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 صمیمیت و کرونا:  فروردین 11

استخراج شده   psychology todayاین متن از با شما صحبت کنیم.  سلبریتی ها سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

  دقیقه  5مدت زمان الزم برای مطالعه آن  .مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریماز این که بخشی از زمان خود را به  است

 تخمین زده میشود: 

فهوم ک می از یده میتوان تصورات آدمدر تاریخ جنون به ما آموخت که چه سافیلسوف فرانسوی ، عادت امر قریبی است. میشل فوکو

به این تغییرات گسست های غییر دهد. فوکو در مورد دیوانگی تکی میتواند کل تفکرات ما را یک اتفاق ساده در علم پزشرا تغییر داد. 

انقالب  را دستخوش  یی است که تصور ما را از زندگی دگرگون کرده و گفتمان هایکی از رویدادهاگفتمانی می گوید. کرونا هم 

 نموده است.  

باستانی و مذهبی و گردهمایی های خیابانی ی خانوادگی، برگزاری آیین های صمیمیت قبل از کرونا، برای ما دید و بازدیدهارابطه و 

کدیگر را دوبار هم طول یکسال ندیده باشند. به قول  امروز شاید دو همکار صمیمی ی. ستمیمیت فرق کرده ابود. امروز اما نوع ص

بسیاری از ارتباطات شده است.    connectionتبدیل به  relation، جامعه شناس امریکایی، ارتبطات های ما از گموند باومنزی

 ماست.   سستی روابط  مجازی نمادی ازمیشود. بالک کردن در فضای مه پاک ما با یک دک

شد. فرزندان شما نیاز به تجربه  دوران، باید حواسمان بیش از پیش به روابط اندک اما عمیقی که با اطرافیانمان داریم بادر این 

اینکه فرزندشان در خانه پیش آنهاست و کنترل بیشتری روی عملکرد آنها دارند راضی  اجتماعات بیرونی دارند. خیلی از والدین از 

م دانشگاهش آنالین بود. اصال دوست نداشتم به شهرستان برود"  "خییل خوشحالم که دخت  هستند. آنها می گویند 

سازند.  عمیق بهای  relationبرای خود   connectionی یایی که بتوانند به جادنیای واقعی هستند. دن فرزندان ما نیازمند تجربه

 تجربه کنند.  انسان های مختلف را همدردی با  دنیایی که بتوانند 

 و فرهنگی ببرید. کالس های داستان خوانی، سفالگری و نمایشنامه نویسی نام در این دوران فرزندان خود را به اجتماعات هنری

زندگی را با هم تجربه کنند. برای بعد از  . دوجود داشته باشد تا فرزندان شما دور همساالن خود بنشینند مکانی . بگذارینویسی کنید

را فدای یک ، فقط قسمتی از زندگی فرزندان شماست. صمیمیت دوران کنکوراز همین حاال برنامه ریزی کنید.  ،کنکور فرزندان خود 

 قسمت از زندگی نکنیم!!
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