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شده است هزاران هایمان حبس کرده و باعثگیر ویروس کرونا ما را در خانهبیماری عالم

کننده گسترش یابد. تماس با خطوط تلفنی شغل از دست برود و یأس و هراسِ ناتوان

و شمار زیادی از ما احساس  اند ناگهان زیاد شده استکه برای مواقع بحرانی تعیین شده

این  کردناین است که آیا سیاسیشان بردلی نیم. پرسش کدلواپسی و دلسردی می

 جمعی کمک کند؟  التیامتواند به احساسات می

 

ها ی دولتی شیکاگو شدند. آنوارد اداره پوشدوشامبررُب ، پنج زن3002ِاول ماه مه 

نگاه «. 1روزِ افسردگان سیاسی»شدند؛ برای اولین برای اعتراضی سیاسی آماده می

چرخید به سوی زنانِ معترضی که تعدادشان کمتر از تعداد پلیس میرهگذران 

ای پر ضدشورش بود. یک ساعت بعد واِنلی گریِن هنرمند سوار بر یک تاکسی با جعبه

نه ؟ ممکایافسرده»ها نوشته بود: شرتهای سفیدرنگ از راه رسید، روی تیشرتاز تی

است که در  3کدهاحساسجمعیِ  یهوژوانلی گرین از بنیانگذارانِ پر« سیاسی باشه!

زندگی در آمریکا از سوی زنان شکل گرفت. دِبی  یهواکنش به احساسات نومیدانه دربار

ما این احساس را همچون حسی »گولد به یکی از افسران کنجکاو پلیس گفته بود: 

 «تمامی سیاسی وجود دارد.کنیم، ولی در واقع در این مورد چیزی بهفردی تجربه می

د شدن بایتفاوتجای بیبه»این اعتراض سیاسیِ دلچسب پیامی روشن داشت: 

 «مان را سیاسی کنیم.افسردگی

 2چیوِتکوویاَن س کاگو،یدر ش زیرروزِ باران کیده سال پس از آن اعتراض در  باًیتقر

اش به نام حالدر جستار، نقد و شرح ر،یو کوئ یهودی تیاستاد مطالعات جنس

 یارمیب کیسانِ هرا ب یآنکه افسردگ یجااز ما خواست به یهمگان ی: حسیافسردگ

 چیوِتکووی. سمیریدر نظر بگ یو فرهنگ یاجتماع یادهیمثابه پدآن را به مینیبب یپزشک

عدِم تعادل  یروح یهایماریعلِّت ب نکهیبر ا یمبن ها،یدر برابر باور اغلب غرب

 یواکنش یبا دارو درمان شود، معتقد است که افسردگ تواندیاست و م ییایمیوشیب

                                                      

1 Day of the Politically Depressed 
3 Feel Tank 
2 Ann Cvetkovich 
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و  یزومن یِبرالینول یِدارهیسرما یهجامع کی یزابه عوامل استرس یاست منطق

 .ثباتیب

ت روان سلام صیکه تشخ مینیبب تیواقع نیرا در ا یزیچ نیانعکاسِ چن میتوانیم

. شده است دتریو شد ترعیمتحد شا الاتیدر ا الخصوصیعل ،یدر جهان صنعت یعموم

شور به ک یاز کشور یماریدارد، چرا نرخ ب یکیولوژیدر عوامل ب شهیر یروح یماریاگر ب

 حالشدر شرح چیوتکوویمتفاوت است؟ س اریسب یطبقات یهانظام انیو در م گرید

 دپرورانَیترس را م نیچطور کار در دانشگاه او را از پا درآورد و چطور دانشگاه ا دیگویم

ات احساس نینباشد. ا« هوشمندانه ایمهم  یکاف یهبه انداز»که  دیبگو یزیکه مبادا چ

 .دهدیرا بروز م ینیبال یمربوط به افسردگ یهانشانه

توانست مصرف قرص پروزاک )فلوکستین( را آغاز کند، همانطور که از هر ده او می

رد اش را معطوف کوتکوویچ توجهکند، اما سیآمریکایی یک نفر این قرص را مصرف می

های جامعه به ما طلبیکرد جاه اش. او احساسبه نیروهای اجتماعی پیرامونِ افسردگی

شدن در نظامی نابرابر کنیم ارزش دارد و این قربانیگوید فقط آنچه را تولید میمی

این احساس که »گوید: شده تا ما را در نومیدی نگه دارد. او میاست، نظامی که طراحی

نامش را وتکوویچ آنچه به نظر سی« کارِ تو اهمیتی ندارد احساس مردن از درون است.

رفتن با فرهنگِ پاپیشسازِی اثراتِ پابهی... پزشکیمقوله»گذاریم افسردگی می

 به عبارت دیگر، افسردگی غیرمنتظره نیست.« و اقتصاد بازار است. 1هاابرشرکت

 جادِ یو علل ا تیماه ییشناسا کنندیتلاش م کدهاحساسو هم  چیوتکوویهم س

 یبالقوه برا یمنبع»دهند و آنها را به  رییرا تغ یمربوط به افسردگ یاحساسات منف

 یدر نظر گرفتنِ افسردگ فرایندکنند.  لیتبد« برضدِ آن یزیو نه چ یاسیکنشِ س

 ای یگافسرد گرِرانیو تِیفیک رفتندستِ کم گ یمعنابه یرفتار یتیوضع یهمنزلبه

 چیکوووتیگونه که س. همانستیمؤثر باشند ن توانندیکه م ییهاانکار درمان یمعنابه

 یِ اجتماع تِیماه یسازروشن یاست برا یامنظورِ ساده یاسیس یِافسردگ: »دیگویم

                                                      

1 corporate culture 
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ا ر نهاگذاشتن بر احساسات بد، آسرپوش یجابه میتوانیکار م نیبا ا مان،یدینوم

 .«میریبپذ

 یمسائل اجتماع انیم دهیتندرهم وندِیپ نیا 11 دیکوو ریگعالم یماریب وعیش یدر پ

انسون ج سینکه بورآروز پس از  کی. دیآیبه چشم م یاندهیبه شکل فزا یشناختنو روا

که  تندافیدر یدر کشور را اعلام کرد، محققان دانشگاه منعِ آمدوشد ایتانیبر رِیوزنخست

منع  زا یشوک ناش ی. وقتکنندیرا گزارش م یشتر علائم افسردگیدرصد ب 33افراد تا 

 روانِ  یتر شدند، اما اثراتش بر رومنعطف یو روان یلحاظ روحرفع شد افراد به آمدوشد

سلامت روان اختصاص  یهحوز یهاهیریآشکار است که در خ حض نمونهما تمام نشده، م

ت. شده اس شتریکرونا ب روسیاز و یشنا اضطرابِ یوگو براگفت یها و تالارهاباتچت

ها و ها، ماهکه در هفته ییاز تبعاِت تروما میارند یتصور چیما ه میوراست بگورک

 .ابدییرو در سراسر جهان ادامه م شِیپ یهاسال

. کندیو ترس را به جهان ارسال م شیآورِ تشوامواج شوک ریگعالم یماریب

 یو تراژد یعیطب یایو بلا یجهان یهاگرفته تا جنگ 1از رکود بزرگ یجهان یدادهایرو

. دهندیم رییها را هم تغملّت یِشناسروان کنند،یسپتامبر فقط اقتصاد را ساقط نم ازدهی

نفر  هزار10از  شیو ب ایتانینفر در بر هزارهفتاز  شیب سمینویمقاله را م نیا کهاکنون 

 .اندشان را از دست دادهکرونا جان روسیدر سراسر جهان بر اثر ابتلا به و

سرعت به تهدیدی جدی و این ویروس از یک نوع بیماری ناشناخته ودور چنان به

 هم ،اهانگلیسی مختص خونسردی آن با آن اب برخورد که  شدفزاینده برای جان بشر 

 .زشت هم و است فایدهبی

سبعانه بود  ها چنانجان انسان یبرا یدیبه تهد روسیو نیا لیسرعت تبد

ام کردند اعل ندشانشتابزدهیو ناخوشا اعتنای[ با منش بییایتانیبر استمدارانسی] که

 را مهار کردند. روسیو

 یباعثِ افسردگ تیباعث اضطراب شد. اکنون واقع تیاز منع آمدوشد عدم قطع شیپ

 یلغوشده در طول سال، انزوا یهادر روالِ روزمره، برنامه دیشد راتییتغ شود،یم

 ،یادیّشکسته، شسلامتِ درهم یهانظام ،یگفقر، خشونتِ خان ،یگرسنگ ،یاجتماع

                                                      

1 The Great Depression 
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الب در ق یافسردگ نیاست. قراردادن ا تیواقع یآشکارِ اقتصاد یو نابود یدیمرگ، نوم

 خود ادیرا به  کالیتصوراتِ راد یِسرسخت» نکهیا یبرا ،یو عموم یاسیس ،یاجتماع

 .میجان به در ببر یبه ما کمک کند از آن افسردگ تواندیم «میاوریب

و و ر ریگوناگون ز یهاوهیبه ش شانیزندگ روسیو نیکه با ا یهزاران انسان یبرا

 یرای. بسرسدیدار به نظر مروشن خنده یاندهیآ یهدربار کالیشده است تصورات راد

شان را پس چطور شکم خانواده نیاز ا دانندیاند و نمشان را از دست دادهاز مردم شغل

 یِ تقاضنفر م ونیلیم کی باً یتقر ایتانیآمدوشد در بر نعِ اولِ م یههفت کنند. در دو ریس

 2.1 ایتانیدر بر یکاریکرونا نرخ ب روسیو وعیاز ش شیشدند. پ 1تیکرد ورسالیونی

درصد برسد. هزاران  2.3به  یکارینرخ ب 3030 لیتا آور شودیم ینیبشیدرصد بود. پ

فر ص یکار یکه قراردادها یکسان کنند،یبه صورت آزاد کار م ایتانیکه در بر یانسان

افراد  نی. اشوندیآمار حساب نم نیدر ا کنندیکار م 2گیدر اقتصاد گ ایدارند  3ساعت

                                                      

1 Universal Credit 
ها در مخارج زندگی بریتانیاییشود تا به ای است که ماهانه از سوی دولت پرداخت میکمک هزینه 

 .نندتوانند آن را دریافت ککمک کند و تنها در صورتی که بیکار باشند و یا درآمد کمی داشته باشند می

 م.

3 zero-hour contract 
وند، شمطابق قرارداد صفر ساعت پرسنل فقط در زمانی که به آنها نیاز باشد در محل کار خود حاضر می

گیرند و حقوق بیکاری هم ندارند. این نوع قرارداد کاری در شان حقوق میاعت کاریبه میزان تعداد س

های درمانی و آموزشی نیز بسته های مختلف از جمله خدمات فروش، هتلداری، رستورانها، بخشبخش

داد نفر را با همین نوع قرار 220تقریباً  3012شود. کاخ سلطنتی باکینگهام بریتانیا نیز در تابستان می

 م. استخدام کرد.

2 gig economy 
ها ها و سازمانکه به طور معمول موقعیت و جایگاه افراد در آن موقتی است و شرکت ای در بازار استرویه

وقت های تمامکنند. در این اقتصاد افراد شغلمدت با افراد یا در واقع آزادکاران منعقد میقراردادهای کوتاه

تمام شدن یک فعالیت به سراغ فعالیت دیگری خواهند رفت. مشاغلی که به این و بلندمدت ندارند و با 

های ساماندهی این شوند لزوماً از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. به دلیل شیوهروش انتخاب می

مشاغل، نتایج نامطلوبی برای کارگران ازجمله دستمزد کم، سرقت دستمزد، عدم اطمینان شغلی، شرایط 

ر لیت چنین مشکلاتی را بئوناک و تبعیض به همراه خواهد داشت. این سیستم اقتصادی مسکاری خطر
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از  تیحما یتعهد دولت برا یایزادر م ستیو قرار ن دهندیشغل خود را از دست م

 داشته باشند. یدر پرداخت دستمزد کارکنان سهم انیکارفرما

سرجمع  1112از سال  یدر ضمن آن طور که گزارش شده است نرخ افسردگ

ارمِت، م کلی. مادیدر معرض خطر هست شتریب دیباش ریاست و اگر فق افتهی شیافزا

درصد  30کودکان و بزرگسالان متعلق به »که  افتیدر ،ییایتانیبر ستیولوژیدمیاپ

 یهادر نمودار دهک خانوارها نیدرآمدترکم یعنی ینییخانوارها ]دو دهک پا ینییپا

 یهایماریاحتمال دارد که به ب شتریبرابر بسه ییدرصد بالا 30[ نسبت به یدرآمد

 یوام و بده ایتانیکه در بر یدرصد از افراد 20و حدود « متداول مبتلا بشوند. یِروح

 از شیب ،ی. در سطح محلکنندیوپنجه نرم مدست یاز انواع اختلالات روح یکیدارند با 

 یرافتادگازکا یایمزا افتیدر یلندن متقاض نگتونِیسلیا یهکه در منطق یاز افراد یمین

مار آ نیبخش بالاتر نیا نیمطالبه را دارند. همچن نیسلامت روان ا یهنیهستند در زم

که هنوز  ی، بحران3010تا  3002سال  یفقر کودکان دارد. در طول بحران اقتصاد را در

 رود،یبه شمار م «یسازمان بهداشت جهان ییاروپا یهقچالش در منط نیتربزرگ»

که چطور  دهدیانجام نشان م در دستِ یسلامتِ روان سقوط کرد. پژوهش یهانرخ

ازجمله وجود ارتباط  گذارد؛یاثر م یاختلالات افسردگ یهابر نرخ یاجتماع ینابرابر

 .ینوع اختلال خُلق کیکشور و خطر ابتلا به  کیثروت  انیهمبسته م

اند وردهخ یترسخت یههستند که ضرب یبحران کسان نیافراد در ا نیرتریپذبیآس

دو  نیا .کنندیرا تجربه م یمشکلات سلامت روان یبا احتمال بالاتر زیافراد ن نیو هم

از  شیکه ب افتیدر 1والاستون ییهریخ ادیبن 3012. در سال ستندین یتصادف تیواقع

که در مجموع مربوط به تمام طبقات  یداشتند؛ آمار یفسردگا دگرباش از افراد یمین

 دپوستانِینسبت به سف 3دپوستیسف ریغ ای BAME های نژادیاقلیت بود. جوامع

                                                      

قابلیت شرایط کاری  نهاد بانه یک دهدنشان می ساده ییک واسطه در جایگاهگیرد و خود را عهده نمی

 معمول. م.

1 Stonewall 
3 black, Asian, and minority ethnic 

 رود. م.های قومی به کار میها و اقلیتیرسفیدپوستان یعنی سیاهان، آسیاییدر بریتانیا برای اشاره به غ
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 جهیو در نت کنندیرا تجربه م یو روان یمشکلات روح یشتریب لخود با احتما یهردهم

زنان  1نهاد نژاد و سلامت یدر معرض خطر مرگ قرار دارند. بر اساس آمارها شتریب

ه دست احتمال دارد ک شتریجوان تا دو برابر ب دپوستیجوان نسبت به زنان سف ییایآس

ا جوان ت دپوستیجوان نسبت به مردان سف پوستاهیبزنند، و مردان س یبه خودکش

 یهایماریدر بخش ب 3احتمال دارد که بر اساس قانون سلامت روان شتریشش برابر ب

( BAME) دپوستیرسفیغ ای معلول ،دوجنسی ر،یبشوند. اگر شما فق یبستر یروان

 2IAPTی هارا ندارند کمتر از درمان اتیخصوص نیکه ا ینسبت به کسان دیباش

 یو اقتصاد ینژاد یهاین نابرابریا 11 دیکوو روسیو وعیش تِیبود. در وضع دیخواه

 دیباش تبارییقایآفر ییِکایکه اگر شما آمر دهندیشده است. آمارها نشان م تیتقو

. دیجان خود را از دست بده روسیو نیدارد که بر اثر ابتلا به ا یشتریاحتمال ب

درصد از  20از  شیاما ب دهدیم لیرا تشک کاگویش تیمعدرصد از ج 20 پوستاناهیس

حد مت الاتیکه در سراسر ا یتیهستند. وضع پوستاهیس 11 دیاز کوو یناش شدگانِتفو

 مارِیب دوهزار یمطالعه بر رو ایتانیدر بر شود،یم دهید زین ایتانیوجود دارد در بر کایآمر

 نیدرصد از ا 22که  دهدینشان م یشمال رلندیکرونا در ولز و ا روسیبدحالِ مبتلا به و

 گونه که آفواهستند. همان یومق یهاتیاقل ریاز سا ای ییایآس پوست،اهیس مارانیب

 میترس یبرا یروش 11 دیکوو: »سدینویم ن،یگارد یهروزنام سِینوهِرش، مقاله

 شودینم قائل ضیکرونا تبع روسیو نکهیا انِیما دارد. ب یهاو برملاکردنِ نظام یدگیپوس

 اریبس یواکنش» یافسردگ دیگویم یتیوضع نیدر چن چیوِتکوویس« باطل است. یفکر

 است. «یمنطق

 یهاهیتنگناها و رو ،یاجتماع یهایبه نابرابر یمنطق یواکنش یاگر افسردگ

تنِ گف: »دیگویم چیوتکوویطور که سهمان د؟یآیاز ما برم یاست، چه کار یدارهیسرما

                                                      

1 Race for Health 
 م. .دهدمیان نژاد و سلامتی انجام می هرابط یههایی دربارنهادی در بریتانیا که پژوهش

3 Mental Health Act 
2 The Improving Access to Psychological Therapies 

 . م.درمانی در سیستم بهداشت بریتانیابه خدمات روانبهبود دسترسی 
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 کندی( است به من کمک نمیینژادگرا ای ییاستعمارگرا ای) یدارهیمسئله سرما نکهیا

و گسترده را تجربه  یاز درد جمع یناش یهایرانیو مااکنون .« زمیکه صبح از خواب برخ

« اشد.تحول ب سازِنهیزم تواندیواقع، احساس بد مبه» چیوتکوویاما به قول س م،یکنیم

گونه کند. همان جادیا یمثبت رییتغ تواندیم یپناهیب یهادوره یهتجرب یدر سطح فرد

 نیا: »سدینویم 1،اذهن پرسروصد کیدر خاطراتش،  سونیمیج لدیردف یکه ک

 دهد،یفرد را از درون شکل م یاست... که زندگ یپناهیو ب یقراریب یِفرد یهالحظه

ها و به عشق ییغا یو جلوه و معنا دهدیم رییکار او را تغ یِوسوو سمت تیماه

 را گرانیرنج د قیعم یِافسردگ یهاجان به در بردن از دوره.« بخشدیاو م یهایدوست

م به دا نانهیبدب یدر وحشت ایرا  یآدم یوضع نی. چنسازدیآشکار م یآدم یبرا زین

 مور،ی. جاناتان دالکندیم لیتر تبدتر و همدلحساس یاو را به فرد ای اندازدیم

ر د کند،یرا بازگو م یحس نیچن ی،مطالعات افسردگ ،اشدر مقاله ات،یپژوهشگر ادب

 یسوگوار برا یحس فرد گمانیمن ب یافسردگ یهادورهدر : »سدینویکه م ییجا

 .«ندارد یمعن یلیخ یافسردگ یِرپایاز عجز د یناش یِهمدل»اما « دارم. گرانیفلاکت د

است « ادنافت ریگ»بسانِ  یافسردگ میریفرض بگ چیوتکوویس تیاگر بر اساس روا

در  ی. خاطرات افسردگمیکردن باشحرکت یبرا ییهااست که به دنبال راه یپس ضرور

است، اما  یافسردگ یبه راز و رمزها یتجسم انسان دنِیمهمِ بخش اریخدمت هدف بس

در نظر  در درونِ فرد گرفتهیجا یزیچ یهمنزلرا به ینوع خاطرات افسردگ نیا

نجور عواطفِ ما ر یعنی ییفردگرا یِدئولوژیداگِن ا زایپروفسور ل یه. به گفترندیگیم

ت کرده اس یشانه خال یرفاه اجتماع تِیبارِ مسئول ریدولت از ز»که  به این دلیلاست 

 .«شدهیخصوص یهرا محدود کرده است به خانواد یعاطف یو زندگ

ی پادزهرِ فلاکت از جامعه به منزله 3رادیکالخوشبختی لین سِگال در کتابش 

ز انزوا که ا»تواند ی خوشبختی همگانی میکند. به تعبیر ِسگال ایدهفردگرایی دفاع می

 شک اهمیتراهی که اکنون بی« ی افسردگان است راهی بگشاید.همواره تهدیدکننده

ام. زمانی را احساس کردهدارد. من قدرتِ در میان گذاشتنِ درد به منظور پروراندنِ امید 

                                                      

1 An Unquiet Mind 
3 Radical Happiness 

https://www.versobooks.com/books/2819-radical-happiness
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که شیوع ویروس کرونا آغاز شده بود من در پروازی غیرمستقیم از راه چین بودم، زنی 

چینی روی صندلی کنار من نشسته و طفلی روی دامنش خوابیده بود، در طول پرواز 

اش برای بازگشت به کشور گفت و به اینکه زدن کردم. او از نگرانیبا او شروع به حرف

نها مسافرِ سفیدپوست در آن پرواز بودم خندیدیم. برای کاستنِ اضطرابی که من ت

ی بازگشتن به کشور بر من چیره شده بود، فضایی تقریباً زنانه وقفهخاطرِ بدبینیِ بیبه

برای حمایت مثبت ایجاد کردم. این کار برای از بین بردن افسردگی و هراسِ عمیقی 

هیچ »آورد وتکوویچ به یادمان میطور که سیهمانکردم کافی نبود، اما که حس می

وجود ندارد... فقط کار آهسته و پیوسته بر روی  [برای افسردگی]حل جادویی راه

در  «ماندنی منعطف، رؤیاپردازی اتوپیایی و سایر ابزارهای مؤثر برای تغییر و تحول.زنده

های اجتماعیِ بر ضِد ذاریگگذاری بر روی سیاستقِبالِ اضطراب و اندوه جمعی سرمایه

 مکملِ دستیابی به خرسندی است.  نژادپرستی، فاشیسم و هموفوبیا

که  میمراقب باش دیبا یافسردگ 1کردنیرپزشکیو غ کردنیاسیس یدر تلاش برا

 یافسردگ یهانیفردگرا یهجلو ای میجلوه نده زیرا ناچ یافسردگ یهانشانه بودنِیجد

 ریفراگ ییوگوگفت جادیا یبرا ستیبا یدئولوژیا نیا شیبه جا. مینکن دهیچیرا مبهم و پ

 یناختشبودنِ رواننامتوازن میتوانیکه به ما نشان دهد چگونه م ییوگوبه کار رود؛ گفت

 یلاحس تواندیمربوط به جامعه م یابه مسئله یافسردگ لی. تبدمیرا دوباره متوازن کن

مثابه به یاریخدمات تحت پوشش خود کاهش هیها به منظور توجشود در دست دولت

 ی معاشرتیکه چگونه جامعه دهدینشان م نیکار همچن نیاما ا ،ییجادو یاقصه

تر انهبرابرتر و عادل یاندهیآ یگذاشتن تصورات درباره انیخرسندتر باشد. در م تواندیم

 گرانیکه با د یهنگام»کتاب سِگال:  یجمله نیدر آخِردرنگی کنیم است.  بخشیانرژ

با مسرّت دنبال شوند، هرچند  تواندیخوش م یهافرجام میکنیم یاحساس توانمند

 دهیرا رسف ییهافرجام نیگفت بالاخره چن توانیکه هرگز نم میباش دانسته دیبا کنونتا

 «است.

                                                      

1 de-pathologize 
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