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اتفاقات اخیر رخ داده در سطح جهانی، تلنگر عظیمی بر تمامی ابعاد زندگی بشر ایجاد 
کرده و ترکیب متفاوتی از علوم فیزیولوژیک و انسانی را شکل داده است. در واقع در 
هم تنیدگی علوم پزشکی با علوم اجتماعی دستاورد ظهور کرونا در قرن حاضر است. 
این بیماری عالوه بر هدف قرار دادن جسم انسان ها، روح و روانشان را هدف گرفته و 

با محدودیت هایی که ایجاد می کند اصول اولیه ارتباطات را تحت الشعاع قرار می دهد.
در این بین شبکه های اجتماعی که خود نقش بسیار مهمی در این رویداد ایفا کرده اند، 
حداکثر کارکرد خود را به نمایش گذاشته و هرچه دولت ها در گذشته در این چارچوب 
هزینه های بیشتری انجام داده اند، از نتایج آن در دوران کرونا بهره بردند. گزارش های آمار 
مصرف هم نشان می دهد که اکثر کاربران در دوران قرنطینه به دلیل خانه نشین شدن 
و ترس از ابتال به این بیماری یا به جستجوی اطالعاتی در زمینه کرونا می پرداختند یا 
به دنبال بازی و برنامه های سرگرمی جهت پر کردن اوقات فراغت بوده اند و یا از طریق 

شبکه های اجتماعی پیگیر امور آموزشی خویش بوده اند. 
از آن جایی که انسان یک موجود اجتماعی است برای رفع چالش ها ونیازمندی های 
با محیط خویش، چرا که به وسیله آن تجربیات و  ارتباط  نیاز به تأمین  خویش 
آموخته های خویش را مبادله می نماید. چیزی که بیماری قرن اخیر آن را به شدت 
هدف قرار داده، قطع ارتباطات حضوری و پر رنگ شدن ارتباطات مجازی است. در 
واقع این زمان حقیقی به عنوان بخشی از عمر انسان، که در اختیار همگان قرار داشت، 
نمی توانست با اقدامات حقیقی پر شود و حضور اجتماعی و ارتباطات و مراودات عادی، 
دید و بازدیدها، خریدها، تجمع ها و موارد دیگر همگی ممنوع شده بود؛ لذا این زمان 

باید با یک سری امکانات مجازی پر می شد.
 با این وجود یکی از راهکارهای دولت ها در جهت کنترل آمار ابتال، مبحث فاصله گذاری 
اجتماعی بوده است. کنسل  کردن رویدادهایی که جمعیت زیادی را دور هم جمع 
می کند، مثالی از فاصله گذاری اجتماعی است. اقداماتی نظیر قرنطینه، تعطیلی مدارس 
و مشاغل و کنسل کردن تجمعات عمومی و انبوه  به فاصله گذاری اجتماعی معنا 

می بخشد.
هرچند بازگشت به زندگی عادی خود مستلزم یک سری تمهیدات در سطح کالن است 
ولی باید به این امر واقف بود که کرونا بسته به طبقات اجتماعی درگیر با این بیماری، 
رویکردهای متفاوتی را به دنبال دارد. قطعا در طبقات متوسط رو به باال مفهوم قرنطینه 
با اصول متداول بین المللی قابل اجرا است، اما در طبقات و قشر پایین جامعه این امر 

 فاصله گذاری اجتماعی 
از واقعیت تا خیال
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میسر نیست چرا که دغدغه نان شب، ناتوانی در دستیابی به مایحتاج زندگی، محرومیت 
زیست روزمره و ...  این افراد را مجبور به حضور فیزیکی در جامعه جهت امرار معاش 
می کند. اقدامات فاصله گذاری اجتماعی ممکن است عواقب ثانویه ای در سطح فرد، 
خانواده و جامعه به همراه داشته باشند. قطع درآمد، افزایش نیاز به خدمات حمایتی، و 

نیز کاهش بالقوه دسترسی به خدمات خاص، نمونه هایی از این عواقب هستند. 
حال مسئله این جا است که در جوامع فاقد امکانات زیرساختی، خطوط اینترنت 
پرسرعت، تضاد طبقاتی باال و ... چگونه می تواند کشور را به وضعیت عادی بازگرداند. 
قاعدتا این وضعیت بی سابقه، تردیدها و ابهامات زیادی را در مورد آینده به وجود آورده 
است. و آنچه همگی بر آن متفق القول هستند، این است که جهان بعد از کرونا، جهانی 
به کل متفاوت خواهد بود. حال که اینترنت 50 ساله شده است و انسان عصر اطالعات 
ناخواسته درگیر بیماری جدیدی گردیده که وی را روز به روز به انزوا و دور شدن از 
اجتماع فرا می خواند، باید دید براساس یافته های فرانکل در کتاب »انسان در جستجوی 
معنا«، می توان از انسان عصر جدید انتظار داشت که در یک شرایط فاجعه  بار با وجود 
سختی های باورنکردنی به آینده امیدوار باشد یا حتی معنایی برای زندگی خود متصور 
باشد. البته نمی توان شرایط زندگی بشر امروزی را با شرایط روایت خاطرات فرانکل از 
اردوگاه های کار اجباری مقایسه کرد، اما می توان وضعیت کنونی را با نگرش جدید 
روان شناسی تبیین نمود که ذهن انسان به  طور ناخودآگاه دست به تولید معنا، بر اساس 
تجارب، دانش و تفکرات خویش می زند. بنابراین معنای زندگی هر شخص، برمبنای 
جهان بینی و نگاه وی نسبت به رخدادهای طبیعی و اتفاقات اجتماعی، تعیین می گردد. 
لذا باید دید این واقعیت زندگی بشر عصر امروز که یکی از اصول اساسی آن حفظ فاصله 

اجتماعی است چقدر به خیال ما خوش می آید.
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