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كه  ديپوالن از موسسه بهداشت كارلوس در مادر نايمار
 جوان ديگويم كرد،يم يرا رهبر اياسپان يباد يآنت پژوهش

متوسط سن . تواند از آن محافظت كنديم قايآفر بودن
متوسط ، يو ماالو ايدر كن درحالي كه سال است 45 اياسپان
جوانان در سراسر جهان به  .است 18و  20 بيبه ترتسن 

 روسيبر اثر و ايشوند يم ماريب يمراتب كمتر به سخت
 ستيولوژيدمي، متخصص اپيموانج يتانگ. رنديميم

، ايكن يدر شهرها تيجمع": ديگويم يروبيدانشگاه نا
جوان تر از كل  يشد، حت ريگبار همه نياول يكه برا ييجا

  ".كشور است
ها ييقاياست كه آفر هيفرض نيا يجامبو در حال بررس

قرار گرفته اند كه  ييكرونا يهاروسيدر معرض و شتريب
كه  شوديدر انسان م يسرماخوردگعاليم شبه  جاديباعث ا

 جاديا يدفاعمكانيسم  COVID-19ممكن است در برابر 
است كه قرار گرفتن  نيا گرياحتمال د: ديافزايبوم م .كند

 يعفون يهايماريب ريسا اي ايمرتب در معرض ماالر
مبارزه با عوامل  يبدن را برا يمنيا ستميتواند سيم
از . كند تيتقو SARS-CoV-2از جمله  ديجد يزايماريب

از  يكيعوامل ژنت اين است كهباراسا حدس ، گريطرف د
. كنديمحافظت م ديشد يماريب بردر برا ايكن تيجمع
 تكميل اين فرضياتبه  تواندميها يباديآنت شتريب يبررس

در حال انجام با بودجه فرانسه اي كه مطالعهدر . كمك كند
، سنگال، نهيدر گ يباديآنت افتني ي، هزاران نفر را برااست

 شيكنگو آزما كيدموكرات ي، غنا، كامرون و جمهورنيبن
 13 با هماهنگي سازمان بهداشت جهاني، همچنين،. ندنكيم

ي جهان ينظرسنج كيدر  ييقايكشور آفر 11در  شگاهيآزما
  .كننديشركت م SARS-CoV-2 يباد ينتآ مربوط به
سوال  نيقبالً آلوده شده باشند ، ا ييقايآفر ونيلياگر دهها م
 يبدون واكسن برا ديقاره بااين  ايشود كه آيمطرح م

اين  زيبرانگبحث دهيا ؟ وتالش كند "جمعي تيمصون"
 نيرتريپذ بيضمن محافظت از آس تواناست كه آيا مي

اجازه دهيم تا براي ايجاد ايمني، ساير  روسيبه و، افراد
ممكن است بر قضيه  نيارا آلوده كند؟  تيجمع افراد

باشد  برتري داشته كنديكه اقتصاد را فلج م ياقدامات كنترل
 يتواند به سالمت عموميدر درازمدت مدر عين حال و 
  .برساند بيآس

 ديشا":  ديگوياو م ريمرگ و م نييپا زانيبا توجه به م
 يشورا سي، رئياما گلندا گر ".دياز پس آن برآ قايآفر
 جاديكه ا ديگويم يجنوب يقايآفر يپزشك قاتيتحق
 يباد يآنت يبر اساس بررس COVID-19 يهااستيس
 ايكه آ ستيوجه مشخص ن چيبه ه .تواند خطرناك باشديم
 نينه، و اگر چن ايكنند يم جاديا يمنيها در واقع ايباديآنت

در  ي، گرتا ايمني ايجاد شود كشدياست، چه مدت طول م
اعداد  نيا" :آيد كهبرايش پيش مينوشته خود اين سوال 

  "ند؟يگويواقعاً به ما چه م

 

  COVID-19زنده ماندن از آسيب روحي 
 *حورا بحرالعلوم، ساقي نورايي، سعيد امين زاده

  فرايند زيست مهندسي گروه زيست، محيط و صنعت فناوري زيست پژوهشكده فناوري، زيست و ژنتيك مهندسي ملي پژوهشگاه تهران،

  چكيده
Roxane Cohen Silver  و رئيس  )متحده اياالت(استاد علوم روانشناسي، بهداشت عمومي و پزشكي در دانشگاه كاليفرنيا

من به عنوان يك دانشمند روانشناسي كه چگونگي واكنش افراد و : دارد هاي علوم رفتاري و مغز اظهار مي فدراسيون انجمن
از زلزله و طوفان گرفته تا خشونت  -پذيري انسان را در شرايط مختلف  انعطاف، كند هاي جمعي را بررسي مي جوامع به آسيب
متحده، من در دفتر امنيت داخلي  عليه اياالت 2001سپتامبر  11اندكي پس از حمالت تروريستي  .كنم مطالعه مي -گسترده و جنگ

 ،رسيد اگرچه تهديد براي جامعه واقعي و مداوم به نظر مي .كاخ سفيد حضور داشتم و در مورد مقاومت جامعه صحبت كردم
نشان  تبا نگاهي به گذشته، ملت كامالً مقاوم. اري برگردانندهاي بلند اد رهبران ملي مشتاق بودند مردم را به هواپيما و ساختمان

متحده و  چند دهه بعد، اياالت .اما صنايع و مراكز شهري به رشد خود ادامه دادند ،تهديد تروريسم هرگز از بين نرفت: ددندا
  كرونا  شديد  حاد   تنفسي سندرم   ها، ماه طي  .به همان اندازه غير شفاف و بسيار كشنده ؛شوند جهان با تهديد ديگري روبرو مي
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در زمان نگارش اين يادداشت ، (COVID-19) شود ، ويروسي كه باعث بيماري ويروسي كرونا مي(SARS-CoV-2)2ويروس 
در سراسر جهان شده  نفر 500000آمريكايي را كشته و منجر به مرگ بيش از  125000ميليون نفر را آلوده، بيش از  10بيش از 

گويي  ي پاسخ ي نحوه علم روانشناسي درباره. مانده است احتماالً يك سال ديگر باقي COVID-19 دستيابي به واكسن تا. است
پس از بروز بيماري  " يعيشرايط طب"گويد؟ گيري، به ما چه مي افراد در حال حاضر و در آينده در طول فراز و نشيب اين همه

  دهد؟ آيا جامعه ما مقاومت نشان مي د؟چگونه خواهد بو
  19-آسيب روحي، زنده ماندن، كوويد: كليدواژگان

  aminzade@nigeb.ac.ir: مترجم مسئول، پست الكترونيكي* 
COVID-19  يك بيماري جسمي است كه دانشمندان سعي

 اما بيماري ،دارند آن را از بسياري جهات درك كنند
زاي مربوط به آن نيز احتماالً بر  گير و عوامل استرس همه

تجربه پريشاني درنتيجه  .سالمت روان پيامدهاي جدي دارد
خسارات  .استرس مزمن به اين بزرگي كامالً طبيعي است

از دست دادن فرصت شركت در مراسم تشييع (واقعي 
شركت در (يا نمادين ) روند جنازه عزيزاني كه از دست مي

ممكن است  .شود وفور يافت مي  به) التحصيلي فارغجشن 
ناراحتي براي بسياري وجود داشته باشد و براي برخي 

انزوا ممكن است براي  .نشده باشد ناراحتي و اندوه حل
بسياري به افسردگي و براي برخي به فكر خودكشي منجر 

براي  "يك اندازه متناسب براي همه"اما هيچ پاسخ  ،شود
  .ود نخواهد داشتاين بحران وج

هاي  ها سال تحقيقات علمي روانشناسي در مورد آسيب ده
جمعي نشانگر اين موضوع است كه پاسخ افراد احتماالً بر 

ها شامل شرايط پيش از  اين .اساس چندين عامل است
مواجهه قبلي با مشكالت،  -است افراد روياروي گيري  همه

هاي  يتهاي بهداشت جسمي و رواني و حما پذيري آسيب
هايي را كه در  همچنين بايد مواجهه .اقتصادي و اجتماعي

يكي از  ياآ :اند در نظر گرفت گيري ايجادشده طي همه
اعضاي خانواده بيمار شده يا بيماري او شدت پيداكرده 

آيا فرد شغل يا بيمه درماني خود را از دست داده  است؟
رفاه  بود كه عملكرد او صليآيا اين فرد يك كارگر ا است؟

كرد؟ چه مدت زماني غرق در  ديگران را تضمين مي
هاي سنتي يا اجتماعي صرف كرده و بارها و بارها در  رسانه

بايد  ينها اخبار بد قرارگرفته است؟ همچن معرض ساعت
آيا فرد  .زا را در سطح جامعه در نظر گرفت عوامل استرس

زندگي  "منطقه داراي شرايط قرمز كرونا ويروس"در يك 
ديگر هرگز  ؛ها بسته شدند ها و رستوران آيا مغازه كرد؟ مي

مسئولين راهنمايي بدون ابهامي از سوي  ياشوند؟ آ باز نمي
وجود داشت كه موردحمايت بهترين متخصصان اين امر 

هاي عاطفي و رفتاري به اين بحران مداوم چند  باشد؟ پاسخ
منظوره خواهد بود اما تصادفي نيست و علوم روانشناسي 

هاي  تواند سازمان عوامل خطر را جدا كرده است كه مي
دهندگان خدمات بهداشتي را  خدمات اجتماعي و ارائه

پذيرترين افراد را  راهنمايي كند تا از نظر رواني آسيب
  .شناسايي كنند

در  COVID-19 شدگان ناشي از كه تعداد كشته آنجا از
اي ه محدوديت ،نفر عبور كرد 125000متحده از  اياالت

رهنمودهاي  .يافته است رفتاري در سراسر كشور كاهش
بهداشت عمومي فعلي، رفتارهاي محافظت شخصي، 

هاي اجتماعي و  ها، حفظ فاصله ازجمله شستن مكرر دست
با اين حال . كنند پوشيدن ماسك صورت را توصيه مي

دهد مردم بدون هيچ فاصله  اي نشان مي هاي رسانه گزارش
، سواحل و اعتراضات خياباني در حال ها فيزيكي در مهماني

دهد قرار گرفتن در  تحقيقات نشان مي .اجتماع هستند
اي و  معرض اطالعات متناقض مقامات دولتي، منابع رسانه

هاي مبتني  هاي اجتماعي در درك اينكه افراد توصيه شبكه
بر علم را براي به حداقل رساندن خطر و به حداكثر 

 .نقش دارد ،كنند ل ميرساندن بهداشت عمومي دنبا
متحده در سال  كه موارد ويروس ابوال در اياالت هنگامي

مردم ثابت كردند كه اطالعات مربوط به  ؛ظاهر شد 2014
طور واضح و مستقيم توسط مقامات  خطر را كه به

عالوه بر اين، اين  .كنند درك مي ،شود اعتماد ابالغ مي قابل
و درست  ،اعتماد بايد با صداقت و شايستگي حفظ شود

طور كه عموم مردم پس از يازده سپتامبر به هواپيماها  همان
طور كه مردم قبل از  و شرايط طبيعي بازگشتند و همان

هاي اشعه  سوارشدن به هواپيما بدون اعتراض از دستگاه
اين قوانين پيروي اكثر مردم نيز از  ،كنند ايكس عبور مي

  .كنند مي
و عواقب ناشي از آن  COVID-19 آميز مديريت موفقيت

مستلزم آن است كه دانشمندان علوم رفتاري براي اطمينان 
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از همكاري، اعتماد و اجراي آنچه از علوم زيست پزشكي 
يك نقشه راه براي مقامات دولتي تهيه  ،شده است آموخته
رفتارهاي مسئول محافظت از سالمتي بايد با  .كنند
سالمت متضمن ها و فوايد عملكردهاي  رساني كه هزينه پيام

طور مداوم  وضوح و به جسمي و رواني خود و جامعه را به
مانده  ناشناخته باقي COVID-19 اگرچه زمان مهار .منتقل كند

هاي  اما بيشتر افراد با شناخت نقاط قوت و مهارت ،است
اين  سوي به آن ،ها آگاه نبودند اي كه از وجود آن لهمقاب
  .گيري خواهند رسيد همه
 : از است اي ترجمه مقاله اين

Surviving the trauma of COVID-19, Science, 3 JULY 
2020 ,VOL 369 ISSUE 6499 

 

Surviving the trauma of COVID-19 
Translated by Bahrol Olom H., Noraee S. and Aminzdeh S. 
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Abstract 

Roxane Cohen Silver, professor of psychological science, public health, and medicine writes: 
“Successfully managing COVID-19 and its aftermath will require that behavioral scientists 
provide a roadmap for public officials to ensure the public’s cooperation, trust in, and 
implementation of what is learned from biomedical science.  Although the timing of 
containment of COVID-19 remains unknown, most people will get to the other side of the 
pandemic recognizing strengths and coping skills that they did not realize they had.” 
Key words: trauma, COVID-19, Surviving. 

  

 )19-كوويد( 19-پس از بيماري كروناويروس

  *علي فرازمند
  ، پرديس علوم، دانشكده زيست شناسيدانشگاه تهرانتهران، 

  afarazmand@ut.ac.ir :مترجم مسئول، پست الكترونيكي* 
همه گيريها بخشي طبيعي از زندگي،و از نظر وقوع قابل 

بازگشت پياپي ويروس نقص ايمني . پيش بيني، هستند
، SARS(2(سخت حاد  ، سندروم تنفسي 1)ايدز(اكتسابي 

(MERS)، سندروم تنفسي خاور ميانه H1N1انفلونزاي 
3

و  
بخوبي  4)19- كوويد( 2019اينك بيماري كروناويروس 

حيوان را از دهه  -رژه چاره ناپذير بيماريهاي مشترك انسان
اي هرچند عده. به اين سو را به نمايش گذارده است 1980

، "قوي سياه" ممكن است همه گيري اخير را به عنوان
ناپذير با پيامدهاي تهديدكننده بينيپيش يعني رخدادي تماماً

تنها امور غيرقطعي همه گيريها آن است كه كي ) 1(بنامند 
                                                            
1 Acquired Immunodeficiency Disease 
2 Severe Acute Respiratory Syndrome 
3 Middle East Respiratory Syndrome 
4 Coronavirus Disease 2019 

آلبر كامو در . رخ مي دهند و يا شدت شان چقدر است
رغم بازگشت  رمان تمثيلي خود طاعون گفته است كه علي

چون آوار از  ]ناگهان[كه كنار آمدن با آنها را  "همه گيريها 
). 2( "بينيمريزند را سخت ميمي آسمان آبي بر سرمان فرو

گيريها شگفت زده اما بيش از اين ديگر نبايد از بروز همه
  .شويم

دنياگيريها شامل انتقال مداوم يك عامل بيماريزا، بدون 
، در 5مستثني كردن عفونت هاي جزئي مانند راينوويروس

پس از تجربه ي ديدن بيماران با حال  .چندين كشور هستند
در مكزيك و چندين كشور امريكاي  H1N1وخيم مبتال به 
، من تعريف تازه اي براي دنياگيري )3(2009التين در سال 

                                                            
5 Rhinoviruses 


