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گفتارپيش

ناست؟يامسئلهايابدونکرونا؟آيبا
 

 2,1محمود مصدق

 

 مقدمه
طغيان يا   ،(Hyper endemic)، فرابومي (Endemic) ، بومي(Cluster)اي  ، خوشه(Sporadic)گير يا انفرادي  ي چون تکيها اين روزها عالوه بر واژه

بهه ترتيه     هها  كهه ماهاني  ن  گيرد  بسيار مورد استفاده قرار مي (Pandemic)شيوعي يا  و جهان (Epidemic)گيري  ، دو واژه همه(Outbreak)شيوع 

مديريت بيماري  ياصولطور  بهرغم اينکه در درون اين دو واژه يک بيماري نهفته است و  علي. عبارتند از شيوع يک بيماري در منطقه و يا جهان

شهيوع  گيهري يها    حقيقت امر اين است كه كنترل و مديريت يک همه ولي، است اعم از تشخيص و درمان  ن از وظايف نظام سالمت يک كشور

گيري پرداخته شده كهه   هايي از مواجهه با همه بيشتر به بخش گفتاردر اين . استاز وظايف حاكميتي هر كشور  11-مانند كوويد وسيع يجهان

 .تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است

هر دو اين تغييرات نيازمند . استمند دو تغيير، يکي تغيير رفتار مديريتي حاكميت و دوم تغيير رفتار اجتماعي مردم نياز وسيعهاي  گيري كنترل همه

هاي دولتي و حتهي تصهوي  برخهي از قهوانين مهورد نيهاز توسهب مملهو بهه منظهور            نامه گيري، تدوين  يين تفکر، شناختِ رفتار بيولوژيکي عامل همه

گيهري   سازي رفتار  حاد جاماه با شرايب همه مناس  برايها و قوانين  نامه گيري حاكم و نيز تدوين  يين ميتي با شرايب همهسازي رفتارهاي حاك مناس 

ها و قوانين مصوب در بدنه حاكميت و نيز بهر  حهاد جاماهه     نامه اعمال قانون و نظارت دقيق و سختگيرانه بر چگونگي اعمال صحيح  يين در پيكشور و 

تهر و   گيري سريع تر انمام گيرد مديريت و بالمآل كنترل همه ها و قوانين خردمندانه تنظيم گردد و هر قدر اجراي اين قوانين دقيق نامه ر  يينهر قد. است

قهانوني ززم   در صورت پذيرش و نيز مقبوليت عالمانه اين فرضيه، ضرورتاً قدرتمندترين فرد يا نهاد كهه داراي اختيهارات  . پذيرد با هزينه كمتر صورت مي

ههاي بهداشهتي و    نامهه  تدوين  يهين . گيرد گيري را بر عهده مي مسئوليت مديريت و كنترل همه مستقيماً استبراي تصوي ، ابالغ، اجرا و نظارت بر اجرا 

 . استهاي درماني و بالمآل مراقبت و درمان بيماران يا مبتاليان نيز برعهده نظام سالمت كشور  نامه تنظيم شيوه

گيري و عضو برجسته  عنوان پياده نظام وخب اول نبرد با همهه ، نظام سالمت ب(گيري توسب حاكميت پذيرش مسئوليت مواجهه با همه)ين نگاه در ا

 قطاها نظهام  ... هاي ستاد عمليات، نيروي هوايي، نيروي زميني و توپخانه و ههوانيروز، نيهروي دريهايي و    لکن بدون حمايت. استستاد كنترل همه گيري 

در ايهن نگهاه   (. قابل تصورتر شهود  «دهيم كرونا را شکست مي»تمثيلي است تا شاار  تنهااين جمله )دهنده در خب مقدم خواهد بود  سالمت فقب قرباني

 .كردگيري مبادرت خواهند  مديريتي همه اركان قدرت و خدمت كشور تحت فرماندهي واحد به مديريت و كنترل همه

د شخيرات و نواقصي كه در اجرا داشت از همين شيوه استفاده أاتفاق افتاد با ت 11-گيري كوويد ايران در برخورد با همه  نچه كه در جمهوري اسالمي

در . كهرد   شايد عوارض كمتر و زمان كمتري را بهه كشهور تحميهل مهي     شد ميكه اگر دقيق و به موقع اقدام  استتوفيقات نسبي هم ناشي از همين نگاه 

هاي جاري و روزانه مردم و حاكميت، سهه بهازه    گيري و زمان شروع بازگشت به فااليت گيري، زمان كنترل همه ري، زمان مديريت همهگي مواجهه با همه

هاي تنظيم شده براي تغيير رفتار حاكميهت و   نامه عالوه بر تشخيص و احصا سه زمان فوق، تداوم و استمرار منظم شيوه. استزماني مهم و بسيار حياتي 

ها، ياني بازگشت احتمالي و ايماد پيک شيوع ديگري در كشور كه اگهر بها    نامه عدم استمرار شيوه. استرفتار مردم تا پايان بازه سوم بسيار حياتي  تغيير

ببينهيم  " هاي كالن اگر براساس گيري تصميم. باشدگيري همراه باشد چه بسا منمر به ايماد بحران غيرقابل كنترل و يا سخت  جهش ژنتيکي عامل همه

تواند و  اگرچه شرايب روز مي. تواند خسارت بار باشد انمام پذيرد، مي "ويژه عدم توجه به نظرات كارشناسان خبره حوزه سالمت هشود، متزلزل و ب چه مي

 .هاي كامال مقطاي مورد توجه واقع شود گيري بايد در تصميم
 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 فرهنگستان علوم پزشکيعضو وابسته  .1

 دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي .2
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 گيري همه مهارعوامل مهم در مديريت و 
 :از گيري عبارتند سه عامل مهم هم در مديريت و هم در كنترل همه

 ...(شامل دولت، نيروهاي مسلح، رسانه و )حاكميت  .1

 مردم .2

 ها و خيرين ريه، خينهادهاي مردم نهادويژه  هنهادي مدني ب .3

نظهران در ايهن    هركدام از سه عامل فوق به مقدار وسيع و عميق قابل بررسي و تحليل است كه در اين مقاله فرصت ارائهه  ن نيسهت و نيهز صهاح     

اي مغفول مانده، يکي رسانه  اما در دو مورد كه تا اندازه. لذا ارائه نظرات به مقاله ديگري واگذار خواهد شد. اند خصوص به شايستگي و بايستگي سخن گفته

 .ها و نهادهاي مدني بايد توضيح داده شود و ديگري خيريه

 

 مليرسانه 
ههاي   هاي خبري شبکه ها به شبکه خبر و بخش اكثر اين تالش امادهد،  ويژه بخش تصويري اگرچه تالش زيادي انمام مي هرسانه ملي ب

گيري و تحريک وتشويق مردم در پذيرش مسئوليت اجتماعي خويش در  اهميت همهكه با توجه به  درحالي. ديگر سيما اختصاص يافته است

صورت خبر فوري در وسب يک برنامه بسيار پر بيننده ماننهد   هب المثطور  بهمواجهه با كرونا بايد از شيوهاي متفاوت و متنوع در اعالم خبر 

به خبري "ثيرگذار باشد برنامه را قطع و با جمالتي چون أنرمندانه كه تطور ناگهاني و با يک حالت ه هنده، بنعصر جديد يا يک سريال پر بي

به يک نکته  موزشي كه امروز توسب وزارت بهداشت در مديريت و "اي ديگر  و يا جمله "يدياكنون به دست ما رسيده است توجه فرما كه هم

ست كه اهميت مواجهه با كنترل ااين بدين خاطر . ي  نتن بردي را روييک خبر كرونا "يديتوجه فرماارسال شده است، كرونا بيماري كنترل 

اخبهار   يضروربه صورت اگر مواجهه با كرونا جنگ است كه بايد كرونا راشکست داد . كرونا به مردم گوشزد شود تا در خاطرشان حک شود

انمام خبر فوري در مقاطع مختلف زماني در وسب . ثيرگذارتر باشدأتا ت شودصورت جنگي و با صداي حماسي به مردم اعالم  هكرونا هم بايد ب

از . كه كشور در شرايب خاص قرار دارد كندجاماه بايد درک . استويژه شبکه اول بسيار حائز اهميت  هها ب يک برنامه پربيننده در همه شبکه

در حهال حاضهر رفتهار    . دهنهد  تغيير مياين طريق مردم خود با استفاده از عقل و خالقيت شيوه رفتاري خويش را متناس  با شرايب حاكم 

ضرورتاً با . اند سازي ننموده هاي ديگر خيلي رفتار خويش را متناس  كه شبکه درحالي استگيري  شبکه خبر، رفتاري متناس  با شرايب همه

را مستقيماً از رسانه ملي اخذ شفاف باشد تا مردم اخبار خويش  ييد و كامالًأي بايد متقن، موثق، مورد تيحساسيت بسيار باز خبرهاي كرونا

گيري كرونا اعم از خبري و يا  موزشي يکسان و بدون تغيير بوده و ادامه اين امر موج   رساني همه  نچه كه مشهود است شيوه اطالع. نمايند

 .شود گيري كرونا و اهميت و مخاطرات احتمالي براي خودشان و كشور مي كاهش حساسيت مردم به همه

 

 نيي مد نهادها
دنبهال   هتواند ضررهاي زيادي به  اند، اما اين نوع ورودِ بدون مديريت مي طور خودجوش وارد صحنه شده هها و خيرين اگرچه ب نهادهاي مدني و خيريه

لحها   ه ازها هم بكننده ني طور مستقيم عمل كنند، وجود يک سامانه ارائه هباشند كه ب اما در مقطع فالي كه نهادهاي مدني خود متمايل مي. داشته باشد

طهور   بهه . استها براساس نيازهاي احصا شده ضروري  ها و نيز ثبت نام اين نهادها و هدايت  ن اقدام مستقيم اينگونه تشکل براينوع نياز و هم محل نياز 

در صورت اهدا مستقيم . روز باشد ق و بهكامل شفاف، دقيطور  بهكننده و اطالعات موجود در سامانه بايد  گر باشد نه عمل ، اين سامانه بايد هدايتيضرور

ها  همچنين نظارت بر عملکرد اين نهادها به منظور رعايت استاندارد. نهادهاي مدني واحد هاي پذيرنده هدايا هم بايد موظف به درج هدايا در سامانه باشند

 .استها بسيار حائز اهميت  نامه و نيز شيوه

 

 نظام سالمت و کرونا
درمان و  موزش گيري فقب با وزارت بهداشت  شد اگرچه مسئوليت كالنِ مواجهه با همه بيانگيري در كشور همانطوري كه  همه در مديريت و كنترل

درخصوص نظام سالمت و كرونا نيهز  . ناپذير بار اين مسئوليت را برعهده گرفت خانه با خردورزي باز، فداكاري وصف اين وزارت اما ستينبوده و نپزشکي 

صل توسب كارشناسان و خبرگان گفته و نوشته شده است، اما عالوه بر خردورزي و فداكاري نظام سالمت، پنج مورد يا نکته اساسي كه شهايد  طور مف هب

تهوجهي از اعتبهار    پيشنهاد شود به علت ضهرورت، بخهش قابهل    و. تواند باشد بايد اشاره شود و هنوز مي استكمتر بدان توجه شده و بسيار حائز اهميت 

 .صاص يابدشود اخت به سه مورد اولي كه ذكر مي( يک ميليارد دزر)رداشت شده از صندوق ارزي ب
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. استهايي داراي ظرفيت بسيار بازيي  گيري نظام شبکه بهداشتي كشور؛ ساختار شبکه بهداشت نشان داد كه اين ممموعه در مواجهه با چنين همه .1

تهوجهي از   لزوم، بخهش قابهل  طور  به. و  ينده باشد( گيري دوران همه)مين سالمت ايرانيان در حال تواند تض بخشي اين ساختار مي تقويت و استحکام

 .تحکام اين بخش بايد اختصاص يابدبه تقويت و اس( يک ميليارد دزر) اعتبار برداشت شده از صندوق

ي، مراكز بهداشهتي درمهاني   ياكز بهداشتي درماني روستاهاي بهداشت، مر بازسازي خانه براياقدامات مناس  وزارت بهداشت كه در چند سال اخير  .2

ها انمام داد، منمر به افزايش قابل توجه ظرفيت واحدهاي بهداشهتي و   و فوريت CCUو  ICUهاي  الخصوص افزايش تخت ها علي شهري و بيمارستان

ي حاكم يک ضهرورت  يويژه در شرايب كرونا هرار اين امر بادامه و استم. دشگيري كرونا  درماني كشور در ايفاي بهينه نقش خويش در مواجهه با همه

افهزاري   نهواقص سهخت  . هاي بهداشتي و درماني كشهور شهويم   كه شايد در دوران پسا كرونا دچار فراموشي از توجه به زيرساخت استناپذير  اجتناب

سفانه مالوم نيست تا كي ادامه خواهد داشت با استفاده أي حاكم كه متيسيستم خدماتي نظام سالمت، اعم از ساختماني و تمهيزاتي در شرايب كرونا

 .از اعتبار تخصيصي يک ميليارد دزري صندوق ارزي بايد برطرف يا به حداقل كاهش يابد

اختيار داشتن  با در و طور كامل فراهم بود شايد نياز به غربالگري و دعوت از مردم به ثبت نام نبود هاگر اين سيستم ب ؛پرونده الکترونيک سالمت مردم .3

طور  به. دش ها متناس  با پرونده الکترونيک براي سيستم سالمت فراهم مي رساني، رعايت احتياط پرونده الکترونيک سالمت مردم امکان تذكر، اطالع

مندرج در پرونده تذكر توانست به تمام بيماران ديابتي، قلبي و عروقي، بيماران خاص متناس  با شرايب  اين سيستم در صورت كامل بودن مي المث

 خودتانهاي درمان برعهده  چنانچه در صورت عدم رعايت مبتال به كرونا شويد هزينه كنندبايد رعايت  يضرورطور  بهدهد كه اين شرايب بهداشتي را 

 .رد اختصاص يابدامانه به اين موتکميل ساختار اين س برايضروري است بخشي از اعتبار يک ميليارد دزري هم  بنابراين. خواهد بود

درمهان و   هاي علوم پزشکي و بالمآل وزارت بهداشت ها و دانشگاه ومير بيمارستان  ن و  موزش ممدد اعضا كميته مرگ كردن روز بازنگري در شرح وظايف و به .4

هها و نيهز    در ستاد دانشگاه (Alarm)قرمز  پرداختند، چراغ خطر هاي با علت يکسان مي ها با دقت بيشتري به پديده مرگ شايد اگر اعضا كميته ؛ موزش پزشکي

 .هاي گواهي مرگ با احتياط بسيار صورت گيرد در برگه " مرگ به علت ايست قلبي" شود نوشتن  پيشنهاد مي.  مد وزارت متبوع زودتر به صدا در مي

وعي و حتي خسارات و بالهاي وسيع طبياي و گيري، جهان شي هاي همه پديده كرونا ضرورت تشکيل يک نيروي واكنش سريع براي مواجهه با پديده .5

كرونا نشان داد كه نه اورژانو كشور، نه سازمان پدافند غيرعامل، نه ستاد مهديريت  . كردهاي ممکنه در  ينده را بسيار عيان  به عبارتي ديگر سونامي

شايد جنگ جهاني سومي در دنيا اتفهاق نيفتهد امها    . ندارندي را يها ي ززم براي مواجهه با چنين پديدهيطور تخصصي توانا هبحران و نه هالل احمر ب

بارتر از جنگ جهاني بهر بشهريت    تر و فاجاه توانند خساراتي بسيار سنگين مي( اعم از ساخته بشر يا ساخته طبيات)ها  ها و جهان شيوعي گيري همه

 .ي باشديها حلي براي مقابله با چنين بحران تواند راه اكنش سريع ميتشکيل يک نيروي و. براي  ن روز احتمالي از هم اكنون بايد انديشيد. دنحاكم كن

با توجه به اين كه كشور در سطوح . گيري در كشور خواهد بود نه اولين و نه  خرين همه 11-گيري كوويد همه اين توضيح ززم است كه

شود كه بخشي از  پيشنهاد مي استگيري   كنترل اين همههللءاشا طور عملياتي درگير و مشغول مديريت و ان هريزي و نيز ب مختلف به برنامه

... اي، فنهي، اداري و   ستاد فرماندهي كنترل كرونا موظف به ثبت و ضبب و گرد وري تمامي تمارب مثبت و منفي اعم از مديريتي، مداخلهه 

ييد شده به ساير نقاط كشور در زمان كنترل أ وري و در صورت لزوم نسبت به انتقال تمارب مثبت و ت اين تمارب از سراسر كشور جمع. شود

گيري با تحليل و ارزيابي تمارب براي استفاده  يندگان ثبهت و ضهبب    هلل پو از كنترل همهءاشا استفاده و ان براي( حال حاضر)گيري  همه

ت كه در رونهد بهبهودي درمهان    دست  مده، از يک مداخله ساده مثب هدري در سراسر كشور بنقويژه تمارب پزشکي گرا هتمارب فني ب. شود

 طور همينو ....... توانست باعث بدتر شدن بيماري شود تا موارد مديريتي، لمستيکي و  ثر بوده و يا جلوگيري از يک مداخله باليني كه ميؤم

 .كارگيري در زمان حال و حتي  ينده هكس  و دريافت تمارب ساير كشورها در اين زمينه براي ب

 

 جوانان و کرونا
مين أبنيهان نسهبت بهه ته     ههاي دانهش   توانند در دو سطح وارد عمل شوند، يکي در مقطع زماني فالي كه از طريق شركت وانان نخبه كشور نيز ميج

ورود به  دوم، با. ماندبنيان در كشور ماندگار خواهد  ثيرات  ن در اقتصاد دانشأت امااين امر اگرچه مقطاي خواهد بود . كنندمايحتاج ضروري جاماه اقدام 

نگهر در سهطح    به شکل  ينهده ...... كرونا را در ابااد مختلف منممله ديدگاهي، فلسفي، اجتماعي، حاكميتي، مديريتي و  توانند پديده دوره پسا كرونايي مي

مديريت خردمندانه و مماهدانه با نگرش به تهوان داخهل    كردكرونا در كشور بار ديگر اثبات   پديده. المللي مورد ارزيابي قرار دهند اي و بين كشور، منطقه

ريهزي كهالن،    كهه برنامهه   كردكرونا براي كشور اثبات   پديده. تواند نتايج مثبت بسيار زيادي را براي كشور در پي داشته باشد كشوري منممله جوانان مي

اين نتايج را بايد به . كنددر برابر سيل مخرب مانند سدي عظيم محافظت تواند كشور را  ها، مديريت منسمم، مي خردورزي، بهره گيري از تمامي ظرفيت

ريهزي كهالن، مهديريت     ها هم خهردورزي، برنامهه   ها و فرصت دوران پسا كرونايي هم انتقال داد كه نه تنها در برابر تهديدات بلکه در زمان استفاده از قوت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

https://ijhp.ir/article-1-181-fa.html


5 

ايي عمل كردن  تواند از جزيره منانه و شفاف عمل كردن، ميؤاعتماد به جوانان شايسته و نيز مها منممله  گيري از تمامي ظرفيت منسمم و هدفدار و بهره

جوانان بايد در اين انديشه باشند كه  موزش و پرورش،  موزش عالي، كسه  و  . خواهي صاحبان جزاير پررنگ است، بسيار كار مدتر باشد كه در  ن سهم

 .د باشنددر دوران پسا كرونا چگونه باي... كار و 

 

 چرخه فقر و کرونا
غيرقابهل  اين نکته را بايد ستاد فرماندهي كرونا در نظر بگيرد كه كرونا در بازه نه چندان طوزني مي تواند به فقر منمهر شهود و در صهورت افهزايش     

فکر جلوگيري از ه اكنون بايد ب كه از هم گيري خواهد شد و ادامه  ن منمر يه يک چرخه فاجاه بار خواهد شد كنترل فقر، خود فقر منمر به گسترش همه

 اي ايماد نخواهد شد و اگر شد براي  ن باداً هلل چنين چرخهءاشا ان"از تفکر . ايماد چرخه و نيز  مادگي براي كاهش خسارات در صورت ايماد چرخه باشد

هها   هاي مالي خود مردم براساس بضهاعت خهانواده   اده از كمکمين مايحتاج و مايشت مردم با استفأاگرچه ت. كردشدت بايد پرهيز ه ب "فکر خواهيم كرد

 موزش مردم و شفاف و صريح بودن با مردم در خصوص تفاوت زندگي در دوران كرونا با قبل يها  . صورت نقدي، قسطي و رايگان انمام پذيرده تواند ب مي

با هم متفاوت است و بايد  اين دو نوع زندگي كامالً. ناپذير است ملت اجتناب توسب  حاد... گري و  ها، پرهيز از اشرافي ييجو باد  ن و ضرورت رعايت صرفه

ن سههم بسهيار   اغنيها و متمهوز  . كرداي زندگي حداقلي  ماده  اين تفاوت به مردم  موزش داده شود و همه مردم را براي يک زندگي مقتصدانه و تا اندازه

حمايت از ضافا نيز توسب حاكميت بايد به . به اقدامات خيرخواهانه و بشر دوستانه را دارند هاي خويش بيشتري در تغيير سبک زندگي و هدايت سرمايه

 نچه ذكر شد ضروت دارد نخبگان از طيفِ دانشي متفاوت اما مرتبب و نه بر اساس جايگاه حقوقي بلکهه براسهاس جايگهاه     با وجود. جد مورد توجه باشد

 .راه حل قابل اجرا اقدام نمايند پردازي به تدوين حقيقي و دانشي ضمن نظريه

هاي ويژه براي  هاي مالي و تخصيص اعتبار حمايت از مردم اقدام به حمايت برايها در  ن است كه دولتايطور ويژه به  ن توجه كرد  هاي كه بايد ب نکته

اعهم از درون  )ر اين زمهان بايهد مراقه  افهراد سهودجو      د. كنند  هاي دولتي و غيردولتي مي هاي وارده به بخش گيري و نيز جبران خسارات مواجهه با همه

هاي اين افراد داراي حساسيت  ها و شاخک ، گيرندههستند خيرخواهانه اما با نيت سوء استفاده كه شايد برخي با بيان كامالً( حاكميتي و يا برون حاكميتي

محهور   هاي مقابله با اين گونه افهراد برنامهه   ه يکي از را. گذرند  ن هم نمي نند و از ك هم رصد ميرا كه حتي منابع مالي با ابااد نانو  طوري هب استبسيار باز 

هايي با عنوان كلي موج  نابودي اعتبارات  تخصيص اعتبارات با رديف. كامل براساس ريز مقادير استطور  بههم  هاي اعتبارات تخصيصي  ن بودنِ هزينه

 .وص وجود داردديگري هم در اين خصهاي  البته روش. خواهدشد

 

 کرونا و بشريت
 متمهايز كهرده    نچه اين شيوع را متفهاوت و . ترين وقايع اجتماعي در قرن بيست و يک در نظر گرفته خواهد شد شک شيوع كرونا يکي از مهمبدون 

ايهن  . دور از هرگونه مخهاطره اسهت   اي به به طريق اولي زندگي مانوي انسان و نياز به جاماه احساس جهاني ضاف در زندگي بيولوژيکي انسان و است،

شناسي بلکه در سهطح روانهي،    پذيري را نه در سطح زيست پذير هستند و بايد اناطاف شيوع نشان داده كه جوامع فالي از نظر بيولوژيکي و ذهني  سي 

 . شود يروس كامال حو ميضرورت يک گفتمان بيولوژيک و اجتماعي درباره محيب و طبيات و منممله و. دناجتماعي و مانوي بهبود ده

، مسير حركتي بشر را در چند (ها و پزشکان مانند فيزيکدان)شناسان و حتي عالمان علم تمربي  در اين راستا نخبگان جاماه بشري، فيلسوفان، جاماه

نخبگان جوامع بشري اعهم از  ن كهه    نچه كه در اين حوزه اهميت دارد دعوت از همه . صد سال اخير از منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار خواهند داد

طور خاص موظفند اين روند حركتي بشريت را تحليل  هنخبگان توحيد محور بطور عام و نخبگان مسلمان ب. به توحيد است ،هستي باورند يا  فرينش باور

ههاي ززم   تا  گهاهي  كنندتبيين  دوبارهي با خالق را البالغه واحاديث ماتبر نسبت بشريت با هستي و هست ده و با استفاده از منابع به ويژه قر ن و نهجكر

نخبگان جوامع بشري غرب مسئوليت بيشتري را . دشوبراي بشريت بر مبناي توحيد جهت چگونه زيستن، تاامل با افراد و محيب پيرامون تدوين و تنظيم 

از ايشان بايد دعوت . هاي متفکران غربي است و زندگي محصول انديشه چون  نچه كه امروزه بشر با  ن مواجه است به ويژه در حوزه علم. دارا خواهند بود

...... ها و ها، دانشگاه روند تکاملي بشر براي انديشکده برايهاي جديد برمبناي توحيد  و انديشه كنندهاي پيشين خود تمديد نظر  عمل  يد تا در انديشهه ب

 .استيا به توحيد به منظور جستموي چگونه زيستن در بستر توحيدي اين امر نيازمند يک دعوت عام از خواص دن. كنندفراهم 

 بهراي اي   يهه . تفکهر و انديشهيدن و خهردورزي اسهت     براياي از  يات الهي   يه که، به نظر نه عذاب و نه  زمون، بلاستاينکه پديده كرونا عذاب يا  زمون 

ءٍ  كُهل  شَهيْ    أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَهمْ يَکْهفِ بِرَبَهکَ أَنَّههُ عَلهي       ي الْآفاقِ وَ فيسَنُريهِمْ  ياتِنا فِ». استبازگشت انسان به خويش و خداي خويش 

 يا كافى نيسهت كهه   دهيم تا براى  نان  شکار گردد كه او حق است؛  ها نشان مى هاى خود را در اطراف عالم و در درون جانشان به  ن زودى نشانه به» «شَهيدٌ

هاي قدرت لم يزلهي اختصهاص بهه زمهان خاصهي       د كه جلوهشو  از سَنُريهِمْ مستفاد مي(. سوره فصلت - 53 يه )« پروردگارت بر همه چيز شاهد و گواه است؟
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 مهدي كهه مهن بها صهدهزار       جلوه برون با صد هزار"به قول فروغي بسطامي . و در  ينده هم خواهد بود استها در گذشته بوده است در حال  اين جلوه. ندارد

 . هاي قدرت حق است است و  فاق و انفو گستره بروز و ظهور جلوهدر مقطع زمان ثيرات به ظاهر خسارت بار از ديد بشري أت. "ديده تماشا كنم ترا

. كهريم نشهانگر ايهن مطله  اسهت      قصهص قهر ن  . نهد ا همختص جوامع محدود و خاص كه نافرماني و ظلم را پيشه كرد هعمدطور  بههاي الهي  عذاب

همچنين، شايد  زمودن بشر با سهتاندن جهانش  نههم بها دردي     . اند نيز درگير شده در مواردي جوامع و افراد متادد و ،كروناجهاني شيوع  كه در  درحالي

 . خوان نباشدللاالمين است هم ها براي تنفو با رحمانيت پروردگاري كه رسولش رحمه ي ششيدهشتناک ناشي از عدم توانا

 .ازت جواب دهندؤازتي بسيار اساسي است كه نخبگان بايد به اين سؤپديده كرونا به وجود  مدن سدر  موز  نکته عبرت

 ؟استكرونا به چه دليل   مختلف در پديده هاي نياز به پناه جستن به خداي واحد در اكثر جوامع بشري با گرايش 

 اي است؟ هاي دعوت به دعا به درگاه خداي واحد به چه انگيزه ها و متن پر شدن فضاي ممازي از كليپ 

 احساس گناه بشر امروزي از ظلم به خويش و محيب پيرامون و توبه به درگاه خداوندي به چه دليل است؟ 

 شيوعي كرونا چگونه خواهد بود؟ زندگي بشري در باد از جهان 

  ،شود؟ شيوعي كرونا چگونه تاريف مي در باد از جهان... بشر با مصرف و رابطه بشر با بشر، بشر با محيب زيست، بشر با تکنولوژي 

  ده است؟ كر يا بشر مسير درستي را براي زندگي كردن انتخاب 

 ا باز هم ياب خواهد افتاد؟  يها از  س مشکل،  ب ين دوران و حل نسبيد ايشد يا باد از فروكش كردن موج نگرانيكار بودن بشر،   با توجه به فراموش

ن يخواهد رفت؟ توجه بهه چنهد   يازت فوق به ورطه فراموشؤو همه س م بود؟يمواجه خواه يترس و فراموش دوبارهو  يبا چرخه ترس سپو فراموش

، (يالديم 11 يال 15 يها سده) ،  بله (يالديم 1351-1340)اه ي، طاعون س(يالديم 057تا  541)ن ينياز طاعون ژوست يوعيو جهان ش يريگ همه

كنگ  هنگ ي،  نفلوانزا(يالديم 1111و  1111) يياياسپان ي،  نفلوانزا(1123 يال 1110)، وبا و شروع  ن در شبه قاره (يالديم 1123تا  1110) وبا

هاي  لگيري انواع بيماري تحميلي استامار در سا ها قحطي همراه با همه ،  نفلوانزاي خوكي، ابوزو از نظر ما ايرانيSARS ،MERS و ( 1107 يال 1191)

ها ميليون انسان جان خهود را از   هاي فوق ده گيري در برخي از همه. و نيز محدوده جنگ جهاني دوم بسيار ضروري است( جنگ جهاني اول) 1110

 ثيراتي خاص خواهد داشت؟أالذكر با ت هاي فوق گيري هم سرنوشتي كمابيش مانند همه 11-اند  يا كوويد دست داده

اين نخبگان هستند كه هدايت امور جاماه را برعههده  . تر برعهده نخبگان است قيعم يها پرسش يها و طراح ن پرسشيفظ ات حيرسد مسئول ينظر م هب

ثيرات كرونها بهر بشهريت، اصهول و مايارههاي توحيهدي اسهالمي        أورزي به منظور ارزيابي ته  در اين حالت ضمن دعوت از نخبگان به انديشيدن و خرد. دارند

ازت اساسهي و بنيهادين كهه تهاكنون     ؤدر عين حال بايد عالوه بر س. خاكي، علت و غايت خلقت توضيح داده شود  بشر بر روي كره درخصوص چگونه زيستن

 .كنندهاي متقن و دقيق موحدانه به دنيا عرضه  ازت اساسي و بنيادين خويش را طراحي و با تدوين جوابؤده است، نخبگانِ متدينِ مسلمان سشمطرح و ارائه 

ازت جوامهع  ؤمنانه و خردمندانه بهه سه  ؤدهي م كرونا فرصت تاريخي است كه در اختيار مسلمانان قرار گرفته است تا با جواب نيجهاشيوع بركات از 

رسهد   بهه نظهر مهي   . كننهد اصول چگونه زيستن براساس رحمانيت و رحيميت خداوندي اقدام نمايند و دنيا را به توحيهد دعهوت     بشري، نسبت به عرضه

كرونا اثبات مسير غلطي است كه بشر به لحا  فلسفي و نگرشي تاكنون رفته است، و نياز بشريت به راه جديد و تفکهر   شيوع جهانيترين دستاورد  گبزر

باه تاريخي از ديدگاه علمي تمربي امروزين اشت تنهاكرونا  شيوع جهانيبرخورد با . كرونا است شيوع جهانيجديد براي چگونه زيستن نيز از بركات ديگر 

تر نباشد، اهميت  اخالقي نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرد كه اين اگر مهم از منظر فلسفي، اجتماعي و يضرورطور  بهكرونا  شيوع جهانيبراي بشريت است، 

 . كمتري از  ن هم نخواهد داشت

ثيرات أارزيابي ته . ان و يا ساير نقاط دنيا را از منظر فلسفي بررسي كردثير كرونا برجوامع مختلف دنيا مانند ايازت متحده، اروپا، چين و ايرأتوان ت مي

در . اسهت كامل امپرياليستي طور  به، چه تفکر حاكم بر ايازت متحده يک تفکر طور ضروري بهتوان ممزا از هم ارزيابي  كرونا بر اروپا و ايالت متحده را مي

مانند و يا بهتر گفته شود حق مانهدن   تر هستند مي تنازع بقا است در اين تفکر فقب  نان كه قويها به سمت نظريه  گيري سياست مريکا در شرايب همه 

يو جمهور يتوان پاسخگويي به حدود چهل ميليون انسان فاقد بيمه درماني نخواهد داشت و اينکه ر قطعطور  بهمريکا  سيستم خدمات سالمت در . دارند

امپرياليستي بر جاماه  مريکا /كند ناشي از حاكميت تفکرات ليبراليستي بيني مي هزار تا دو ميليون انسان را پيش  277راحتي از بين رفتن  ايازت متحده به

ان حاكميت اين تفکر و نيز شکاف طبقاتي در  مريکا از يک طرف و همچنين  زادي نسبي بيان عقيده و تفکر، وجود تادادي از نخبگان منصف و انس. است

درخصوص اروپها بهه علهت نزديکهي بهه      . كنند  ي امکان به چالش بردن تفکر حاكم را تقويت ميييتي به علت مهاجر بودن جاماه  مريکامحور و تنوع قوم

ويهژه مکته     هرود فالسفه قدرتمند اروپها به   لحا  فلسفي اميد ميه زاي كرونا كمتر خواهد بود اما ب بار و مرگ سوسياليستي  ثار زيان/تفکرات ليبراليستي

رو شده است، سير حركتي بشر در چند صد سال اخير را مورد ارزيابي قرار دهد و  هي كه بشر به دليل كرونا با  ن روبيها ان، ضمن ارزيابي علت چالش لم

 .كندجهت يابي درستي را براي  ينده با بستر سازي مناس  فراهم 
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 کرونا و دانشگاه
لحا  پژوهشي ه لحا   موزشي، هم به وجود  ورد و موضوعات جديدي را هم ب هها ب بروز خالقيت برايها  پديده كرونا فرصت مناسبي را براي دانشگاه

تواند در دستور كار ستادهاي دانشگاهي قرارگيرد عالوه  الذكر مي همه موارد فوق. ، پژوهشگران و دانشمويان و دستياران قرار دادانادتدر جلوي چشمان اس

هاي مورد  ها و رشته هاي سنتي و انديشيدن به روش ها ورشته ها، فاصله گرفتن از شيوه اي، مهارت محور كردن  موزش هاي بين رشته بر  ن توجه به رشته

چه از منظر علوم انساني، چه علوم رياضي و مهندسهي و چهه علهوم طبياهي و پزشهکي       ،نياز جاماه، حضور عميق حکمت در  موزش و در تحقيقات هم

و همچنهين   خصهوص واكسهن   هتوان در زمينه كشهف دارو و به   ميدر حوزه علوم طبياي و پزشکي . فراروي قرار داده استموضوعات متادد و متنوعي را 

با . تواند باشد اين فقب يک موضوع از هزاران موضوع مي. هاي تشخيصي بيماري كرونا با سه شاخص دقت باز، سرعت باز و هزينه پايين متمركز شد شيوه

توانند با دعوت از نخبگهان علهوم انسهاني و نيهز علهوم رياضهي بهه طراحهي          هاي علوم پزشکي مي گيري كرونا، دانشگاه شکي همهتوجه به رنگ و بوي پز

 .تدل در اين زمينه پيشتاز باشندي متقن و مسيها يابي به جواب هاي اساسي مورد نياز بشر به اميد دست پرسش
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