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 جامعه شناسی کرونا
 

جهان را به لرزه در آورده وبه یک درد بی درمان مبدل گردیده که فهم علمی بشرهنوز  کرونا مدت شده که ویروس
و ترس کرونایی تمامی اهرم های جامعه را به لرزه درآورده است  قادر به شناخت کامل آن نیست.این حالت پریشان

 واقتصاد را فلج کرده است.
میل ازفا علمای طب باورمند اند که کرونا نوعی ویروس تاجدار است که باعث امراض تنفسی شدید میگردد. کرونا

ده ی که شناخته شد ازین ویروس هاکالن ویروس های است که میتواند حیوانات وانسانها را کسل بسازد. تاکنون تعدا
موعه مجشدیدتری مثل سندروم ) امراضمیشوند؛ از سرماخوردگی تا ابتال به  موجب اختالل در دستگاه تنفسیاند ؛ 

( MERS-( تنفسی خاورمیانه )مرسمرض خاصی را مشخص می کنند یا نشان می دهند. ای از نشانه یا نشانه ها که
سارس همان سندرم حاد تنفسی و مرس نوعی از کرونا است ( متغیر هستند. SARS-اد )سارسو سندروم تنفسی ح

ی نهایی حاد تنفسی و نارسای که اولین بار ابتال به آن در منطقه مدیترانه دیده شد. در واقع مرس و سارس یعنی مرحله
 های تنفسی است.ریوی که ناشی از ویروس

است.سازمان صحت جهانی نام  19-کووید مریضی کشف شده است عامل ابتال به این ویروس که درین اواخر
(COVID-19) این امتیاز  19یس سازمان حهانی صحت آدهانوم: کووید ئر را برای ویروس کرونابرگزید. بقول

. تر است را دارد که به مکانی خاص یا حیوانی خاص اشاره نمی کند و فهم آن در مقایسه با نام قبلی بهتر و راحت
است. این  مریضی به معنای Diseaseمخفف  Dو  Virusمخفف Corona ،VIمخفف  COگذاری در این نام

در شهر ووهان،کشور  ۲۰19ناشی از آن، تا قبل از شروع طغیان اخیر در دسامبر سال  مریضی ویروس نوظهور و
 چین، ناشناخته بود.

( Pandemicپاندمیک ) WHOنا از طرف سازمان صحت جهانی میالدی کرو ۲۰۲۰در یازدهم مارچ براین بنیاد
یک اپیدمی جهانی است که در مناطق بسیار وسیع و گسترده ایی از  مریضی شناخته شد. مفهموم آن این است که این

خطرناک روانی ترس است  مریضی های فوق مسبب مریضی آدم به آدم انتقال پیدا می کند. این ویروس عالوه بر
ه حث ما اثرات منفی کرونا بر جامعباجتماعی انسان تاثیر منفی میگذارد! ازین رو موضوع  مام جوانب زندگیبر ت هک

ای نبود که مساله فقط است ولی شیوع و گسترش آن در کل جهان به گونه مریضی کرونا یک ویروس عامل است .
 اما قبل از همه تحت تأثیر قرار دارد. در سطح طبی و صحت باقی بماند. به سرعت اقتصاد، سیاست و فرهنگ را

ی نباشد دلیل شیوع آن تکنالوژ ای که باشد اگر تولید بشر باشد ویاهر چیزی باشد در هر نقطه 19ید منشاء ویروس کو
دهد. رنج میخود دشمن بشریت نیست. شیوع آن بشریت را خودیو سبک زندگی ماست. درغیر آن خود ویروس که به

 منزلی دربلکه این روند زندگی مدرنیته و جهانی شدن است که ویروس را از یک خود ویروس هم که نشر نمی شود
 Karl Emil Maximilianماکس وبر ) شناسان از جمله پیروانسازد .جامعهمی جهان اوهان چین ،وارد پنچ قاره

"Max" Weber )شود، جریان عاطفی شود و عاطفه در آن کمتر میروز عاقل میهکه انسان روزب باور داشتند که
است که این نظریه  دهد.اما مناسبات جامعه بشری آن قدر مغلقو احساسات انسان جای خود را به عقالنیت می

پیتر لودویگ برگر شناسان بعدی مانند جامعه تواند تا آخر تحوالت جامعه بشری را توضیح دهد، بالخرهنمی
(L. Berger.terPe) مریکاییا دیگر شناسجامعهو ( ستیو اینگلهارتSteve Englehart ؛)گفتند که: 

شود و یک دنیای کامالً عقالنی را پیش رو خواهیم زدایی و سکوالر میاینطور نیست که دنیا به طور خطی افسون
تر شود روز عقالنیدهد که بشر روزبهنشینی کند، بلکه تحقیقات و مطالعات نشان میداشت و دین روی هم رفته عقب

 ارد.و اتفاقاً در انسان وجوه غیرعقالنی نیز همچنان وجود د
ومال وبال ،به تعویض، به برخی از رازهای دیگر بیشتر گرایش  می بینیم که مردم به سحر وجادو کرونا در شرایط

اش یک نوع تقدیرگرایی های زیرین و ناخودآگاه فرهنگی که در الیه ما افغانستان در کشور خصوصمی نمایند.به 
است  ها و گفتمانبینیها، الیه سوم جهانها، الیه دوم سیستمول مسئلهد؛ الیه انکننهفته است. آنها چهار الیه را ذکر می
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هاست که پشت الیه سوم است.برای اینکه ها و استعارهآیند. الیه چهارم اسطورهها به وجود میها از آنکه سیستم
های یک جامعه  ها و اسطورهبتوانیم آینده یک جامعه را بررسی کنیم، باید الیه چهارم را تحلیل کنیم که همان استعاره

چون آنها نهفته هستند و به نحوی در آینده یک جامعه ظاهر  های اجتماعی نهفته است.تر الیهاست که در اعماق دیرین
های دینی داریم که نهفته هستند و در شرایط خاصی ها و اسطورههای عمیق اجتماع ما استعاره میشوند. ما در الیه

رایط شوند ششوند. یکی از شرایطی که اینها فعال میگی حضور پیدا کرده و تأثیرگذار میشوند و در زندفعال می
و  شودآید که زندگی انسان یرباد می، فقر و بحران به وجود میمریضی مشکالت مانند سیل، سخت است.زمانیکه

طمه امنیت حیاتی انسان ل« نگلهارتای»در چنین شرایطی به تعبیر  شوند.همان الیه هی نهفته فعال می شکنددرهم می
باعث میگردد دکان جادوگران و دین فروشان بسته شود ، مردم احساس قدرت  رشد ترقی وتعالی بیند. بر عکسمی

ودی بیند، امنیت وجد و لطمه مینخوررود، اما وقتی اینها شکست میو به پیش می شان رونق می یابدمیکنند و زندگی
 ین ترتیبآید. بدمعتقد است که در چنین وضعیتی فرصت برای بازخیز دین به وجود می فوق مندانبیند. دانشلطمه می

خطرات ناشناخته عیان کرده است بلکه خورد ترین رازهای درونی کرونا نه تنها ترس و وحشت درونی انسانها را از 
کده در هم تنیده جهانی و در عصر علم و چالش کشیده است. چنانکه در این دهو قاعده ها و عقاید افراد را به 

و ما قابل درک های جهانگیر، اقرن بیست و یکم، بدبختانه جمعیت کثیری نسبت به اینگونه پاندمیتکنالوزی پیشرفته 
مقابل طاعون فکر میکردند که کنند که اسالف ما در قرون وسطاء در توجیه پذیر از نظر علمی، همانگونه فکر می

مقاصد سیاسی خویش با تمسک به توهم و یا عوامفریبانه برای پیشبرد  ای نیز قصداً را رسیده است. عدهآخر دنیا ف
د، دهنغضب خداوند، و حتی به مکر دشمنان خود نسبت میتوطئه چینی آن را به شیاطین و اجنه و ارواح خبیثه یا 

ولی از های اجتماعی محو خواهد شد؛ گذاریای باشد اگرچه کرونا بشدت خطرناک و مهلک است، و فاصله تا توجیه
تا  ازین رو مانند.همچنان باقی خواهد  ۲1های ذهنی پس مانده از قرون وسطاء و علم مدرن قرن  بخت بد فاصله

 مانند کرونا واضح نگردد مداری ها وشیاطین در قالب علم در برابر همه موضوعات مرز میان علم خرافات زمانیکه
ه را در اختیار خود خواهد داشت! دانشمندان معتقد اند ،اگر جامعه را از نگاه جامعه شناسی تاریخ زیر اذهان عام

  .زره بین قراردهیم ؛ سه مرحله را می بینیم
  مرحله اول: پیش صنعتی ویا پیش مدرنیته

  مدرنیته و یا صنعتی مرحله دوم:
 نیم. کعه هر فازتاریخی ، از چهار متغیر استفاده میبرای مطال مرحله سوم: جامعه خطر یا اضطراب و یا پسا مدرنیته

 

 نوع خطر در هر مرحله - 1
 نقش افراد در پیدایی خطرها در هر مرحله - ۲
 دامنه و قدرت تخریب این خطرات - ۳
 ها در قبال این خطرات!مسئولیت انسان - ۴
 

ر های ویرانگمریضی زلزله، نوع خطردر جامعه پیش صنعتی خطرات عمدتاً ناشی از طبیعت هستند مثل سیل،ل وا
قوط س ،ولی در جامعه مدرنیته ،بشر توانست جلوی خطرات طبیعی را تا حدی بگیرند و خطراتی چون رانندگی… و

درمرحله سوم یعنی جامعه خطر  ها شده است.،جنگ ،خطرات و پرابلمهای ناشی از کار جایگزین آن حریق طیاره،
ها هم همین مصنوعات بشری و تکنالوژی ها و ادوات صنعتی لد آنشوند. موو اضطرابی ،خطرات بر ما تحمیل می

ها سال (Martin Heideggerالمانی بزرگترین فیلسوف قرن بیستم ) هایِدِگرمارتین هست. در مورد تکنالوژی 
ون بعدها چیم. ئکه تکنالوژ ماهیتی دارد که خنثی نیست خود را تسلیم محض این ارابه ننما بود پیش به ما هوشدار داده

 هیم شد که نه راه پس داریم و نه راه پیش.رسیم که همانند اسیری دربند آن خواای میبه نقطه
 

د شوند پس افرادر مرحله پیش از صنعتی ،چون تمام وقایع با منطق جادو و ارواح تحلیل می نقش فرد و انسان دوم:
بشر برای غلبه بر حوادث و خطرات ،کشفیاتی در پیدایش یا رفع خطرها هیچ کاره است. ولی در عصر مدرنیته ، 

های  کیسه هوا و کمربند برای جلوگیری از خطرات تصادف، گذاشتن سیستم دارد. واکسین برای مقابله با امراض،
 ……ها وایمنی در طیارات و ریل ها و موترها و کارخانه

الوژی دست تکن نوبیل ،یا همین کرونا کهرسد.مثل حادثه چرکنترل بشر به حداقل می ،اما در جامعه خطر یا اضطرابی
 در مواجهه با آن ها کامال بسته است ؛ نه دارویی بر آن شفاست و نه جادوی .

له شد ولی در مرحکرد و تمام میباید گفت که خطرات در مرحله پیش صنعتی فقط یک منطقه یا کشور را نابود می
شود برعکس در مرحله جامعه خطر و ات خاص میصنعتی این خطرات محدود به یک فضای خاص و یا تجمع

دهد. درهمچوجامعه افراد هیچ اختیاری ندارند وفقط اسیر خطرات هستند.برخالف اضطراب کل دنیا را هدف قرار می
ر کند. مثالً هکس در کار کسی دخالت نمیدر مرحله جامعه صنعتی ،برای هر چیزی تخصصی وضع گذاشتند. هیچ

نی  را بشوید ویاد منظم دستان خوتواند ند ویاخیر . میک تفادهستواند نظافت ومواد ضد بکتریا افرد به میل خود می
 وغیره 
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 تمامهای دیگر ،کشور مقابلی وجود ندارد. همه ملل ، به عبارتی ، همه درمبارزه هستیم. این جنگ برخالف جنگ
 مسایل از سر فکر شود . موضع گرفتند. باید در همجو بشریت در برابر یک ویروس کرونا

معلوم است که انسان به مثابه موجودی اجتماعی همیشه در معرض خطرات، بالیا و حوادث طبیعی و غیر طبیعی 
از سالمت وامنیت خود محافظت کند. این محافظت طالب همبستگی است وعدم  خاطر باید بوده است و به همین

ف از یکطر سیاسی که جنگ ونابسامانی کرونا در حال ویروس !اختهمبستگی سالمت اجتماعی را به خطر خواهد اند
 طبیعتو انسان که خدا و : تو گوییکردیگر در کشور ما شیوع پیدا میار جانب د ست صحی وغذاییونبود سیستم در

 هاعتمادی دربارلدقیق و قاب حصایهٔ اهنوز  ما ما در جامعهٔ گرچه  مسابقه دارد! افغانستان در تخریب وکشتن افغان و
اکثرجمعیت کشور ما جوان است و به همین دلیل  یگانه چانس که افغان آورده فقط ولی شمار مبتالیان در دست نداریم

بت به نس کرونا داشته، و میزان مرگ و میر کشورهای اروپایی بیشتر مریضی ضریب مقاومت بیشتری نسبت به
های طبیعی وغیر طبیعی نشان داده است که این حوادث گاهی عامل وصل  و پرابلم تجارب بشری است! افغانستان

وبا ال رفتن نرخها و...  کردنهای مردم گردیده وگاهی عامل فصل کردنها.بطور مثال احتکار مواد غذایی وصحی
 یعامل پاشیدن جامعه وهمدردی میگردد و فرد گرایی وخود خواهی را تقویت میکند.ولی از جانب دیگر کمک ها

همبستگی اجتماعی را تقویت می نمود.آنچه فرهنگ شهروندی مسئوالنه  مستقل به مردم برخی افراد تجاری رایگان
ک افراد انتظار دارد اجتناب از کنش های غیر همدالنه تقویت همبستگی اجتماعی است. این یک یدر این شرایط از 

ها و جاده ها بیش از پیش دشوار شده است. خوِد این  مغازه ها، گیری مردم از مکاتب، ادارهکار با توجه به کناره
ول، ا گیری میلیاردها نفر به نفع جوامع خود و امنیت خویش. در مرحلهٔ دوستِی عملی است ــ کنارهگیری، نوعکناره

عطیلِی تگیری کرداند؛ از یکدیگر فاصله گرفتند تا متحد شوند. با همبستگی از فضاهای عمومی کناره به نشانهٔ 
ای را به وجود آوردند تا در عوض از مرگ سابقهو در خانه ماندند عمداً مصیبت اقتصادِی بی وکارها و مکاتب کسب

رو برای بهبود آن هم همه افراد و سازمان ها و حتی افرادی که متضرر  انبوهی از مردم جلوگیری نمایند.ازین
توان در راستای رفع مشترک نمی یراین صورت بدون اقدام جامعگردیده اند، باید احساس مسئولیت کنند، در غ

مشکالت قدم صحیح و موثری برداشت. در اوج بحران باید در پی رفع بحران شد وبرای ریشه یابی آن زمان دیگر 
این کرونا محصول چین وبا امریکاست ! از هرکس وناکس که باشد درین لحظه  الزم است . بطور مثال می شنویم که

ناجور و معیوب و بی احساس شده اند، و علتش هم چیزهایی مثل  مردم مارا یاری نمی رساند ! مردم ما تا حد زیاد
جمع گرا هستیم گرچه  ما از لحاظ فرهنگی هاست.ماندگی و شبیه اینچهاردهه نابسامانی و عدم رشد فردیت و عقب

دهاند با وجود آن هم زمینه همسبتگی مان هنوز زیاد است و وطالبان لطمه ز مان را جهادیون بسیار عناصر مثبت
 تنها با تکیه به این توان و ظرفیت اجتماعی می تواند این وضعیت را پشت سر بگذارد.

آن در جامعه ضرورت به همکاری تمام  در ین بحران اجتماعی که همه را متاثز ساخته ؛ مساله رهبری وسازماندهی
ارد، بحران کرونا که امروز در کشورما و جهان رخنه کرده، یک بحران اجتماعی است و ها دافراد در همه زمینه

هایی باید مدیریت شود؛ یکی از موضوعات مهم در مدیریت بحران پیشگیری از انتشار شایعات است، چرا که در زمان
شود پدیده اجتماعی وقتی زیاد می کند و اصوالً شایعه به عنوان یکدهند، شایعات هم رواج پیدا میها رخ میکه بحران

که دو عامل اهمیت و ابهام دست به دست هم دهند.وجود عامل اهمیت یعنی اینکه موضوعی زندگی انسان را دچار 
اختالل کند و آن موضوع از نظر رفع و حل شدن اهمیت پیدا کند، مانند موضوع کرونا که اهمیت دارد، چرا که با 

ممکن است فردی مبتال شود و جان خود را از دست بدهد؛ ابهام یعنی اینکه ندانیم چه جان آدمی در ارتباط است و 
چیزی عامل به وجود آمدن مشکل است مانند کرونا که ابهامات فراوانی درباره آن وجود دارد و اینجاست که شایعات 

و دامن زدن به آن خواهد شد و  ها نباید به شایعات توجه شود، زیرا سبب افزایشکند.در بحرانزیادی رواج پیدا می
کند، دروضعیت های مصیبت تر میدر این صورت شایعات فقط شرایط را بدتر و مدیریت بحران در جامعه را سخت

باید به زودترین قرصت وبا هم امکانات  زیرا که مسایل درجه یک است بار سازمان دهی آفتها از اهم موضوعات
های اجتماعی یک پدیده جمعی است که بین همه د ونجات نیز تسریع شود.بحرانسازمان دهی گردد و عملیات امدا

د داننفهمند و میمردم وجود دارد، اما واکنش افراد نسبت به این بحران اجتماعی متفاوت است و بعضی از افراد می
اید زندگی فردی و ای است که کل جامعه درگیر آن هستند و نبکه بحران اجتماعی برای همه جامعه است و پدیده

ها بهم بریزند و فقط باید بحران را مدیریت و کنترل کنند تا دچار آسیب نشوند. برای آرامش فردی خود را در بحران
 ی ورشکستگِی مالیبعضی در خانه ماندن ممکن است فشار روحی در پی داشته باشد اما برای دیگران این کار مایه

مهم متعهد شدند که امنیت مالِی خود را به نفع خیِر جمعی فدا کنند. این یکی از است. مردم سراسر دنیا به این امر 
ها ادامه ندادن هم نوعی از خود گدری وجوه تمایز این بحران بود پرهیز، کار نکردن ، جایی نرفتن و به فعالیت

ی فردی است؛ بحران هابنابراین یکی دیگر از نکات مدیریت بحران در جامعه مدیریت بحران وعقالنیت است.
ولی در مورد آگاهی و ا  اجتماعی نباید سبب ایجاد بحران فردی شود، حفظ آرامش در بحران حائز اهمیت است.

 طمنان مردم و ایجاد تعادل روحی درجامعه که در معرض امواج مختلف قرار دارد، باید تمام با تمام نیروواردعمل
 شد.

ایط بحران باعث عکس العمل های افراد میگردد.زیرا اگر افراد از مطلب آگاهی مردم واطالعات به موقع در شر
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 این شکل در وضعیت دشوار اهانه خواهد نمود وبهگکمتر واقدامات آ سطح غافلگیری آن هم اطالع داشته باشد
دادن هم بست. حتی دست  وناخوش رفتار درست خواهد کرد. بحران ناشی از ویروس کرونا در های تمام عبادتگاه

ه در ک وآنمانش را حتمی ساخته برد. قرنطین جامعهاجتماعی نزدیکِی فزیکی را از میان می ممنوع شده است. فاصلهٔ 
دهیم اما بدون نقش ندارد. به علت وجود ارتباطات دیجیتال، ما به ارتباطات خود ادامه می اجتماع اصالً  آن تجربهٔ 

د شوکند. باعث تجمع تنهایی و انزوایی میاین ویروس مردم را منزوی می جامعه که منبع خوشحالی ماست. تجربهٔ 
توان تصور کرد که بعد از این به حالت پیشا کرونا بر گردیم.، که در هر حال بر جامعه حاکم بوده است. به مشکل می

ابط بین کشورها موجب تغیر روتواند در روابط انسانها با هم، در روابط انسانها با طبیعت و در وقایع این دوران می
طبیعت عوض کنیم. باور بر  این دهکده به انسان و را در باره ای ما گردد! این تراژدی ازهمه ما میخواهد که نگاه

 تیهابست و زشنپردازیم، همچنان در این باتالق، بن ما انتقادی در افکار و عملکرد تا به بازاندیشی و خود این است
در  (Peter Handke) هاندکهپتر را خواهیم دید. ما روز هزینه و خسارات آن بر خود و جامعهخواهیم ماند و هر 

تر از آن جهان عمیق« گوید که تمام جهان تا کنون کشف شده است؟چه کسی می»گوید: هایش می یکی از یادداشت
جهان آماده هرگونه رویارویی نظامی در قرن بیست و یکم و درحالی که کشورهای  کنیم.چیزی است که ما فکر می

ا در های بزرگ و پرمدعا ر با یکدیگر بودند؛ ثابت شد توانایی مقابله با یک ویروس را ندارند. کرونا ضعف کشور
 آسیب پذیر ها در یک ایکالوژیانسان بی باکانه وبی رحم های دخالتزمینه صحت و سالمت مشخص آشکار ساخت.

هم ویرانگر خواهد بود. خشونتی که انسان علیه طبیعت به کار  ی از این ایپدمیئو هوااست و تأثیر تغییرات آب 
که  ایجغرافیایی کنونی است؛ در عصر جغرافیایی برد، با قدرت به خود او بازگشته است. این تناقض دورهٔ می

اما رابطه انسان با خود و  ها نامیده شده، خود انسان بیش از هر زمانی در خطر قرار دارد. اصطالحاً عصر انسان
ام ها را به ک جدی است که انسان لنجاکنون یک چه د. کرونا همانقدر کنگاه او به جهان و هستی نیز تغییر خواهد کر

 همدیگر وعشق و محبت به انسان و طبیعت تبدیل شده و عقالنیتتواند به فرصتی برای دیدن  کشد، میخود می
جلوگیری کنند. تقویت نقش جامعه مدنی  ها را تقویت و منفعت های شخصی ورسیاسی کشدر رهبری  ومنطق

تضمینی در این تواند اجتماعی می - های کالن سیاسی اقتصادی مشارکت دادن هرچه بیشتر آن در تصمیم گیریو 
ف تانرا امروز بطور اخص در مورد افغانستان وضعیت کنونی از همه ما میخواهد که صادقانه موق مسیر باشد.

 ویا بگذاریم کرونایی دایمی وبی واکسین یعنی ! یا باید از دولت کنونی با تمام کمبودیهای آن دفاع کردروشن سازید
تحت نام طالب برای همیش افغانستان را تسخیر نماید !!! به همین ترتیب ما امروز بیش از بیش به همبستگی  پاکستان

شود، مشکالت ما هم بیشتر به هم تر می.به دلیل اینکه هر چه جهان پیوسته انسانی وبه حرکات هماهنگ نیاز داریم
ودیم ب اگر با جهان یکجا کند.ها ضرورت بیشتری پیدا میخورد، و همکاری جهانی ما برای پرداختن به آنپیوند می
هانی های جها و بحرانیی علیه ویروس کرونا باشد بلکه یک پیروزی علیه همه اپیدمزتنها یک پیروتواند نهاین می

روی زمین شاهد هجوم یک گروه در یک  ببینید اکثر انسان های تجربه خواهد کرد. ۲1باشد که بشریت در قرن 
ر تکرار شد. بعد همه بش بودند و به زودترین فرصت در اکثر نقاط جان تشنابو کاغذ نقطه جهان به خریدن دستمال 

ودند و بالفاصله، خودشان را با این رفتار جدید هماهنگ کردند. بعد شاهد انواع مختلف قرنطین و رعایت فاصله ب
م مقابله با کرونا، فهمیدی مدت نوبت به استفاده از ماسک رسید و غیره مسایل در کشورهای مختلف گردید.ما در این

ما ج شود. ابشر ایجاد کرده می تواند به سهولت از وضعیت کمابیش منظم خودش خار سیستم پیچیده اجتماعی که
مهمترین درک و تشخیصی که نصیب بشر می شود این است که تغییر رفتار هر فرد می تواند باعث تغییر رفتار کل 

خواهد گذشت، بشریت زنده خواهد ماند، بسیاری از ما همچنان به زندگی  سخن اخیر اینکه کرونا سیستم می شود.
خواهد  به ارث خواهیم برد، جهانی متفاوت از جهان قبل از کرونا ناادامه خواهیم داد اما جهانی که ما از پس این کرو

افراد جای خود را به تصاویر دیجیتال و  حضور فیزیکی که بود. اما یک چیز نزدیک به حقیقت به نظر میرسد
ها و تلفون یتحاکم ماخواهد شد وبه این شکل آرام آر زیادتر دقیت ها خواهد داد. تنهایی بیشتر خواهد شد انترنیت

 را پر خواهد کرد. ما و عزیزان دنیای اینترنت، جای خالی دوستان
 و ارتباطات حضوری و دید وادید ه انسان، موجودی ست که در طول فهم اجتماعی اش، نیاز به رفت وآمدک میدانیم

واهد خ ازحضور فزیکی همه را محرومو های کنقرانس وتاالر ی فامیلیپارتی ها ولی دنیای بعد از کرونا، شاید دارد
 نمود !!!!!

 
 ایانپ
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