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دنیــای امــروز را بیــش از آنکــه اعــداد و ارقــام بســازند و بیــش از آنکــه مــا بفهمیــم، قصه هــا می ســازند؛ 
قصه هایــی کــه از دوران کودکــی شــنیده ایم و یــا تــا بزرگ ســالی تکــرار کرده ایــم و یــا اکنــون می بینیــم. 
ــون اســت  ــم و ســریال و تلویزی ــر فیل ــا را، تصاوی ــن روایت ه ــا، روایــت اســت و بهتری قالــب قصه ه
کــه بــه ارمغــان مــی آورد. غلبــۀ قالــب روایتــی از انســان امــروز، انســان شهرنشــینی اســت کــه بــر بیشــتر 
مشــکالت خویــش فائــق می آیــد و کمتــر مســئله ای اســت کــه بــرای او مانــع رونــد زندگــی اش باشــد. 

انســانی کــه بحران هــای کوچــک و بــزرگ را پشــت ســر می گــذارد.
ســریال آناتومــی گــری٢، یکــی از مثال هــای خــوب بــرای انســان مــدرن شهرنشــین اســت کــه هــرروز 
ــر آن مشــکل  ــوان ب ــوارد، می ت ــا روانــش دچــار مشــکل شــود و در بســیاری م ممکــن اســت جســم ی
ــرات  ــق از اث ــا اســتفادۀ دقی ــا ب ــد، ام ــرای انســان حــذف نمی کن ــن ســریال بحــران را ب ــه کــرد. ای غلب
پنهــان بــرای آمــوزش٣ بــرای مخاطــب، بیمارســتان را محــل رفع ورجــوع مشــکالت او نشــان می دهــد؛ 

١. دبیر و معاون نظارت و برنامه ریزی ستاد فرهنگ شورای عالی انقالب فرهنگی.
2. Grey’s Anatomy
3. Hidden Education Effect
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ــمتی از  ــده اســت. قس ــار ش ــون در آن گرفت ــا اکن ــد، ام ــرار می کن ــی گاه از آن ف ــه گاه و ب ــکالتی ک مش
ــاال در  ــده، ح ــان داده ش ــان نش ــوان محــل درم ــه به عن ــتانی ک ــان اســت؛ بیمارس ــاب ایم ــریال درب س
بن بســت گرفتــار آمــده و بــه هنــگام مــرگ، کلیســایِ کوچــک بیمارســتان بــه محــل رازونیــاز بــا خالــق 
هســتی، تصویــر می شــود. حــاال شــفا نــه از دســت کادر درمانــی، کــه از جایــی دیگــر و فراســوی تــوان 
بشــر درخواســت می شــود. نــگاه همــۀ ادیــان آن اســت کــه در مهلکه هــا و فجایــع، ایمــان بــروز پیــدا 
می کنــد. ایمــان، یعنــی همــان دیــن داری واقعــی کــه مــا بــه آن اصالــت می دهیــم. ایمــان در بحران هــا 
بــروز پیــدا می کنــد و مهم تریــن مهلکــه، جایــی اســت کــه انســان در کشــاکش مــرگ و زندگــی اســت.

موقعیــت کرونــازدۀ مــردم جهــان، مهلکه ای اســت کــه در آن گرفتــار شــده اند و در گیرودار زندگی هســتند. 
اینجاســت کــه ایمــان معلــوم می شــود. چــه درگیــری ای باالتــر از ایــن کــه مــردم ایــران حــدود ســاعت ١۴ 
منتظرنــد تــا ســخن گوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، آخریــن آمــار مبتالیــان و متوفیــان 
بیمــاری کرونــا را اعــالم کنــد. باالتــر از آن، خبرگزاری هــا لحظــه  به لحظه مشــغول مخابــرۀ مرگ ومیر ناشــی از 
ایــن بیمــاری از اقصــا نقــاط جهــان هســتند. هــم اخبار افغانســتان همســایه و هــم اســپانیا و کانــادایِ ینگه دنیا 

مخابــره می شــود، هــم احتمــال فــوت ٣٠٠ هــزار نفــر در آفریقــا مطابــق اعــالم ســازمان بهداشــت جهانــی.
مــرگ، قصــۀ مــرگ و روایــت مــرگ، گریزناپذیــر شــده و دیگــر بــا تصاویــر نمی تــوان انســان ها را قانــع 
کــرد کــه بیشــتر زندگــی می کننــد. جامعــۀ ایــران نیــز بــا ایــن فضــا روبه روســت؛ جامعــه ای کــه طــی یکصد 

ســال گذشــته نشــان داده تجلیــات دینــی بســیاری دارد و فرهنــگ دینــی نیــز در آن، قــوی و غنی اســت.
هم زمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش تــردد مــردم، فضــای مجــازی ‑از خبرگزاری هــا تــا 
شــبکه های اجتماعــی‑ بــار دیگــر بــه عرصــۀ عمومــی و مدنــی بــرای گفت وگــو تبدیــل شــد. همچنیــن 
ــی انتقــادی در  ــه و جماعــت، مباحث ــل شــدن مشــاهد مشــرفه، امامزاده هــا، نمازهــای جمع ــا تعطی ب
حــوزۀ فرهنــگ دینــی مبادلــه شــد. بــا توجــه بــه ضریــب تأثیــر حــوزۀ دیــن در عرصــۀ عمومــی جامعــۀ 
ــا افزایــش  ــه گرفتــن مــردم از دیــن ت ایرانــی، گمانه زنی هایــی در ایــن خصــوص مطــرح شــد. از فاصل
ســرعت عرفــی شــدن جامعــۀ ایــران. ســؤال نوشــتار ایــن اســت کــه آیــا افــکار عمومــی جامعــۀ ایــران نیز 
بــا ایــن مباحــث همــراه بــود و یــا همــراه شــد یــا ایــن قبیــل مباحــث کــه پربســامد هــم هســتند، جایــگاه 

چندانــی در میــان افــکار عمومــی پیــدا نکردنــد.
ــه از ســال  ــای فضــای مجــازی اســت ک ــن ســؤال، بررســی داده ه ــه ای ــای پاســخ ب یکــی از راه ه
١٣٩۶ و بــا اوج گیــری فضــای انتخابــات ریاســت جمهــوری، تحــت عنــوان داده کاوی١ مطــرح 
شــد. یافته هــای گزارشــی٢ در ایــن خصــوص نشــان می دهــد کــه فقــط چهاردرصــد موضوعاتــی کــه 

1. Data Mining

٢. این گزارش را سامانۀ رهنما تهیه و ارائه کرده است.
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ــی  ــارۀ موضوعــات دین در شــبکه های اجتماعــی مثــل تلگــرام و اینســتاگرام مطــرح شــده اســت، درب
اســت و ٩۶ درصــد، هیــچ ارتباطــی بــا آموزه هــای دینــی نــدارد. داده هــا نشــان می دهــد کــه کاربــران 
انگلیســی زبان، ١٠٫۵ درصــد مباحــث خــود را بــه آموزه هــای دینــی و کرونــا اختصــاص داده انــد. بحــث 
قم هراســی نیــز کــه مقــداری در اوایــل بــاب شــد، ٩ درصــد اســت و مبحــث مخالفــت افــراد مذهبــی 

بــا دســتورهای پزشــکی، ۶ درصــد اســت. 
امــا در همیــن حــوزۀ دیــن هــم، فقــط یــک موضــوع مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت. موضوعــات دینــی کــه 
در شــبکه های اجتماعــی مطــرح  شــده، عبــارت اســت از: ضعــف بشــر (۶ درصــد)، آخرالزمــان و ظهــور 
(٣٢ درصــد)، دعــا و توســل (٢٧ درصــد)، ابتــال و آزمایــش و عــذاب الهــی (٢١ درصــد) و تقابــل علــم و 
دیــن (١١ درصــد). همچنیــن ۶٨ درصــد پیام هــا در حــوزۀ دیــن، منفــی و ٣٢ درصــد، مثبــت بــوده اســت. 
پربســامدترین و برجســته ترین پیــام مثبــتِ منعکس شــده در شــبکه های اجتماعــی ایرانــی، مقالــۀ اســتاد 
تاریــخ دانشــگاه مــک گیــل کانــادا در مجلــۀ گلــوب انــد میــل اســت کــه می گویــد: «تــا به امــروز فــرد مذهبی 
نبــودم و بــه دیــن معمــوالً نــگاه تحقیرآمیــز داشــتم. تنهــا نمــاد دینــی در اطرافــم، حجــاب زنــان مســلمان 

محلــۀ ماســت، امــا االن در عصــر ویــروس کرونــا احســاس می کنــم تنهــا بــا دعــا آرامــش می گیــرم».
راه معتبــر دیگــر بــرای درک افــکار عمومــی، رجــوع بــه نظرســنجی ها و مــرور یافته هــای آن هاســت. 
بازتــاب فرهنــگ دینــی را در یافته هــای نظرســنجی می تــوان مشــاهده کــرد. در نظرســنجی ملــی 
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، ســؤال این گونــه طــرح  شــده اســت کــه «شــما در ایــن شــرایط 
پیش آمــده آیــا بیشــتر از قبــل دعــا می کنیــد؟». از میــان پاســخ گویان، ۶٠٫۵ درصــد موافــق بودنــد کــه 
بیشــتر از قبــل دعــا می کننــد، ١٧٫٧ درصــد بینابیــن بــوده و تنهــا ٧٫٩ درصــد گفتنــد کــه مــا مخالفیــم 

و دعــا کردنمــان کمتــر شــده اســت.
ســؤال دیگــر ایــن بــوده اســت کــه «شــرایط و مســائل به وجودآمــده باعــث شــده کــه ســؤال اعتقــادی 
جدیــدی برایــم پیــش بیایــد؟». ٣۴ درصــد اعــالم کردنــد کــه ســؤاالت جدیــدی برایشــان پیــش نیامــده 
ــد کــه ســؤاالت جدیــد اعتقــادی برایشــان پیــش  آمــده و ٢٣ درصــد  ــد کردن اســت. ٢۵ درصــد تأیی
هــم، بینابیــن بوده انــد. در ایــن ســؤال ها کســانی کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد، بیشــتر مخالفــت 
ــه ای اســت کــه در بیشــتر  ــر ســواد دارنــد، راحت تــر می پذیرنــد. ایــن نکت می کننــد و آن هایــی کــه کمت

ــود. ــاهده می ش ــا مش پیمایش ه
مطالعــۀ ملــی مرکــز افکارســنجی دانش جویــان ایــران (ایســپا) هــم نشــان می دهــد کــه بــرای ٣٫۵ 
درصــد از پاســخ گویان، اهمیــت خــدا کمتــر شــده اســت، ۴٨٫۴ درصــد گفته انــد کــه تغییــری نکــرده 
اســت و ۴٧ درصــد گفته انــد کــه اهمیــت خــدا برایشــان بیشــتر هــم شــده اســت. ســؤال دیگــری در 
ایــن نظرســنجی ملــی مطــرح شــده اســت: «اگــر اماکــن بخواهــد بــاز شــود شــما ترجیحتــان ایــن اســت 
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ــه  ــد ک ــر، ٣٢٫۶ کســانی بودن ــد حرم هــای مطه ــد؟». ٢٧٫٢ درصــد گفته ان ــه کــدام اماکــن بروی ــه ب ک
فقــط همیــن گزینــه را انتخــاب کردنــد. ١٧٫٧ درصــد هــم اعــالم کردنــد کــه بــه مســاجد می رونــد و 
آن هایــی کــه فقــط مســاجد را انتخــاب کردنــد، ٢۵٫٢ درصــد بودنــد. پــس مطابــق مباحــث انضمامــی 
می تــوان فهمیــد کــه افــکار عمومــی جامعــۀ ایــران نســبت بــه فرهنــگ دینــی و تأثیــر و تأثــر آن از فضــای 
ــگان و بخشــی از  ــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا برخــی از فرهیخت ــوده اســت. ام ــه ب ــازده، چگون کرون
مســئوالن و یــا تعــدادی از متدینــان در چنیــن مواقعــی، احســاس نگرانــی می کننــد و یــا جامعــه را ازنظر 

ــد. ــه زوال می دانن دینــی روب
در ایــن نوشــتار بــه یــک مســئلۀ سیاســتی اشــاره می شــود. مســئله ایــن اســت کــه دســتگاه 
سیاســت گذار، یــا به صــورت نوشــتار و یــا در گفتــار، «دیــن حداکثــری» را بــرای جامعــه به صــورت 
مســتمر مطــرح می کنــد. امــا دیــن در صحنــۀ جامعــه چگونــه اســت؟ آیــا آنچــه در جامعــه هســت و یــا 
بــوده و یــا روزی خواهــد بــود، دیــن حداکثــری و رفتارهــای دینــی ســرآمدان دیــن اســت؟ پاســخ بــه این 
ســؤال را بایــد در روایــت از دیــن مــردم جســت وجو کــرد. رضــا میرکریمــی در فیلــم یــک حبــۀ قنــد کــه 
قصــۀ مــرگ و زندگــی اســت، ابتــدا زندگــی را نشــان می دهــد کــه شــادی و شــور زندگــی جریــان دارد و 
بــا یــک حبــه قنــد در مهلکــۀ مــرگ قــرار می گیــرد و نــه خــود متوفــی، کــه تمــام اطرافیــان آن فــرد درگیــر 
می شــوند. پس زمینــۀ فیلــم میرکریمــی، «ایمــان» اســت. در صحنــه ای از فیلــم، دختــر از مــادر اجــازۀ 
انجــام کاری را می گیــرد و مــادر انجــام آن را مشــروط بــه نمــاز خوانــدن دختــر می کنــد. دختــر ســریع 
چــادر را می انــدازد روی ســرش و نمــاز را چنــان تنــد و دراصطــالح دینــی، «کالغ گونــه» می خوانــد کــه 
بیننــده متعجــب می شــود. امــا نمــاز مــردم عــادی همیــن اســت و بــا نمــاز عــارف و ســالک متفــاوت 

اســت. در برابــر آن دیــن حداکثــری، دیــن حداقلــی جــاری اســت. 
ــزار ســاختۀ ابوالحســن داوودی اســت. در  ــور ه ــان، عشــق، موت ــم ســینمایی ن ــر، فیل ــال دیگ مث
ایــن فیلــم، زنــی آرایشــگر و بــا آرایــش غلیــظ و بــه دنبــال ماهــواره در چالــش ُبــرد تیــم ملــی فوتبــال 
می گویــد کــه بــرای پیــروزی تیــم ملــی فوتبــال صلــوات نــذر کــرده اســت. این هــا مثال هــای تصویــری 
از دیــن داری حداقلــی اســت کــه لزومــاً تقابــل دیــن داری و بی دینــی نیســت. تحقیقــات مختلــف طــی 
ســال های گذشــته، نشــان از برخــی تغییــرات در نحــوۀ دیــن داری مــردم دارد؛ امــا به هیچ وجــه نشــان 
از عرفــی شــدن جامعــۀ ایــران نیســت. در دورۀ کرونــا نیــز گرچــه بنــا بــه ضرورت هــای فاصله گــذاری 
ــوع و حتــی ســبک زندگــی  ــا افــکار و فرهنگ هــای متن فیزیکــی، اماکــن مذهبــی بســته شــد؛ مــردم ب
مختلــف، دعــا و رازونیــاز بــا معبــود را انجــام داده انــد. شــاهد آن، تصاویــری اســت کــه مــردم مختلفــی 

را در شــب های احیــاء، در حــال دعــا و عبــادت نشــان مــی داد.


