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 یآموزش ناریوب

 ناروـکباتنبهتننگـج
 از نگاه ۹۱-دیکوو یماریدر مقابله با ب چگونه

 م؟یکن ینینقش آفر یو اجتماع یجسم ،یروان ،یسالمت معنو
  

 ]ویرایش اول[

 

 
 

 یماریب وعیاز ش یریجلوگ یترس در جامعه برا تیریمد یاضطراب و چگونگ ریتاث 

 برای پیشگیری از بیماری یو اجتماع یفرد یهیبن تیتقو یقدرت بدن و چگونگ ریتاث 

 از بیمار کرونایی چگونگی پرستاریبا  ییشناآ 

 مقابله با کرونا یساز یدر جبهه سالمت و مردم یو اجتماع یخانوادگ یریپذ تیمسئول ریاثت 

 یو آغاز تحوالت جهان کیبرنتیوسایافراد جامعه در بحران کرونا ناظر به ب ینینقش آفر ریاثت 

 



 

 

 مقدمه:

گوناگون انسان است که بدون توجه بدان مقابله با انواع  یهاناظر به ساحت ،یچند بعد یموضوع سالمت

سالمت  ،یسالمت روان ،یاهتمام به تحققِ سالمت معنو شود؛یممکن م ریدشوار، و چه بسا غ هایماریب

زم ال هابیآس بادر برخورد  کپارچه،یبه صورت جامع و  یطیمح ستیو سالمت ز یسالمت اجتماع ،یجسم

 است. یو ضرور

 

 یماریب وعیاز ش یریجلوگ یترس در جامعه برا تیریمد یاضطراب و چگونگ ریتاث .۹

 

بدن  یمنیا ستمیعوامل اختالل در عملکرد س نیترینشان از آن دارد که ترس از اصل یتجرب یهاافتهی

عامل مرگ  تواندیم زین تیدر نها شود؛یگوناگون به جسم و روان فرد م یهابیاست و موجب آس

 .گردد

خود خارج شده و در  یمختل شده به سبب ترس و اضطراب، از حالت عاد یمنیا ستمیواقع س در

 .کندیباشند تهاجم خود را آغاز م روسیمحل و دهدیکه احتمال م ییهابرابر تمام سلول

 یادیداد زرفتن تع نیبدن، باعث از ب یمنیا ستمیمختلف از طرف س یهابه بافت نیسنگ یحمله نیا

 .شودیم ماریخود باعث مرگ ب نیا شده و اهاز سلول

 یِمنیا مستیس نیا کنندیم یاز جمله دگزامتازون سع یکورتون یداروها زیبا تجو هامارستانیدر ب لذا

 .را دوباره به بدن باز گردانند یاز کنترل خارج شده را سرکوب و سالمت

رونا در ک پزشکان و پرستاران بخش یموضوع است و به اذعان برخ نیا دیمؤ زین یدانیم یهایبررس

 بهشتیارد ۷۲؛ ]به طور نمونه در تاریخ باشدیاز ترس م یناش شتریب رهای: مرگ و مهامارستانیب

 کی نهیزم نیگفت: در ا یمبارزه با کرونا در خراسان رضو یستاد استان یعلم تهیکم سییر، ۰۰۱۱

 :قیتحق نیا جیانجام شد که طبق نتا یدر خراسان رضو ییکرونا ماریب ۸۹۵ یبر رو یقاتیکار تحق

 نیشتریب ،درصد ۰۱گران درمان با و نقش  مداخله ،درصد ۸۷با  مارستانیاز کرونا و ب مارانیترس ب

 [رود. یبه شمار م نهیزم نیدر ا ریعلت مرگ و م



امعه ترس بر ج تیبر گسترش رعب و وحشت و حاکم زین یمجاز یو فضا یارسانه انیجرمتاسفانه 

 داشته است. ییبه سزا ریتأث ،یبستر مارانیب ژهیبه و

 میتقمس ریاز تاث ییهابا توجه به قرابت مفهوم خوف با حزن، هَم و غم، نشانه زین اتیو روا اتیآ در

 .[گنجدیدر انسان وجود دارد. ]که پرداختن به آن در مجال نم یماریب جادیترس بر ا

 سمیونیهکه ص میابییدرم یبه خوب میشویگر بحران کرونا منظاره یفوق، وقت یبا توجه به مقدمه حال

در  یترس در جامعه، سع یساز نهیو نهاد قیآن با استفاده از توسعه، تعم یغاتیو دستگاه تبل یجهان

 یبالمنازع جامعه نسالمت، حکمرا یبا استفاده از حوزه خواهدیدر جهان را دارد و م یماریب تیتثب

 .باشد یبشر

سوره مبارکه  ۰۲۸ هیأ وْلِیَاءَهُ ف ل ا ت خ افُوهُمْ وَخ افُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین  )آ یُخ وَِّفُ الش َّیْط انُ لِکُمُذ  إِن َّمَا

 (عمرانآل

پس  د؛ترسانیو گفتار وحشت زا[ م یپراکن عهیاست که دوستانش را ]با شا طانیش نیا قتیحق در

 .دیو از من بترس دیاز آنان نترس دیاگر مؤمن هست

 .از مرگ است که اتفاقاً خود سبب مرگ خواهد شد یدر بحران کرونا ترسِ ناش یمسأله اصل پس

 .ترس در جامعه است تیریکنترل و مد زیتنها راه مقابله با آن ن لذا

در از ق یهاشب تیو ذکر اهم هیسجاد فهیهفتم صح یبه دعا هیبا توص یکه مقام معظم رهبر یاقدام

 ،واکسن یشجاعانه قیبا تزر زیآن را داشته و اکنون ن یساز نهیدر نهاد یبحران سع نیهمان آغاز ا

جامعه،  یوانو ر یفکر تیریآحاد مردم زدوده و با مد یرا از چهره یترس و نگران هیسا خواهندیم

 باز گردانند. یاسالم رانیرا به ا داریسالمت پا

 

 برای پیشگیری از بیماری یو اجتماع یفرد یهیبن تیتقو یقدرت بدن و چگونگ ریتاث .2

 

و  هاکروبیبا م ها،روسیبا و یبدن در مواجهه یدفاع ستمینقش سای مد ظله العالی امام خامنه

ها از بدن یلیکرونا بالشک وارد خ روسیو نیاست. هم یمهمّ یلیضدّسالمت نقش خ یامهاجمه

وانست داشتند که ت یسالمِ خوب یدفاع ستمیس کی نکهینشدند؛ چرا؟ به خاطر ا ضیمرها شد، لکن آن

مناسبت  به ،یدیتول یهابا مجموعه یریدر ارتباط تصو اناتیب) ن بکند.یبدن را تأم تیّدفاع کند و امن

 (۹۹ماه اردیبهشت ۰۲، کارگر یهفته

 



 

 

در آشپزخانه، تمام محیط آن مملو از گاز  شیر اجاق گازای را متصور شوید که به دلیل باز بودن انهخ

ای ساده، دچار انفجار گردیده و در آتش خواهد ی کوچک کبریت یا جرقهشده و متاسفانه با شعله

 سوخت.

 

 حاال یک سوال مهم!

آیا این آسیب بزرگ به دلیل روشن شدن آن شعله کبریت است یا شرایط غیر طبیعی بوده و به دلیل 

 شده در محیط، این انفجار و آسیب بزرگ پدیدار گشته است؟حجم زیاد گاز رها 

دن توانند به بدر بدن ما نیز چنین است؛ قطعا ویروس و باکتری مانند آن شعله کوچک کبریت می

 آسیب بزنند، اما به کدام بدن و در چه شرایطی؟!

از محیط خانه را پر ور شده مهم نبود چرا که اگر گهای شعلهدر انفجار آن خانه اصال تعداد کبریت

های آشپزخانه، خطری را برای ما ت هم در روی سرامیکنکرده بود، آتش گرفتن هزار چوب کبری

 کرد.ایجاد نمی

ا دقیقهای معیوب و ضعیف در بدن ماست. انباشت گاز در آن خانه مثل انباشت عفونت و سلول

، های معیوبانواع سلولیعنی انباشت  های امروزی در حال وقوع است؛های ما انساناتفاقی که در بدن

به دلیل تغذیه ناسالم و غیر طبیعی، عدم تحرک، خواب نامناسب های سر باز نکرده عفونتضعیف و 

تواند یک بیماری سخت را برای ما رقم کوچک مییک ویروس یا باکتری  باکه و سبک زندگی غلط 

 بزند.

ایجاد یک درگیری بزرگ در با ورود خود باعث البته حُسن این ویروس و باکتری هم این است که 

ای بدن شده و پاکسازی وسیعی در بدن رقم خواهد خورد. البته اگر ما جان سالم به در برده و با اراده

 قوی و به دور از ترس و نگرانی در این جنگ و درگیری، پیروز میدان باشیم.

ی ماری نداشته و در اصطالح با تقویت بنیهحاال چه کنیم که بدن ما از اول شرایط را برای پذیرش بی

 دچار بیماری نشویم؟ بدن

سطح  یو ارتقا یو اجتماع یآرامش روان ت،یاراده، معنو تیکه باعث تقو ییهاآموزه با یادگیری

 توانیم از بیماری پیشگیری کنیم، از جمله رعایت موارد زیر:ود، میشیم یمنیا

 



 

 

 دیهوا باش انِیدر جر! 

کرده  لیرا به ما تحم یاز سبک زندگ یاز غرب، نوع یمدرن واردات یهایزندگ یهاضرورت

 یبه جا یمحصور و محدود آپارتمان یدر فضاها یها زندگضرورت نیاز ا یکیاست که 

 انیها جراز عوارض  آپارتمان یکیو نشاط بخش است.  زیروح انگ یهادر خانه یزندگ

مرداب، مملو از  کیمانند  ط،یساکن در مح یوااست. ه نهخا یتازه در فضا ینداشتن هوا

روبرو  یرا هم با کاهش جد ژنیما از اکس یو بهره شودیقارچ و... م ،یباکتر روس،یانواع و

 ساکن و یکه سوار بر هوا یمختلف یهایماریابتال به ب یرا برا نهیکه زم یزی. چکندیم

 د.کنیفراهم م -مخصوصاً کرونا- کنندیحمله م هاهیبه ر ژنیاکسکم

ه تازه در خان یهوا انیاست که مراقب جر نیاز ابتال به کرونا ا یریجلوگ یقدم اول برا پس

هم باعث از  یضدعفون یهاکردن مداوم خانه با محلول یمان باشد ضدعفون. حواسمیباش

 .شوندیتازه م یرفتن هوا نیب

 

 هاروسیو یبرا یبازرس ستیا 

 ریو از آنجا به سا دهیرس هاهیبه ر نکهیکرونا قبل از ا روسیبه عمل آمده و قاتیتحق طبق

 بآ. با استنشاق و غرغره اندازدیما لنگر م یو گلو ینینقاط بدن سرک بکشد، سه روز در ب

و  هایو بدون نمک(، آن هم فقط چند مرتبه در روز، از ورود باکتر یآب معمول حتی)

دن، کامل به ب یرسان ژنیکرده و با اصالح تنفس و اکس یریجلوگبدن  یوددر ور هاروسیو

 .میده هیهد مانکانیو نشاط را به خود و نزد یسالمت

 

 دیپوست خود را کلفت کن! 

در  بدن است. چرا که یاز دست دادن گرما یمنیا ستمیس فیتضع لیدال نیتراز بزرگ یکی

بازگردان گرما به اعضای بدن انجام  یرا برا یادیحالت بدن ما مجبور است تالش ز نیا

. پس الزم است با پوشش شودیگرفته م زایماریمقابله با عوامل ب یدهد و تمرکزش از رو

 .اشدحواسش به مبارزه با کرونا ب شتریتا بدن ب میریبدن را بگ یرماهدررفتِ گ یمناسب جلو

 



 یخچالیمانده و سرد، شب یاز غذاها زیپره 

له، ژ ،یو ماکارون هینوشابه، ساالد الو ،یمانند: ماست، بستن ییهایدنیغذاها و نوش مصرف

 شوندیحرارت بدن م آمدن درجه نیباعث پائهستند، مانده  خچالیو... که سرد و در  خیآب 

و  اهیمصرف انواع خوراکهمچنین . کندیم فیبدن را تضع یدفاع ستمیمسئله س نیکه ا

نیز بدن را آماده برای پذیرش انواع بیماری خواهد  یو پُر چرب صنعت نیریش یهایدنینوش

 کرد.

 .میکن لیتبد مانانیاطراف هیاصالح تغذ یبرا یکرونا را به فرصت یماریب دِیتهد میتوانیما م

 نترس و نترسان! 

مبارزه با انواع تهاجمات است و از طرف  یانسان برا یقلب و حفظ آمادگ تیباعث تقو دیام

 .اشدبیتهاجمات م نیبدن در برابر ا یدفاع ستمیس فیتضع یترس از عوامل اصل گرید

 یکوچولو روسیمبارزه با و یراهکار برا یاز جامعه در کنار ارائه ییزداموظف به ترس ما

 .میکرونا هست

 

 همه در یک کشتی هستیم 

 جادیا ،یهمگان دیگسترش مهر و ام یدر راستا به مشکالت مردم یدگیصدقه، انفاق و رسبا 

 سهیم باشیم. ،یسالمت اجتماع یو ارتقا یآرامش عموم

نشاط و سالمتی این همدلی و مواسات باعث کنیم و چرا که همه ما در یک کشتی زندگی می

 دقیقا در زندگی ما تاثیر مستقیم دارد. خواهد شد که اطرافیان

 

 خدا پشت و پناه ماست 

 فیو ذکر شر هیسجاد فهیهفتم صح یبه دعا ژهیو و توجه ، تالوت قرآنذکر، عا، توسلدبا 

، به خود یادآوری کنیم که «مِیالْعَظِ یَِّبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ل ا حَوْل  وَ ل ا قُوََّهَ إِل َّا بِالل َّهِ الْعَلِ»

 تر از ما به خودماست.ی امور خداست و او مهربانساز همهسبب

 

 

 

 



 

 

 از بیمار کرونایی چگونگی پرستاریبا  ییآشنا .3

گری بدون نیاز به مداخلهند تا بیمار رعایت ک را محبت و ایجاد امید در بیمار سعی کنیم موارد زیربا مهر، 

 حاصل شود.ایشان پیچیده و گران قیمت ان شاء اهلل بهبودی 

 قیاستنشاق و غرغره آب نمک رقبا  یتنفس یمجار یاکسازپ 

 جیو آب هو بیآب س ب،یس ادیمصرف ز 

  یماریتوانمند شدن بدن در برابر ب یعسل برامصرف 

 یسرخ کردن ژهیچرب و به و ،یگوشت یدر هضم مثل غذاها نیسنگ یمنع مصرف غذاها 

 نمک  یخوریقاشق چا کیعسل را با  یقاشق غذاخور کی) نیریمصرف شربت شور و ش

 تبکاهش کمک به  ی( برادیکنیولرم شده حل م دهیآب جوش وانیل کیدر  یعیطب

  نفس یرفع سرفه و تنگ کمک به یبرا انهیراز دمنوش وانیل کیمصرف روزانه 

 نفس یرفع تنگ یو بادکش پشت کمر برا یماساژ، روغن مال 

  و... آب زده ریانج ایبا آب جوش  بوستیرفع 

  هفتم  یدعا ژهیبه و هیو ادعسوره حمد با توکل و توسل و تالوت  یترس و نگرانرفع

 هیسجاد فهیصح

 

 ا کرونامقابله ب یساز یدر جبهه سالمت و مردم یو اجتماع یخانوادگ یریپذ تیمسئول ریتاث .4

 

شکست خورده است و مردم نهاد کردن امور از  یدولت در موضوعات مختلف راهبرد یگریتصد

 .باشدیم یاسالم ینظام مقدس جمهور لیبدیب یهاشاخص

 ن،یتسک اهگهینقش زن در خانواده به عنوان تک ژهیبه و یمردم انیپایبزرگ و ب تیبا توجه به ظرف لذا

درمان در  تیمحدود توانیکنترل و درمان، م ،یریشگیپ یندهافرآیی هو سالمت در هم تیترب

شاهد  ،یگریها برد و با کاهش تصدبه سطح خانواده یاجتماع یریپذ تیرا با مسئول هامارستانیب

 بود. یماریب نیدر مقابله با ا تیموفق

 



 یت جهانو آغاز تحوال کیبرنتیوسایافراد جامعه در بحران کرونا ناظر به ب ینینقش آفر ریتاث .5

 

معقول خرافه که در آن علوم منقول و  یعصرد؛ ها بوصنعت و زوال سنت تیرنسانس آغاز حاکم

 .داد یتجرب خود را به علوم یشد و جا

 .غلبه نمود تیاخالق و انسانبر  یپول و منافع شخص

داد که در آن تنها دخالت مردم در  ییها یدمکراسخود را به  یگوناگون جا یتیحاکم یهانظام

ه به ک یصاحبان ثروت انیو انتخاب م یرا! بود یرادادن  ،یجتماعا تیمسئول رشیسرنوشت و پذ

 .کردندیم میخود تقس نیقدرت را ب یاصورت هوشمندانه

هم  یاهگاو، مرغ و م؛ شد دهیکش یبه ورطه نابود یو دگرگون یبا دستکار عتیطب .دیهنر مبتذل گرد

 .دندیگوشت و ... گرددیتول به دستگاه لیشده و تبد ینیماش

؛ در واقع کنندگان محض شدند مصرفمردم  شتریپرداخته و ب دیتولبه  یکمتر یهاانسان

 گریزی شده و آدمیان از مقام افاده به مقام استفاده تنزل کردند.پذیری تبدیل به مسولیتمسولیت

 دهیگرد یرنگارنگ یهاخواستهبه  لیحاال تبد شد،یشکل بر طرف م نیترکه به ساده یانسان یازهاین

 .پرداخت یگزاف یهانهیهز دیرفع آن با یبرا گریکه د

 اریدر نقاط بسها و نفوذ قدرت افتدیاتفاق م یبه صورت خالصه اعمال قدرت توسط افراد کمتر

 .است دهیفراهم گرد زیدور ن

افراد  یقدرت را برا اعمال نیکه ا یاست، تحول یگریحاال زمان به سرعت در حال تحول دو 

 !خواهد کرد ینفوذ آنان را جهان یرهیو دا کندیهم مفرا یمحدودتر

را  یهانجثروت داشته، دهکده نینفر از مردم زم اردیلیحداقل سه م یکه به اندازه ستیونیصه صدیس

 .اعمال قدرت کنند خواهدیدر دست گرفته و م

 .است یتیآ تیو حاکم یمصنوع هان در حال عبور از صنعت به سمت هوشج

 در .میبه داد و ستد مشغول کیالکترون یبانکداربه نام  یهوش مصنوع کیما تحت نظارت  یهمه

ما را در  یداشتناجبار دوست کیداده و با  رییذائقه ما را تغ یمصنوع یهاهوش نیکاال هم ا دیخر

 .کنندیرنگارنگ کمک م یهابه خواسته دنیو رس دیخر

ام به ن یمصنوع هوش کی. میبریحمل و نقل خود بهره م یبه اسم اسنپ برا یهوش مصنوع کی از

 .دهدیبه ما جهت م ازیمورد ن یهاو داده میمفاه یگوگل در جستجو



 میما تصم یمجلس به جا ایدر سازمان سنجش  به طور مثال یمصنوع یهااز هوش یبرخ یحت و

 !میشو ونیسیعضو کدام کم ای میکن لیتحص یاکه ما در چه رشته رندیگیم

ا کرده و ب دایدست پ دیجد یها به طراحداده لیتوانمند است که با تحل ینرم افزار یهوش مصنوع

 ،یاکتساب یهااز داده ییحجم باال یآن لیواقع تحل در؛ دهدیم رییمخاطب خود را تغ یآن ذائقه

اما  ،ستین یافراد عاد یکه قابل درک برا دهدینرم افزارها قرار م نیصاحبان ا یرو شیرا پ یفرصت

  !کنندیدرک م یفرصت را به خوب نیا یامثالً بورس بازان حرفه

 یهاه حجمب شتریب یدسترس یبرا یمصنوع یهابه اصطالح هوش اینرم افزاران توانمند  نیا صاحبان

 زیو آنال لیعرضه کرده و بعد با تحل گانیخدمات خود را به صورت را big data ایبزرگ  یاطالعات

از  یرادهو ا اریاختو سپس با خلع  یمخاطبان خود ذائقه ساز یاول برا یهمان اطالعات در مرحله

 .کنندیم تیریمدرفتار مخاطبان خود را  شان،یا

قدرتمند وجود داشته باشد  یهوش مصنوع کی یمصنوع یهاهوش نیاگر مافوق ا د؛یخوب دقت کن

 یخصش یگفت و شنودها ،یاطالعات بانک د،یخر ،یابیریآن وقت جستجو در مس باشد!(، دی)که با

و در رابطه با آن جستجو و گفتگو  میکنیکه به آن فکر م یاندهیو رصد اطالعات گذشته، حال و آ

که  گریاطالعات د کیما و هزار و  تیدرمورد شخص گرانیو نظرات د یخصوص یهاعکس م،یدار

 لیبه تحل یمصنوع هوش و آن ابر شوندیجمع م کجایقرار دارند،  یمصنوع یهاتحت کنترل هوش

 .پردازدیآنان م

 !مجمل نیمفصل از ا ثیتو خود بخوان حد

نکرده و  دایبسط و گسترش تام پ نیمردم زم یدر زندگ یتیآ تیهنوز حاکم ه؛یو اما اصل قض

 و صاحبان آن، ارباب یاند تا ابر هوش مصنوعرا به دست نگرفته زیکنترل همه چ یمصنوع یهاهوش

 .بکشند یرا به بردگ نیمردم زم یدهکده شده و همه نیکامل ا

ده و به ش یاجتماع یهایرا فراهم کرد تا مجبور به فاصله گذار یطیترس شرا جادیبا ا ستیبایم لذا

 یراب طیتا شرا میبسپار یمصنوع یهارا به دست انواع هوش یابعاد زندگ یهمه اریدست خود اخت

طاغوت  تنها راهبرد یپوشال یهاو وعده ترس. فراهم شود یجهان یو دهکده دیجد یایدن جادیا

 .محض است تیحاکم نیبه ا دنیرس یبرا

 ایپا در ارو اهیطاعون س هیشب یماریب کیاست.  یو تمدن یخیتار رییتغ نیا یکرونا سرعت دهنده

 ییایند. متفاوت را بوجود آورد انیقبل و بعد از آن، دو جر یکه زندگ رانیدر ا ییایاسپان یآنفوالنزا

 .شتنیمردم در سرنوشت خو یدخالت حداقل یعنی! ستیهم ن یاز دمکراس یدر آن خبر گریکه د



ا عبور از گردد و بو کنترل بشر به سرعت متحول می کیبرنتیساشود؛ داستان به همین جا ختم نمی

مرانی زیستی و حاک کیبرنتیوسایبسطح اختیار انسانی به سطح زیستی و غیر اختیاری، تبدیل به 

 شود.می

طح که در س یمصنوع یهااز حقوق هوش یپاسبان یکوچک فقط برا اریبس یهاتیبا حاکم ییایدن

  کنند.زیستی بر مردم حکومت می

ستند ه یمخفآن  یستیونیکه خود و صاحبان محدود صه یابر هوش مصنوع کی تیبا حاکم ییایدن

 ...کیبرنتیوسایب؛ و این است آغاز داستیهو شانیا یبردگان برا یعنیمردم  زیاما همه چ
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