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چكيده:
اخیــرا ً همهگیــری بیمــاری کرونــا ویــروس جدیــد ) (Covid-19منجــر بــه ایجــاد اســترس و اضطــراب زیــادی
در سراســر جهــان شــده اســت .اکﺜــر کشــورها بــرای کنتــرل شــیوع کوویــد 19-تصمیــم بــه اســتفاده از قرنطینــه
گرفتهانــد؛ و بنابرایــن میــزان اســتفاده از فضــای مجــازی افزایــش یافتــه اســت .دیــن ،دیــنداری و هویــت دینــی نیــز،
در نظریههــا و پﮋوهشهــای تجربــی علــوم اجتماعــی همــواره مــورد توجــه بــوده اســت .بــه نظــر میرســد کــه ایــن،
یــﮏ امــر پذیرفتهشــده و عمومــی در میــان دانشــمندان علــوم اجتماعــی اســت کــه هویــت دینــی ،نقــش پُررنگــی در
زندگــی مــردم دارد .در بحــﺚ هویــت دینــی ،برخــورداری از دیــن و تعالیــم مذهبــی مشــترک در یــﮏ جامعــه مــورد
توجــه قــرار میگیــرد .بــا توجــه بهشــدت یافتــن فرایندهــای توســعه و نوســازی در جوامــع کنونــی ،مذهــب همﭽنــان
در تمــام ابعــاد خــود ،بهعنــوان منبعــی مهــم بــرای هویــت و معنــا بﺨشــی در جهــان متجــدد بــه شــمار مــیرود.
ایــن مقالــه بــه دنبــال تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای مجــازی اســت بــه ایــن منظــور
ابتــدا تعاریفــی از دیــنداری ارائــه شــده و ســﭙس شــاخصههای مربــوط بــه آن معرفــی میگــردد و ســﭙس بــه بیــان
مصداقهــای آن در فضــای مجــازی پرداختــه میشــود تــا از خــالل بحــﺚ روشــن گــردد کــه تنهــا راه ســالمت روان
و آرامــش بﺨشــی ،قــرار گرفتــن در مﺄمــن دیــن و دیــنداری اســت و بــا توجــه بــه شــرایط همهگیــری بیمــاری کرونــا
و توســعه فضــای مجــازی بهتریــن راهــکار تبییــن شــاخصههای دیــنداری در فضــای مجــازی اســت .نویســنده امیــد
دارد بــا نوشــتن مقالــه حاضــر ســهمی هرچنــد کوچــﮏ در گســترش فرهنــﮓ دیــنداری در فضــای مجــازی بــردارد.
واژههاي كليدي :دینداری ،شاخصه ،فضای مجازی ،کووید19-
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he Indicators of Religiousness and its Examples in Cyberspace: a Way to
Calm Down a Society with Mental Health during the Corona
*M. Adib zadeh

The recent epidemic of the new coronavirus (Covid-19) has caused a great deal of stress and
anxiety around the world. Most countries have decided to use quarantine to control the prevalence
of Covid-19. Asa result, the use of cyberspace has increased. Religion, religiousness and religious
identity have always been considered in empirical theories and studies of social sciences. It seems
to be a generally accepted fact among social scientists that religious identity plays a major role
in people›s lives. In the discussion of religious identity, having a common religion and religious
teachings in a society is considered.
Due to the intensification of development and modernization processes in today›s societies,
religion is still considered in all its dimensions as an important source of identity and meaning
in the modern world. This article seeks to explain the characteristics of religiousness and its
examples in cyberspace. For this purpose, it was first tried to identify religiousness and then its
related characteristics were introduced along with its examples in cyberspace. It was also clearly
discussed that the only way to mental health and relaxation is to seek refuge in religion and
religiousness. During the pandemic virus, cyberspace can play a significant role in illustrating the
characteristics of religiousness.

Keywords: Covid 19, Cyberspace, Indicator, Religiousness.

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

Abstract

مقدمه
در پایان دسامبر  ،2019گسترش یﮏ بیماری عفونی
جدید در شهر ووهان چین گزارش شد که توسط یﮏ

کرونا ویروس جدید ایجاد شده و رسماً توسط سازمان
بهداشت جهانی ) (WHOبهعنوان کووید 19-نامگذاری
گردید .گسترش کووید 19-به دلیل سرعت انتقال آن
منحصربهفرد بود و باعﺚ ایجاد وضعیتی اضطراری در
سرتاسر جهان ﻃی کمتر از چند ماه شد .این بیماری
نهتنها موجب نگرانیهای سالمت همگانی بلکه سبب
بروز تعدادی از بیماریهای روانشناختی شامل
اضطراب ،ترس ،افسردگی ،برچسبزنی ،رفتارهای
اجتنابی ،تحریﮏپذیری ،اختالل خواب و اختالل
استرس پس از سانحه است .در این شرایط ،حفﻆ
وضیعت سالمت روان افراد ضروری است؛ زیرا افراد
مﺨتلف جامعه ممکن است محرکهای استرسزایی را
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در ﻃول انتشار آن تجربه نمایند ].[1
امروزه ،روشهای ارتباﻃی با دیگران از ﻃریق اینترنت
افزایش یافته است و خانواده ایرانی در سبد فرهنگی
خود با شبکههای ماهوارهای ،فضای مجازی و رسانههای
نوین مواجهاند که هرکدام بهنوبه خود ،بﺨشی از فرایند

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

تﺄﺛیرگذاری در آن را هدف گرفتهاند .برخی از شبکههای
ماهوارهای ،بهﻃور تﺨصصی تمام تمرکز خویش را
بر مقوله خانواده نهادهاند و پیام مشترک برنامههای
آنها عبارتاند از :ترویﺞ خانوادههای بیسامان و
لجامگسیﺨته در مقابل ساختار خانواده ،عادیسازی
خیانت همسران به یکدیگر ،عادی جلوه دادن روابط
جنسی دختر و پسر پیش از ازدواج ،ترویﺞ فرهنﮓ
همباشی بهجای ازدواج و عادی جلوه دادن سقطجنین
برای دختران ] .[2بهموازات رشد فناوری و گسترش
مالکیت رایانهای ،انسانها تقریباً تمام فعالیتهای خود

را شامل فعالیتهایی مانند دانلود اﻃالعات ،خواندن و
نوشتن روزنامه ،ارسال و دریافت پیام ،ایمیل ،صوت و
عکس حول فضای سایبری هدایت میکنند .این فضا
در حقیقت نماد ابزاری جدید برای ارتباط و بهویﮋه
ارتباﻃات الکترونیکی است که در آن سرعت و وسعت
حرف نﺨست را میزند .از دو جنبه میتوان در مورد
فضای مجازی سﺨن گفت :از سویی ،ما با واقعیتی
مجازی روبهرو هستیم؛ نوعی فضای سهبعدی سایبری
که انسانها به آن ورود و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
از سوی دیگر ،ما جهانی از شبکههای رایانهای داریم که
از ﻃریق کابل و دیگر ابزارهای ارتباﻃی به یکدیگر متصل
هستند و به ما کمﮏ میکنند به اﻃالعات دسترسی
داشته و آنها را ذخیره کنیم .این شبکهها ،نهتنها شامل
ارتباط بین رایانهها بلکه شامل مرورگرها و نرمافزار
ایمیل نیز هستند که اﻃالعات را جابجا میکنند .آنها
در حقیقت ،جایگاه و مﺄمن اﻃالعات هستند .این بﺨش
از شبکه مجازی ،ازاینجهت میتواند حائز اهمیت باشد
که واقعیت مجازی ،به بﺨشی از فرهنﮓ عام و روزمره ما
بدل شده است؛ چنانکه در برخی نقاط ،اساساً ارتباﻃی

وﺛیق بین واقعیت و واقعیت مجازی وجود دارد ].[3
مﺆلفههای هویت دینی شامل پایبندی نظری و عملی
به مذهب ،انجام مراسم مذهبی ،کنشگری مذهبی ،خود
و خانواده را مذهبی دانستن ،توجه به عقاید ویﮋه مذهبی،
احساس معنادار بودن زندگی ،احساس معنا بﺨشی دین
و شرکت در خدمات داوﻃلبانه مذهبی است؛ بنابراین
هویت دینی به معنای احساس تعلق و تعهد فرد نسبت
به باورها ،احکام و ارزشهای دینی است.
با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع،
در جامعه ما نیز ﻃی سالهای اخیر به فناوری اﻃالعات
و ارتباﻃات توجه بسیاری شده است؛ ولی دراینباره،
آسیبهای جدی وجود دارد که ضروری است به

ریشهیابی آن پرداخته شود .کشور ما ازنظر بهرهمندی
از اینترنت رتبه  87را بین  187کشور جهان دارد که

عناصر عینی است و این بدان معناست که فضای
سایبر ،عم ً
ال بدون عناصر واقعی و عینی وجود ندارد؛

بر اساس ﻃبقهبندی اتحادیه جهانی مﺨابرات ،جزء

بنابراین ،در تعریف حدی و رسمی موجودیت این

کشورهای متوسط به شمار میرود 35 .درصد کاربران

فضا ،موجودیتی تبعی و فرعی است؛

اینترنت را قشر جوان تشکیل میدهند و میانگین

 -2تمام تعاریف بیانگر آن است که فضای سایبر باید

صرف شده برای اینترنت 52 ،دقیقه در هفته است ].[4

شامل اﻃالعات باشد و اﻃالعات میتواند اﻃالعاتِ

شبکههای دوستیابی در کشور ما ،بهسرعت در میان

ذخیرهشده بوده و یا بین فرایندها یا ابزارهای

جوانان ایرانی محبوب شده و ایرانیها رتبه سوم را در

اینترنتی در گردش باشد؛

این شبکهها کسب کردهاند ] .[5بهﻃورکلی ،تحقیق

 -3فضای سایبر ،همزمان مجازی و واقعی )عینی(

علمی در مورد دین در فضای سایبر ،به آغاز استفاده از

ا ست ؛

اینترنت در دهه  1990بازمیگردد .دانشمندان پدیده

 -4تنها برخی از تعاریف ،فعالیتها و تعاملهای این

کاربرد اینترنت را فراتر از حوزههای فنی و حرفهای

فضا را بﺨشی از فضای سایبر میدانند؛  -5برخالف

)دانشگاهی( و درواقع ،در بطن جستوجوی معنا و بیان

باور عامه ،اینترنت و شبکههای مجازی ،لزوماً بﺨشی

باورهای دینی توسط انسان ،مورد بررسی قرار دادهاند

از )مستلزم( فضای سایبر نیستند؛ بلکه مقتضای آن

].[6

هستند ].[8

امروزه ،اصطالح فضای مجازی یا سایبری ،در بسیاری
حوزهها به کار میرود و البته همیشه نیز مشﺨص

تعریف دینداری
تﺄمالت متفکران در گذشته بیشتر معطوف به

سایبری ،جنﮓ سایبری و تروریسم سایبری مفاهیمی

کمتر به سراغ مباحﺜی چون دینداری و تﻐییرات آنکه

است که کمابیش هر یﮏ از ما از رسانهها میشنویم و در

منوط به مطالعه در احوال فردی است رفتهاند .دینی

پایگاههای اینترنتی میخوانیم .سازمانهای مﺨتلف و

بودن عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیدهای اﻃالق

چهبسا کشورهای گوناگون ،تعاریف متفاوتی به اقتضای

میشود که ارزشها و نشانههای دینی در آن متجلی

نیاز خود از فضای سایبر دارند .درعینحال ،برخی از

باشد .تجلی ارزشها و نشانههای دینی بودن فرد را در

آنها مانند اتحادیه اروپا ،اص ً
ال تعریف دقیقی ارائه

نگرش ،گرایش و کنشهای آشکار و پنهان میتوان

نمیدهند و بهاصطالح ،این مفهوم را باز گذاشتهاند.

جستجو و شناسایی کرد .فرد متدین از سویی خود را

فرهنﮓ لﻐت آکسفورد ،در سال  2009این فضا را فضای

ملتزم به رعایت فرمانها و توصیههای دینی میداند و از

واقعیت مجازی تعریف میکند و محیطی میداند که در

سوی دیگر اهتمام و ممارستهای دینی ،او را به انسانی

آن ،ارتباط الکترونیکی اتفاق میافتد ].[7

متفاوت بدل میسازد؛ بنابراین به دو ﻃریق یا با دو نشانه

چند نکته در مورد تعاریف فضای مجازی در اینجا
قابلذکر است:
 -1تمام تعاریف همداستاناند که فضای سایبر شامل

میتوان او را از دیگران شناخت؛ یکی از ﻃریق پایبندی و
التزام دینی وی و دیگری از پی آمد دینداری و آﺛار تدین
در فکر ،جان و عمل فردی و اجتماعی او ].[9
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نیست که دقیقاً به چه معناست .امنیت سایبری ،جرائم

محتوای دین و سرگذشت تاریﺨی ادیان بوده است و

61

دینداری به بیان کلی یعنی داشتن اهتمام دینی

دین ،یکی از شاخصها به شمار آمده است؛ ازجمله
ﱢین َم ْع ِر َف ُت ُه؛ سرآغاز
حضرت تﺄکید میکند» :أَ ﱠو ُل الد ِ

که کشف و شناسایی آن مستلزم مطالعات درون دینی
است؛ اما عمق و شدت تﺄﺛیرگذاری و روند تﻐییرات

ان بِهِ؛ شناخت دانش ،دینی است که پذیرفته و به آن
یُ َد ُ

عمل میشود ] .«[13پس باید در زندگی ایمانی ،سهمی

آن مشﺨصاتی است که منتﺞ از وارسیهای بیرونی

برای دینشناسی و ارتقای بصیرت دینی اختصاص داد

روانشناسان و جامعهشناسان است.

و مسائل فرهنگی را مهم شمرد.

بهنحویکه نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را متﺄﺛر
سازد ] .[10نوع و جهت تﺄﺛیر را ادیان مشﺨص میکنند

دین در لﻐت به معنای رستگار شدن ،اﻃاعت نمودن،
پاداش ،عادت ،حساب ،کیش ،پرهیزگاری و  ...آمده
] [11و در اصطالح تعابیر گوناگونی از سوی اندیشمندان

ناسازگار است .دیندار واقعی ،کسی است که در

اسالمی درباره آن ارائه شده است؛ ازجمله اینکه دین

جستوجوی رضای الهی باشد و رضای خدا در ترک

عبارت است از مجموعهای از باورها درباره هستی و

رذایل نفسانی را نیز دربر میگیرد .بﺨش نﺨست تعریف

گناه است .حضرت امیر )ع( دراینباره میفرماید:
» َم ْن بَا َد َر إِلَی َم َراضِ ﯽ ﱠ
اﷲ ِ َوت ََﺄ ﱠخ َر َع ْن َم َعاصِ ی ِه َف َق ْد
أ ْک َم َل ﱠ
الطا َع َﮥ؛ هرکس بهسوی کارهای خداپسند بشتابد

و در پی رضای حق و ترک گناهان باشد ،ﻃاعتش را کامل

نیز به حوزه اندیشه و جنبه نظری دین مربوط است و

ساخته است ].«[14

که فروع ،احکام دین و همﭽنین اخالقیات ،فضائل و
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 -۲ترک گناه

دینداری ،با پیروی از هوای نفس و ارتکاب گناه،

ارزشهای مبتنی بر این باورها .ارزش مفهوم عامی است
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ِین
دین ،خداشناسی است ] «[13و یا » َم ْع ِر َف ُﮥ ال ْ ِعلْ ِم د ٌ

درمجموع دین همان مجموعه گزارههای وحیانی است
که در ساحات مﺨتلف به بشر رهنمود میدهد ].[12
با توجه به معنای دین ،مراد از دینداری آشکار شده و

ین ال ّتجاو ُز َع ِن الحرا ِم؛ گذشتن از حرام ،از
»م َِن ّ
الد ِ

دین است ].«[14

»م َِال ُ
ﱢین ُم َﺨال َ َف ُﮥ ال ْ َه َوی؛ معیار دین ،مﺨالفت با
ک الد ِ

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

چون دینداری همان تقید به آموزههای دین است اگر

هوای نفس است ].«[14

کسی بر مدار همان آموزه حرکت کند ،دیندار محسوب

 -۳عمل صالح

میشود .دیندار کسی است که ﻃبق فرمان آموزههای

درختان را از ﻃریق میوههایش میشناسند .عمل

دینی رفتار نماید و آنها را سرمشق عمل خویش قرار

صالح ،میوه ایمان راستین مسلمان است و بهوسیله

دهد.

شاخصههای دینداری در کلمات نورانی

اَعمال اشﺨاص ،میزان تعهدشان به دین شناخته
میشود .امام علی )ع( فرمودهاند:

ان؛ با عملهای صالح،
یم ِ
»ب ﱠ
ِالصال َِحاتِ یُ ْس َت َد ُل َعلَی ْاﻹِ َ

حضرت علی (ع)

به ایمان کسی استدالل میشود )عمل صالح ،دلیل

 -۱معرفت دینی

دینداری است( ].«[13
»یَ ْع َم ُل ْاﻷ ْع َم َ
الصال َِح َﮥ َو ُه َو َعلَی َو َج ٍل؛ ]انسان
ال ﱠ

تا کسی دین خدا را نشناسد ،چگونه میتواند به آن
عمل کند و تا کسی دین دان نشود ،چگونه میتواند

تقواپیشه[ اعمال صالح انجام میدهد؛ درعینحال ،باز

دیندار باشد؟ در کلمات حضرت علی )ع( ،شناخت

بیمناک است ].«[13

سعدیا گرچه سﺨندان و مصالح گویی

همانا کسی که امانت ندارد ،ایمان ندارد ].«[14

به عمل کار برآید ،به سﺨندانی نیست

الر ُج ِل ب ِصِ ْدقِ ِه َو َو َر ِعهِ؛ صدق و
»یُ ْس َت َد ﱡل َعلَی د ِ
ِین ﱠ

باالترین تکلیف ،عمل به واجبات است .دینداری
هرکس ،از میزان اهتمام او به واجبات و ادای تکالیف

ان؛ از دروغ
یم ِ
َ
»جان ُِبوا ال ْ َکذ َ
ِب َفﺈِن ﱠ ُه ُم َجان ُِب ْاﻹِ َ

بﭙرهیزید؛ چراکه دروغ ،با ایمان ناسازگار است ].«[14

الهی شناخته میشود و ضایع ساختن فرایﺾ ،بیشترین

حضرت اسماعیل )ع( با شﺨصی قرار گذاشت؛ ولی او

ضربه را به دین میزند .ترک واجبات ،نﺨستین گام

در وعدهگاه حاضر نشد .آن حضرت ،مدت زیادی در آنجا

فروپاشی بنیان دینداری است .امام علی )ع( میفرماید:

به انتظار وی نشست؛ بهگونهای که غیبت ﻃوالنی ایشان،

 -۴اهتمام به واجبات

ِﺾ؛ هیﭻچیز ،مانند
ِیع ال ْ َف َرائ ِ
» َما أ ْو َه َن الد َ
ﱢین َک َتضْ ی ِ

تباه ساختن واجبات ،دین را سست نمیکند ].«[14

پرهیزکاری شﺨص ،دلیل دینداری اوست ].«[14

سبب نگرانی پیروانش شد .سرانجام ،فردی که برحسب
اتفاق ازآنجا میگذشت ،حضرت را دید و گفت :ای پیامبر

حضرت در وصیتنامهاش پس از ضربت خوردن ،بر

خدا! ما براﺛر تﺄخیر شما نگران شدهایم .حضرت فرمود:

نماز تﺄکید میکند و آن را ستون دین میداند؛ » َفﺈِن ﱠ َها

من با فالن کس در اینجا وعده دیدار دارم؛ ولی او نیامده

َع ُمو ُد دِی ِن ُک ْم ].«[13

است و تا او نیاید ،من ازاینجا نمیروم! آن مرد جریان را

در عهدنامﮥ مالﮏ اشتر تﺄکید بسیاری به اقامه فرایﺾ

به مردم خبر داد و آنها به سراغ شﺨص موردنظر رفتند

دارد که خالص کننده دین برای خدا و عبادت ویﮋهاي

و او را نزد آن حضرت آوردند .مرد با شرمساری گفت:

است .توصیه حضرت آن است که مسلمان در روز و شب،

ای پیامبر خدا! من قرار دیدار با شما را فراموش کردم.

حق نماز را ادا کند و به آن اهمیت دهد؛ » َو ل ْ َی ُک ْن فِﯽ
ِص ب ِ ِه ِ ﱠﷲِ دِی َن َ
ﮏ إ ِ َقا َم ُﮥ َف َرائ ِضِ ِه الﱠتِﯽ ه َِﯽ ل َ ُه
َخ ﱠ
اص ِﮥ َما ت ُْﺨل ُ

اص ًﮥ ] .«[13ترک واجبات و پرداختن به مستحبات،
َخ ﱠ

ایشان فرمود :اگر نیامده بودی ،من همﭽنان در اینجا
میماندم ].[15
در مورد پیامبر گرامی اسالم )ص( نیز آمده است که

مﺜل آن است که جادة اصلی خراب باشد؛ اما به بازسازی

ایشان روزی کنار سنگی با شﺨصی وعده دیدار داشتند.

حاشیه یا جاده فرعی بﭙردازیم.

آفتاب باال آمد و هوا گرم شد؛ ولی او همﭽنان نیامد .یاران

در رهنمودهای معصومان )ع( آمده که به زیادی

سایه بیایید .حضرت فرمود :من با او در اینجا وعده دیدار

نماز و روزة افراد نگاه نکنید؛ بلکه مردم را در عرصﮥ

دارم و تا او نیاید ،ازاینجا حرکت نﺨواهم کرد ].[15

صدق و امانت بیازمایید؛ یعنی راستگویی و امانتداری،

 -۶وفای به عهد

شاخصه مهم دینداری است و هرکه امین و راستگو

وفای به عهد و پیمان ،پایبندی به تعهدات قول و

نباشد ،دین ندارد .این نکته در کلمات امام علی )ع( نیز

قرارها و احترام به تعهد و امضا و قرارداد نشانه دینداری

آمده است:
»أَ ﱢد ْاﻷ َمان َ َﮥ إ ِ َذا ائ ْ ُت ِم ْن َت َو َال تَ ﱠت ِه ْم َغ ْی َر َ
ک إ ِ َذا ائ ْ َت َم ْن َت ُه َفﺈِن ﱠ ُه

استُ .خلف وعده و عمل نکردن به قول و تعهد ،نشانه

ان ل َِم ْن َال أ َمان َ َﮥ ل َ ُه؛ اگر امین شمرده شدی ،امانت را
یم َ
َال إ ِ َ

برگردان و اگر کسی را امین قرار دادی ،به او تهمت مزن.

ضعف ایمان است .قرآن کریم یکی از نشانههای مﺆمنان

ذین ُه ْم
رستگار را پایبندی به عهد و میﺜاق میداند؛ َوال ﱠ َ
ِﻷمانات ِ ِه ْم َو َع ْه ِده ِْم را ُعون ].[16
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تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

 -۵صدق و امانت

آن حضرت به ایشان گفتند :خوب است که از آفتاب به
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امیر مﺆمنان علی )ع( دراینباره فرمود:

ان ال ْ َو َفا ُء ب ِال ْ َع ْهدِ؛ از نشانههای ایمان،
یم ِ
»م ِْن َد َالئ ِِل ْاﻹِ َ

وفای به عهد است ].«[14

»م ِْن أ ْفضَ ِل ْاﻹِ ْس َال ِم ال ْ َو َفا ُء ب ِال ﱢذ َما ِم؛ از برترین
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َو َغلَ َب ِﮥ ال ْ َه َوی؛ بر ایمان شﺨص ،با تقوا ،مالﮏ شهوت بودن
و چیرگی بر هوای نفس دلیل آورده میشود ].«[14

دستورهای اسالم ،وفا به پیمانهاست ].«[14
حضرت در عهدنامه مالﮏ اشتر به وفای به عهد
ک ب ِال ْ َو َفا ِء َو ْار َع ِذ ﱠم َت َ
فرامیخواندَ » :ف ُح ْط َع ْه َد َ
ﮏ ب ِْاﻷ َمان َ ِﮥ
] .«[14همﭽنین از پیمانشکنی و زیر پا گذاشتن

از نوع انتﺨابی که انسان بر سر دوراهیها انجام
میدهد ،میزان اهتمام او به امور به دست مﯽآید.
بعضﯽها براي تﺄمین دنیا ،از دین مایه مﯽگذارند و دین
را خرج دنیایشان مﯽکنند .بعضﯽ هم حاضر نیستند
براي رسیدن به دنیا ،ذرهاي به دینشان آسیب بزنند.

پس آنان که خیلی راحت ،زیر قولشان میزنند و

پس فدا کردن دنیا برای دین ،یکﯽ دیگر از شاخصههاي

به وعدههای خود عمل نمیکنند ،در دینداری ضعیف

دینداری است .امام در نامهاي به یکﯽ از کارگزاران

هستند .گویند روزی امام سجاد )ع( از یکی از یاران

حکومتﯽ ،از سوء-استفادههاي مالﯽ او در خصوص

خویش ،ده هزار درهم قرض خواست .وقتیکه شﺨص

بیتالمال انتقاد کرده ،میفرماید:

در برابر این مبلﻎ از حضرت تقاضای وﺛیقه کرد ،امام نﺨی
64

ان ب ِ َکﺜ َْر ِة ال ﱡت َقی َو ُملْ ِ
ﮏ الشﱠ ْه َو ِة
یم ِ
»یُ ْس َت َد ُل َعلَی ْاﻹِ َ

 -۸فدا کردن دنيا براي دين

تعهدات نهی میکندَ » :ف َال تَ ْﻐد َِر ﱠن ب ِ ِذ ﱠمت َ
یس َن
ِﮏ َو َال تَﺨِ َ
ب ِ َع ْهد َ
ِک ].[14
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این زمینه فرموده:

از عبای خویش را کشید و به او داد و فرمود :این ،وﺛیقه
من است و تا موقع ادای دین ،نزد تو باشد .پس از مدتی،

َ
اک ب َِم ْح ِق دِین َ
»ال ت ُْصل ِْح ُدن َْی َ
ین
ون م َِن ْاﻷ ْخ َس ِر َ
ِﮏ َف َت ُک َ
أ ْع َم ًاال؛ با نابود کردن دینت ،دنیاي خودت را آباد مکن

که از زیانکارترین افراد خواهﯽ بود ].«[13

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

امام پول شﺨص را آماده کرد و فرمود :پولت حاضر است؛

بدتر از این ،جایﯽ است که کسﯽ دین خود را فداي

وﺛیقه مرا بیاور .آن شﺨص که قصد برگرداندن نﺦ را

دنیاي دیگران کند؛ مﺜل عمروعاص که به نفع معاویه

نداشت ،گفت :من نﺦ عبا را گم کردهام .حضرت فرمود:

دین فروشﯽ مﯽکرد .حضرت در نامهاي خطاب به او

در این صورت ،ﻃلب خود را نﺨواهی گرفت؛ زیرا تعهد با

مﯽ نویسد:

دیگران را نباید ناچیز انگاشت .بهناچار ،مرد نﺦ عبا را به
امام برگرداند و پول خویش را دریافت کرد ].[13
 -۷تقوا و پارسایی

ﱠﮏ َق ْد َج َعلْ َت دِی َن َ
» َفﺈِن َ
ﮏ ت ََبعاً ل ُِدن َْیا ا ْم ِرئٍ َظا ِه ٍر َغ ﱡی ُه ...؛

دین خودت را تابع دنیاي کسﯽ کردهاي که گمراهﯽاش
آشکار ،بﯽپرده و بﯽآبروست ) ...یعنﯽ معاویه( ].«[13

مراقبت از حدود الهی ،زیرا نگذاشتن فرمان خدا،

در پاسﺦ به درخواستهاي ناحق برادرش عقیل از

جرئت بر گناه نداشتن ،تقوا و پرهیزکاری ،از شاخصههای

بیتالمال ،در خطبهاي فرمود :برادرم پنداشته که دینم

دینداری است .ورع و تقوا ،هم نگهبان دین ،هم محافﻆ

را به او مﯽفروشم و تسلیم خواستهاش مﯽشوم و از

دیندار ،هم حفاظ مسلمانی و هم نگهدارنده انسان از
فساد اخالقی و آلوده شدن به معاصی است .دینداری،

روش عادالنهام عدول مﯽکنم؛ » َف َظ َن أن ﱢﯽ أب ِی ُع ُه دِینِﯽ
َوأتﱠب ُِع ق َِیا َد ُه ُم َفا ِرقاً َﻃ ِری َقتِﯽ ] .«[13سﭙس حضرت آهن

با بیپروایی و بیمباالتی ناسازگار است و دیندار ،خود

گداخته را به دست عقیل نزدیﮏ میکند و بیان میدارد

امن تقوا قرار میدهد .حضرت امیر )ع( در
را در حصار ِ

که اگر اقالیم هفتگانه را به من بدهند تا برگﯽ را از دهان

ملﺨﯽ بگیرم ،چنین نﺨواهم کرد.
همﭽنین در نامهاي در اعتراض به خیانت مالﯽ یکﯽ
از والیان ،نوشته است:

یرت َ
اک ب َِﺨ َرابِ آخِ َرت َ
»تَ ْع ُم ُر ُدن َْی َ
َﮏ
ِﮏ َوتَصِ ُل َعشِ َ
بِقَطِ ی َع ِﮥ دِین َ
ِﮏ؛ دنیاي خود را به بهاي خراب کردن
آخرتت ،آباد مﯽکنﯽ و با بریدن از دینت ،به بستگانت

مﯽرسﯽ ].«[15

دین خدا ،همبستگﯽ و دوستﯽ مﯽ-کنند )پیوندهاي
غیر مکتبﯽ( ].«[13
حضرت ،از سویی برادري را بر مبناي معیارهاي
ْ
ان فِﯽ
ار َعلَی ال ْ َح ِق َو ْاﻹِ ْخ َو ُ
خدایﯽ مﯽستاید» :أن ْ ُت ُم اﻷن َْص ُ
ﱢین ] «[17و در جاي دیگر ،از برادریها و پیوندهاي
الد ِ

ِین
ان َعلَی د ِ
مکتبﯽ حمایت مﯽکندَ » :وإِن َﱠما أن ْ ُت ْم إ ِ ْخ َو ٌ
ﱠ
اﷲ ِ ] .«[17پس کسﯽ دیندار است که براي همه کارها

سﺨنان حضرت در این مورد ،بسیار است؛ چرا که

و روابط و مواضعش ،مبناي دینﯽ و محمل و مستند

گرفتار کسانﯽ بود که براي رسیدن به دنیا ،دین خود را

مکتبﯽ داشته باشد و بتواند کارهایش را بهحساب خدا

حراج مﯽکردند ].[13

و براي او انجام دهد؛ بهبیاندیگر ،مکتبﯽ عمل کند و نه

 -۹ضابطههاي مكتبي در روابط

اگر با کسانﯽ رابطه دوستﯽ داریم یا قطع رابطه

سیاسﯽ و باندي یا حزبﯽ و گروهﯽ.
 -۱۰تعادل در حال خشم و رضا

مﯽکنیم ،بر چه اساسﯽ است؟ معیارهاي ما در دوستﯽها

بعضﯽها اگر از چیزي یا کسﯽ خوششان مﯽآید ،همه

و دشمنﯽها ،رابطهها و قطع رابطهها ،پول دادنها و

عیوب ،زشتﯽها و خالفهاي او را نادیده مﯽگیرند یا اگر

ندادنها ،حمایت کردن یا موضع گرفتنها چیست؟

از فردي بدشان می-آید ،به جهت بﻐﺾ ،از حد حق و

شاخصه دینداری آن است که همه اینها براي خدا

عدالت فراتر مﯽروند .اعتدال ،شاخصه دینداری است؛

و با انگیزههاي مکتبﯽ باشد؛ نه بر اساس تعصبهاي

انسان معتدل ،نه در حالت غضب به بیراهه مﯽرود و

دوستﯽ و فامیلﯽ یا مصلحتاندیشیهای دنیایﯽ یا نفع

بیهوده مﯽگوید و نه در حالت رضا ،به باﻃل و بیراهه

ﻃلبیهای مادي یا کینهورزيهاي شﺨصﯽ .حضرت

گرایش مییابد .امیر مﺆمنان علی )ع( مﯽفرماید:

می فرماید:

فِﯽ ﱠ
ان؛ هرکس در راه خدا عطا کند
یم َ
اﷲ ِ َف َق ِد ْ
اس َت ْک َم َل ْاﻹِ َ

َع ِن ال ْ َحقﱢ َوإ ِ َذا َح َک َم ل َ ْم ُ
س ل َ ُه؛ سه چیز است که
یﺄخذ َما ل َ ْی َ

نماید ،ایمانش را به کمال رسانده است ].«[17

هرگاه در حال رضایت است ،خشنودیاش او را به باﻃل

و در راه خدا منع کند و در راه خدا دوستﯽ کند یا دشمنﯽ

ان ُح ﱡب ُه ِ ﱠﷲِ َوبُﻐْضُ ُه ِ ﱠﷲِ َو ْ
أخ ُذ ُه ِ ﱠﷲِ َوت َْر ُک ُه
»ال ْ ُم ْﺆم ُِن َم ْن َک َ

در هرکه باشد ،ایمانش به کمال رسیده است :کسﯽ که
نکشد؛ هرگاه خشمگین است ،غضبش او را از حق به در

ِ ﱠﷲ ِ؛ مﺆمن ،کسﯽ است که دوستﯽ و دشمنﯽ و گرفتن و

نبرد و هرگاه حکم مﯽکند ،آنﭽه را که حق او نیست،

نگرفتنش ،براي خدا باشد ].«[17

نگیرد ].«[14

در خطبهاي که ریشه پیدایش فتنهها را بیان میکند،

ان :ال ْ َع ْد ُل فِﯽ
یم َ
»ﺛَ َال ٌث َم ْن ُک ﱠن فِی ِه َف َق ْد أ ْک َم َل ْاﻹِ َ

اشاره مﯽکند و مﯽفرمایدَ » :ویَ َت َولﱠی َعلَ ْی َها ِر َج ٌ
ال ِر َج ًاال

الر َجاء؛ سه چیز است که در هرکس باشد ،ایمانش
َو ﱠ

به تعصبها و حمایتهاي بدون معیار الهﯽ از افراد گمراه

ِین ﱠ
اﷲ ِ؛ کسانﯽ با افرادي دیگر ،بر اساس غیر
َعلَی َغ ْی ِر د ِ

ب َوال ﱢرضَ اَ ،وال ْ َق ْص ُد فِﯽ ال ْ َف ْق ِر َوال ْ ِﻐ َنیَ ،وا ْعت َِد ُ
ال ال ْ َﺨ ْوفِ
الْﻐَضَ ِ

را کامل ساخته است :عدالت در حال غضب؛ رضا و

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

أح َب فِﯽ ﱠ
اﷲ ِ َو َم َن َع فِﯽ ﱠ
» َم ْن أ ْع َطی فِﯽ ﱠ
اﷲ ِ َوأبْﻐ َ
َﺾ
اﷲ ِ َو َ

یمان ُهَ :م ْن إ ِ َذا َرضِ َﯽ
»ﺛَ َالﺛَ ٌﮥ َم ْن ُک ﱠن فِی ِه َفقد ْ
اس َت ْک َم َلْ إ ِ َ
ِل َوإ ِ َذا َغضِ َب ل َ ْم یُ ْﺨ ِر ْج ُه َغضَ ُب ُه
ل َ ْم یُ ْﺨ ِر ْج ُه ِرضَ ا ُه الﯽ بَاﻃ ٍ
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توازن بیم و امید
میانهروي در حال فقر و ﺛروتمندي؛
ِ

اندکﯽ از دنیا که مﯽ-رسند ،شاد مﯽشوند؛ ولﯽ مقدار

].«[14

زیادي از آخرت که از دستشان مﯽرود ،غصه نمﯽخورند

ِ
حالت افراطوتفریط ،دور است و توازن،
دیندار ،از دو
بر اندیشه و قضاوت و عملش حاکم است.
 -۱۱دوري از هواپرستي

پیامبر خدا )ص( و اولیاي دین ،جهاد با نفس و

یﮏ از شما ،لقلقه زبانش شده است« ].[13

بهواسطه هواي نفس و شهوت و تمایالت نفسانﯽ ،از

نهتنها زبانﯽ یا تا وقتیکه منافع دنیوياش تﺄمین شود.

دایره دین خارج مﯽشوند .دیندار ،کسﯽ است که بر

 -۱۳امربهمعروف و نهي از منكر

نفس اماره مهار زند و بر خویشتن امیر باشد؛ نه آنکه

این دو فریضه الهﯽ در تعالیم دینﯽ ،اسمﯽ الفرائﺾ و

اسیر نفس گردد .در این زمینه ،کلمات حضرت بسیار

واالترین واجبات به شمار آمده و واجبات دیگر بهوسیله

تباه مﯽسازد ].«[14

ﱢین َکال ﱠت ْق َوی َو َما أ ْهلَ َ
ﱢین َکال ْ َه َوی؛
ﮏ الد َ
أصلَ َح الد َ
» َما ْ

دوفصلنامه علمی پژوهشی

أح ِد ُک ْم ل ُ ْع َق ًﮥ َعلَی ل َِسانِهِ؛ دین هر
ار د ُ
ِین َ
میافزایدَ » :و َص َ

مبارزه با هواي نفسانﯽ را جهاد اکبر نامیدهاند .خیلﯽها

َ
ﱢین؛ پیروي از شهوت ،دین را
»ﻃا َع ُﮥ الشﱠ ْه َو ِة تُفْسِ ُد الد َ
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مﯽشوند و آخرت را از یاد مﯽبرند .ایشان در ادامه

دینداری شﺨص ،باید ریشهدار و همهجانبه باشد؛

است؛ ازجمله:

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

و یا براي اندک دنیایﯽ که از دست مﯽ-دهند ،آشفته

آنها برپا مﯽشود )ب ِ َها تُ َقا ُم ال ْ َف َرائ ُ
ِﺾ( .اگر کسﯽ نسبت

به انجام این دو واجب کوتاهﯽ کند و برایش مهم نباشد،
دچار ضعف ایمان است .تالش در راه احیاي معروف و
مبارزه با منکرات ،شاخصه دینداری است .امیر مﺆمنان

هیﭻچیز مانند تقوا ،دین را به صالح نمیرساند و

)ع( در سﺨن جامعﯽ که بهمراتب سهگانه قلبﯽ ،زبانﯽ

هیﭻچیز مﺜل هواي نفس ،دین را نابود نمیکند ].«[14

و عملﯽ امربهمعروف و نهﯽ از منکر مﯽپردازد ،درباره

.

َ
ِین َم َع َه ًوی؛ با هواي نفس ،دین باقﯽ نمﯽماند
»ال د َ

].«[14
تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

ِیر َعلَی نَفْسِ ِه ُمﻐَال ٌِب َه َوا ُه َوحِ ﱠس ُه؛ مﺆمن،
»ال ْ ُم ْﺆم ُِن أم ٌ

بر نفس خویش امیر است و بر هواي نفس و حس خود،
غلبه دارد ].«[14

کسانﯽ که نه در قلب ،از منکرات بدشان مﯽآید ،نه به
زبان اعتراض مﯽکنند و نه اقدام عملﯽ دارند ،آنان را
مردههاي زنده نما مﯽداندَ » :و ِم ْن ُه ْم تَا ِر ٌ
ک ِﻹِن ْ َکا ِر ال ْ ُم ْن َک ِر
بِل َِسان ِ ِه َو َقلْ ِب ِه َویَ ِد ِه َف َذل َِﮏ َم ﱢی ُت اﻷ َْْح َیا ِء ].«[13

ابوذر غفاري ،الگویﯽ براي دینداران واقعﯽ است که

اهل امربهمعروف و نهﯽ از منکر بود و در این راه ،تبعید

 -۱۲دینداری واقعي نه زباني

شد و در تبعیدگاه ربذه ،غریبانه به شهادت رسید .علﯽ

خیلﯽها َدم از دین میزنند؛ ولﯽ باورهاي دینﯽ در

)ع( در بدرقه ابوذر ،در حمایت از این تعهد و دینداري

عمق وجودشان رسوخ نکرده است .سیدالشهدا )ع(
مردم را بردگان دنیا دانسته که دین ،تنها بر زبانشان
جاري است و اگر گرفتار امتحان شوند ،شمار دینداران
اندک مﯽشود.

او فرمود:

»یَا أبَا َذ ﱟر إِن َ
ار ُج َم ْن َغضِ ْب َت ل َ ُه إ ِ ﱠن ال ْ َق ْو َم
ﱠﮏ َغضِ ْب َت ِ ﱠﷲِ َف ْ
وک َعلَی ُدن َْیا ُه ْم َوخِ ْف َت ُه ْم َعلَی دِین َ
َخا ُف َ
ِﮏ؛ اي اباذر! تو

براي خدا خشم گرفتﯽ .پس به همان خدا امیدوار باش

حضرت علﯽ )ع( در یکﯽ از خطبهها ،زبان به نکوهش

که برایش خشم کردي .این جماعت ،از تو بر دنیایشان

انسانهای ضعیف االیمان گشوده و فرموده :مردم به

ترسیدند؛ ولﯽ تو از اینان بر دین خویش ترسیدي

].«[12
چنین است که اگر کسﯽ نگران ضربه به دین باشد،
به وظیفه امربهمعروف و نهﯽ از منکر عمل مﯽکند؛ چون

ون م ِْن ل َِسان ِ ِه َویَ ِدهِ؛ مسلمان،
»ال ْ ُم ْسل ُِم َم ْن َسل َِم ال ْ ُم ْسل ُِم َ

کسﯽ است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند

].«[18

در ترک این وظیفه ،اعتقادات و اخالق و دیانت مردم

این سﺨن را حضرت امیر )ع( در یکﯽ از خطبههاي

لطمه مﯽبیند و فساد همهجا را مﯽگیرد .دیندار ،کسﯽ

آغاز خالفتش نقل فرمود و ضمن فراخواندن مسلمانان

است که در برابر بﯽدینﯽها و منکرات بﯽ-تفاوت نباشد

به انجام فرایﺾ و پرهیز از محرمات و رعایت حالل و

و احساس مسﺌولیت کند.

حرام الهﯽ ،بر مراعات حقوق مسلمانان تﺄکید نمود و از

 -۱۴ظلمستیزی

آزار مسلمان بر حذر داشت و بر رعایت امر خدا در مورد

از توصیههاي حضرت علی )ع( در بستر شهادت،

بندگان و بالد توصیه نمود و حتﯽ حقوق حیوانات را

حمایت از مظلوم و مبارزه با ظالم بود؛ » ُکون َا ل ﱠ
ِلظال ِِم
َخ ْصماً َولِلْ َم ْظ ُلو ِم َع ْوناً ] .«[13به تعبیر ایشان هم ظلم و

بیداد ،دین را نابود مﯽکند و هم بﯽتفاوتﯽ در برابر ستم
َان ال ْ َم ْر َء فِﯽ دِی ِن ِه َو ُدن َْیا ُه؛
ور یُوتِﻐ ِ
ظالمان؛ »إ ِ َن ال ْ َبﻐ َْﯽ َوال ﱡز َ

تجاوز و ناروا ،دین و دنیاي انسان را نابود مﯽسازند
].«[13

یادآور شد ].[13
 -۱۶موارد ديگر

حضرت در سﺨنانﯽ حکیمانه درباره دیندار واقعی و
نشانههای دینداری مﯽفرماید:

َ
ِین ل َِﺨ ﱠدا ٍع؛ نیرنﮓباز ،دین ندارد ].«[14
»ال د َ

ِین ل َِس ِﯽ ِء ﱠ
َ
الظ ِن؛ بدگمان ،دین ندارد ].«[14
»ال د َ

در خطبه معروف جهادیه ،با اشاره به اینکه مردان

» َدل ُ
الر ُج ِل َو َر ُع ُه؛ گواه دینداری مرد،
ِیل د ِ
ِین ﱠ

خلﺨال و زیورهاي زنان را به غارت بردهاند و کسﯽ در

ﱢین یَ ُص ﱡد َع ِن ال ْ َم َحا ِر ِم؛ دین ،انسان را از حرامها
»الد ُ

غارتگر معاویه به مناﻃق مسلماننشین حمله کرده،
مقابل آنان ایستادگﯽ نکرده ،مﯽفرماید:

ان ب ِه
أن ا ْم َرا ً ُم ْسل ِماً َم َ
» َفلَ ْو ﱠ
أسفاً َما َک َ
ات م ِْن بَع ِد َه َذا َ

غصه بمیرد و دق کند ،جاي مالمت نیست؛ بلکه سزاوار
است که مسلمان ،از این درد بمیرد ].«[13
غیرت ورزي در برابر ظلم متجاوز ،شاخصه دینداری

بازمیدارد ].«[14

ِین
»ﺛَ َال ٌث ُه ﱠن م ِْن َک َم ِ
ال الد ِ
ص َوال ْ َیق ُ
ﱢینْ :اﻹِ ْخ َال ُ
َوال ْ َق َنا َع ُﮥ؛ سه چیز ،نشانه کمال ایمان است :اخالص،
یقین و قناعت ].«[14

ان ب ﱠ
ِاﷲ ِ َوﺛَ َم ُر َها ال ْ ُم َواال ُة
»إ ِ َن الد َ
یم ُ
ﱢین لَشَ َج َر ٌة ْ
أص ُل َها ْاﻹِ َ

اﷲ ِ َوال ْ ُم َعا َدا ُة فِﯽ ﱠ
فِﯽ ﱠ
اﷲ ِ؛ دین ،همانند درختﯽ است که

است و کسﯽ که برایش فرقﯽ نکند ،دین ندارد .همﭽنان

اصل و ریشه آن ،ایمان به خداست و میوه آن ،دوستﯽ در

که پیامبر فرمود :هر کس صبح کند ،درحالﯽکه به

راه خدا و دشمنﯽ در راه خداوند است ].«[14

س
امور مسلمانان اهتمام نورزد ،مسلمان نیست ) َفلَ ْی َ
ب ُِم ْسل ٍِم (.
 -۱۵پرهيز از مردمآزاری

گواه این سﺨن ،عمل امیر مﺆمنان )ع( و مسلمانان
دیگر در جبهههاي جهاد است .امام ،صحنههاي درگیري
مسلمانان با دشمنان را ترسیم مﯽکند و مﯽفرماید :ما

از شاخصههاي واضح و حتمﯽ دینداری ،پرهیز از

در رکاب پیامبر )ص( با پدران و فرزندان و برادران و

آزار رساندن به مسلمانان است .پیامبر خدا )ص( فرمود:

عموهایمان که در جبهه شرک بودند مﯽجنگیدیم و این
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ان ب ِ ِه َجدِیراً؛ اگر مسلمانﯽ پس از این واقعه از
َم ُلوماً ب َ ْل َک َ

پرهیزکاري اوست ].«[14
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یدن َا
نبرد با مﺨالفان ،بر ایمان و تسلیم ما مﯽافزود ) َما یَ ِز ُ

یماناً َوت َْسل ِیماً( ] .[13این ،همان والیت و برائت
َذل َِﮏ إ ِ ﱠال إ ِ َ

مکتبﯽ در برخورد با خودي و بیگانه است.

مﯽدارد؛ درحالﯽکه خودش از گناهکاران است .به
جهت گناهان بسیارش ،از مرگ خوشش نمﯽآید؛ ولﯽ
به همین حالت که هست ،باز گناه مﯽکند .«[13] ...

از مجموع این چند حدیﺚ چنان برمﯽآید که پرهیز
از نیرنﮓ و حیلهگري و بدگمانﯽ ،داشتن ورع و پارسایﯽ،
پرهیز از حرامهاي الهﯽ ،اخالص ،یقین ،قناعت ،مواالت
و معادات )تبري و تولﯽ( ،از شاخصههاي دینداری
است.
افزون بر همه موارد یادشده ،سﺨنﯽ شیوا و سرشار
از نکته ،از امیر مﺆمنان )ع( در نهﺞالبالغه آمده که
مجموعهاي از خصلتهاي مﺆمن راستین را بیان
مﯽکند و از دوگانگﯽ حرف و عمل ،ظاهر و باﻃن یا ادعا
و رفتار پرهیز مﯽدهد که همه این اوصاف را مﯽتوان در
زمره شاخصهاي دینداري برشمرد .بﺨشﯽ از این کالم
نورانﯽ ،بهقرار ذیل است:
68
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َ
»ال تَ ُک ْن ِم ﱠم ْن یَ ْر ُجو ْاﻵخِ َر َة بِﻐ َْی ِر َع َم ٍل َو ]یَ ْر ُجو[ یُ َر ﱢجﯽ

ول اﻷَْ َم ِل یَ ُق ُ
ِین َویَ ْع َم ُل
ال ﱠت ْوب َ َﮥ ب ُِط ِ
ول فِﯽ ال ﱡدن َْیا ب ِ َق ْو ِل ال ﱠزا ِهد َ

الرا ِغبِین إ ِ ْن أ ْعطِ َﯽ ِم ْن َها ل َ ْم یَشْ َب ْع َوإ ِ ْن ُمن َِع
فِی َها ب ِ َع َم ِل ﱠ
ِم ْن َها ل َ ْم یَ ْق َن ْع یَ ْعجِ ُز َع ْن شُ ْک ِر َما أُوت َِﯽ َویَ ْب َتﻐِﯽ ال ﱢزیَا َد َة

اس ب َِما ل َ ْم یَﺄتِ [
ِیما بَق َِﯽ .یَ ْن َهی َو َال یَ ْن َت ِهﯽ َویَﺄ ُم ُر ]ال ﱠن َ
ف َ
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ین َو َال یَ ْع َم ُل َع َملَ ُه ْم َویُ ْبﻐ ُ
ِﺾ
الصال ِحِ َ
ب ﱠ
ب َِما َال یَﺄت ِﯽ .یُحِ ﱡ

ِیم
ال ْ ُم ْذنِب َ
ِین َو ُه َو َ
أح ُد ُه ْم یَ ْک َر ُه ال ْ َم ْو َت ل ِ َکﺜ َْر ِة ُذن ُوب ِ ِه َویُق ُ
أجل ِه ...؛ از کسانﯽ مباش که بدون
َعلَی َما یَ ْک َر ُه ال ْ َم ْو َت م ِْن ْ

عمل ،به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهاي ﻃوالنﯽ
به تﺄخیر مﯽاندازد .در دنیا حرف زاهدانه مﯽزند ،ولﯽ
عملش در دنیا ،دنیاگرا نه است .اگر از دنیا برخوردار شود،
سیر نمﯽشود و اگر تهیدست گردد ،قناعت نمﯽکند .از

شک ِر آنﭽه دارد ،ناتوان است؛ ولﯽ در پﯽ زیادي است.
نهﯽ مﯽکند؛ ولﯽ خودش دست از گناه نمﯽکشد .امر
مﯽکند؛ ولﯽ خودش انجام نمﯽدهد .صالحان را دوست
دارد؛ ولﯽ مﺜل آنان عمل نمﯽکند .گناهکاران را دشمن

نمودار  -1مدل مفهومی مقاله

این موعظه بلند ،بﺨشهاي سودمند دیگري هم
دارد که شایسته است مطالعه شود .ازآنﭽه در همین
بﺨش یاد شد ،مﯽفهمیم که دیندار ،کسﯽ است که:
ـ براي رستگاري آخرت ،عمل صالح انجام دهد؛
ـ از گناهانش زود توبه کند؛
ـ بین گفتار و رفتارش همگونﯽ وجود داشته باشد؛
ـ اهل قناعت و شکر باشد؛
ـ به آنﭽه امر مﯽکند ،خودش هم عمل کند؛
ـ اگر از گناهﯽ نهﯽ مﯽکند ،خودش مرتکب آن نشود؛
ـ اگر نیکان را دوست دارد ،در عمل به آنان اقتدا کند؛
ـ اگر از اهل معصیت بدش مﯽآید ،خودش گناه نکند؛
ـ و اگر از پیامدهاي گناه نگران است ،فوري گناهان
را ترک کند.
در یﮏ کلمه ،دیندار کسﯽ است که اهل ایمان ،تقوا،
اخالص ،عمل صالح ،عامل به واجباتِ ،
تارک محرمات،
در پﯽ رضاي خدا ،رها از سلطه نفس اماره و امر کننده به

معروف و نهیکننده از منکر باشد.
آری ،شاخص عینﯽ و الگوي عملﯽ ،امام علﯽ )ع(
است که زندگﯽ و سیرهاش ،آینه قرآن و دین است .باید
علﯽ شناس بود تا به شاخصههای دینداری رسید.
در ادامه سعی گردیده هر یﮏ از شاخصهای
ذکرشده در جدولی ارائه و مصداقهای آن در فضای
مجازی ذکر شود.

نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد با نگاهی جدید به شاخصههای
دینداری پرداخته شود .برای این منظور ابتدا تعاریفی از
دینداری ارائه شد که این مسﺌله را برای سطوح مﺨتلف
مورد بررسی قرار میداد و در ادامه مصادیقی برای هر
شاخصه معرفی شد.
یکی از شاخصههای بسیار مهم در دینداری

جدول  .1معرفی مصداقها و شاخصهای دینداری
در فضای مجازی
ردیف
1

معرفت دینی

بازنشر آموزههای دینی در فضای مجازی و
معرفی دین و دادن هویت دینی به افراد

2

ترک گناه

پرهیز از انتشار اخبار کذب و شایعات در فضای
مجازی

3

عمل صالح

ساخت و ایجاد کلیپهایی با مضمون انجام
کارهای خوب

4

اهتمام به واجبات

ایجاد پستهایی در فضای مجازی در جهت
ترغیب افراد به عمل نمودن به واجبات

5

صدق و امانت

انتشار اخبار درست و پرهیز از افشای زندگی
خصوصی افراد مانند بازیگران در فضای مجازی

6

وفای به عهد

مشتری مداری و تحویل بهموقع کاال و یا انجام
خدمات در کسبوکارهای مجازی

7

تقوا و پارسایی

پرهیز از ورود به سایتهای غیراخالقی

8

فدا کردن دنیا برای
دین

ایجاد پستهایی در فضای مجازی با مضمون
آخرتگرایی ،نظام جزا و پاداش

9

ضابطههای مکتبی
در روابط

پرهیز از دوستیهای اینترنتی و روابط
اینچنینی در فضای مجازی

10

تعادل در حال خشم
و رضا

پرهیز از تعاریف بیشازحد از دیگران و یا پرهیز
از توهین به افراد بعد از خواندن مطالب آنها
در فضای مجازی

11

دوری از هواپرستی

باز نکردن کلیپهایی که انسان را به شهوات
ترغیب میکند

12

دینداری اصلی نه
زبانی

ورود پلیس فتا در جهت مقابله با مظاهر
بیدینی در فضای مجازی

13

امربهمعروف و نهی
از منکر

امربهمعروف :استفاده از پیامرسانهای داخلی
پرهیز از منکر :پرهیز از محتوای غیراخالقی و
حرفهای خالف واقع در شبکه مجازی

14

ظلمستیزی

استفاده از محتوای برنامهها در شبکههای
مجازی در جهت مبارزه با استکبار جهانی
بهخصوص اسرائیل منفور

15

پرهیز از مردمآزاری

پرهیز از مزاحمتهای اینترنتی و یا
کالهبرداریهای اینترنتی

مجازی نمیتوان به شیوههای معمول برای امربهمعروف
و نهی از منکر دل بست .گرچه ماهیت و فلسفه استفاده
از شیوهها یکسان است؛ اما با توجه به تﻐییر ابعاد ،باید از
روشها و شیوههای نوینی استفاده نمود.
در این زمینه پیشنهاد میشود دولت و مسﺌوالن با
تدوین چهارچوبهای معین و بر اساس موازین اسالمی
سامانه امربهمعروف و نهی از منکر را برای پیشبرد امور
مﺨتلف در جامعه ﻃراحی کنند و خود نیز پیشگام در
اجرای این دو واجب فراموششده به تعبیر مقام معظم
رهبری باشند.
آنﭽه در اینجا مهم است شبکهها و فضای مجازی
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است .امروزه با گسترش هر چه بیشتر ارتباﻃات و همه-
گیری بیماری کرونا نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت.
انسانها در فضایی دست به حرکت میزنند که هیﭻ
حدومرزی در آن وجود ندارد ،با افراد دیگری همصحبت
میشوند که حتی آنها را نمیبینند؛ اما با خوش-باوری
به این فضا اعتماد میکنند .حال سﺆال اینجاست که
چگونه در این بعد باید افراد را از انجام رفتارهای منکر
بازداشت و آنها را به سمت خوبیها سوق داد؟ یکی
از ویﮋگیهای این فضا سرعت باالی انتقال اﻃالعات
است که در کسری از ﺛانیه اخبار به هر گوشهای از
جهان مﺨابره میشود .ﻃبیعی است روشهای معمول
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شاخصهای
دینداری

مصادیق در
شبکهها و فضای مجازی

امربهمعروف و نهی از منکر است .امروزه با توسعه فضای

امربهمعروف و نهی از منکر در این سیر جوابگو نیست؛
بنابراین از نگاه نویسنده این مقاله ،بهترین شیوه سوق
افراد به دینداری در این فضا استفاده از ابزاری است
که اتفاقاً همین فضا در اختیار ما قرار میدهد .در این
میان نقش پیامرسانهای داخلی باید بیشازپیش مورد
توجه قرار گیرد؛ زیرا این پیامرسانها دقیقاً با محیط

داخلی کشور آشنا هستند و میتوانند نیاز داخلی را
بدون ترس از حجمه دشمن فراهم کنند .ﻃبیعی است
با ایجاد پستهای آموزنده و کلیپهای کوچﮏ یعنی
با روش غیرمستقیم باید افراد را از انجام کارهای بد و
حتی الفاظ خالف واقع و دور از عفت کالم بر حذر داشت.
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