
   مرضيه باميري 
خوب من سالم.  اي رفيق از خودم به من نزديك تر!  اي يگانه خدايي كه در 
تاريك ترين لحظه هاي زيستن اميدم تويي. خوشحالم دارمت. خوشحالم 
بنده معبودي چون تو هستم. چون تويي آرام و مهربان. بخشنده و صبور. 

بارها خطا كردم و تو بخشيدي. فراموش كردم ولي تو يادم بودي. خدايا من 
در رفاقت با تو كم گذاشتم. راستش را بخواهي يك جاهايي تو را نديدم يك 

جاهايي نخواستم ببينم و جايي هايي هم... 
خودم را به نش��نيدن زدم و گوش هايم را روي حرف هايت بس��تم. راه را 
نشانم دادي ولي من لج كردم و نديدم. تو هميشه بودي ولي من با دنياي 
پر رنگي كه خ��ودت هديه داده بودي س��رگرم بودم. نمي خواس��تم تو را 
ببينم شايد چون خجالت مي كشيدم. راستش را بخواهي خيلي وقت ها از 
خودم خجالت كشيدم. حال داري پاي حرف هايم بنشيني؟ از آن سؤال ها 
پرسيدم! مگر مي شود چون تو معبودي مهماني صميمانه بنده ات را رد كني 
و كنج دلش ننشيني و يك چاي ننوش��ي؟ مگر مي شود بنده اي تو را صدا 
بزند و تو حاضر نباشي؟ اصاًل بگذار اعتراف كنم تو حاضرترين غايب دنيايي. 
به ظاهر نيستي ولي همه جايي. تا صدايت مي كنم، تا اشك دلتنگي ام روي 
گونه مي لغزد، حضور تو را احساس مي كنم. انگار كنارم نشسته اي و آرام با 
دست مهربانت اشكم را پاك مي كني و توي گوشم نجوا مي كني صبور باش 

عزيزم من كنارت هستم. 
فقط تو حالم را مي داني. فقط تو نگاه ناگفته ام را مي خواني. وقتي مي ترسم 
مي فهمي، وقتي دروغ مي گوي��م اخم مي كني و وقتي دلتنگ مي ش��وم 
يكجوري بي صدا من را پاي بساط سجاده مي كش��اني. مرا غرق مناجات 
مي كني. تمام غرولندهاي��م را به جان مي خري و ب��ا درد دل هايم نه تنها 
دور نمي شوي بلكه بيش��تر مي ماني و روي شانه خس��ته ام دست مهرت 

را مي كشي. 
خوب ترينم، داناترينم! ببخش مرا. ببخش كه گاهي يادم مي رود اراده تو 
فوق اراده هاست و قدرت تو فوق قدرت ها. يادم مي رود بي اذن تو يك برگ 
از درختي نمي افتد. ببخش كه در روزمرگي هاي گنگ اين س��فر دنيايي 
مدام تو را گم مي كنم و تويي كه پيدايم مي كني. گاهي در تندباد مس��ير، 
قايق اعتماد و توكلم غرق مي شود ولي باز تو فرشته  نجات مي شوي و باز 
هم برايم معجزه رو مي كني. من اصرار مي كنم به گناه و تو انكار مي كني. 

اصرار داري بنده خوبي باشم و تو مي شوي پوش��اننده عيب هايم. دوست 
داري من رازهاي جهانم را به تو بگويم و تو بشوي محرم اسرارم. مي خواهي 
يك قدم به سويت بردارم تا تو صدها قدم سمتم بيايي. ولي مي دانم خيلي 
وقت ها از بندگي نااميدت كردم. به هر ريسماني آويزان شدم اال ريسمان 

توكل به تو. 
خدايا! اين روزها دلتنگم، خسته ام و چهارديواري خانه چونان قفس دلم را 
مي زند و ميل پرواز دارم. كرونا روحم را در بند كرده و جسمم را در قفس 
تن اس��ير. دلم بوي تو را مي خواهد ميان دش��ت بر بلنداي كوه و در عمق 
آب درياها. ولي قدرتم كم است و جانم نحيف. دلتنگم ولي خوشحال كه 
روزهاي سخت در سايه حضور تو طي مي ش��ود. از تمام دارايي هاي دنيا 

داشتن تو مرا بس است. 

آدم هاي زيادي مي شناسم كه همه چيز دارند اال تو را و من هيچ ندارم اال 
مهر تو را. داش��تن تو يعني آرام بودن، يعني مهربان بودن. يعني شب كه 
سر به بالين مي گذاري مي داني يكي مراقب توست. يكي روزي تو را پيش 
از بيدار شدنت تعيين مي كند و قبل از جاري شدن كالمت حرف هايت را 
مي شنود. يكي كه هر كجا قدم مي گذاري رد پاهايش هست و تو مي فهمي 

همه جا پيش از تو حضور دارد. 
مهربان خدايم! ماه مهماني اس��ت. تو ميزبان مهمان هاي خس��ته ش��هر 
رمضاني. يكي درد دارد، يكي غم دارد و يكي مسافر عزيز سمت تو فرستاده 
است. مهمان هاي امسالت خودشان ميزبان يك ويروس ناچيزند كه شهري 
را به آشوب كشانده. خودت هواي مهمان ها را داشته باش. دلشان را آرام 

كن و وجودشان را از حضورت قرص قرص!

  گناه مجازي و حقيقي يكي است
رمضان ماه لطافت جس��م و روح انسان و بسيار زيبا 
و دلپذير است كه اين لطافت روح و جسم در فضاي 
مجازي هم نمود پيدا كند، زيرا هر گناه و فعل حرامي 
كه صورت پذيرد چه در دنياي واقعي و چه در دنياي 
مجازي همانند تيري است كه از سوي شيطان قلب 

آدمي را نشانه گرفته است. 
چند بار ش��ده كه در كوچه و خيابان فعل حرامي را 
مرتكب شده ايم؟ شايد به خاطر اينكه مي دانيم مردم 
مي بينند و ممكن اس��ت مورد مؤاخذه و بازخواست 
قرار بگيريم، ش��رم كنيم و خيلي از اعمال زش��ت و 
ناپسند را در انظار عمومي انجام ندهيم اما در فضاي 
مجازي چون خ��ود را تنها و بدون بينن��ده در نظر 
مي گيريم به راحتي خيلي از كارهايي را كه در دنياي 
واقعي از انجام آن قبح داريم مرتكب مي ش��ويم، به 
راحتي دروغ مي گوييم، براي ديگران مزاحمت ايجاد 
و به حريم خصوصي اف��راد تجاوز مي كنيم، حالل و 
حرام خدا را نادي��ده مي گيريم، در ارتباط با نامحرم 
بدون هيچ ه��راس و ابايي عم��ل مي كنيم و خيلي 
از مواردي كه انجام آن در فض��اي حقيقي در انظار 
ديگران زشت و ناپسند اس��ت اما در فضاي مجازي 
ارتكاب آن س��هل و بدون هيچ هراس��ي امكانپذير 
مي ش��ود. اما كاش فراموش نكنيم ك��ه خداوند در 
همه حال ش��اهد و ناظر اعمال ماست و هيچ فعلي 
چه كوچك و چه بزرگ از ديد او پنهان نيست، همان 
طور كه بيرون از فضاي مجازي تقوا را سرلوحه رفتار 

و ارتباطات اجتماعي خ��ود قرار مي دهيم در دنياي 
مجازي نيز بايد به همين شيوه رفتار كنيم و همواره 
به خاطر بس��پاريم كه خداي ناظر بر دنياي مجازي 

همان خداي ناظر بر دنياي حقيقي است... 
  غفلت از گناه در فضاي مجازي

گاهي اوقات شاهد اين هستيم كه در فضاي مجازي 
برخي  فعاالن به ظاه��ر مذهبي گرفتار نوعي غفلت 
و بي توجه��ي در اين رابطه مي ش��وند. ب��راي مثال 
با ادعاي ترويج حجاب و اس��تفاده از هش��تگ هاي 
»#اسالم«، »#زن مس��لمان« و »#حجاب زيبا« به 
جذب مخاطبان بيشتر و ترغيب و تشويق دختران با 
حجاب در خصوص نشر تصاوير خود در شبكه هاي 
اجتماعي مي كنند؛ تصاويري كه قرار است با هدف 
ترويج اسالم و پوشش زنان مسلمان در مقابل نگاه 
نامحرمان قرار گيرد كه خود ترويج نوعي گناه بصري 
و تبليغي ضد دين و ضد عفاف اس��المي براي زنان 
جامعه مي شود و در مقابل نيز بعضي مردان به ظاهر 
مذهب��ي، در كامنت هاي اين دخت��ران به تعريف و 
تمجيد و تحسين مي پردازند. بايد توجه داشت كه 
تقوا در همه حال به معناي پرهيزكاري است و مربوط 

به فضا و مكان خاص يا زمان به خصوصي نيست. 
  رمضان بي خيال وبگردي شويم

بس��ياري از افراد در طول ماه مبارك رمضان، وقت 
خود را با گش��ت و گ��ذار در اينترنت و ش��بكه هاي 
اجتماعي سپري مي كنند، در حالي كه با كمي توجه 
به پروردگار يكتا و تقوا در رفتار خود مي توانيم بهتر 

عمل كنيم و حتي با حضور در جمع خانواده هنگام 
افطار به نوعي صله رحم و عطوفت خانوادگي را بجا 
آوريم. مش��اهده تصاوير نامح��رم، تصاوير مهيج و 
امثال آن، تقواي بصري انس��ان را از بين مي برد اما 
مي توانيم با چشم پوش��ي از اين محتوا تقواي چشم 

را حفظ كنيم. 
 فضاي مجازي به تنهايي عامل ايجاد گناه و محيط 
آسيب رساني نيست، حتي بايد بگوييم فضايي بسيار 
پر كاربرد و با مزاياي بااليي است كه متأسفانه خود 
ما انس��ان ها با رفتار غلط و اس��تفاده هاي نادرست 
از اي��ن فضاي جدي��د و كاربردي جايي آل��وده و پر 
خطر مي سازيم و آن را تبديل به مكاني هزار رنگ و 

محيطي پر تنش و چالش مي كنيم. 
ماه مبارك رمضان فرصتي گرانق��در براي بندگان 
روزه دار فراهم مي كند كه به لطف اين ماه پر بركت 
كه به روايتي، شيطان در غل و زنجير است، بهتر از 
روزهاي ع��ادي مي تواند به پ��رورش و تزكيه نفس 
در راه رضاي خدا و ائمه اطه��ار)ع( بپردازد و به اين 
ترتيب زمينه هاي س��عادت و بهره مندي خود را در 
دنيا و آخرت فراه��م كند.  امام باق��ر)ع( در همين 
زمينه مي فرمايند: »خداوند متعال به وس��يله تقوا 
بنده را از آن چ��ه عقلش به آن نمي رس��د، حفظ و 

كوردلي و ناداني او را برطرف مي سازد.«
  فضاي مجازي براي تقواي حقيقي

اينترن��ت و ش��بكه هاي اجتماع��ي ب��ا توج��ه به 
ظرفيت هايي كه دارا هستند و نيز توليدات محتوايي 

كه در جهت پرورش معنوي انسان ها و نشان دادن 
كارهاي خداپسندانه مي توان در اين فضا انتشار داد، 

كاركردهاي مفيدي دارند. 
 همچني��ن اين فضا زمان ش��يوع بيم��اري كرونا با 
تمام س��ختي ها و تلخي هايي كه به همراه داش��ته، 
فرصت هايي را ايجاد كرده اس��ت كه اگر بتوانيم از 
آنها به درستي استفاده كنيم، مي توانند زمينه ساز 
نهادينه ش��دن رفتارهاي درس��ت اجتماعي نظير 
كمك هاي مؤمنانه و كارهاي خير براي خانواده هاي 
بي بضاعت و كم برخوردار جامعه باش��ند. همه اينها 
بايد به گونه اي برنامه ريزي شوند كه كمك كنند فرد 
آن حالت تقوا و خويش��تنداري را كه در ماه رمضان 
دارد در طول سال نيز حفظ و نه تنها در ماه رمضان 
بلكه در تمام روزهاي س��ال از اين فضا به درس��تي 
استفاده كند و سبب گسترش تقواي مجازي شود، 
زيرا همان طور كه مي دانيم يكي از پيام هاي مهم ماه 

مبارك رمضان رعايت تقوا و پرهيزكاري است. 
همه چيزي كه در تقوا وجود دارد اين است كه آنچه 
را نمى دانى بياموزى و به آنچ��ه مي دانى عمل كنى. 
)نهج البالغ��ه، خطبه 91( و س��زاوار اس��ت عالوه بر 
پسنديدن و مشاهده صفحات مجازي كمي تأمل و پس 
از يادآوري تقوا و رعايت آن در اين فضا به دانسته هاي 
خود در اي��ن زمينه عمل كنيم تا ه��م خودمان و هم 
جامعه، شاهد آرامش روحي و رواني بيشتر و استفاده 

درست و بهينه از امكانات موجود باشيم. 
 *پژوهشگر رسانه
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سبك ارتباط

  تقريباً همه آدم ها در لحظاتي خاص، اضطراب ناگهاني 
ناش��ي از تنهايي را تجربه كرده اند. اين اضطراب ناگهاني 
مي تواند گذرا و سطحي - وقتي در محوطه بازي، آخرين 
نفري باشيم كه براي يكي از دو تيم انتخاب مي شود- يا 
شديد و جدي - زماني كه از فوت همسر يا دوستي عزيز 
و نزديك رنج مي بريم- باشد. راس��تش تنهايي زودگذر 
به اندازه اي رواج دارد كه به آساني مي توانيم بگوييم بخشي 
از زندگي است. هرچه باشد انسان ذاتاً  موجودي اجتماعي 
است. وقتي از مردم مي پرس��ند كه كدام لذت ها بيش از 
همه در شادي شما سهيم  هستند، اكثريت قريب به اتفاق 
عش��ق و صميميت و پيوند اجتماعي را باالتر از ثروت و 
شهرت و حتي س��المت جسمي مي نش��انند. از آنجا كه 
روابط اجتماعي براي نوع بشر اهميت ويژه اي دارد، از همه 
نگران كننده تر اين اس��ت كه در هر لحظه معين، تقريباً 
20درصد افراد به قدري احساس انزوا دارند كه مي تواند 

منبع عمده نارضايتي آنان در زندگي باشد. 
وقتي در نظر بگيريم كه تأثير انزواي اجتماعي بر س��المت 
را مي توان با عوارض فش��ار خون باال و كمبود تحرك بدني 
و چاقي و سيگار كشيدن مقايسه كرد، اين يافته ها جالب تر 
هم مي شوند. تحقيقات نشان داده است  عامل اصلي اين آمار 
نگران كننده غالباً اين نيست كه آدم ها به معناي واقعي كلمه 
تنهايند، بلكه تجربه اي دروني است كه تنهايي ناميده مي شود. 
احس��اس مزمن تنهايي مي تواند عامل سيلي از رويدادهاي 
فيزيولوژيك باش��د كه در نهايت فرآيند پيرشدن را شتاب 
بخشد. تنهايي عالوه بر اينكه رفتار افراد را تغيير مي دهد، در 
اندازه گيري هورمون استرس و بررسي عملكرد سيستم ايمني 
و قلب و عروق هم ظاهر مي ش��ود. چه بسا به مرور زمان، اين 
تغييرات فيزيولوژيك چنان تركيبي پديد بياورند كه مرگ 

زودرس ميليون ها انسان را در پي داشته باشد. 
يادتان باشد كه ممكن است همه دچار تنهايي شوند يا از 
تنهايي بيرون بيايند. احساس تنهايي در لحظات خاص 
صرفاً به اين معناست كه انسانيد. تنهايي فقط زماني جاي 
نگراني دارد كه طوالني شود، تا حدي كه حلقه بسته اي از 
افكار و احساسات و رفتارهاي منفي پديد آورد كه دائمي 
باشد و خودش را تقويت كند. حواستان به اين هم باشد كه 
احساس رنج ناشي از انزوا كاماًل منفي نيست. احساسات 
مرتبط با تنهايي به اين دليل پرورش يافته اند كه در بقاي 
نوع بشر سهيم بوده اند. نياكان ما نيازمند روابط اجتماعي 
بوده اند تا از يك طرف امنيت خودشان را حفظ كنند و از 
طرف ديگر، ژن هايشان را از طريق فرزندانشان تكثير كنند، 
فرزنداني كه عمرشان براي بازتوليد اين ژن ها كفاف بدهد. 
احساس تنهايي به آنان مي گفت كه اين پيوندهاي محافظ 
به خطر افتاده اند يا كارآمد نيس��تند. همان طور كه درد 
جسماني انگيزه اي براي تغيير رفتار است - درد سوختگي 
مي گويد كه بايد انگشت دس��تتان را از ماهيتابه داغ دور 
كنيد- تنهايي هم در قامت محركي تكامل يافته است تا 
انسان ها را وادارد كه دقت بيشتري به روابط اجتماعي شان 
داشته باشند و به ديگران ابراز عالقه كنند و روابط فرسوده 

و آسيب ديده را تجديد نمايند. 
ريشه تكانه هاي انساني  ما براي ارتباط اجتماعي به قدري 
عميق است كه احساس انزوا مي تواند توانايي تفكر دقيق را 

تضعيف كند، تأثيري كه با توجه به نقش روابط اجتماعي 
در شكل بخشيدن به هوش انسان، جزاي معقولي در برابر 
انزواست. اكنون بيشتر عصب شناسان توافق دارند كه نياز 
به ارسال و دريافت و تفس��ير و تقويت اشارات اجتماعي 
كه روزبه روز پيچيده تر مي شده اند، طي دهها هزار سال، 
موجب رشد قش��ر بيروني مغز و افزايش به هم پيوستگي 
داخلي آن ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر، نياز به تعامل با 
ديگران بوده كه تا حد زيادي هس��تي و هويت كنوني  ما 

را رقم زده است. 
درجه حساسيت شخصي ما هر ميزاني كه باشد، اگر نياز 
ويژه مان به ارتباط برآورده نش��ود، سالمت جسمي مان 
تحت فشار خواهد بود. از آنجا كه انسان هاي نخستين در 
كنار يكديگر بخت بيشتري براي بقا داشتند، در فرآيند 
تكامل ژن هايي انتخاب ش��دند كه ل��ذت از مصاحبت با 
ديگران را تضمين مي كردند و هنگام تنهايي ناخواسته، 
مولد احس��اس ناراحتي بودند. به اين ترتيب، در انتخاب 
تكاملي، اولويت به پيوندهاي انساني مستحكم داده شد. 
عالوه  بر  اين، تكامل انس��ان را به گونه اي شكل بخشيده 
كه هنگام ارتباط با ديگران، هم احس��اس خوش��ايندي 
دارد و هم احساس امنيت مي كند. نتيجه اي كه اهميتي 
سرنوشت ساز دارد اين اس��ت كه تكامل طوري شكلمان 
داده كه در انزوا، نه فقط احس��اس ناخوشايندي داريم، 
بلكه مانند وقت هايي كه در برابر تهديدهاي جسماني قرار 
مي گيريم، احساس ناامني مي كنيم. وقتي اين احساس ها 
بروز مي كنند، شناخت اجتماعي مي تواند خطر را احساس 

كند و به آن پروبال دهد. 
كسي كه با حساس��يت رنج آور و حتي ترس��ناك از تنها 
ماندن مي آغازد، چه بسا رفته رفته مخاطراتي را در همه 
جاي چشم انداز اجتماعي ببيند. از پشت عينك شناخت 
اجتماعي كسي كه تنهاست، چه بسا ديگران خرده گيرتر، 
رقابت جوتر، تقبيح كننده تر و ناپذيراتر به نظر برس��ند. 
چنين تعبيرهايي خيلي زود بدل به پيش داوري مي شوند، 
زيرا تنهايي مي تواند ه��راس طبيع��ي از ارزيابي منفي 
از طرف ديگران را به آمادگي براي دف��اع از خود تبديل 
كند. در ادامه، اوضاع وخيم تر هم مي شود. همان ترسي 
كه مي تواند وادارمان كند ك��ه در الك دفاعي فرو برويم، 
ممكن است به بهاي ازدست رفتن بخشي از توانايي مان 
در خودتنظيمي تمام شود. وقتي تنهايي طوالني مي شود، 
اخت��الل در خودتنظيمي، همراه با ش��ناخت اجتماعي 
مخدوش موجب مي شود تمايل كمتري به تصديق زاويه 
ديد ديگران داشته باشيم. چه بسا توانايي مان در تشخيص 
نيات ديگران كاهش يابد كه شايد باعث شود در جامعه 
بي دس��ت  و پا به نظر بياييم و به ع��الوه، راحت تر بازيچه 
دست كساني شويم كه مي كوشند انگيزه هاي واقعي شان 
را پنه��ان نمايند. درعين ح��ال، ترس از انتق��اد ديگران 
اين تمايل را ب��ه وجود مي آورد كه در س��رزنش ديگران 
پيشدستي كنيم. گاهي اوقات اين ترس باعث مي شود از 
كوره در برويم، گاهي موجب مي شود براي خوشايند بقيه 
دست به هر كاري بزنيم و گاهي دليلي است براي اينكه در 

نقش قرباني فرو برويم. 
راز و رمز دس��تيابي به ارتباط و رضاي��ت اجتماعي اين 
اس��ت كه نگذاريم مش��غله رواني مان باع��ث انحراف  ما 
ش��ود، به ويژه انحراف هايي كه در احس��اس خطر ريشه 
دارند. داش��تن رضايت خاطر اجتماعي لزوماً به اين معنا 
نيست كه گرم كننده مجالس خواهيم شد، ولي اين نوع 
تأثيرگذاري هاي بلندنظرانه و خوش��بينانه اغلب به اين 
معناس��ت كه از نظر ديگران دوست داش��تني تر و حتي 

دلرباتر خواهيم بود. 
يكي از جالب ترين يافته هاي ما راجع به احساس رضايت 
اجتماعي اين است كه اگر فرد در چنين وضعيتي باشد، رها 
از رنج اجتماعي و شناخت اجتماعي تحريف شده كه ناشي 
از آن درد و رنج است، در مسيري درست- و سالمت بخش- 
قرار مي گيرد. وقتي احساس مرتبط بودن داريم، در كل 
كمتر از وقتي كه احس��اس تنهاي��ي مي كنيم تحريك 
مي شويم و تحت فشار عصبي قرار مي گيريم. به طور كلي، 
احساس مرتبط بودن موجب مي شود  احساس خصومت و 
افسردگي مان كاهش يابد. همه اينها مي توانند تأثير بسيار 

مثبتي بر تندرستي مان داشته باشند. 
نقل از: وب سايت ترجمان/ نوشته: جان كاسيوپو و 
ويليام پاتريك/ ترجمه: حسين رحماني
/ تلخيص: سيمين جم/ مرجع: كتاب تنهايي؛ 
طبيعت بشر و نياز به پيوند اجتماعي

ما با تمام وجود خود از تنهايي گريزانيم

تنهاييجانمارابهخطرمياندازد!
مهم ترين لحظات زندگي ما انسان ها كدامند؟ تولد، ازدواج و مرگ. نقطه اشتراك هر سه اين لحظات، 
تغيير مناسبات ما با ديگران است. در لحظه تولد به اجتماع وارد مي شويم، با ازدواج پيوند اجتماعي 
تازه اي مي بنديم و در لحظه مرگ از اجتماع خارج مي شويم. انسان بودن فقط با زندگي در كنار ديگران 
ممكن مي شود و به همين دليل است كه تنهايي جان ما را به خطر مي اندازد. جان كاسيوپو، دانشمندي 
كه بيش از 20 سال درباره تنهايي تحقيق كرده اس�ت، مي گويد بدن ما همان طور كه از آتش اجتناب 

مي كند، از تنهايي نيز مي گريزد. 

ماه رمضان و ضرورت رعايت تقوا در فضاي مجازي

گناه،گناه است حقيقي و مجازي هم ندارد

سبك رفتار

كسي كه با حساس�يت رنج آور و حتي 
ترس�ناك از تنها ماندن مي آغازد، چه 
بسا رفته رفته مخاطراتي را در همه جاي 
چش�م انداز اجتماعي ببيند. از پش�ت 
عينك ش�ناخت اجتماعي كس�ي كه 
تنهاست، چه بسا ديگران خرده گيرتر، 
رقابت جوتر، تقبيح كننده تر و ناپذيراتر 
به نظر برسند. چنين تعبيرهايي خيلي 
زود ب�دل به پي�ش داوري مي ش�وند، 
زيرا تنهاي�ي مي تواند ه�راس طبيعي 
از ارزيابي منفي از طرف ديگ�ران را به 
آمادگي براي دف�اع از خود تبديل كند

هواياينمیهمانهايغمديدهراداشتهباش!
نيايش

  سيداميرحسين حسيني*
تقواي الهي و رعايت عفاف اسالمي تنها مختص به خيابان و كوچه 
پس كوچه هاي شهر و اجتماع نيست كه مثاًل در خيابان قدم بزنيم 
و به مرد و زن نامحرم نگاه نكنيم و به قول معروف چشم هاي خود را 
درويش كنيم، بلكه در همين شبكه هاي اجتماعي و دنياي وسيع 
مجازي هم شايسته و الزم است كه تقواي الهي را پيش بگيريم و 

بسياري از مواردي را كه در دنياي حقيقي حرام و زشت شمرده 
شده است در دنياي مجازي نيز ناپسند بدانيم و مرتكب انجام آنها 
نشويم. تقواي چشم، تقواي زبان، تقواي گوش، تقواي دست و... 
بايد در فضاي مجازي نيز هر چيزي كه خداوند مهربان در شرع 
مقدس و دين اسالم به بندگان خود دستور داده، مراعات كرده و 
به نحو احسن در مواجهه با گناهان شايع در اين فضا مقابله كنيم. 

با توجه به ش�روع ايام ماه مبارك رمضان، سرش�ت انس�ان ها و 
خلق و خوي آنها رنگ و بويي خدايي مي گيرد و بسيار شايسته 
و پسنديده اس�ت كه اين احوال روحاني و معنوي در تمام طول 
س�ال نيز ادامه داش�ته باش�د و از دنياي واقعي گرفته تا دنياي 
مج�ازي در هر لحظ�ه و ثاني�ه اي در همه ح�ال تق�واي الهي را 
مد نظر قرار دهيم و در مس�ير رضاي�ت خداوند ق�دم برداريم. 

فضاي مجازي به تنهاي�ي عامل ايجاد 
گناه و محيط آسيب رساني نيست، حتي 
بايد بگوييم فضايي بسيار پر كاربرد و با 
مزاياي بااليي است كه متأسفانه خود 
ما انسان ها با رفتار غلط و استفاده هاي 
نادرست از اين فضاي جديد و كاربردي 
جاي�ي آل�وده و پ�ر خطر مي س�ازيم 
و آن را تبدي�ل به مكاني ه�زار رنگ و 
محيطي پر تن�ش و چال�ش مي كنيم


