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چکیده
در ابتدای سال  2020و همزمان با برگزاری مراسمات سال نو در کشورهای مختلف دنیا ویروس جدید کرونا از شهرر ووههان نهیه به
سراسر دنیا منتشر شد .ایه بیماری در تاریخ یازدهم فوری سال 2020میالدی(اواخر برمه ماه  ،)1398رسهما توسهس سهازمان جرهان
برداشت با نام کرونا ویروس (کووید )19-نامگذاری شد .طغیان بیماری ک در ابتدا مربوط ب یک شرر در نیه بود ،اکنهون تدهدیب به
یک پاندم وسیع گردیده است .آمار رسم مدتالیان آن در بیش از  210کشور دنیا از نند میلیون نفر و تعداد مرگ آن از صد ههزار
نفر گذشت است .در حال حاضر در هم ی دنیا اکثر افراد در رابط با ایه بیماری نگران هستند .نگران از یک سو و مشکالت اجتماع
ناش از بیماری از سوی دیگر م تواند هنگام ک افراد با بیماریهای عفون مانند کرونا درگیهر مه شهوند ،تهرس و اضهطرا و سهایر
مشکالت اجتماع برای آنرا ایجاد کند .برخ از مشکالت ک افراد مدتال ب کرونا با آن درگیر هستند از جمل قرنطین  ،تحهت ناهارت
بودن ،بس تری شدن و  ،...در کنار تحمّب درد و استرس ناش از بیماری و ترس از مرگ ،گاهأ احساسات منف دیگران مثب طهرد شهدن،
تحقیر و انواع تدعیضهای اجتماع را ب دندال دارد و ایه باعث تددیب شدن پیامدها و مشکالت از جمل انگ اجتماع شهده که ایهه
موضوع ،حت از خود بیماری دردناکتر م باشد.

واژگان کلیدی :کرونا ،ویروس ،انگ اجتماع
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در ابتدای سال  2020و همزمان با برگزاری مراسمات سال
نو در کشورهای مختلف دنیا ویروس جدید کرونا از شرر ووهان1
نیه ب سراسر دنیا منتشر شد .ایه بیماری در تاریخ یازدهم
فوری سال 2020میالدی (اواخر برمه ماه  ،)1398رسما
توسس سازمان جران برداشت با نام کرونا ویروس
(کووید2)19-نامگذاری شد .طغیان بیماری ک در ابتدا مربوط
ب یک شرر در نیه بود ،اکنون تددیب ب یک پاندم 3وسیع
گردیده است .آمار رسم مدتالیان آن در بیش از  210کشور
دنیا از نند میلیون نفر و تعداد مرگ آن از صد هزار نفر گذشت
است ( 1و .)2
در حال حاضر در هم ی دنیا اکثر افراد در رابط با ایه
بیماری نگران هستند .نگران از یک سو و مشکالت اجتماع
ناش از بیماری از سوی دیگر م تواند هنگام ک افراد با
بیماریهای عفون مانند کرونا درگیر م شوند ،ترس و اضطرا
و سایر مشکالت اجتماع برای آنرا ایجاد کند (.)3
برخ از مشکالت ک افراد مدتال ب کرونا با آن درگیر
هستند از جمل قرنطین  ،تحت ناارت بودن ،بستری شدن و،...
در کنار تحمّب درد و استرس ناش از بیماری و ترس از مرگ،
گاهأ احساسات منف دیگران مثب طرد شدن ،تحقیر و انواع
تدعیضهای اجتماع را ب دندال دارد و ایه باعث بروز پیامدها
و مشکالت ازجمل تددیب شدن بیماری ب انگ اجتماع شده
ک ایه موضوع ،حت از خود بیماری دردناکتر م باشد (.)4
انگ اجتماع در حوزههای مرتدس با مسائب سالمت ب
معن ارتداط منف بیه فرد یا گروه از افراد گفت م شود ک
ویژگ ها یا بیماری خاص دارند .در زمان شیوع بیماری ،ایه بد
نام ممکه است ب معنای برنسب خوردن افراد ،رفتارهای
کلیش ای و تدعیض آمیز و یا تجرب از دست رفته شآن
اجتماع آنرا ب دلیب ارتداط با یک بیماری خاص باشد .ایه
ننیه رفتارهای م تواند عالوه بر شخص بیمار ،بر پرستاران،
خانواده ،دوستان و اجتماع آنرا نیز تاثیر منف بگذارد ،ک ب تدع
آن منجر ب اجتنا بیمار از ورود ب غربالگری ،تست ،قرنطین و
درمان م شود (.)5
انگ اجتماع در آیات قرآن کریم و فرهنگ اسالم ب
زشت و ناپسندی نام برده شده است ( .)6نرا ک بیماری یک
از مسائل است ک هم انسانرا با آن مواج اند .بیماری در
اسالم ب عنوان زندان بدن و یک از سخت تریه بالها معرف
1. Wuhan
)2. Novel Coronavirus Disease (COVID-19
3. Pandemic

شده است؛ اما باید دانست ایه بال ک خواه ناخواه هم انسانرا را
در بر م گیرد ،عوامب متعددی دارد ک برخ از آن عوامب
شناخت شده و برخ ناشناخت اند (.)7
در بسیاری از احادیث دیگر نیز ذکر شده است ک ترمت و
انگ از جمل اعمال زشت و زنندهای است ک خود شیطان هم از
آن بیزار است .شیطان با ایه ک از کارهای زشت و اعمال انسان
استقدال م کند ،اما در برخ موارد هم از کارهای انسان دوری
م جوید .ترمت زدن هم ب قدری زشت و ناپسند است ک
شیطان هم از آن خجالت م کشد .با اقدام ب ترمت زن وجر
اشخاص در جامع یا ب عدارت آبروی فرد از بیه م رود .عمب
برتان آثار بدی را هم برای ترمت زننده و هم برای
شخص ترمت زده شده ب دندال دارد (.)8
نکت ای ک بیش از گذشت باید مدنار قرار گیرد ،ایه است
ک مدتالیان ب بیماری کووید 19-نداید "کرونای " خطا
شوند .ایه افراد یا در اثر ب احتیاط ب ایه بیماری مدتال شده و
یا مانند مدافعان و شردای سالمت؛ در راه خدمت ،تامیه
سالمت مردم و با از خودگذشتگ  ،اسیر ایه بیماری شدهاند و
نداید ب گون ای مورد خطا قرار گیرند ک مجدور شوند بجز
ج اَنگ ابتال ب کرونا و دوری از دوستان ،خانواده
درد بیماری ،رن ِ
و یا اقوام را تحمب کنند .زیرا مدتالیان ب کرونا ،پس از قرنطین
و بردودی ،خطری برای سالمت دیگران ندارند و م توانند مانند
قدب ب جامع بازگردند و اطرافیان آنرا باید از رفتارهای
توهیهآمیز با مدتالیان پرهیز کنند .با اعالم سازمان جران
برداشت ،دنیا در شرایس پاندم یا هم گیری ایه بیماری قرار
دارد و هر شخص ممکه است ب دالیب مختلف با ایه بیماری
دست ب گریدان شود و الزم است از سرزنش و برنسب زدن ب
مدتالیان پرهیز شود ،نرا ک هیچکس خود خواست ب ایه
بیماری مدتال نم شود ( 9و .)10
مطالعات مختلف نشان م دهد ک عوامب موثر و ایجادکننده
انگ در ناام سالمت شامب تاثیر فرهنگ ،عدم آشنای ارائ
دهندگان سالمت با تجربیات ایه بیماران ،دیدگاه نامناسب
نسدت ب بیماران ،عدم درمان مناسب ،عدم همدل  ،ارتداط
نامناسب ،عدم در نار گرفته حقوق بیماران و عدم رعایت حریم
خصوص بیمار م باشد (.)11
برای مقابل با انگ اجتماع در ایه شرایس اعتماد ب مراکز
خدمات و مشاورهایِ قابب اطمینان ،همدردی با مدتالیان،
شناخت دقیق بیماری و ب کارگیری مشاورههای روانشناس
اقدامات مؤثر و عمل م باشند تا مردم بتوانند از خود مراقدت
کنند .در ایه میان نحوة صحدت کردن کارکنان برداشت با
افراد در مورد بیماری و کمک ب آنرا در جرت اقدامات مؤثر
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علی بیماری و جلوگیری از دامهزدن ب ترس و بدنام بسیار
مرم م باشد .الزم است محیس و جو مناسد ب وجود آید ک
بتوان در آن ب طور شفاف ،صادقان و مؤثر در مورد بیماری و
تأثیر آن بحث کرد .با توج ب مطالب گفت شده ارتقاء سطح
آگاه جامع در خصوص اهمیت دادن ب سالمت ،تصحیح
نگرشهای غلس خود بیمار ،خانواده ،عام مردم ،مدیران و
سیاست گذاران و همچنیه افزایش دسترس خدمات پیشگیری
و درمان در سطح کشور برای انگ زدای پیشنراد م گردد
(.)12
شواهد ب وضوح نشان م دهد ک بدنام و ترس از
بیماریرای واگیردار مانع از مراجع آنرا ب ایه ب مراکز درمان

م شود .آنچ در ایه شرایس مفید است اعتماد ب مراکز خدمات
و مشاورهای قابب اطمینان ،همدردی با مدتالیان ،شناخت دقیق
بیماری و ب کارگیری اقدامات خود مراقدت است تا مردم
بتوانند از خود و عزیزانشان مراقدت کنند .تغییر ایه معضب
اجتماع نیازمند اصالح دیدگاه و رفتارهای اجتماع با افراد
بیمار است و ایه م طلدد ک پرسنب برداشت و درمان،
سیاستگذاران فرهنگ  ،اساتید دانشگاه ،رسان ها و افراد صاحب
نفوذ مانند روحانیون در ایه زمین اطالع رسان الزم را ب
جامع و ب خصوص نزدیکان بیمار انجام دهند (.)13
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Abstract
At the beginning of 2020, at the same time as the New Year celebrations in different countries of the world,
the new Corona virus was released from Wuhan, China, all over the world. The disease was officially
registered on February 11, 2020 (late February 2015) by the World Health Organization as Coronavirus
(Covid-19). The outbreak of the disease, which originally involved a city in China, has now become a
widespread pandemic. The official death toll in more than 210 countries has risen to several million and the
death toll to more than 100,000.
Currently, most people around the world are worried about this disease. Concerns on the one hand and social
problems caused by illness on the other hand can cause fear and anxiety and other social problems when
people are exposed to infectious diseases such as corona. Some of the problems that people with corona have,
including quarantine, being monitored, hospitalized, etc., along with enduring pain and stress caused by
illness and fear of death, sometimes negative feelings of others such as rejection, humiliation. And it leads to
all kinds of social discrimination, and this causes the consequences and problems caused by social stigma,
which is even more painful than the disease itself.
Keywords: Corona, virus, social stigma
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