اما چند 

وقتیســت که ارهها و تبرها تنهی هیچ درختی را لمس 

نکرده اند.

در کتابهاي کودکی آسـمان و دریاها را آبی دیده بودیم. 

جنگلها را سرسبز، مردمان را مهربان و همدل...

بزرگتر که شـدیم، آسـمان هم همراه ما هر روز تیره تر 

شد.. ماشین ها تعدادشان بیشــتر شد، جمعیت زیادتر 

شد.. نام سیاهی آسمان را گذاشتند آلودگی و براي آبی 

شدن دوبارهاش هیچ کاري نکردند اما، چند وقتی است 

که آسمان آبی است.

کرونا یک ویروس کشنده یا تلنگري براي انسان؟

پزشـــــکان و پرســــــتاران کادر درمان از زندگی و 

خانوادههایشان میگذرند تا به انسانیت کمک کنند.

به راه درست زیستن..

میکُشد و میکُشد و میکُشد.

ویروســـی در یه گوشـــه ي دنیا خودش را به معرض 

نمایش میگذارد.

انگار ترس از دست دادن جان، انســــان را آدم بهتري 

میکند.

ناگهان...

به نام قدرت و دین ضــــعیفان را زیر چکمه ها و گلوله 

هایشـــان قرار دادند، تا ابرقدرت بودنشــــان را به رخ 

. کاسب ها اجناسشـــان را دوبرابر فروختند و  بکشــند

 . صداي ناله ي اقشار ضعیف و درد کشـیده را نشـنیدند

کم کم دنیا جایی براي نابود کـردن طبیعت و دیگـران 

میشــــــود، بخاطر زیاده خواهیهاي موجودي به نام 

انسان...

ترس را در جان مردم میاندازد.

هر کســـــــی در حد توان خود در میدان مبارزه قدم 

. توجه مردم به خداوند معطوف میشــود و باز  برمیدارد

هم براي رد شـــدن از این بحران دســــت به دامن او 

میشوند. به مرگ فکر میکنند و به معناي زندگی.

ابر قدرتها با ثروت و تجهیزات نظامیاشــان حرفی براي 

 . گفتن ندارند. جهان در بهتــی عمیق فـــرو میـــرود

ماشینها از حرکت میایسـتد، صداي اره برقی دیگر به 

.کاسب ها  . کارخانه ها تعطیل میشـــود گوش نمیرسد

خانه نشین میشوند. و اما، ورق برمیگردد.جهاديها در 

صحنه حاضر می شوند.

سخن سردبیر

زهرا نورزاده

 نحوه مبارزه فرهنگ هاي مختلف با ویروس کرونا  
  

 این ویروس باعث شد آنچه از فرهنگ غرب می شناختیم 

دگرگون شود و غرب جدید در برابر این ویروس عاجزتر از 

آن است که فکر می کردیم.

 سال ها کشـــورهایی مثل یمن و سوریه درگیر قحطی و 

گرسنگی هستند و جهانیان چشمانشـان را بر روي حقایق 

این جنایت ها بسته اند؛ پس چه شده است که این گونه به 

خاطر ویروسی منحوس جهان متحول شده اسـت و مرگ 

را در برابر خود می بینند و به هر سو می گریزند!

جهان امروزه در حال مبارزه با ویروســـی منحوس به نام 

کرونا است. ویروسی که عالوه بر جسـم و جان انســان ها 

روح و روان آن ها را هم نشـانه رفته و تاثیر زیادي در ایجاد 

تنش در زندگی افراد داشته است. مســــئله اي که وجود 

دارد این است که انســــــان ها در مقابله با بحران ها چه 

واکنشـی نشـان دهند، مناسب تر است و کمتر آسیب می 

بینند!

چهره واقعی فرهنگ کشــــورهایی که سال ها خود را در 

چشم دیگر کشورها بزك کرده بودند و ایده آل نشان داده 

بودند مشـخص شد. فرهنگ و شیوه مواجهه دوبله مترقی 

جهان غرب در برابر پاندومی ویـروس کووید 19 تمام دنیا 

را انگشت به دهان نگه داشته است. تصاویر مخابره شده از 

کشورهایی همچون انگلیس ،فرانسه، استرالیا و آمریکا در 

روزهاي نخسـت انتشــار ویروس کرونا در این کشــورها، 

تصاویر قفسه هاي خالی فروشگاه ها و هجوم مردم براي  

همه کشـورهاي جهان به نوبه خود بحران هاي مختلفی را 

تجربه کردند و راه مقابله یا سـازش با آن بحران را آموخته 

اند. امروزه بحرانی که جهان را فرا گرفته، ویروسـی اسـت 

که اگر 10 میلیون انســــــان مبتال به این ویروس وجود 

داشته باشد در روي کره زمین  نهایتا 5 گرم ویروس وجود 

خواهد داشت. این چنین است که فقط 5 گرم ویروس کل 

دنیا را به هم ریخته اســت. اینجاســـت که نقاب از چهره 

فرهنگ ها برداشته می شود و خوي انســــانی و حیوانی 

نمایان می گردد.

فرهنگ هایی که در این بحران چهره واقعی و اصــــالت 

خود را به رخ جهانیان کشیدند.

 براي نمونه از این فرهنگ ها می توان به کشــــور ایران 

اشاره کرد.

خرید بیشتر بود؛ هجومی که خیلی وقت ها به خشـونت 

کشیده می شد. تصاویر کشـمکشـی فیزیکی میان چند 

نفر بر ســر دســتمال توالت در فروشــگاهی در یکی از 

کشــورهاي غربی تنها بیانگر بحران اپیدمی یک بیماري 

نبود بلکه نشانه کنار رفتن نقاب فرهنگی بود که در سایه 

اپیدمی یک بیماري چهره واقعی خود را نشان می دهد و 

دنیا را مبهوت خود می کند.

 مردمی که با وجود اینکه جان خودشـان در خطر بود اما 

باز هم در دل کاردار میزدند و به دوخت ماســک، گان و 

درست کردن آبمیوه براي بیماران میپرداختند.

 در کشوري مثل ایران شاهد فداکاري کادر پزشکی و ماه 

ها دوري از خانواده و همچنین رزمایش همدلـــــــی و 

کارهاي جهادي و داوطلبانه کمک به سـالمندان و خرید 

براي آن ها بودیم.

کم لطفی اسـت که در این بحران فرهنگی به شـکوفایی 

برخی فرهنگ هاي دیگر نپردازیم.

 رعایت نکردن قرنطینه، دروغگویی ســـــــران، یافتن 

جایگزین براي چالش دسـتمال توالت، دزدي ماســک و 

لوازم پزشــــکی از یکدیگر، خرید و احتکار اقالم غذایی 

بیش از حد؛ این ها تنها بخشـی از تشــنج فرهنگ غرب 

پس از حضور یک ویروس در این تمدن بود!

دغدغه دیگري که در کشورهاي دیگر مطرح شد این بود 

که چه بالیی بر سر اجســادشان بیاورند، در حالی که در 

کشور ما تاکید بر احترام به جسـد فرد مرده وانجام آداب 

آن بود. آري به راستی بحران ها محل شناخت فرهنگ و 

تمدن هاي با اصالت یک جامعه اسـت و خوب در این ابر 

بحران مرز بین فرهنگ اصیل و فرهنگ وحشـــی گري 

مشخص شد.

حدیث ترابیان



۴

 زن به مرد می گوید بیا در مه قدم بزنیم.

اسـتاد ســخن و ســعدي دوران ما، نادر ابراهیمی، در 

کتاب یک عاشـقانه ي آرام که حیات دو انقالبی عاشـق 

پیشـــــــه را روایت می کند، براي راحتی خیال خود 

شــــرایطی را وصـــــف می کند که جایی براي غم و 

عصبانیت در آن وجود نداشته باشد .

 وقتی که در مه هستیم، همه چیز غیر واقعی می نماید 

و فکر می کنیم آن روشــنفکران به خیانت دائمی خود 

مشـــغول نیســـتند و اسباب ظلم و جور وهمی بیش 

نیس�ت.

بله روشنفکرانی که از قضــــــــا بریده از عالم کبریا، 

محبوس در سـیاره ي خاکی شـده اند؛ پیرامون خود را 

جز با آب، خاك و آتش معنا نمی بخشـــند؛ همواره در 

تالش هسـتند تا نهیلیســم واگیر دار خود را در فضــا 

پراکنده کنند و در کنار هر عشــــق و محبتی خواهان 

عالمت سوال و جدال هاي فلســفی بی انتها هســتند. 

آنان که رســــالت زمینی شــــان ایجاب می کند غم 

مســـــتولی شده بر اذهان خود را به تمام عالم امکان 

سرایت دهند.

بله همانطور که نادر نوشت عشــــق به دیگري حادثه 

است و عشق به وطن ضرورت و عشق به خدا تلفیقی از 

اما از آن حادثه، داستانی افسـانه اي نصــیب نســل هاي 

بعدي آن قربانیان شـد و نام منورالفکر را به خود گرفتند و 

در پیج هاي مجازي خود قهوه نوشـــان در کنار یک جلد 

کتاب ناخوانده از داستایوفسکی براي ملل در حال توسعه 

نسخه ها پیچیدند.

غرب وحشـــــــــــی که تا همین چند صده ي گذشته 

سفیدپوستان آن با بربریت تمام بر بلنداي تلّی از استخوان 

هاي شکســـــته ي مردمان قاره ي کهن، قاره ي سیاه و 

سرزمین سرخپوستان، ایســـتاده بودند و بعد از فراغت از 

یک تاراج تاریخی سوداي خیرخواهی پیشــه کردند اما از 

قضا زمین ما انسان ها به گردي خود در حرکت است و هر 

بار تاریخ را برایمان تکرار می کند و دموکرات هاي چشـم 

آبی را در حال کتک کاري براي دســــــــتمال توالت به 

اجدادشـان که سـال ها براي ذغال سـنگ، طال، نفت و ... 

خون ها ریختند پیوند می زند. 

حال ما هسـتیم و بحران عالم گیر کرونا که فاجعه ها خلق 

می کند اما گاه باید به ستایش فجایع نشست چرا که قرار  

 لیبرال ها ســال ها می گفتند اگر فاجعه اي رخ دهد این 

ملت هایی که دولت هایشـان را زعیم خود می دانند نابود 

می شوند اما از قضــــا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام 

خشکی می نمود...

باربادوس در ترانزیت مشغول هستند و بی قرار بازگشت 

به عصـــر دزدي هاي زمینی و دریایی خود در استعمار 

کهن! و پرچم اتحادیه هاي پر ستاره شان که ماحصــل 

دوران شکم سیري است زیر خشـم و نفرت مردم کانون 

هاي شیوع کرونا در اروپا در حال لگدمال شدن است.

اما مردم وطن من ساکنان زمین نیسـتند؛ از کبریا آمده 

اند و عبادتگاهشــان یعنی مســجد مرکز همدلی با هم 

نوعان و همّ و غم شان مشــــارکت در نبرد با این نوع از 

خشم طبیعت است.

 اینجا در این رزمایش همدلی که صداي رساي وجدان  

 فارغ از سن و مســـلک و راه و نژاد با جان و مال و علم و 

مهارت تمام فکر و خیالشان تقسیم مخفیانه و بالسـویه 

ي سفره هاي کوچک شان با نیازمندان اسـت. اینجا جز 

همان خودفـروختگان لیبـرال وانمود به ابتالء به کـرونا 

براي مردمداري نکردند و گاه نمایندگان از جنس مردم 

بی صدا رهســـپار خاك شدند؛دولت به دزدي ماسک و 

کیت از همسایگان مشغول نشد و شیرمردان و شیرزنان 

به تبعیت از امیر ازلی و ابدي خود شـبانگاه روغن و برنج 

و گوشت به دست آهسته از کنار محله هاي جنوب شهر 

گذشتند.

روشــــــنفکران تا ابد، محکوم به 
محرومیت از آن شده اند.

یادآور کسانی هستیم که میراث دار 
افســـانه هاي خیالی مردم دوستی 
هســتند و به خودپســـندي هاي 

تکراري اسیر شده اند.

 همان هایی را وصــف می کنیم که 
قلم هایشـــان جز به سیاه نمایی از 
وطن بر سـپیدي کاغذ رقص نکرد و 
زبانشـــــان جز به بدگویی از وطن 

نچرخید. 

 همان هایـــــی که اوهام تمدن و 
دموکراسی غرب وحشی را بر سر ما 

می کوبند

این اســـت که تمام آن 

هایی که داســـــــتان 

هایشــــان پتکی بر سر 

مردم اقتصــــادهاي در 

حال توسعه بود، اسـلحه 

به دسـت و با چک و لگد 

در سـوپرمارکت ها خود 

را مهیاي بـروز قحطــی 

کردند؛ دولتمردانشــان 

نیــز به به تاراج محموله 

هاي ماســـــک و کیت 

دوست و دشمن از آلمان 

و ایتالیا گرفته تا 

افراد مورد نظر درحال ذخیره براي 

روز مبادا هستند!

 خالصه فراموش کنید داسـتانی را 

که در فالن کشـــور قحطی آمد و 

ایرانیان مقیم آن جا فروشـــگاه را 

غارت کـردند ولــی اهالــی آن جا 

فداکارانه شـــیر و پنیر و .. یخچال 

خود را در فروشگاه قرار دادند! 

روشــــنفکرانی که عقب افتادگی 

ابدي خویش را به دســـت تواناي 

ملت مقـتدر اما مظلوم و همواره در 

فشار نسبت می دادند. 

     در این جا، دولت بــه دزدي 

ماسک و کیت از همســایگان 

مشـغول نشــد و مردمانش به 

تبعیت از امیر ازلی و ابدي خود 

شـبانگاه روغن و گوشــت به 

دست، آهســـته از کنار محله 

هاي جنوب شـهر گذشــتند. 

اینجا این رزمایش همدلـی خط 

پایانی اســــــــت بر اوهام 

روشنفکرانی که عقب افتادگی 

ابدي خویش را به دست تواناي 

ملت مقتدر اما مظلوم و همواره 

در فشار نسبت می دادند. 

     این بار غرب وحشــی که تا 

همین چند صـده ي گذشــته 

سـفیدپوســتان آن با بربریت 

تمام بر بلنداي تلّی از استخوان 

هاي شکسته ي مردمان قاره ي 

کهن، ایســتاده بودند و بعد از 

فراغت از یک تاراج ســوداي 

خیرخواهی پیشـــــه کرده 

بودند؛به دموکرات هاي چشـم 

آبیِ در حال کتک کاري بــراي 

دستمال توالت را به اجدادشان  

پیوند می زند.

ساکنان کبریا
مرضیه انبري

بیدار مردم ایران اســــت خط پایانی اســــت بر اوهام اسـت حقیقت را جایگزین اوهام کنند. بله حقیقت جهان ضرورت و حادثه و این همان اکســــیر نادري است که 
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مســئله شایســته توجه در این باره این است که از 25 

میلیون خانوار ایـــرانـــی تنها حدود 4 میلیون خانوار 

کارمند دولت و مســــتمري بگیر تامین اجتماعی اند؛ 

حال اگر آن تعداد اندك خانواده هاي مرفه را نیـز از کل 

خانوارها کسر کنیم، بیش از 20 میلیون خانوار از قشـر 

کارگر و بخش خصوصی هستند .بخش بزرگی از این  

امنیت، سـالمت و دوسـت داشـتن خانواده در رسـانه ها، 

پوستر هاي تبلیغاتی، صدا و سیما، بیلبورد ها، شبکه هاي 

اجتماعی و... تبلیغ شد. اما عدم پایبندي برخی از مردم به 

این شــعار، مورد انتقاد قرار گرفت و مثال در گزارش هاي 

خبري رسـانه ملی به آن پرداخته شـد. این موضـوع باعث 

گردید تا رفتار اجتماعی مردم ایران در برخورد با ویـروس 

کرونا، رفتار قابل قبولی محسوب نشـود. اما به راستی این 

طور است؟

در این میان اغلب اقتصـــاددانان از 

تاثیر کرونا بر میزان بیکاري، درآمد 

و اشتغال گفتند، روانشــــناسان از 

تاثیرات آن بر میزان استرس و تنش 

هاي روانی افراد صـــحبت کردند و 

سیاسـتمدارن به تحلیل تاثیرآن بر 

میزان مناسبات و روابط کشورها در 

سطح بین المللی پرداخته اند اما در 

جامعه ایران بررســـــــی تاثیرات 

اجتماعــــی آن، بیش از همه مورد 

توجه قرار گرفت.  شـــعار در خانه 

بمانیم به عنوان مهمترین شعار روز 

هاي  کرونایی ذیل  سه مفهوم  

خانـوارها با تــوجه به تــورم 40 

درصـد اگر بخواهند که حتی یک 

ماه در خانه بمانــند، احــتماال با 

مشـکالتی بزرگتر از کرونا مواجه 

خواهند شــد .بنابراین، معیار در 

خانه ماندن زمانی می تواند بـراي 

ارزیابی رفتار این گروه مناســـب 

باشــــد که دولت در مقطعی که 

قرنطینه عملیاتی میشــود خیال 

این خانوارها را از مســـــــــائل 

معیشـــــتی آسوده کرده باشد .

بدیهی اســت تا زمانی که راهبرد 

مناسبی براي عملیاتی کردن« در

     به نظر می رســید، برخی عادات 

رفتاري چون دست دادن، به راحتی 

کنار گذاشته نشـــود؛ در حالی که 

شاهد هستیم از انجام این عادت در 

ایام کرونا چشـم پوشی شده و مردم 

این تغییر فرهنگ را محقق کردند و 

این قابل ستایش است. 

اما این تغییر رفتار انعکاس چندانـی 

در رســانه ها و نیز در افکار عمومی 

نداشته و معدود رفتارهاي نامناسب 

شهروندان در مقایســه با تغییرات 

رفتاري مثبت آنها جلوه بیشتري در 

افکار عمومی داشته است.

در چند ماه گذشـته ویروس کرونا جهان را درنوردید 

و امروز، تقریبا همه کشـور ها با این بیماري دست به 

گریبانند. 

متخصـصـین و پزشکان اعالم کردند که عالج قطعی 

براي این بیماري وجود ندارد و این موضوع باعث شد 

تا وحشـت از فراگیري بیماري بیشـتر شود. بنابراین 

قطع زنجیره انسانی، موثرترین راه براي ریشه کردن 

بیماري در شـرایط فعلی شـناخته شــد. تالش براي 

قطع زنجیـره انتقال و کنتـرل بیماري در ایـران نیـز 

تحت شـــعار در خانه بمانیم تبلیغ شــــد و از مردم 

خواسته شد تا مراودات خود بایکدیگر، حضــــور در 

فضاي بیرون از خانه به خصوص مکان هاي عمومی را 

به حداقل رسـانند و مدتی را در خانه ها بمانند تا این 

بیماري به طور نسبی از بین برود. 

اما مــی توان رفتار بخش دیگــري از خانواده ها که 

مشــکل ویژه معیشـــتی نداشته اند را تا حد زیادي 

مثبت ارزیابی کرد. مثال به نظر می رســــید، برخی 

عادات رفتاري چون دست دادن که در فرهنگ مردم 

ایران نهادینه شـده اسـت، به راحتی کنار گذاشــته 

نشود؛ در حالی که شاهد هسـتیم از انجام این عادت 

در ایام کرونا چشـم پوشی شده است و یا بعید به نظر 

می رسید که مردم حاضر شـوند تا به راحتی از دیدار 

با بزرگان در روز عید اجتناب کنند ولـی واقعیت این 

است که بخش اعظم جمعیت ایران این تغییر رفتار و 

حتـی میتوان گفت که این تغییـر فـرهنگ را محقق 

کردند و این قابل ستایش است. 

خانه بمانیم» ایجاد نشــــده و تامین اقتصــــادي 

خانوارها محقق نشـود، نمیتوان رفتار اعضــاي این 

خانوارها را به عنوان معیاري براي مسئولیت پذیري 

اجتماعی ارزیابی نمود.

اما نکته اي که وجود دارد این اســــت که این تغییر 

رفتار انعکاس چندانی در رســــانه ها و نیز در افکار 

عمومی نداشـــته اســــت. یعنی معدود رفتارهاي 

نامناسب شهروندان در مقایسـه با تغییرات رفتاري 

مثبت آنها جلوه بیشــــتري در افکار عمومی داشته 

است.

 شـــــاید این نیز یکی دیگر از ویژگی هاي فرهنگی 

جامعه ماست که الزم اسـت در شـرایط کنونی براي 

تغییر آن نیز فکري کرد.

کرونا و مسئولیت پذیري اجتماعی
آیا می توان « در خانه ماندن» را معیار مناسبی براي تحلیل میزان مسئولیت پذیري جامعه دانست؟

بهار سعیدي
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کنیزك بیمار،  غرور بشر و فراموشی خدا
چندي است جهان دچار ویروس کرونا شده است و براي نجات خود به هر ریسمانی چنگ می اندازد.

 حتی ریسمان معنویت؛ همان که به دورش انداخته بود!

ماجرا از این قرار است که پادشاهی دل در گرو عشـــق 

کنیزي می بندد اما معشــوقه، بیمار می شود. پادشاه، 

طبیبان حاذق را گرد می آورد و از آن ها مـی خواهد که 

در درمان کنیز از هیچ تالشی فروگذار نکنند. پزشـکان 

نیز با غرور مدعی می شوند که علم مســیحایی دارند و 

براي هر رنج و دردي، درمانی.

مولوي در دفتر اول خود داســـــتانی نقل می کند که 

بسیار شنیدنی است. 

طبیبان که خدا را فـراموش کـرده بودند بــراي درمان 

بیمار ناتوان می شـوند پس به ناچار خود پادشـاه براي 

تضّرع به درگاه خداوند، به مسجد رو می آورد. 

خدا و مذهب، او را دچار بحران می کرد. اما انســــان و 

جهان بعد از انقالب صــنعتی، گرفتار غرور شــدند؛ به 

طوري که به تدریج دانش را بر جاي خدا قرار دادند و هر 

چه دانش تجربی بشـــري پیش می رفت، جاي خدا نیز 

تنگ تر می شد. 

بعدها دیدگاه کنت، مـزید بـر علت گــردید و موجبات 

تقدس زدایی از هستی و انسان را فراهم ساخت. کنت بر 

این باور بود که سرگرم شدن به مفاهیمی همچون خدا، 

انسان را گرفتار رکود علمی کرده است.

او با تقسـیم ادوار گذشته تاریخ بشـر، این دوران را دین 

انسانیت نام نهاد .  انسانیتی که فقط  بر محور  دانش 

  

حال نیز، با گرفتار شدن جهان به ویروسی به نام کرونا 

جهان دچار بحرانی شده و در خالل این بحران توجه او 

به این مسـئله جلب شده است که اگر قرار بود انســان 

مدرن و یا دانش تجربی او، جاي خدا را بگیـرد، چگونه 

اســــت که براي ویروســــی اینچنین کوچک، حتی 

بـــزرگتــــرین قدرت هاي مادي هم باالجبار خدا را 

میخوانند و دست به دعا برمیدارند؟

امروز داسـتان کرونا همان داسـتان فراموشــی خدا و 

غرور علمی بشر است.

در دوره هاي تاریخـــی نیـــز تا پیش از 

انقالب صــــــــنعتی، متفکران جهان، 

بخصوص پیروان ادیان الهی، همه پدیده 

هاي جهان را در ارتباط با خدا فهم مـــی 

کردند. آن ها جهان و پدیده هاي آن را در 

چارچوب نظام آفرینش مطالعه کرده و با 

توســــل به برهان هاي عقلی، به خداي 

جهان و هستی معترف بودند. 

این نوع نگاه به هســتی، به دانش بشـــر 

مخصـــوصا دانش تجربی جهت می داد؛ 

گاه از گرفتاري بشـر به بحران می کاست 

و گاه نیز برعکس، فهم ناقص و نادرست از 

تجربی حرکت می کرد و علوم 

انســــانی نیز با همین روش 

اعتبارسنجی می شدند .

با وجود پیشرفت هاي حیرت 

انگیز بشــــر در علم و دانش 

تجربی، متاسـفانه انکار نقش 

خدا در زندگی، جامعه بشري 

را دچار بحـران معنویت کـرد 

(که البته ریشـه بســیاري از 

بحـران هاي امـروز را باید در 

بحــران معنویت و نبود نقش 

خدا در زندگی دانست).

علم و دین دو عنصـــر تمدن سازند که 

همیشه، بخصوص در بحران ها، بیشـتر 

WHO  به هم نیازمندند. وقتی حتـی

یا همان سازمان جهانی بهداشت به این 

امر تاکید می کند که ســــالمت جنبه 

هاي مختلفی دارد و فرد براي رســیدن 

به آن باید به طور مناسـب به جنبه هاي 

زیستی و روانی و اجتماعی و معنوي 

سکوالرترین جوامع بشـــــري صداي 

تضرع و مناجات برخیزد. کرونا بار دیگر 

اشـاره کرد که دین و دانش دو بال براي 

پرواز بشرند که هر یک بدون دیگري راه 

به جایی نمی برد.

او با تقسیم ادوار گذشته 

تاریخ بشر، این دوران را 

دین انسـانیت نام نهاد.  

انســـانیتی که فقط بر 

محور دانش تجـربــی 

حرکت می کـرد و علوم 

انسانی نیز با همین روش 

اعتبارسنجی می شدند.

    کنت بـر این باور بود 

که سـرگرم شــدن به 

مفاهیمـی همچون خدا، 

انســان را گرفتار رکود 

علمی کرده است.

    وقتی حتی  WHOیا 

همان ســازمان جهانی 

بهداشت به این امر تاکید 

می کند که سالمت جنبه 

هاي مختلفی دارد و فرد 

براي رسـیدن به آن باید 

به طور مناسـب به جنبه 

هاي زیســتی و روانی و 

اجتماعـی و معنوي خود 

توجه کند؛ آیا باز هم می 

توان معـنویت را نادیده 

گرفت و آن را انکار کرد؟

ام البنین وکیل زاده

کرونا موجب شــــد نه تنها از جوامع ســــنتی که از
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دراین ایام کرونا سواالت بســـیاري ذهن ها را درگیر می 

کند.

یکی از سواالت در رابطه با تعطیلی مســاجد و حرم هاي 

معصــــومین(ع) است. این که چرا درها را به روي مردم 

بسته اند؟ چرا اجازه نمی دهند که مردم از آن مکان هاي 

مقدس شفا بگیرند؟

 مقدمه اي که میشــــود براي این موضوع در نظر گرفت 

بحث تعارض بین علم و دین است.

 آیا دین واقعاً با علم درتعارض است؟

 در بسـیاري از آیات قرآن از جهان آفرینش نام برده شده، 

از واژه هاي پرکاربرد تعقلون، یعملون اســتفاده شــده و 

همچنین روایات بسیاري در زمینه علم و دانش بیان شده 

است.

مثل روایتی از پیامبر اکرم (ص) که می فـرمایند: دانش را 

فرا گیرید گرچه در چین باشد.

 پس با این وجود تحت تاثیر شرایط ماده قرار میگیرند.

بنابراین اماکن مقدسه تابع شرایط هسـتند و اینکه عده 

اي شفا می گیرند مربوط به عالم معنویت اسـت. اینگونه 

نیست که شخصـی سمی را بخورد و بعد درخواست شفا 

کند یا در واقع کاري خالف عقل انجام دهد و بعد انتظار 

زیانی به جان انسـان ها مخالف است و دراین خصــوص 

باید از گذرگاه عقل بنگریم.

�زمانـی امیـرالمؤمنین بـرروي دیواري تکیه کــرده 

بودند که متوجه می شوند دیوار شکســــته است و از 

آنجا بلند می شون�د. 

خب در اینجا امام (ع) عقالیی رفتار کردند.

پیشــــوایان دینی تعدیل کننده رفتارهاي جامعه 

هستند. مثال گاهی مردم به بیماري هاي مسـري بی 

توجه بودند که درآنجا پیشـــوایان دینی مردم را به 

رعایت بهداشـت ســفارش می کردند و گاهی مردم 

بیش از اندازه به بیماران حساسیت نشـان می دادند 

تا جایی که آنان را به انزواي مطلق می کشــــاند که 

درآنجا معصــــــــــومین(ع)باتوصیه ها مانع این 

حساسیت می شدند.

به امید این که همگی بتوانیم با انتخاب ســــــبک 

زندگی صحیح و عاقالنه زندگی سرشـار از سـالمتی 

درکنار معنویت داشته باشیم

از طرفی در قرآن کریم اعجازهاي بسـیاري 

آمده که بشـــر تازه به آن دست پیدا کرده 

است؛ البته هدف نهایی آن هدایت بشـري 

اســــــت و آموزه هاي آن قطعی و بدون 

تعارض اســــت، درحالی که علوم تجربی 

سـرشــار از تغییر و گاهی در تعارض با هم 

هستند و یقین آور نیستند.

ســوال اینجاســت که با این وجود باید به 

سوي این مکان هاي مقدس دینی رفت اما 

باید بگویـیم که این مکان هاي مقدس از 

عالم ماده تبعیت می کنند و  در واقع نماد 

و وسیله اي براي ارتباط معنوي با خداوند 

متعال هستند.

شفا و معنویت داشته باشد. این مصــــداق  

درباره کرونا نیز اینگونه اسـت که باتوجه به 

شـــرایط موجود باید مراقبت کرد. درادامه 

براي روشـن ترشـدن موضـوع بهتراسـت به 

سیره معصومین(ع) بنگریم.

اهل بیت(ع) هنگامـی که دچار بیماري مـی 

شـدند در کنار دعا از علم وداروهاي آن زمان 

اســـــــتفاده می کردند وطبق فرموده امام 

علی(ع) بزرگترین نعمت عافیت وتندرسـتی 

است.

شـــما آن را براي دنیا و آخرت خود غنیمت 

بشمارید. براین اساس دین از هرگونه ضرر و 

  

    مقدمـه این بحث، 

بحث تعارض بین علم 

و دین است.

 آیا دین واقعاً بـا علم 

درتعارض است؟

 در بسـیاري از آیات 

قـــــرآن از جهان 

آفـرینش نام بــرده 

شـــده، از واژه هاي 

پـرکاربــردتعقلون، 

یعملون استفاده شد ه 

است.

خود توجه کند؛ آیا باز هم مـی توان معنویت را نادیده 

گرفت و آن را انکار کرد؟

اکنون با ناتوانــی فناوري در بــرابــر یک ویــروس و 

احســاس تنهایی انســان از خالء معنویت، انســـان 

سرگشـته از علم و تمدن غرب اکنون بیش از هر زمان 

دیگر به دنبال یک منجی و گشــــودن راهی به سوي 

خداست که پاسخگوي نیاز به آرامش در نهاد ناآرام او 

باشد و بار دیگر انسـان، به خصـوص انسـان غربی، در 

حال برگشت به خدا و معنویت است.

 زیرا نمی توان فطرت و نیازهاي فطري را انکار کـرد و 

انسان به صورت فطري گرایش به خدا و معنویت دارد. 

این جزو اقتضائات ذاتى و سرچشـمه گرفته از سرشت 

انسـانى خداباور، خداجو و متکی بر یک مبدأ و قدرتی 

باالتر و بزرگتراســـــــت. همچنین امروزه حس نیاز 

اعتماد به موجودي نامتناهی و عالم بر همه چیز براي 

انسان پررنگ شده است.

برخالف تصور برخی، آدمى با بازگشت به خویشتن  

خویش و رجوع به سرشت انســـــــانى، بدون نیاز به 

استدالل هاى عقلى و روش هاى علمى نیز، از راه دل و 

با علم حضورى و بی واسطه هم می تواند به سوى مبدأ 

راه بپیماید و آرامش بیابد.

 انسـان به لحاظ آفرینش ، محدودّیت پذیر نیســت و 

درطلب کمال مطلق است زیرا در درون خود احساس 

می کند که به موجودات فانی نمـی توان تکیه کـرد و 

نمی توان همیشه با آنها آرامش گرفت.

همچنین با شیوع غیر قابل تصـــــور این ویروس در 

جهان، بیش از پیش دو تفکـر خداگـرایــی دینــی و 

فردگرایی لیبرالیسـتی غرب به صورت عریان و بدون 

سانسور واقعیت خود را به مردم دنیا نشـان داده اند و 

مردم با واقعیت این امر روبرو شــــــده اند که ایثار، 

فداکاري، ازخودگذشــتگی، انفاق، نوع دوســـتی و 

انســــــان دوستی از شاخص هاي اصلی یک طرف و 

خودخواهی و غارت و دزدي و فالکت و بیچارگی از 

 براي پاسخ دادن به این سوال شـاید بد نباشـد نقل 

قولی از رهبر انقالب آورد ک�ه براي بشــــر، معنویّتْ 

یک غذا و تغذیه روحی اس�ت. و البته انســان را نمی 

توان از غذاي خود محروم نگه داشت.

البته ممکن است گفته شود علم و انســان مدرن بر 

همین کــرونا هم غالب خواهد آمد و لذا جایگاه علم 

نه تنها تثبیت خواهد شد، بلکه متافیزیک حاصل از 

آن و حذف خدا از دنیا تشـدید میشـود؛ اما حتی اگر 

کرونا مهار شود، آیا واهمه و ترس بشر از بحران هاي 

غیرمترقبه مشــــابه کرونا در آینده و تنهایی او در 

مقابل این سوانح و حوادث به خودي خود تســکین 

خواهند یافت؟ 

نشــــانه هاي سوي دیگر است و حال نوبت انتخاب 

است!

فائزه اسماعیلی

ویروس دنیا پیما
چگونگی برخورد فرهنگ ها با ویروس کرونا
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 زهرا نورزاده  

عقب ماندگی علمی و فناوري ایران در دوران سـتم 

شــاهی، براي ایرانیان با آن ســـابقه ي فرهنگی و 

تمدن کهن آزار دهنده بود.

غلبه بر این عقب ماندگی، عبور از مـرزهاي دانش و 

دستیابی به پیشــــــرفته ترین فناوري ها با هدف 

ایجاد تمدن نوین اســالمی، از آرمان هاي اصــیل 

انقالب اسالمی است.

 پیشـــرفت هاي ایران در حوزه هاي علمی در سال 

هاي اخیر، تعجب کشــورهاي غرب را برانگیخت و 

آنها را به شـدت نگران کرد و این نگرانی ها ســبب 

تشــــــدید تحریم ها شد و باعث شد که آنها تمام 

تالششـــــــان و انرژي شان را براي متوقف کردن 

پیشرفت ایران در موضوعات علمی و فناوري به کار 

بندند.

ارتقاي سطح علمی جامعه

پیش از انقالب اسالمی، علی رغم هیاهوهاي زیادي 

که در تبلیغ رشد فرهنگ کشـــــور و مبارزه با بی 

سـوادي می شــد، درصــد زیادي از مردم حتی در 

شهرهاي ایران بی سواد بودند. 

پس از پیروزي انقالب اسالمی با برپایی نهضــــت 

هاي سواد آموزي و تالش مراکز آموزشـی، با وجود 

جنگ تحمیلی و مشـکالتی که براي کشــور وجود 

داشـت، میلیون ها نفر با ســواد شــدند.  بر پایه ي 

همین موفقیت هاي چشــــــــم گیر بود که مرکز 

فرهنگی سازمان ملل(یونسکو) در سال هاي  

6. رتبه شانزدهم در ثبت اختراعات

فناوري نانو

نانوتکنولوژي مطالعه ذرات در مقیاس اتمــی بــراي 

کنترل آنهاســــت.  هدف اصـــــلی اکثر تحقیقات 

نانوتکنولوژي شــــکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد 

تغییراتی در مواد موجود است.

فناوري نانو یکی از معدود فناوري هایی اســت که در 

دوران پیش از انقالب اسالمی، حتی در سطح دنیا نیز 

مطرح نبود؛ اما نکته قابل توجه این اسـت که از زمان 

ظهور این فناوري در دنیا، جمهوري اسالمی ایران نیز 

به موقع با فناوري نانو همراه شد و امروزه به درجه اي 

از پیشرفت رسیده که هم اکنون ایران ششمین کشور 

پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوري نانو است.

علم نانو تحوالت بزرگی را در جهان ایجاد کـرده و در 

ایــــران این نوع علم از جایگاه و موقعیت خوبــــی 

برخوردار شده است.

 با توجه به حوزه هاي کاربـــــرد نانو از قبیل تولید و 

انباشت دارو، تشــخیص بیماري ها، سمزدایی از آب، 

افزایش بهره وري در کشــاورزي، انباشت و نگهداري 

محصـوالت کشــاورزي و مواد غذایی، کنترل آفات و 

سـالم ســازي هوا، در آینده آثار این دســتاوردها در 

زندگی مردم قابل لمس خواهد بود. در حال حاضــر، 

330 قلم محصــول در حوزه فناوري نانو ایران تولید 

شده است که این محصـــوالت به 15 کشـــور صادر 

میشود. 

گذشـته، چندبار ایران را به  

عنوان یکـی از موفق تـرین 

کشورهاي جهان در مبارزه 

با بیسوادي مطرح کرد.

موارد زیر پیشــرفت علمی 

ایران بعد از انقالب اسالمی 

است:

1. افزایش نرخ با سوادي

2. رشد تعداد دانشـگاه ها و 

مدارس

3. رشد بیســـــــت و پنج 

درصدي دانشجویان

4. افـــزایش پــــژوهش و 

تحقیق

5. رتبه اول علمی(مقاالت) 

در منطقه و رتبه شـانزدهم 

در جهان

فناوري هسته اي

در حوزة فناوري هسته اي، 
ایران بعد از پیروزي انقالب 
و به خصوص در سال هاي 
اخیـر گام هاي بــزرگــی 

برداشته است. 

جمهوري اسـالمی به رغم 
تمام ســـــــــختی ها و 
کارشـــکنی ها به ویژه در 
بعد سیاسی از سـوي غرب 
و دیگـــر محدودیت ها در 
ابعاد مختلف هسته اي اعم 
از سخت افزاري و سـاخت 
تأسیســــات ساختمانی، 
ابـــزاري و فناورانه و هم از 
حیث نرم افزاري و کشــف 
قوانین علمی جدید  هسته 

پیشـرفت هاي قابل توجهی رسیده است. ایران در دنیا 
جزو 13 کشـور دارنده چرخه سوخت هسـته اي است 
که اکتشــــــاف اورانیوم، استخراج، تولید کیک زرد و 
تبدیل آن به گاز «UF6 » در حوزة تولید ســوخت و 

مجتمع هاي سوخت در آن صورت میگیرد.

فناوري فضایی

حوزه هوا و فضــا یکی دیگر از حوزه هایی است که 

ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی و در سال هاي 

اخیر پیشــرفت هاي خیره کننده اي در آن داشته 

اســـت؛ به گونه اي که در ســـال هاي اخیر بنا به 

اظهارنظر مؤسسۀ معتبر جهانی فوتون، ایران یکی 

از قدرت هاي نوظهور در عرصۀ فناوري هوا و فضا و 

یازدهمین کشــور از نظر توسعه در عرصۀ فناوري 

فضایی است. همچنین ایران در جمع یازده کشـور 

داراي فناوري پرتاب ماهواره قرار دارد.

 بر اساس گفته رئیس مرکز ملی فضـــــایی ایران 

،منوچهــر منطقــی، ایــران در زمینه پـــرتاب و 

زیرســاخت ها و همچنین در بخش هاي ناوبري و 

علوم اکتشافات رتبه دوم و در بخش سنجش از راه 

دور و بخش فناوري هاي ماهواره رتـبه پـنجم را از 

آن خود کرده است.

فناوري سلولهاي بنیادي

ســـلول هاي بنیادي،  

توانایی خودنوسـازي و 

تمایز به انواع سـلول ها 

از جمله ســــلول هاي 

خونی، قلبی، عصـبی و 

غضـروفی و بازسازي و 

تــــــرمیم بافت هاي 

مختلف آســـیب دیدة 

بدن را دارند.

هم اکنون ایران در میان 

کشــــورهاي متبحر در 

زمینه تحقیقات ســلول 

هاي بنیادي پــــرتوان، 

جزو 10 کشـــــور برتر 

جهان و رتبه نخسـت در 

منطقه قـــــــرار دارد. 

محققان ایرانی توانسـته 

اند با درایت و تالشـی در 

خور تحسین، پیشرفت 

    پس از پیـــروزي انقالب 

اسالمی با برپایی نهضت هاي 

ســواد آموزي و تالش مراکز 

آموزشـــی، با وجود جنگ 

تحمیلی و مشکالتی که براي 

کشـور وجود داشت، میلیون 

ها نفر با سواد شـدند.  بر پایه 

ي همین موفقیت هاي چشم 

گیر بود که مرکز فـرهنگـی 

سازمان ملل(یونســکو) در 

سـال هاي گذشـته، چندبار 

ایـران را به عنوان یکــی از 

موفق ترین کشورهاي جهان 

در مبارزه با بیسـوادي مطرح 

کرد.

     عقب ماندگـی علمـی و 

فناوري ایـــران در دوران 

ستم شاهی، براي ایرانیان با 

آن ســــابقه ي فرهنگی و 

تمدن کهن آزار دهنده بود.

غلبه بر این عقب ماندگـی، 

عبور از مـــرزهاي دانش و 

دستیابی به پیشرفته ترین 

فـــناوري ها با هدف ایجاد 

تمدن نوین اســــالمی، به 

عنوان یکــی از آرمان هاي 

اصیل انقالب اسالمی مطرح 

شد.

کرونا و آینده علمی ایران
نگاهی بر سیر تحول علوم در ایران

اي، به موفقــــــیت ها و 
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هاي خوبی در این زمینه داشته باشند. آنها توانسته اند 

از ســـــــلول هاي بنیادي حتی در پیوندهاي مغز و 

اســتخوان، پوســت و ترمیم بافت آســیب دیده قلب 

استفاده کنند. 

استفاده از این سلول ها در پیوند قرینه چشــــم، 

تکثیر سلول هاي بنیادي بندناف به  منظور درمان 

سرطان یا صدمات بافت قلب، عصـب و سلول هاي 

استخوانی، ترمیم ضایعات   نخاعی، شبیه سازي و 

تولید ســـــــــلول هاي بنیادي جنین، از جمله 

دستاوردهاي بزرگ کشـــور ما در  عرصۀ فناوري 

هاي نوین است.

 هم اکنون سلول هاي بنیادین جنینی و علم شبیه 

سازي نیز در کشـور به دانشــی بومی تبدیل شده 

است و شبیه سـازي حیواناتی چون بز، گوسـفند و 

گوساله در سال هاي اخیر باعث شده ایران در   

زمینه سلول هاي بنیادي در جمع کشـــــورهاي  

مطـرح این حوزه قــرار بگیــرد که این در پیش از 

انقالب بی سابقه بوده است.

علم و کرونا

تالش براي پایان دادن به بحرانـی که این روزها به 

واسطه ورود ویروس کرونا به کشـــور ایجاد شده،  

همچنان ادامه دارد و در این شــرایط فعاالن کادر 

پزشکی و درمانی کشور به عنوان مدافعان سالمت 

در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستند.

 شــرکت داروســازي ابوریحان ســعی در فرموله 

کردن ســـــــه داروي دیگر براي کنترل و درمان 

ویــروس کــرونا دارد که پس از تکمیل مـــراحل 

تحقیق و تولید در فروردین و اردیبهشت سال 

 

آینده عرضـــــه می شــــــود. به گفته ي میثم 

نورمحمدي این داروها در زمره داروهاي ضــــد 

ویروسی قرار دارد و به طور مشـــــخص در زمره 

داروهایی است که در کشـــورهاي دیگر نیز روي 

بیماران مبتال به کرونا جواب داده اســــت. البته 

هنوز دارویی براي درمان قطعی بیماران مبتال به 

کرونا ساخته نشــــده است، اما تالش می شود با 

ساخت داروهایی که به آن اشاره شد، این بیماري 

به طور نسبی کنترل و درمان شود. 

 تمام شرکت هاي  دانش بنیان در صدد  هسـتند 

تا قدمی در جهت رفع این بیماري بـردارند و امید 

اسـت که بعد از این چالش که کرونا براي علم دنیا 

به وجود آورد، شــاهد رشـــد روز افزون ایران در 

زمینه ي پزشکی و درمان باشیم.  
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دي ماه سال 98 خبري به سرعت در جهان پخش شد.

خبري که ظهور یک نوع ویروس جدید در کشـور چین 

را مخابره می کرد. 

شاید هیچ کدام از کشورها تصورش را نمی کردند که با 

آن سخت گیري اي که از جانب دولت چین در مواجهه 

با این ویروس صورت گرفت، پاي ویروس به کشورشان 

باز شـود اما پس از گذشــت دوماه همگان فهمیدند که 

کرونا شتریسـت که درِ خانه ي هر کشـوري می خوابد. 

حتی آمریکا!

اوایل اسفندماه 98 همزمان با انتخابات مجلس شوراي 

اســــالمی، خبر رســـــیدن این ویروس منحوس به 

کشورمان با مرگ دو نفر در شهر قم پخش شد.

روزهاي ابتدایی ترس بود و وحشت.

راســــــتش را بخواهید من فکر می کنم اکثر مردم با 

شـنیدن این خبر عالوه بر ترس از ابتالء به این بیماري 

به جهت ناشــناخته بودن و درمان نداشـــتنش، ترس 

دیگري در وجودشـــــــــان رخنه کرد و آن هم ترس 

چگونگی برخورد دولت و  مدیریت بحرانی به اســـــم 

کرونا بود.

در بدو مواجهه با کرونا به جهت ناشـــناخته بودن این 

ویروس و عملکرد آن تقریبا تمام دستگاه هاي کشـور و 

مردم دچار یک شوك بزرگ شدند.

از در دسترس نبودن مواد ضدعفونی کننده و ماسک در 

داروخانه هاي کشــــور تا وحشـــــت مردم از اوضاع 

بیمارستان ها و مرگ و میر ناشـی از این بیماري و حتی 

عدم پذیرش این بحران توسط بخشی از جامعه و جدي 

نگرفتن هشدارها و عدم رعایت اصول بهداشتی.

ویروس کرونا موجب تعطیلی نهادهاي آموزشـــــی و 

دانشــگاهی، بســـیاري از برنامه هاي دینی و مذهبی، 

تعطیلی صنعت گردشگري و حتی مســـــــدود شدن 

ورودي شهرها شد.

این میهمان ناخوانده آنقدر پیش رفته که حتی در هاي 

حرم رضوي نیز به روي زائران بسته و نمازهاي جمعه و 

مساجد تعطیل شده و مراسم هاي بزرگ دینی به شکل 

هایی دیگر برگزارشدند.

اقدامی که در سده ي اخیر بی سابقه بود.

این ویروس منحوس اقتصـاد کشــور را تحت تاثیر قرار 

داده و کسبه و بازاریان را تا مرز ورشکستگی پیش برده 

است.

ویروس کرونا غریبه دیر آشــنا تا جایی پیش رفت که با 

برهم زدن بازار عرضه و تقاضاي مواد ضـد کرونا دسـت 

دالالن و واســـطه ها را باز گذاشـــت تا یک شـــبه ره 

چندساله را طی و با جان و سالمتی مردم بازي کنند

با همه ي این احواالت و مشــــکالتی که این میهمان 

ناخوانده با خود به سوغات آورده اسـت نوع مواجهه ي 

مردم ایران با این بحران شایسته ي تقدیر است.

درست در همان روزهایی که مسـئوالن دست اندرکار 

در وزارت بهداشت و سایر بخش ها جلسات و نشـسـت 

هاي متعددي را براي چاره اندیشــــــی مقابله با این 

ویروس تشـــکیل می دادند رفته رفته پاي ستادهاي 

مردمی در استان هاي مختلف براي کمک به مسئوالن 

نیز به این مقوله باز شد.

با شیوع ویروس کرونا مردم ایران با حضــور در پایگاه 

هاي بسیج، مساجد، حسـینیه ها، سالن هاي تئاتر و... 

حرکت جهادي خود را براي شکســــت ویروس کرونا 

آغاز کرده اند.

بســـــیاري از زنان و مردان، پیر و جوان با تهیه میوه، 

خشکبار و عسـل براي بیماران، نیازمندان و کادرهاي 

درمانی و پرستاران بیمارستان ها شبانه روز با شـیفت 

بندي خالصانه درصدد کمک به هموطنان می باشند.

این خصـــــــلت نوع دوستی مردم ایران در روزهاي 

کرونایی است در حالی که بســـیاري از کشـــورهاي 

اروپایی با شیوع کرونا در کشــــورشان در حال غارت 

فروشگاه ها و زد و خورد با یکدیگر هستند.

پریسا تیموري

مقابله با کرونا به سبک جهان سومی ها
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می کنیم.

کدام آدم جهان اولی اي می تواند در شـرایط اکنون ما 

که در عین مبارزه با کرونا تحت فشـــــار شدیدترین 

تحریم ها هستیم اینقدر متمدنانه و نوع دوستانه عمل 

کند؟!

با تمام ضعف هاي فرهنگی اي که در برخی مســــائل 

داریم به نسبت شرایطمان خیلی انسانیم!

ما نشـان دادیم که جهان سومی بودن می تواند افتخار 

باشد و می شود بدون دست دادن، دست به دسـت هم 

داد.

وقتی صـــاحبان امالك تجاري به دلیل تاثیرات منفی 

بازار از کرونا  اجاره اسفندماه مســـتاجران خود را می 

بخشــند انســـانیت را  به معنی واقعی کلمه فریاد می 

زنند. کرونا اگر چه در نظر همه ما اژدهایی است که باید 

گردنش شکسته و کمرش خم شود اما با همه بی مهري 

هایش و همه خانه نشینی که به دنبال داشته، دل هاي 

بسیاري را به هم نزدیک نموده است.

حضـور مخلصـانه و مجاهدانه ي طالب و روحانیون در 

خط مقدم مبارزه با کـرونا و کمک به کادر درمانــی در 

بیمارستان ها خود وسیله اي شد جهت آشـتی و از بین 

رفتن فاصله اي که میان مردم و روحانیون در چند سال 

گذشـته به جهت تبلیغات سـوء به وجود آمده بود. این 

روز هاي کشور و حضـور خودجوش و متحدانه ي مردم 

در هر مقام و سـنی یادآور روزهاي دفاع جانانه ي مردم 

در هشت سال جنگ تحمیلی است.

امـروز هم مانند دفاع مقدس هـر کس به میـزان توان و 

بضاعت خویش در این جنگ همراه است.

این روزها شاید مراسم هاي هیئت ها لغو شده باشد اما 

هیئت ها تعطیل نیســـــتند و اتفاقا پایگاه ها و مراکز 

مردمی مقابله با کرونا همین هیئات و حســــــینه ها 

هستند.

برخی به شسـتشــوي معابر، خیابان ها، ادارات و نهادها و 

کوچه پس کوچه می پردازند.

برخی ماشین ها را در سطح خیابان ضدعفونی می کنند  

برخی در کارگاه ها و حتی منازل خویش مشــــغول 

تولید ماســـک و توزیع رایگان آن ها می باشـــند و 

صدالبته که یاري رسـاندن به خانواده هایی که بر اثر 

کرونا کسب و کارشان دچار مشـکل شده اولویت اول 

تمامی این گروه هاست.

به راســتی که این جماعت تربیت شـــدگان مکتب 

اباعبداهللا حسین (ع) هستند.

پرســـــتاري که پا در اتاق ایزوله بیمار کرونایی می 

گذارد با علم بر اینکه احتمال درگیرشـــدنش با این 

بیماري فراوان اســــت، امروز با رزمنده اي که براي 

بازگشـــایی معبر پا روي مین می گذاشت چه فرقی 

دارد؟!

آري امروز ایثار و جوانمـردي ایـران در رنگ و لباس 

دیگري خود نمایی می کند و آن حمایت از محرومان 

و اقشار مختلف جامعه در برابر کرونا است.

علـــــی اي حال با نگاه به نوع مواجهه ي مـــــردم 

کشــــــــــورهاي مختلف در برابر کرونا و وضعیت 

کشورهاي مختلف دیدیم که مردم کشورهاي جهان 

اولی که خیلی هایمان دوســـــــت داریم به آن جا 

مهاجرت کنیم یک روز از ترس قرنطینه واکنشـی را 

نشان دادند که ما اکنون مالیم ترش را هنگام تحریم 

ها انجام می دهیم و به خاطرش خودمان را تحقیر

     به راسـتی پرســتاري که پا در اتاق 

ایزوله بیمار کرونایی می گذارد با علم بر 

اینکه احتمال درگیرشــــدنش با این 

بیماري فراوان است، امروز با رزمنده اي 

که براي بازگشـایی معبر پا روي مین می 

گذاشت چه فرقی دارد؟ 

کدام آدم جهان اولـی اي مــی تواند در 

شـــرایط اکنون ما که در عین مبارزه با 

کرونا تحت فشـار شدیدترین تحریم ها 

هستیم اینقدر متمدنانه و نوع دوستانه 

عمل کند؟!

با تمام ضـــعف هاي فرهنگی اي که در 

برخی مسائل داریم به نسبت شرایطمان 

خیلی انسانیم!
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پمپئو در جمع خبرنگاران حاضر شـد و مقامات ایرانی 

را به پنهان کاري درباره ي ویروس کرونا متهم کرد.

 پمپئو با طرح چنین ادعایی اولین گام رسـمی را براي 

کلیدزدن پروژه عملیات روانی گســــترده علیه ایران 

برداشت .

چند روز بعد در 15 اسفند ماه، برایان هوك مســـئول 

ویـژه ي وزارت خارجه آمـریکا در امور ایـران با تکـرار 

سخنان پمپئو، جمهوري اسالمی را به دروغ گویی 

زمانی که جی .اف .سـی .فولر مفهوم « جنگ روانی» را 

در سال 1920 میالدي ابداع کرد شاید هیچ گاه فکر آن 

را هم نمی کرد روزي فرا برســـــد که خانه ي تک تک 

مردم دنیا به یک عرصه ي جنگ روانی تبدیل شود و هر 

فردي با گوشی هوشمندي که در دست دارد قادر باشد 

خاکریزهاي مجازي را فتح کند، دســـــت به عملیات 

روانی  بزند  و خیل  گسترده اي  از  رسانه ها را  با خود

 

اکنون این مهم به وقوع پیوســته اســت. رســانه هاي 

پرقدرت دنیا خود را به ابزارهاي روزآمد مجهز کرده و با 

به کارگیري تکنیک ها و تاکتیک هاي عملیات روانـی و 

پروپاگاندا به نبرد با قلب ها و ذهن هاي سـاکنان زمین 

آمده اند. 

کافی است یک رخداد ناشـناخته در زمین پدیدار شـود 

آنگاه رســانه ها با تمام توان خود وارد میدان شـــده و 

جهت دهی به افکار عمومی را کلید میزنند.

خنده کودکی فقیر در عکس، خیره کننده تر از تاج شاهان است
فاطمه علیزادنیا

     شـاید قریب به یک قرن 

پیش خارج از تصور  بود که 

تئوري هاي دستکاري افکار 

عمومی ادوارد برنیـز با کلبه 

ي دیجتیالی الوین تافلـر و 

پروژه ي نظامـی آرپانت (که 

بســـتر اینترنت  را فراهم 

ســاخت) در هم آمیزند  و 

بستري نو براي وقوع  جنگ 

ها و عملیات هاي پیچیده ي 

روانی و ســـایبري  فراهم  

آورند؛

همراه سـازد!  شـاید قریب به 

یک قرن پیش خارج از تصـور 

انســــان بود که تئوري هاي 

دســـــتکاري افکار عمومی 

ادوارد بـــرنیــــز با کلبه ي 

دیجتیالی الوین تافلر و پروژه 

ي نظامی آرپانت (که بســتر 

اینترنت  را فراهم ساخت) در 

هم آمیزند  و بسـتري نو براي 

وقوع  جــنگ ها و عملــیات 

هاي پیچیده ي  روانـــــی و 

سایبري  فراهم  آورند؛  اما 

این روزها عملیات روانی با رمـز 

کروناویـروس به میدان نبـرد با 

ایـــــران آمده و با تکنیک ها و 

تاکتیک هاي متـنوع و رنگارنگ 

خود قصــــد دارد افکار عمومی 

جامعه را مشـــــوش کرده و به 

رفتار، گفتار و ذهنیت مــــردم 

جهت دهد.

تنها یک هفته بیشـتر از اعالم 

رسـمی اولین مرگ ناشــی از 

کرونا در ایران نگذشته بود که 

وزیر خارجه ي آمریکا مایک 

درباره میــزان مبتالیان و جان 

باختگان ویـروس کـرونا متهم 

میکند. به این ترتیب پـروژه ي 

عملیات روانــی علیه ایــران با 

تاکتیک هاي تـرکیبـی «اتهام 

زنــــی»، «تکــــرار اتهام» و 

«شــرمنده ســـازي» وارد فاز 

جدیدي میشود.

 در عرصه ي بین الملل، رسـانه 

هاي آن ســـــوي  دنیا نیز  با 

پمپئو و دستیارش هم صدا و با

     یک هفـــته پس از اعالم 

رسـمی اولین مرگ ناشـی از 

کرونا در ایران، پمپئو در جمع 

خبرنگاران حاضــر شــد و 

مقامات ایـرانــی را به پنهان 

کاري درباره ي ویروس کـرونا 

متهم کرد. و پروژه ي عملیات 

روانی علیه ایـران با تاکتیک 

هاي ترکیبـی «اتهام زنـی»، 

«تکرار اتهام» و «شــرمنده 

سازي» را آغاز کرد.

کاه و کوه
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 به اجراي عملیات روانی علیه ایران آمدند.

رسانه ي سعودي «ایران اینترنشنال» از همان ابتداي 

کار، بر تاکتیک «ایران هراسی» متمرکز می شود.

 این رسـانه به شـکل پیوســته در بخش هاي مختلف 

خبري خود ایران را متهم به صـــدور کروناویروس به 

بسیاري از کشورهاي دنیا میکند.  ایران اینترنشـنال 

با انتشار عناوینی، چون «اولین مورد ابتال به کرونا در 

بالروس تایید شد. فرد مبتال یک دانشــــجوي ایرانی 

است» یا «کویت از شـناسـایی دو مورد دیگر کرونا در 

این کشـــور خبرداد و اعالم کرد هر دو از ایران به این 

کشــــــور سفر کرده اند» به تخریب وجهه ي هویت 

ایرانی پرداخته و ســـیاه نمایی علیه ایران را در پیش 

میگیرد.  

مجله آتالنتیک با زدن تیتر «کروناویـروس مـی تواند 

جامعه ي ایران را از هم بشـــــکند»، تاکتیک «سیاه 

نمایی» را براي مقابله با ایران دنبال میکند.

گریم وود نویســنده ي این یادداشت در کنار انعکاس 

وضعیتی سیاه از داخل مرزهاي ایران، مســــئوالن و 

مــردم را در مقابل یکدیگــر قــرار داده و از تاکتیک 

«تفرقه افکنی» به عنوان چاشـنی کار خود اســتفاده 

میکند.  او در یادداشـــــت خود عدم اعمال قرنطینه 

توسط دولت و تشویق مردم  براي زیارت  از شهر قم را 

ضدعفونی کننده در هوا در پی شیوع ویروس کرونا» را 

براي گزارش خود انتخاب میکند. 

همانطور که از عنوان گزارش نیز پیداســــت حافظی 

تاکتیک « هراس افکنی» و «مایوس ســازي» مردم را 

در پیش گرفته است. او از صدر تا ذیل گزارش خود می 

کوشـد بذر ناامیدي و یاس را در اذهان مخاطبان خود 

بپاشـد و چهره اي اسـفناك و سـیاه از ایران به نمایش 

بگذارد؛ گویــی هیچ کجاي دنیا به بالي کــرونا مبتال 

نشــده و این تنها ایران است که در بحرانی سیاه به سر 

میبرد.

« نیورك تایمز» نیز در یادداشتی تحت عنوان «پاسخ 

ایران به کروناویروس: غـرور، پارانویا، رازداري و هـرج 

مرج» میکوشـــد عملکرد ایران در مواجهه با ویروس 

کرونا را مورد تمســـــــــــخر قرار داده و با تاکتیک 

«تحقیرسازي» و « طعنه زنی» حرف خود را به کرسی 

بنشاند.

در سوتیتر این یادداشت که به قلم فرناز فصــــیحی و 

دیوید کیرکپاتریک به رشـته ي تحریر در آمده، گفته 

شــــــــــــده رهبران ایران پیش بینی کرده بودند 

کروناویروسی که در چین شایع شده کشــــورشان را 

تحت تاثیر قرار نخواهد داد. حال ایران پس از چین 

«جنگ روایت ها» باهم میجنگند. 

بسیاري از تحلیلگران نظامی و سیاسی معتقدند اصلی 

تـرین جنگ آمــریکا در عــراق، جنگ «ابــزار قدرت 

رسـانه» اسـت.  تاکتیک «خبر خوب براي ما و خبر بد 

براي دشــمن» این روزها از پرکاربردترین قاعده هاي 

جنگ رسانه اي است که غرب اسـتفاده میکند.حاال در 

این جنگ تن به تن و نامرئی، چنین تفکر رسـانه اي با 

خوانندگان و شـنوندگان خبر، امن و امان کجاســت و 

باید چه کرد؟

 «سواد رسانه اي» و «شناخت خبري از خود» بهترین 

قاعده اي اسـت که میتوان بکار برد.  باید آگاهانه خبر 

بخوانیم و فن هاي مـراقبت از خود در بـرابـر اخبار بد، 

شـامل اخبار منفی واقعی، اخبار جعلی یا به اصـطالح 

فیک و شایعات را بلد باشیم. این مطلب با همین هدف 

تهیه شده است.

خبر فقط به رسانه و خبرنگار مربوط نیست.

«سـهم» مخاطب اخبار هم فقط خواندن، شــنیدن و 

احتماالً بازنشر آن نیست. 

گاهی این ســهم، ســـیر نزولی میگیرد و به «هزینه» 

تبدیل میشود. 

    رسـانه ي ســعودي «ایران 

اینترنشــنال» از همان ابتداي 

کار، بر تاکتیک «ایران هراسی» 

متمرکز می شـــــود. مجله 

آتالنتیک با زدن تیتـــــــر 

«کروناویروس می تواند جامعه 

ي ایران را از هم بشــــکند»، 

تاکتیک «سـیاه نمایی» را براي 

مقابله با ایــران دنبال میکند.  

«رویتـرز» نیـز طبق معمول با 

تیتـرهاي جهت دار خود، وارد 

عرصه ي تقابل با ایران میشود.

مهمترین عامل شـــیوع کرونا 

عـنوان مـیکـند و در الیه هايِ 

زیــرینِ تاکتیک هايِ عملیاتِ 

روانیِ خود، به شــــــــــکلی 

نامحسوس به تخریب دینداري 

و تضــعیف شعائر الهی در باور 

مخاطب خود میپردازد.

خبرگزاري «رویترز» نیز طبق 

معمول با تیتــرهاي جهت دار 

خود، وارد عرصـــه ي تقابل با 

ایران میشـود. پریســا حافظی 

تیتر «ترس، بی اعتمادي و 

بیشترین میزان مرگ ناشی 

از کـروناویــروس را در دنیا 

داراست!

از نان شب واجبتر!

در حقیقت، خبــر، امــروز 

گلوله اي است که خشــاب 

ســـالح جنگ رســـانه اي 

کشورها  را پرکرده است. 

این روزها  کشـورها پیش از 

آنکه باهم بجـــنگـــند  در 

«جغرافیاي رسانه» و 

واضـــــح تر؛ اخباري جعلی و 

نادرست منتشــــر می شود را 

میخوانیم، بـی خبــر از دروغ، 

سـاختگی و مهندسـی شــده 

بودن، آن را بازنشر میکنیم.

 اخباري که غالباً بار منفــــی 

دارند، «یأس» و «نا امـیدي»، 

«تـرس» و «نگـرانــی» را القا 

میکند. «شــــــــــــادي»، 

«خودباوري» و «امـــــید» را 

کمرنگ میکنند.

     در حقیقت، خبـر، امــروز 

گلوله اي است که خشاب سالح 

جنگ رسانه اي کشـــورها  را 

پرکرده است. 

این روزها  کشـــورها پیش از 

آنکه باهم بجـــنگـــند  در 

«جغرافیاي رســانه» و «جنگ 

روایت ها» باهم مـیجـنگـند.  

تاکتیک «خبر خوب بـراي ما و 

خبر بد براي دشمن» این روزها 

از پرکاربـردتـرین قاعده هاي 

جنگ رسانه اي است. 
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کرونا ویروس خیلی متفاوت از دیگر ضــــربه زننده 

هایی همچون تحریم هاي همه جانبه و یکجانبۀ بین 

المللی و یا حوادث سهمناك طبیعی از قبیل سـیل و 

زلزله و حتی تصــــمیم هاي نادرست مســــئوالن 

حکومتی، کلیت جامعه را به ویژه سـیاســتمداران و 

مســـئوالن، نظام اداري و صنعتی و خدماتی و بطور 

ویژه آموزشی تحت تأثیر قرار داد؛ خیلی سریع، همه 

جانبه و پایدار.

این وضــعیت در ســطح بین المللی ســبب شــد تا 

بسـیاري از کشـورها سیاست ایزوله سازي ملی را در 

پیش گیرند.

 آن ها مرزهاي خود را بر همسـایگان بسـتند، رفت و 

آمدهاي هوایی و زمینی و دریایی را بسـیار محدود و 

حتی قطع کردند، ورود کاالهاي مصــــــــــرفی و 

غیرمصـرفی را محدود و تحت کنترل بســیار شدید 

بهداشتی قرار دادند و بسیاري از برنامه ها و همکاري 

هاي منطقه اي و فــرامنطقه اي را تا اطالع ثانوي به 

حالت تعلیق درآوردند. 

در این فضــا هر کشــوري تالش کرد گلیم خود را از 

گلیم هاي همسـایه کنار بکشــد تا مبادا قربانی این 

مهاجم ناپیدا شود.

 بدین ترتیب، درها بسـته شد و تعامالت بین المللی 

به  

به کمترین میزان خود در هشـــتاد سال اخیر رسید. 

این پدیده بعضاً با احساسات منفی دولت ها و ملت ها 

هم همراه بود؛ احساساتی که رقبا و دشمنان پیشـین 

خود را به حمالت بیولوژیک متهم کرد و  شــیوع این 

ویروس را برنامه اي طراحی شـــده براي مهار رقیب 

دانست.

 این آغاز رواج ناسیونالیســــمی جدید بود که هم بر 

حراســت از خود در چارچوب مرزهاي ســرزمینی و 

اتخاذ سـیاســت دفاعی و حتی تهاجمی در قبال این 

بیماري تأکید دارد و هم از دشـــمن تراشــــی هاي 

ایدئولوژیک بهره می گیرد.

در داخل ایران این ناسیونالیســـــم جدید، از جانب 

جامعه و بعضـــــــــاً در مقابل حاکمیت کل گرفت؛ 

ناسیونالیسـمی که برخالف الگوهاي پیشــین، نه بر 

اســطوره هاي تاریخی و اشــتراکات زبانی و قومی و 

فرهنگی، بلکه بر نقد سیســــــتم حاکمیتی و اتخاذ 

موضعی غیرحکومتی مبتنی است.

 این موضـــــع گیري، چند بار در قالب کمپین هاي 

نفرستادن کودکان به مدرسـه، علیرغم ادعاي رئیس 

جمهور مبنی بر عادي شدن شرایط در آغاز هفته دوم 

و ماندن در خانه و یا حتی شـفاف سـازي وضـعیت در 

برابر آمارهاي رسمی حکومتی به نمایش گذاشته  

شد. 

تـرویج کلیپ هاي کوتاه بـرخــی از مذهبــی هاي 

طرفدار برگزاري مراسم دینی در فضــــاي بحرانی  

شهرها و قرنطینه نکردن قم و تهران و بازگشـــــت 

طالب قمی به شهرستان هاي خود و مســــــافران 

تهرانی به سراسر کشـور و در نتیجه شیوع گسـترده 

تر بیماري علیرغم تأکید بر عدم مســافرت و به تبع 

آن، تحلیل هاي گســترده در ضدیت با مســـئوالن 

ناصـــادق و بعضًا روحانیون قم و فرهنگ غیرعلمی 

برخـی از مدعیان دینـی و دیگـر مواردي که در این 

ایام شکل گرفت، سبب شد تا این بار احســـــاسات 

جامعه به ســمت تقابل مدنی با نهادهاي رســمی و 

نوعی ناسیونالیســـــــــم رهایی بخش سوق یابد؛ 

ناسیونالیســمی که رهایی را در مشــارکت و اتحاد 

مردمی و دست هاي یاري غیرحکومتی جستجو می 

کرد.

البته این ناسیونالیسم چندان یکدست نبود چرا که 

در خود همین بدنۀ اجتماعـــی افـــرادي بودند که 

هشـــــــدارهاي رسمی و غیررسمی را جدي نمی 

گرفتند .در هر صورت، این احســـــــاسات تقابلی 

خواســتار شــکل متفاوتی از برخورد با موضــوع را 

داشت که اساساً توسط دولت و حاکمیت قابل اجرا   

کرونا ویروس و دوگانه ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم
  

سخن میهمان

 رضا ماحوزي

عضو هیات علمی گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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نبود و لذا نجات ایران می بایسـت از مجرایی دیگر انجام 

می گرفت .به اقتضـــــاي شرایط پیش آمده و تعطیلی 

کالسهاي آموزشـی در تمامی سـطوح، وزارت آموزش و 

پـــرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، معلمان و 

استادان را به آموزش هاي غیرحضوري ترغیب کردند.

از آنجا که زیرساخت هاي کشــــور براي اجراي چنین 

برنامۀ گســترده و ناگهانی آماده نبود، لذا بســیاري از 

مدارس بازاستفاده از برنامه هاي آموزشی تلویزیون و یا 

برنامه هاي آموزشی حاضر در فضــاي مجازي رامبناي 

کار خود قرار دادند و برخی دیگر به شــــیوه اي اندکی 

مبتکرانه تر، به گذاشتن ویدیوهایی صوتی و تصویري از 

معلم و استاد در گروه هاي تلگرامی و واتســــــاپی و یا 

سامانه دانشگاه روي آوردند.

در این میان بودند مدارس و دانشـگاه هایی که آمادگی 

بیشــــتري براي این امر داشتند و کالس هاي گروهی 

غیرحضوري خود را برگزار می کردند.

 با اینحال هرچه زمان جلوتر می رود امیدها براي ارتقاء 

شرایط باالتر می رود. 

سرعت تجهیز مدارس و دانشــگاه ها به تکنولوژي هاي 

ارتباطی اتفاق بزرگی است که در حال روي دادن اسـت 

و در صـــورت تکمیل می تواند شــــکاف میان ایران و 

کشورهاي پیشرفته را کم کند و نوید دهندة تعدد شیوه 

هاي آموزشی در آینده باشد؛ اتفاقی که چند دهه به 

 

دالیل متعدد عقب افتاده بود و نظام آموزشی کشـور از فقدان 

آن رنج می برد .

این رویداد خوشایند که می توان آن را آغاز انقالبی در عرصـه 

آموزش قلمداد کرد، راهی را براي تعدیل ناسیونالیسم جدید 

باز خواهد کرد؛ راهی که می تواند در مقابل بسته شدن درها، 

پنجره اي براي ارتباط با دنیا بگشاید. 

این پنجره جدید منظرهاي متعددي را بر نظام آموزشی ایران 

به طور عام و نظام آموزش عالی بطور خاص می گشاید.

 این پنجـره نمادین ویندوزگونه، راه را بـراي نادیده گــرفتن 

مرزهاي ســــــرزمینی باز می کند و زمینۀ تعامل و گفتگو و 

دوستی میان کشورها و ملت ها و گروه ها را فراهم می کند. 

این پنجره، پنجره صلح است و دوستی. چرا که ظرفیتی را در 

اختیار ملت ها و جامعه مدنـی قـرار مـی دهد که از هــرگونه 

تصـــمیم دیپلماتیک حکومتی براي برقراري تعامالت میان 

کشورها و سرزمین ها فراتر می رود. 

این عرصه، عرصۀ آزادي است؛ آزادي اي که براي خود محتوا 

و ادبیات الزم را تولید می کند. 

بدین ترتیب، با بسـته شدن درها، باالجبار پنجره ها گشـوده 

می شوند تا انســـــــان ها در تعامل با یکدیگر بر بحران ها و 

دردهاي مشترك فائق آیند.

 آنها به کمک همدیگر، این درد و مشـــابه آن را فهم خواهند 

کرد و براي درمان آن، دانش و فناوري هاي کشـــــف شده و 

پیشـنهادي را بر همدیگر عرضه می دارند. بدین ترتیب، همۀ 

جهان در یافتن راه حل و غلبه بر معضلی مشترك به کمک 

یکدیگر خواهند آمد و با این یاري و دســت یاري، تجربۀ 

ارزشــمندي از تعامل جهانی را براي حراســت از خود و 

برقراري صلح برجاي خواهند گذاشت.

 این سویۀ انترناسیونالیسـمی است که کرونا بر ملت ها و 

کشــورها عرضه خواهد داشت و ضرورتاً به حوزة آموزش 

نیز محدود نخواهد ماند؛ سـویه اي که دیر یازود در حوزه 

هاي متعدد از جمله حوزه هاي اقتصــــادي و خدماتی و 

آموزشی نمایان خواهد شد و در مقابل ناسیونالیســـــم 

دشمن تراش، ارتباط و دوستی و صـلح میان فرهنگ ها و 

ملت ها و دولت ها را نوید خواهد داد.

ویروس کرونا، علیرغم فروبســتگی هایی که به ظاهر در 

عرصـه واقعیت هاي فیزیکی داشــته و آدمیان را به کنج  

دیوارهاي خانه ها و  شـهرها رانده و آن ها را حبس کرده 

است و زمینه را براي تولد نوع جدیدي از ناسیونالیســـم  

معطوف به حفظ و حراست سرزمینی فراهم کرده اسـت، 

همچو باد بهاري گشــودگی هاي فراوانی براي ارتباطات 

بین المللی خواهد داشت؛ ارتباطاتی که ملت ها و جوامع 

را به همدیگر نزدیکتر می کند و امکان مفاهمه و دوستی 

و مشــــــارکت را برقرار می سازد تا به کمک هم، سبک 

جدیدي از زندگی سـاخته شـود که همچون اقیانوســی 

کشف نشده پیش روي ما بود اما تا کنون ظرفیت هاي آن 

به نحو عملی براي جایگزینی عرصـــــــه واقعیت هاي 

فیزیکی مورد استفاده قرار نگرفته بود.
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١۶

این روزها ما و بسـیاري از مردم جهان، میزبان مهمان 

ناخوانده اي هستیم به نام «کرونا»

مهمانی که ناگهانی آمد و گویی فعال قصد رفتن ندارد. 

ویروسی که معلوم نیسـت چه زمانی جمع کند و برود. 

یادمان باشد که تک تک ما مسـئولیم در برابر هر آنچه 

این روزها انجام می دهیم؛ من که این ســــطرها را به 

یکدیگر چسبانده ام و شمایی که چشـم به این سطرها 

دوخته اید و خیلی هاي دیگر. 

«خود مراقبتی» یکی از وظایف مهم ما است که در این 

روزها، اهمیت بیشتري پیداکرده. 

خود مراقبتی عملی است که در آن، هر فردي از دانش، 

مهارت و توان خود به عنوان یک منبع اسـتفاده میکند 

تا به طور مســـــــتقل از سالمت خود مراقبت کند و 

درنهایت این مراقبت فردي، هم باعث ســـالمت خود 

شخص میشود و هم به حفظ سالمت کل جامعه کمک 

می کند.

همانطور که می دانید، بهترین راه پیشـــگیري از این 

بیماري، رعایت بهداشــت فردي و اجتماعی اســـت؛ 

ازجمله شسـتن مرتب دست ها با آب و صابون و پرهیز 

از روبوسی. 

البته تک تک ما توصیه هاي بهداشـتی را به طور مکرر 

از رسـانه ها دریافت می کنیم؛ اما یادمان نرود که خود 

مراقبتی فقط در مورد جسم نیست بلکه در مورد روح و 

روان نیز بسیار اهمیت دارد.

شرایط ویژه اي که این روزها شاهد آن هستیم، ممکن 

اسـت باعث شـوند که دچار ناامیدي شـویم. شـایعه و 

اخبار نادرستی که صـرفا سـعی دارند تمام روزنه هاي 

امید را کور کنند، ازجمله مواردي هستند که باید از  

دایــره ي توجه خود خارج کنیم و به جاي اینکه با آنها 

درگیر شویم، به کارهاي مفید بپردازیم.

برنامه ریزي دقیق بسـیار مهم است و همان طور که در 

روزهاي عادي زندگی به ما کمک مـی کند که کارهاي 

خود را به خوبـــی و دقیق انجام دهیم، در این روزهاي 

کرونایی نیز داشــتن برنامه اي مناســب حائز اهمیت 

است.

به عنوان مثال اگر قبال یک سـاعت در روز را به مطالعه 

اختصـاص می دادید، میتوانید این تعطیلی هاي پیش 

آمده را به فال نیک بگیرید و ســاعت مطالعه ي خود را 

افزایش دهید. 

از طرفی موضوعات مرتبط با مشــــکالت این روزها را 

بهتر است در برنامه ي مطالعاتی خود قرار دهید؛ مانند 

چگونگی غلبه بر استرس و نگرانی که این روزها به جان 

تکتک ما افتاده است.

  

انتخاب مناســب ســـرگرمی ها نیز می تواند به خود 

مراقبتی روحی و روانی شــــما کمک کند؛ مثل فیلم 

هایی که نگاه می کنید و موســــیقی هایی که گوش 

میدهید. نباید سرگرمی ها به گونه اي باشند که باعث 

افسردگی ما شوند.

توجه به ساعت خواب نیز بســیار مهم است. فراموش 

نکنیم که اگر شــــــب را تا دیروقت بیدار بمانیم و از 

آنطـرف تا ظهــر از رخت خواب دل نکنیم، نه تنها در 

طوالنی مدت باعث مشـکالت جســمی می شود بلکه 

نوعی بی خیالی و بی برنامه بودن را در شخصـــیت ما 

پایه گذاري می کند.

اگر کودك در خانه دارید، دقت کنید که آموزش خود 

مراقبتی به کودکان باید به گونهاي باشـــد که آنان را 

جذب کند .روشن است که استفاده از بازي و نمایش 

عروســکی در انتقال نکات خود مراقبتی به  

کودکان بســیار مفید خواهد بود. درنهایت، 

فراموش نکنیم همانطور که با شسـتن مکرر 

دستها و رعایت سایر نکات بهداشتی، نگران 

این هستیم که نکند این ویروس بیرحم وارد 

بدن ما شود، باید نگران ویروسی شـدن روح 

و روان نیز باشیم و در این مســـیر، توجه به 

نکات روانشــــناسی و اصالح سبک زندگی 

بســـیار مهم است. به امید آنکه کرونا زودتر 

جمع کند و برود و لبخند روي لب ها پررنگتر 

و ماندنی شود.

    تک تک ما توصـیه هاي بهداشــتی را به طور 

مکرر از رســانه ها دریافت می کنیم؛ اما یادمان 

نرود که خود مراقبتی فقط در مورد جسم نیسـت 

بلکه در مورد روح و روان نیز بسیار اهمیت دارد.

شرایط ویژه اي که این روزها شاهد آن هسـتیم، 

ممکن است باعث شوند که دچار نا امیدي شویم. 

مثل شایعات و اخبار نادرسـتی که صـرفا سـعی 

دارند تمام روزنه هاي امید را کور کنند.قطعا اگـر 

آنها را از  دایره ي توجه خود خارج کرده و سـعی 

کنیم توجهی به آنها نداشـته باشـیم، حال خود و 

اطرافیانمان را بهتر کرده ایم.

هاجر خدایی 

سبک زندگی خود مراقبتی
روزهاي کرونایی و سبک زندگی ضد کرونایی
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حاال که جهان در قرنطینه اجباري فرو رفته و هر روز بشر با 

چالش هاي جدیدي روبرو می شــود، باید چاره هاي جدید 

هم اندیشید.

بهداشت روانی یعنی داشتن احساس آرامش امنیت درون و 

به دور بودن از اضطراب استرس و تعارض هاي مزمن.

طبق تعـریف باال در این روزها که جهان گــرفتار ویــروس 

کرونا شده سالمت روانی افراد جامعه به خصــوص کودکان 

به خطر افتاده و کروناعالوه بر ویروس جســـمی به ویروس 

ذهنی روانی تبدیل شده است.

این بحران باعث شــد که ســبک زندگی افراد تغییر کند و 

امکان به وجود آمدن بـرخـی تنش ها در خانواد را فــراهم 

کند. قرنطینه در دوران کرونا تقریبا در تمام دنیا خشــونت 

هاي خانگی را افزایش داده است و دبیرکل سـازمان ملل در 

پیامی ویدیویی نسبت به افزایش مهلک خشونت علیه زنان 

در جریان قرنطینه خانگی و تعطیلی هاي ناشـی از ویروس 

کرونا هشـــــدار داده است و در توییتر خود نوشته است:از 

تمامی دولت ها می خواهم که به سرعت مساله امنیت زنان 

را در اولویت اقداماتشان در زمان پاندمی قرار دهند.

امکان دارد قرنطینه خانگی باعث به وجود آمدن افسـردگی 

بشـود. افســردگی ناشی از کرونا تا حدودي اجتناب ناپذیر 

است اما باید حواسمان باشد که اضطراب و افسـردگی بیش 

از حد نیز می تواند براي سالمتی مان بســــیار مضــــر و 

دردسرساز باشد افسردگی بیش از حد سیسـتم ایمنی بدن 

را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین  باید از اضـطراب دوري 

کرده و مراقب باشــــــیم . تنهایی و نبودن در محیط هاي 

اجتماعی گاهی اوقات می تواند مضـــر باشد اما می توانیم 

ترس هاي خود را برطرف کرده و ازاین فرصـــــــت براي 

بازگشت به دنیاي درونی و ارزیابی خود استفاده کنیم.

همه ما می دانیم این روزها ترس و اضـــــطراب تقریبا جز 

جدایی ناپذیر زندگی فردي و اجتماعی است، اما وقتی که  

شـدت اضـطراب زیاد می شـود اضـطراب می تواند بررفتار ما اثر 

بگذارد و رفتار نیز خود ممکن است باعث بیماري یا تشــــــدید 

وضعیت بیمار شود تغییرات رفتار ناشـی از موقعیت اضـطراب آور 

شرایط را  براي اعضـاي خانواده ناسالم می کند و همچنین شوك 

عصبی وارد شده به افراد جامعه با شنیدن اخبار وفات افراد مبتال، 

سرعت و سهولت انتشـــار امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار 

داده است.

درگیري ذهنی و فکري بیش از حد با این موضــوع، باعث کاهش 

توان روانشناختی و به تبع آن ضعف سیسـتم ایمنی بدن و نتیجتا 

افزایش احتمال ابتال خواهد شد.در نتیجه یکی از عوامل تضـعیف 

سیستم ایمنی بدن تبدیل کرونا از ویروس جسـمی به ذهنی می 

باشد.

هر یک از ما به شـکل متفاوتی به اسـترس و حوادثناگوار واکنش 

نشـان میدهیم. آگاهی به نشــانه هاي جســمیو ذهنی اضطراب 

اولین قدم در مدیریت آن اســـــــت. براي مثال تحریکپذیري، 

عصبانیت و از کوره در رفتن، بیخوابی و کابوس، ترس، خسـتگی، 

سردرد، عدم تمرك، اسپاسم عضالنی، تپش قلب، و حالت تهوع و 

سایر مشکالت گوارشی از عالیم اضطراب است.

از خواندن اخبار در حضور کودکان خودداري کنیم چرا که آسیب 

روانی وارد شده به کودك که درکی از شـرایط موجود ندارد باعث 

تضــعیف سیســتم دفاعی او می شود و همچنین  امکان دارد تا 

دوران بزرگســــالی همراه او باشد و باعث به وجود امدن اختالل 

هاي اضطرابی در بزرگسالی او شود.

 براي مقابله با اضطراب ناشی از کرونا به نکات زیر توجه کنیم:

رعایت نکات بهداشتی

بدانیم که این شرایط، گســـتره اي جهانی داشته و مردم سراسر 

دنیا با آن درگیر هستند، پس مختص شخص یا خانواده ما نیست.

الزم است در جریان اطالعات و اخبار روز باشـیم، مواجهه با اخبار 

به ویژه از منابع غیرموثق و در فضــــاي مجازي را محدود کنیم. 

چک کردن مکرر شبکه هاي مجازي می تواند استرس را بیشتر  

کرده و زمان اسـتراحت را براي بازیابی توان و انرژي مورد 

نیاز محدود کند.

تفکر مثبت داشته باشـیم تا بتوانیم بهتر با ویروس مقابله 

کنیم. هیجان چه مثبت و چه منفی نقشـــــی حیاتی در 

تعادل کارکرد سیســـــتم ایمنی بازي می کند. بدبینی، 

افســـــردگی، اضطراب و نگرانی در مورد ابتال به بیماري 

باعث کاهش سیســتم دفاعی بدن شده و بدن را در مقابل 

ویروس ضعیف و ناتوان میکند.

وقتی خیلی نگران هســتیم و اضطراب داریم، تکنیکهاي 

آرامسازي را انجام دهیم.

به جاي نگرانی در مورد از دست دادن چیزهایی که داریم، 

لذت چیزهایی که داریم را ببریم و قدرشان را بدانیم.

کارهاي عقب افتاده خود را که تا کنون وقتی مناسب براي 

انجام دادنشان پیدا نکرده بودیم، انجام دهیم.

مهمترین کار این اسـت که امید داشـته باشــیم به آینده 

واینکه از این بحـران هم گذر خواهیم کــرد. البته نه امید 

پوشــالی بلکه امیدي همراه با رعایت نکات بهداشــتی  و 

همچنین افزایش صبر و تاب آوري در مقابل استرس ناشی 

از ویروس.

بنابراین نگاه افراد جامعه به تعطیالت اجباري و قـرنطینه 

باید به نگرشی مثبت ولذت بردن درکنار اعضــــا خانواده 

تبدیل شــود و نه دامن زدن به اســـترس هاي موجود به 

خصـــوص از طریق خواندن اطالعات از منابعی که معتبر 

نیســــت و تا حدودي زاییده ي تفکرات بیمارگونه برخی 

افراد است.

در پایان باانجام دادن راهکار هاي ســــاده مثل خواب به 

موقع و وعده غذایی منظم  و تغذیه مناســـب، عدم زیاده 

روي در مصــــرف دخانیات و ایجاد سرگرمی براي خود و 

اعضــاي خانواده با داشتن صبر و نشـــاط و رعایت نکات 

بهداشتی به از بین رفتن این ویروس کمک خواهیم کرد.

چه طور سالم بمانیم؟!
 فاطمه کریم دوست
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رسانه ملی یا رسانه میلی

رســـــانه در بطن تمدن هاي جدید بوجود آمده و از این 

جهت مورد توجه است.

اکنون وســــــــایلی همانندروزنامه ها، مجالت، رادیو، 

تلویزیون، ماهواره، اینترنت، ویدئو و... مصداق این تعریف 

می باشند.

رســـانه در نوع آموزشــــی آن به کلیــه امکاناتی گفته 

میشـــــود که میتوانند شرایطی را در محیط آموزشی 

بوجود آورند که تحت آن شرایط، فراگیران، اطالعات، 

رفتار و مهارت هاي جدیدي را با درك کامل بدست آورند.

در حدود 160 سال قبل با منتشر شدن کاغذ اخبار به   

نگاهی اجمالی به تالش هاي در حال انجام در حوزه رسانه 

هاي  منطقه اي و جهانی، این واقعیت تلخ را آشــــــکار 

میسـازد که تقریباً تمامی رسانه هاي مسـلط جهان اعم از 

مکتوب، صوتی و تصـــویري عمالً به ابزاري براي استکبار 

جهانی در جهت ترسیم سیاست هاي بین المللی و منطقه 

اي، ترویج فرهنگ غربی، لیبرالیسـم و سکوالریسـم، نفی 

تنوع فرهنگی و تشــــویق به تمرد از اصول و ارزش هاي 

اسالمی و ملی تبدیل گردیده اند.

پیدایش انواع رسانه هاي نوین، شـیوه اطالع رسـانی را 

دگرگون کرده است؛ به طوري که رسانه در میان رویداد 

افزوده میشـود، تاثیر بسـزایی بر امر اطالع رسانی در 

مدل هاي جدید با محوریت کاربر دارد. این مســـئله 

حجم محتواي تولید شـــده را در جهان تا حد زیادي 

افزایش می دهد؛ از سویی دیگر میزان مشـــــارکت 

اجتماعی کاربران را بیشـــــتر کرده و به موازات آن 

آگاهی روزآمد کاربران را نیز ارتقاء می بخشــــد. در 

نتیجه ورود به عصـــــــر جامعه اطالعاتی و تولید و 

گســــترش رسانه هاي الکترونیکی و اینترنتی، مرز 

میان رویداد و مردم را باریکتر از قبل معـرفـی کـرده 

است.

کاربرد رسانهها اهمیت بسـزایی درشکلدهیتجارب 

یادگیري دست اول و یا نزدیک به آن وایجاد انگیزه 

یادگیري و کمک به تداوم آن داشته است.

همچـــنـــین صرفه جویی در زمان آموزش،ارتباط 

آسانتر و تفهیم بهتر، شکلدهی یادگیري سریعتر، 

عمیقتر و پایدارتر، شکلدهی تجارب یادگیري 

ناممکن اهمیت دارد. 

در دوره گذار از جامعه ســنتی به جامعه جدید آنچه 

بیش از همه حائز اهمیت است چگونگی رشـد رسـانه 

ها است.

رسانه براي رساندن اطالعات صحیح تا چه حد موفق عمل کرده است؟
 مائده نیساري

    که رسـانه ملی ایران تا 

چه حد توانســـته موفق 

عمل کـند؟ آیا مخاطب به 

رســــــانه ملی اعتماد 

دارد؟آیا براي مطلع شدن 

از اتفاقات اولین مـراجعه 

را به رسانه ملی ایران دارد 

یا خیر؟

مدیریت میرزاي شـیرازي، ایران 

وارد جهان رسانهاي شد و این در 

حالی است که در غرب این تاریخ 

به 400 سال پیش برمی گردد.

رسانه ها بسـتر و مجراي طبیعی 

تهـیه و توزیع اطالعات در جامعه 

براي شهروندان هستند و موجب 

می شـوند که نیروهاي اجتماعی 

ضــمن وقوف و آگاهی به حقوق 

خویش، ســـهم خود را از قدرت 

طلب نمایند.

و مردم، مسیري مجازي ایجاد کرده و در 

مدل هاي رسـمی، نیمه رســمی یا غیر 

رسمی که بر خبرگزاري ها و سایت هاي 

رسمی، وبالگ ها و سایت هاي نســـبتا 

معتبر داللت دارد، ســاز و کار خاصــی 

براي امر اطالع رســـــانی و اطالع یابی 

تعریف کرده است.

 پیدایش و توســعه رســـانه هاي غیر 

رسمی یا نیمه رسـمی جهانی با عنوان 

وبالگ نیز که روزانه بر تعداد آن ها  
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شیوعی به نام مجازي
 فاطمه شیخ محبوبی

ویژگی اصـلی رسـانه ها، همه جا بودن آنهاسـت. رسـانه ها 

امـري فـراگیـرند؛ آنها مـی توانند یک کالس بــی دیوار با 

میلیاردها مستمع تشکیل دهند.

 رسـانه ها وظیفه حراســت از محیط را به عهده دارند؛ آنها 

باید همبســـــــتگی کلی را بین اجزاء جامعه در پاسخ به 

نیازهاي محیطی ایجاد کنند و مســــئولیت انتقال میراث 

اجتماعی از نســـــلی به نســـــل دیگر را به عهده دارند.

«استوارت هال» جامعه را به صورت مدار بســته اي تعریف 

میکند که رســانههاي جمعی به عنوان شــاه راه در فرآیند 

هویت بخشـــــــــــــــی در جامعه نقش پیدا میکنند. 

رسانه ها، هم حرکت و پویایی و سر زندگی را تقویت و تولید 

میکنند و هم رخوت و تنبلی و سستی را.

 از یک سو احسـاس هاي عاطفی، محبت و صداقت را برمی 

انگیزند و از سوي دیگر احســـــــاس زشتی، دشمنی، بی 

اعتمادي، دروغ و خشـــــــــــــــونت را زنده می کنند.

این کارکرد به طور طبیعی موجب پیدایش تضــاد درونی-

رفتاري در مقیاس فردي و اجتماعی میشود. وظایف خبري 

و آموزشی نیز یکی دیگر از کارکردهاي رسانه هاسـت. مثالً 

با دیدن فیلم هاي مـربوط به زندگـی جوانان امـروز عقیده 

شخصـــی فرد نســـبت به اخالق و شرایط زندگی جوانان 

دگرگون میشــــود و حتی ممکن است در خود، گرایش به 

زندگی آشفته آنها را احساس کند.

 رسانه ها در شرایط کنونی یکی از مهمترین دسـتاوردهاي 

پیشرفت بشـري و یکی از با ارزشترین وسیله آگاهی رسانی 

همگانی هســــتند که پیوسته و با سرعت سر سامآوري به 

دلیل جایگاه و اهمیت کلیدي و طبق نیازمندي متقاضـیان 

در حال گسترش و فراگیریاند.

 در اهمیت رسانه ها این نکته کفایت می کند که در پرتو 

آگاهی دهی آن ها، موانع جغرافیایی و تا حدودي ســـیاســـی و 

فرهنگی از میان برداشته شده و زمین با وسـعت زیاد و میلیاردها 

نفر به وسیله رسانه ها با هم مرتبط شده اند و بســــــــیار ساده 

میتوانند از مناطقی دور دست معلومات و اطالعات مورد نیاز خود 

را به دست بیاورند.

مردم بهصورت ارادي یا بدون قصد، از هر رسانهاي فراگیري دارند؛ 

مشروط بر آنکه محتواي آنها توجه ایشان را جلب کند. توان 

آموزشی هر رسانه تا حدي به کانال ارتباط آن و تاحدي به 

موضوع، شکل و اهداف آموزشی مورد انتظار بستگی دارد.

برخی پژوهش ها نشان داده اند که تلویزیون گسـترده ترین و کم 

تخصصـی ترین رسانه است که می تواند این نیازهاي چهارگانه را 

ارضا کند.

رادیو نیز داراي همین کارکرد است.

در مقابل کتاب به عنوان امري که در اصـــــل به نیازهاي هویت 

شخصی پاسخ میدهد؛ روزنامه ها به عنوان وسیله ارضاي نیازهاي 

اطالعاتی و سینما به عنوان وسیله اي براي ارضاي نیاز سـرگرمی 

عمل میکنند.

 رسانه به عنوان ابزار تولید اطالعات بر اندیشـه و احسـاس جامعه 

تاثیر می گذارد و سبب آگاهی و اعتالي فرهنگ عمومی می شود. 

این وسایل ارتباطات جمعی، همگرایی بیشتري میان افراد جامعه 

ایجاد می کنند و می توانند بســتر توسعه و پیشــرفت اجتماع را 

پدید آورند.

 مهمترین رسـانه ها در عرصـه هاي مختلف سـیاسـی، فرهنگی، 

اجتماعی و در راستاي فرهنگســـــازي و هدایت افکار عمومی و 

جهتدهی رویکرد ســــــــــایر رســـــــــــانه ها عبارتند از:

رسـانه هاي شـنیداري: رادیو،صــفحه،تلفن و کارت شــنیداري.

امروزه کمتر کســـی است که به نقش رادیو در شکلدهی به افکار   

آیا براي مطلع شدن از اتفاقات اولین مراجعه را به رسانه ملی 

ایران دارد یا خیر؟

عمومی و تقابل رسانه اي میان کشـــــورها و جمعیت هاي 

سیاسی واقف نباشد.

برخی صـاحب نظران تا آنجا پیش رفته اند که یکی از دالیل 

فروپاشی بلوك شرق و شوروي سـابق را فعالیت رادیو آزادي 

دانسته اند.

رسانه هاي دیداري: تلویزیون و ماهواره، انواع تصـاویر، کتاب 

ها، مجله ها، راهنماهاي مطالعه، نمودارها، نقشــــــــه ها، 

پوسـترها، کاریکاتورها، روزنامه ها، سـینما و فیلم، اینترنت.

رســانه ها به عنوان یکی از این وســایل، محدودیت هایی از 

قبیل مکان و زمان، ســن، اقلیم و... را از میان برداشـــتند و 

درعرصه هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصـــادي و ... کارآمدي 

خویش را به خوبی نشـان دادند و توانســتند افکار عمومی را 

هدایت و رهبري کنند.

 تلویزیون گسترده ترین و کم تخصصـی ترین رسانه به شمار 

می رود ولی در میان آحاد جامعه از مقبولیت به ســـــزایی 

برخوردار است و اکثریت به تماشـاي تلویزیون براي اطالع از 

آخرین خبرها و اتفاقات روز دنیا مـی پـردازند که این وظیفه 

ي رسـانه اسـت که تمامی اطالعات را به صـورت صــحیح و 

درست بدون ذره اي دخل و تصــــــرف به مخاطب برساند.

رسـانه ي ملی ایران ســعی برآن دارد که درتمامی حوزه ها 

بتواند براي مردم روشـنگري کند و آگاهی الزم را به مخاطب 

خود برساند ولی سوال اینجاسـت که رسـانه ملی ایران تا چه 

حد توانســـــته موفق عمل کند؟ آیا مخاطب به رسانه ملی 

اعتماد دارد؟

در طول تاریخ، همواره شــــیوع بیماري هاي عفونی، از 

شیوع طاعون در آتن -430 ق.م -که نخســتین بیماري 

عفونی فراگیر بود ( کمیســـــیون پهن باند براي توسعه 

پایدار، 2018)  تا کووید 19 که جدیدتـــــرین بیماري 

فراگیر در وسعت جهانی است، خســـــارت هاي جبران 

ناپذیري بر انسان و حیات اجتماعی و اقتصـادي او داشته 

است.

 نگاهی به خطر سیر بیماري هاي فراگیر نشــان می دهد 

که فاصله شیوع چنین بیماري هایی در دهه اخیر نسبت 

به قبل کوتاه تر شده است. 

زمزمه هاي یک ویروس ویرانگر از اوایل ســال 2020 در 

جهان گسترش پیدا کرد؛ ویروسی که به راحتی توانسـت 

چین و کشــور هاي شرقی دنیا را به مقابله وادار کند و از 

راه هایی نظیر قرنطینه ي خانگـی و کاهش یا عدم تـردد 

مردم در جامعه تالش در مهار داشته باشـند از زمانی که 

در کشور ما شیوع گسترده ي آن شروع شد، رسانه ها  

ئه ي راه هاي کنترل شـیوع  را شروع به فعالیت در حوزه ي ا

کردند.

ا بیش از هر چیز  در این فضاي بیمارگونه جامعه، مهار کرون

در توصـیه ها و نقل قول هاي کارشـناسـان و پزشــکان به 

چشـم می خورد؛ یکی از قرنطینه کردن خانگی می گوید و 

دیگري به اســـتفاده از محلول هاي ضـــدعفونی کننده و 

ز افراد داراي عالئم این ویروس تاکید می کند. دوري ا

در واقع در دوره هاي معاصر که نقش فضـــــاهاي مجازي 

بیشــــــــــــتر شده است، فعالیت در حوزه هاي سالمت 

لکترونیک در حال گسترش و بهبودي است. ا

لکترونیک» نخستین بار در سال 1999  اصطالح «سالمت ا

در سطح آکادمیک مطرح شد.

ازاریابی در  تا پیش از آن، این مفهوم در بخش صـــنعت و ب

یانه و پزشـکی بود، مورد  ا را ارتباط با هر چیزي که مرتبط ب

استفاده قرار می گرفت. 

 سازمان  بهداشت  جهانی  نیز در  سال  2019  سالمت  

 

امن از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطاتی براي پشـــــتیبانی از 

سالمت و زمینه هاي مرتبط با سـالمت تعریف کرده که شـامل 

خدمات مراقبت سالمت، نظارت بر سـالمت، ادبیات سـالمت و 

آموزش، دانش و تحقیق سالمت است».

در حال حاضر در کشــور ما با اینکه کم و کاستی هایی در 

خصـوص فعالیت هاي مجازي و سالمت الکترونیک شامل 

حال وزارت بهداشـت و درمان می شــود و پرســش هایی 

نظیر چرایی عدم اطالع درست و دقیق نســــــبت به این 

ویروس و پیشگیري هایی قبل از مبتال شدن کشـور به این 

موضوع گریبان آنها را می گیرد، در این خصـوص تالش ها 

مثمر ثمر بوده اسـت. البته در دنیاي مجازي و الکترونیک 

همچنان جا براي پیشرفت هست و در این خصوص کشـور 

ما هنوز جاي فعالیت براي رســیدن به هدف غایی ارتقاي 

سالمتی و سواد رسـانه اي مردم را دارد و باید در این حوزه 

ها فعالیت بیشتري صورت بگیرد.  الکترونیکی را به عنوان «اســــتفاده مقرون به صــــرفه و 
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کرونا در دنیاي کودکان
 محبوبه خاتمی تبار

سالمتی جسمی و روانی کودك در مقابله با کرونا

مدتی است که درگیر ویروس کرونا هســتیم، ویروسی که 

نهتنها بر جسـم بلکه بر روحیه ي ما نیز اثراتی داشته و در 

این میان کودکان هم به عنوان یکی از اقشــــــار جامعه 

همچون افراد بزرگسـال در معرض خطر جسـمی و روحی 

قرار گرفته اند. 

 حفاظت از کودکان در مقابل این ویروس از طـریق کمک 

افراد بزرگتر انجام می شود. 

خوشبختانه ابتالي کودکان نســبت به بزرگتر ها بســیار 

کمتر بوده اما الزم است بعضی از نکات رعایت شود... 

آمادگی جسمانی کودك و رعایت نظافت فردي

کودك باید از لحاظ جسمانی آمادگی کامل داشته باشد و 

نظافت فردي را رعایت کنند و هر دو این موارد بسـتگی به 

آموزش و مراقبتی دارد که والدین و افـراد بـزرگتـر بـراي 

کودکان انجام میدهند. 

 زمان خواب و بیداري و غذاي کودك را تنظیم کنیم.  

اگر کودك تغذیه مناسبی داشته باشد رشد بیشــــــتر و 

آمادگی جسمانی بیشتري خواهد داشت،  و از طرفی براي 

رعایت نظافت فــرد ي ، به طور مثال آموزش چگونگـــی 

شســــت و شو دست قبل از انجام کار ها به کودکان الزم 

است. 

کودك باید بداند که براي ســـالمتی خودش باید در خانه 

بماند ، و بعضــی از رفتار هاي پر خطر را انجام ندهد. نکته 

اینجاســـــــت که اگر نکاتی که به کودك می آموزیم را 

خودمان رعایت نکنیم، ممکن است کودك نیز نســبت به 

انجام آنها بی میل شود. 

سالمت روانی کودك

در این مدت شاید شما هم ویدیو هایی را در فضــــاي 

مجازي دیده باشـید که کودکان چگونه بخاطر ترس از 

این ویـروس گـریه میکنند و از کــرونا موجودي را در 

ذهن خود ســاخته اند که ســبب مرگ خودشـــان و 

اطرافیانشان میشود...  

ریشه این ترس ها برمیگردد به تعاریف نادرستی که ما 

به خوردشـان میدهیم ، بنابراین افکار و رفتار کودکان 

تحت تاثیر سخنان ورفتار بزرگترهاست، اگر والدین با 

کودك خود صحبت کنندو توضـیحاتی را در این مورد 

به آنها بدهند قطعا ترس کودك کمتر خواهد شد و اگر 

کودك بداند که با رعایت نکات  بهداشـتی میتواند این 

ویروس را شکســت دهد،دیگر ترسی نخواهد داشت و 

نسـبت به رعایت نظافت خودش مسـمم تر خواهدشد. 

کودك با کمک مراقبین می تواند با شرایط سازگار 

شـود. ســعی کنیم راهکارهایی که به جلوگیري از 

ویروس کمک میکند. 

را به کودك بگوییم مانند در خانه ماندن، شسـت و 

شوي مکرر دست و... 

در این مدت باید وقت بیشــــــتري براي کودکان 

صــرف کنیم تا هم اســترس آنها کم شـــود و هم 

احساس تنهایی نکنند. 

با انها صحبت کنیم و حرف هایشـان را گوش دهیم 

تا در مورد نگرانی هایشان با من سخن بگویند. 

به سواالت کودك در این مورد صادقانه و متناسـب 

با سن انها پاسخ  دهیم. 

علت ترس هاي کودك را بپرســـــیم و بگوییم که 

کدام افکار غیر واقعی هستند و آن افکار غیر واقعی 

را اصالح کنیم .

به جاي اســتفاده از عبارات ترســـناك از جمالت 

مثبت در حضــــــــور کودکان صحبت کنیم و از 

متخصصان سالمت هم کمک بگیریم. یادمان نرود 

کودکان بسـیار حســاس هســتند و ما حامی آنها 

هستیم. 
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