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مقدمه

رشد سریع تکنولوژی و به ویژه پیشرفت روزافزون در حوزه های 
ارتباطی، ماهواره ها و اینترنت باعث تحوالت پرشتاب در جوامع 
بشری گردیده و آثار مثبت و منفی فراوانی در پی داشته است. 
در این میان، آثار اینترنت و فضای مجازی در روابط اجتماعی 
بیش از سایر حوزه ها بوده و تغییرات و دگرگونی های زیادی را 

به وجود آورده است.
امروزه روش های ارتباطی با دیگــران از طریق اینترنت افزایش 
یافته اســت. پســت الکترونیک، پیام های کوتــاه، چت روم ها، 
وب پایگاه ها و بازی ها، روش هایی برای گسترش و حفظ روابط 
اجتماعی شــده اند. روزانه میلیون هــا نفر در سراســر دنیا از 
اینترنت استفاده می کنند و یکی از کاربردهای اصلی اینترنت، 
برقــراری ارتباط اجتماعی بــا دیگران اســت. فضای مجازی 
در دنیای امروز، بســیار نفوذ کرده است. فضای مجازی نسل 
جدیدی از فضای روابط اجتماعی هســتند که بــا اینکه عمر 
خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز 
کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی 
متفاوت، در فضــای مجازی کنار هم آمده انــد و از فاصله های 
بســیار دور در دنیای واقعی، از این طریق با هــم ارتباط برقرار 

می کنند. 
در ســال های اخیر شــبکه های اجتماعــی به عنــوان یکی از 
بزرگ ترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی به دالیل مختلف 

از جمله نامحدود بودن ارتباطات، بی هویت بودن، آزادی بسیار 
زیاد، بی مکانی و بی زمانی کاربران و … بــا اقبال عمومی مواجه 
شــده و هرکدام به تناســب اهداف خــود، فعالیت هایشــان را 

گسترش داده اند.
فضای مجازی، در کنار مزایایی که دارد، آسیب های متعددی 
را با خود به دنبال داشته است که یکی از اصلی ترین آنها تغییر 
سبک زندگی و شکستن مرز باورها و ارز ش هاست. در این کتاب 
برآنیم با تصویر روشن و مصداقی از سبک زندگی های متأثر از 
فضای مجازی، ترسیم صحیح از زندگی را ارائه دهیم. آموزش 
ســبک زندگی صحیح، بدون حــذف قطعی فضــای مجازی 
رسالتی اســت که در عصر حاضر گره گشــا خواهد بود تا فرد 
ضمن مراقبــت در برابر آلودگی ها و اشــتهای کاذب در فضای 
مجازی، بتواند با تفکر و معرفت، رفتار و گفتارش را جهت کمال 

انسانی منزه کند.
با توجه بــه اینکه بــه عدد »چهــل« در خودســازی و پرورش 
استعدادهای انســان و کامل شــدن ملکات اخالقی و پیمودن 
درجات معرفــت،  اهمیت ویژه داده شــده اســت، لــذا در این 
کتاب در قالب چهــل روز، به چهل نکته مهم برای اســتفاده از 
ابزارهای فناوری و حضور در فضــای مجازی توجه می کنیم 
تا بهره برداری درســت از این امکانات نوین را در خود نهادینه 

ان شاء اهللکنیم.
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چند ماه به این نتیجه رسیدم که  هیچ دلیلی ندارد  در 
انبوه گروه ها و کانال ها حضور داشته باشم. مگر انسان 
اگر در یک مهمانی سی نوع غذا باشد، از همه ی آنها 

می خورد؟
اگـر میوه فروشـی سـر کوچـه یـک روز اعـام کنـد 
همـه ی میوه هـا رایـگان اسـت، همـه ی مغـازه را بـار 

می زنیـم و بـه منـزل می آوریـم؟ 
اگـر یـک روز کتابخانه ی محل یـا دانشـگاه اعام کند 
اسـتثنائاً امـروز هـر تعـداد کتـاب کـه بخواهیـد امانـت 

می دهیـم؛ آیـا یـک قفسـه کتـاب امانـت می گیریم؟
 اگر یـک روز به سـفر برویـم و مدیر هتل اعـام کند 
چون شـما مسـافر برگزیده ی ما هسـتید، هر چنـد روز 
دیگر هـم بمانیـد به رایـگان مهمـان ما هسـتید، تـا ابد 

در آن هتـل می مانیـم؟
به طور معمول پاسخ همه ی پرسش های باال »نه« است.

 چون امکانات آدمـی زاده محدود اسـت؛ اساسـاً دنیا 
محدود اسـت. 

بنابراین آدم حتی در برابر انواع خدمات و محصوالت 
که به سرعت و رایگان در اختیارش قرار می گیرند، باید 
خویشتن داری کند و فقط بهترین ها و مناسب ترین ها را 

انتخاب کند. 
همان طور که به این درک رسیدم که سیستم گوارش 
من ظرفیت پذیرش هم زمان سی نوع غذا را ندارد، 

خانه و یخچال من امکان نگهداری صدها کیلو 
میوه ندارد، شرایط شغلی و مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی من 

امکان سفر مادم العمر را ندارد و.... 
باید به این درک نیز برسم که  به هیچ وجه امکان حضور در انواع گروه ها و 

کانال ها را ندارم. 
این اطاعـات در دسـترس و در فضای مجـازی موجود اسـت و هر زمـان نیاز 

داشـته باشـم، می توانم بـه آنها رجـوع کنم.
هـر زمـان کـه بخواهیـد یـک غـذای شـگفت انگیز تهیـه کنید بـا چنـد دقیقه 
جسـت وجو می تـوان صدهـا دسـتور غـذا پیـدا کـرد، پـس لزومـی نـدارد در 

انبـوه کانال هـای آشـپزی عضـو بـود.
 مگر من همه ی دارایی ام را به یک نفر می بخشم؟

»و الذيـن اذا انفقـوا، لم يسـرفوا و لم يقتـروا«؛ بنـدگان خداى رحمان كسـانى 
هسـتند كه هرگاه انفـاق كننـد، نه اسـراف مى نماينـد و نه سـختگيرى .

)سوره ى فرقان، آيه ى 67(.
بدیهی اسـت وقتی در اسـام حتـی اسـراف در انفاق جایـز نیسـت، باید توجه 

دقیق تـری بـه زمان داشـت. 
پس بدیهی است که این من هستم که برحسب اولویت ها و تخصص هایم 
باید تعیین کنم که در چه گروه و کانالی عضو باشم و فقط در مفیدترین و 

ضروری ترین ها حضور داشته باشم.
امام على)ع( فرمودند: »ضابط نفسـه عن دواعى اللّذات مالـک و مهملها هالک«؛ 
كسـى كه نفس خود را در مقابـل انگيزه هاى لذيذ نـگاه مـى دارد، مالک تمايالت 
خويشـتن اسـت و آن كس كه نفس سـركش را در راه نيل به لذايـذ آزاد مى گذارد، 

در معرض نابودى و هالكت اسـت.  )غرر الحکم و درر الکلـم، حديث 4799(.

روزاول

اوایـل کـه ارتباطـات مجـازی وارد عرصـه ی فنـاوری شـده بـود  
رایـگان،  خدمـاِت  داشـت؛  شـگفت انگیزی  جذابیـت 
سـرعت بـاالی ارسـال پیـام، امـکان ارسـال پیـام صوتـی و 

تصویـری و ...
خاصه، آن اوایل که خلوت بود، دوران شیرینی بود. به راحتی 
با دوست و آشنا در شهر دیگر یا کشور دیگر ارتباط برقرار 
زمان،  و در کوتاه ترین  هزینه  با کمترین  و  می کردیم 

اطاعات منتقل می شد.
شـبکه های  کـه  شـد  حـاد  آنجایـی  از  مشـکل 
اجتماعـی همه گیـر شـد و انبـوه کانـال و گـروه، 

ماننـد گیـاه خـودرو یـا قـارچ سـبز شـدند. 
هـر روز دوسـتان در گروه هـای جدیـد عضومـان 
می کردنـد. صبـح کـه از خـواب بیـدار می شـدیم بـا 
تعدادی گـروه جدیـد روبـه رو بودیم که تـا می آمدیم 
نگاهـی بـه مطالبشـان بیاندازیـم، می دیدیـم ظهر شـد، 
شـب شـد؛ در چشـم بـر هـم زدنـی روز می گذشـت. 

چنـد صباحـی کـه می گذشـت و گذشـته را مـرور 
می کردیـم، می دیدیـم آن مطالـب چندان هـم به کار 
مـا نیامده انـد و ارزش وقتـی را کـه از دسـت دادیـم، 

نداشـتند. 
شرایط  آن  در  هم  هنوز  مردم  از  برخی  شاید 
روزگار می گذرانند ولی من بعد از چند هفته و 
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روزسومروزدوم
امروز به مصادیق اسراف فکر می کردم. 

در آیــات و روایــات تأکید زیادی شــده 
است که انســان باید در جزئی ترین موارد 
مصرف نیــز دقت کنــد، بخیل نباشــد اما 

اسراف هم نکند. 
مصادیق اسراف چیست؟ 

باز گذاشتن شیر آب، 
خرید خوردنی های بیــش از نیاز و در 

نهایت دور ریختن آن، 
باز گذاشتن درب و پنجره ها در زمستان و 

هدر دادن انرژی، 
و... 
و....

یک باره به ذهنم رسید 
چرا باید مودم وای فای همیشه روشن باشد؟ 

درســت اســت که میزان برق مصرفی مودم 
کم است، ولی به هر حال اسراف است. 

ضمن اینکــه ضرر امــواج آن نیــز واضح و 
مبرهن است.

از امــروز تصمیم گرفتم فقــط در مواقع نیاز 
مودم را روشــن کنم و قبل از خــواب و قبل 

از خروج از منزل دقت کنم که 
مودم خاموش باشد.

»كلوا و اشــربوا و ال تســرفوا، انّه 
اليحّب المسرفين«؛

 از نعمت هــاى الهــى بخوريد و 
بياشاميد ولى اســراف نکنيد كه خداوند 
اسراف كنندگان را دوست ندارد )سوره ى 

اعراف، آيه ى 31(.
»و اهلکنا المسرفين«؛ اسراف كنندگان را هالك 

كرديم )سوره ى انبياء، آيه ى 9(.
»و كذلک نجزى من اسرف و لم يؤمن بآيات ربّه 

و لعذاب االخرۀ اشّد و ابقى«؛ 
و اين گونه جزا مى دهيم كسى را كه اسراف كند 
و به آيات پروردگارش ايمــان نياورد و عذاب 
آخرت شديدتر و پايدارتر است )سوره ى طه، 

آيه ى 127(.
امــام صــادق)ع( مى فرماينــد: »ادنى 
االسراف هراقه فضل االناء و ابتذال ثوب 

الصون و القاء النوى«؛ 
كمترين حــّد اســراف دور ريختن 
ته مانده ى ظرف، ناچيز شــمردن 

جامه ى تن و دور افکندن هســته ى ميوه است. 
)وسائل الشيعه، ج 3، ص384(.

امام كاظم )ع( مى فرمايند: »من بّذر و اسرف زالت 
عنه النعمه«؛ 

كســى كه ريخت و پاش و اســراف كند، 
نعمت از او زايل مى شود )بحار األنوار، ج78، 

ص327(.
امام صادق)ع( مى فرمايند: »اّن مع االسراف 

ِقلّه البركه«؛ 
همانا اســراف كردن با اندك شدن بركت 
همراه است )وسائل الشيعه، ج10، ص261(.

امام على)ع( مى فرمايند: »االسراف مذموم 
فى كل شى ء ااّل فى افعال البّر«؛ 

اسراف در هر چيزى، به جز در كارهاى نيک، 
ناپسند است )غررالحکم، ج1، ص83(.

در  متخصــص  و  اســت  خوبــی  عــکاس  آزاده 
عکس های سلفی جذاب و زیبا. 

قبَا برای پروفایلش تصویر گل و بوته می گذاشــت 
ولی مدتی اســت عکس های پرتــره بســیار زیبا از 
خودش می گذارد و هر دو ســه روز عکس را عوض 
می کنــد. امروز یک عکس گذاشــته اســت با یک 

لبخند خیلی ملیح و دوست داشتنی.
برایش پیام گذاشــتم: »خانم گل، ایــن عکس های 
دلبرانه تــان، دل ما را بــرد. فکری بکنید بــرای ما که 
دلتنگتان می شــویم و حتــی هر از گاهــی عکس را 
دانلــود می کنیــم و بزرگ شــده ی آن را می بینیم. 

کم کم دارم وسوســه می شوم بروم یکی 
دو تا از عکســهایت را چــاپ کنم و 

روی میز کارم بگذارم.«
در جوابم نوشت: »نه!!! 

مگــر دیگــران می تواننــد عکــس 
پروفایل را دانلود کنند؟

 مگر می شود عکس را بزرگ کرد و به وضوح 
دید؟ 

مگر می شود عکس را پرینت گرفت؟«
در جواب نوشتم: »بله، 

بله،
 بله.«

نوشت: »نمی دانســتم، تصور می کردم که فقط یک تصویر کوچک نمادین 
در کنار نوشته هایم خواهد بود.«

چند ثانیه بعد، عکس پروفایلش را عوض کرد.
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بیوگرافی بزرگان

روزپنجم روزچهارم
این روزها فضای مجازی مملو از مطالب تکراری است.

 اکثر افراد تصور می کننــد حق الناس صرفاً از جنس 
مادی اســت و اگر ما هزینه مادی را به کسی تحمیل 
کنیم یا اگر کم فروشی کنیم، حق الناس به گردنمان 
خواهــد بــود در حالی که ســرمایه های یــک فرد، 
صرفاً مادی نیســت. »وقت« و »عمر« فــرد مهم ترین 

سرمایه ی او است که قابل خرید و فروش نیست.
اگر هــر یک از ما با دیــد حق الناس بــه وقت و عمر 

نگاه کنیم،
 به راحتی هــر پیام و عکســی را در فضــای مجازی 

منتشر نمی کنیم، 
ثانیه ثانیه های افراد را هدر نمی دهیم 

و به احترام وقت افراد، مطالــب خیلی خوب و ویژه 
منتشر می کنیم.

در گروه مجازی دوستان مدرسه، یکی از 
اعضا پیام های سایر دوستان را با لحن تندی 
نقد می کرد. برخی افراد در مقام پاسخ گویی 
برمی آمدند و برخی بــه روی خود نمی آوردند. اما 

به هر حال این جریان تأثیر مخربش را بر 
دوستان داشت.

دو هفته قبل، یکی از اعضای گروه اعام 
کرد که از این شــرایط ناراضی اســت، 
بنابراین دیگر مطلبی منتشر نخواهد کرد، 

چون این برخورد تند را نمی پسندد. 
امــروز اتفــاق ویژه تــری رخ داد. یکی 
دیگــر از اعضای گروه، گــروه را ترک 
کرد و قبل از خــروج از گروه اعام کرد 
که به دلیل فضای پرتنــش و جدلی که بر 
گروه حاکم شده است، تمایلی به حضور 

در گروه ندارد.
این موارد باعث شــد دوســت منتقدمان 

وجدان درد بگیرد، 
چون ســبب کــدورت و گسســت بین 

دوستان شــده بود و از اعضای گروه خواست که این 
مســئله را بررســی و حل کنند. چنــد درس آموزنده 

جالب البه الی نظرات بود:
1. فضای مجــازی روح و لحن ندارد و چه بســا وقتی 
نویســنده ی پیام بــا لحنی طنز یــا در آرامــش مطلبی 

پيامبر اكرم)ص( مى فرمايند: »ُحرمُه ماِل الُمسلِم َكُحرَمِه َدِمِه«؛ 
حرمت داشتن مال يک مسلمان همچون حرمت خون و جان او است )مراعات آن 

بر همه واجب است( )ميزان الحکمه، ج2، ص510(.

را می نویسد، خواننده آن را با لحن عتاب و خشــم می خواند و همین مسئله سبب 
کدورت و دلخوری می شــود. پس بهتر اســت در نقد و بحث مطالب، سعی شود 
ادبیات مطلب و واژگان به کار رفتــه، القاکننده احترام و آرامش باشــد. دقت در 
اســتفاده از واژگان به  نحوی باشــد که خواننده حس و حال آرام گوینده را از آن 

برداشت کند.
1. در برخــی مواقع اســتفاده ی اشــتباه از اســتیکرها 
)برچســب( یا برداشــت اشــتباه از اســتیکرها سبب 
دلخــوری می شــود. بنابرایــن توصیــه می شــود از 
استیکرهایی استفاده شود که تصویر و متن در کنار هم 

هستند یا کامًا واضح و بدون ابهام باشد.
2. به تفاوت شخصیت و سایق افراد احترام بگذاریم 
و اگر مطلبی در چارچوب اخاقی اســت ولی مطابق 
سلیقه ی یک فرد نیست، نسبت به نقد آن اقدام نکنند و 

به سایق دیگران احترام بگذارند. 
»َو ال تََناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو تَْذَهَب ِريُحُکْم«؛ 

با يکديگر نزاع مکنيد كه سســت  و پريشان خاطر خواهيد 
شد و هيبت و اقتدارتان  زايل خواهد گشت )سوره ى انفال، 

آيه ى 46(.
امام على)ع( مى فرمايند: »َمن َضنَّ بِِعرِضِه فلَْيَدِع الِمراَء«؛ 
هر كس آبروى خود را دوست دارد، بايد از مجادله بپرهيزد )نهج البالغه، حکمت 362(.

پيامبر اكرم)ص( مى فرمايند: »ال َيسَتکِمُل َعبٌد َحقيَقَه اإليماِن حّتى َيَدَع الِمراَء و إن 
كاَن ُمِحّقاً«؛ 

هيچ بنده اى كاماًل به حقيقت ايمان نمى رســد مگر آن گاه 
كه مجادله را رها كند، هر چند بر حق باشد )بحار األنوار، 

ج2، ص138(.

بهرتین ها

عجایب دنیا
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روزهفتم

بر اســاس برنامه ی ماهانه ی دورهمی فامیلی، 
امروز منزل مادربــزرگ و پدربزرگ دعوت 

بودیم.
 لحظه ورود به منــزل دیدیم که کنــار در، بر 

روی یک برگه  نوشته شده است:
 » سام بر همه عزیزان

لطفاً گوشــی همراه خود را در ســبد زیر قرار 
دهیــد و از همــراه داشــتن آن در دورهمــی 

خودداری کنید. 
تصدقتان.

 پدربزرگ و مادربزرگ.«
چنــد گل طبیعی زیبــا هم به برگه چســبانده 
شــده بود و زیــر برگه یک ســبد حصیری 
زیبا گذاشــته بودند. چند گوشی تلفن 
همراه و تبلت نیز در آن قرار داشت که 

نشــان می داد مهمان هایی که زودتر 
رســیده اند، از قانون میزبــان پیروی 

کرده اند.
قیافه ی افراد هنگام ورود دیدنی بود. 
ابتدا از دیدن این پیام و آن سبد شوکه 
می شــدند. اکثراً با اکراه درخواست 
میزبان را انجــام می دادنــد ولی بعد 
از ورود به مجلس، کم کــم به دنبال 
فعالیت و راهــی برای ســرگرمی و 

ارتباط با دیگران بودند.
یک لحظــه به مجلس نــگاه کردم و 

دیدم: 
گروهی از پسرهای جوان مشغول مچ انداختن 
شــدند. یکی از پدرها با چند تا بچه مشــغول 
گل یا پوچ هستند. چند تا از خانم ها درباره ی 

تجربه های کدبانوگری صحبت می کنند 
و چند دختر نوجــوان دربــاره ی کتاب های 

جدیدی که خوانده اند با هم حرف می زنند. 
صحنــه ی جالبی بــود. مدت ها بــود چنین 

صحنه ای را ندیده بودم.
اواخر مهمانــی به پیشــنهاد من، 

چنــد عکــس یــادگاری 
دســته جمعی کنار ســبد 
تلفن های همــراه گرفتیم 

تا گذران روز خــود در فضای 

غیرمجازی را ثبت کنیــم. پایان مهمانی، همه 
با هیجان از مادربزرگ و پدربزرگ بابت این 

روز ویژه، تشکر کردند.
امشب که با دقت بیشتری خاطرات روز را در 
ذهنم مرور می کردم، متوجه شــدم امروز بعد 
از مدت ها بین بچه ها دعوا نشد و روزی شاد و 

بدون کسالت برای بچه ها بود.
امام هادى)ع( مى فرمايند: »ُمالقاُت االِخواِن 

نَشَرًه َو تَلقيُح الَعقِل َو اِن كاَن نَزاراً َقلياًل«؛ 
ديدار برادران ســبب انبساط خاطر و بارورى 
انديشه است، هرچند كوتاه و اندك باشد )بحار 

األنوار، ج74، ص353(.
امام صادق)ع( مى فرمايند: »مازاَر ُمسلٌِم اَخاُه 
: اَيَها  الَمسلَِم ِفى الّل َو لِلّ ااِّل ناداُه الّل َعزَّ َو َجلَّ

الّزائُِر طبَت َو طابَت لَک الَجنَُّه«؛ 
 هيچ مسلمانى برادر دينى اش را در راه خدا و 
براى خدا زيــارت نمى كند، مگر آنکه خداى 
متعال به او ندا مى دهد: اى ديدار كننده! خوش 
به حالت، بهشت بر تو سزاوار و گوارا باد )اصول 

كافى، ج2، ص177، حديث 10(.

امروز خانم و آقای همســایه را دیــدم. هر دو 
آشــفته حال و نگــران بودند. جویــای حال و 
احوالشان شدم؛ با دل نگرانی از دغدغه هایشان 

برایم گفتند:
 »شنیدی داعش به ایران حمله کرده؟ 

گســل تهران هم اوضاع خوبی ندارد و تا چند 
روز دیگر زلزله بزرگی می آید؟

 پیش بینی شده قیمت اجاره ی خانه تا ماه آینده 
دو برابر می شود؟ 

و ...«؛ انبوهی از شایعات.
خانم همســایه با بغض گفت: »چند شب است 
خواب به چشــمم نمی آید. حاال داعش را چه 
کنیم؟ زلزله را چه کنیم؟ دو مــاه دیگر موعد 

اجاره خانه را چه کنیم؟«
با آرامش پرســیدم: »ایــن اخبــار را از فضای 

مجازی کسب کردید یا منابع موثق خبری؟«
با تعجــب نگاهی کردنــد و گفتنــد: »خوب 
خبر، خبر اســت. چه فرقی می کند که آدم از 

تلویزیون بشنود یا گروه مجازی؟«
گفتــم: »اتفاقاً خیلــی فــرق دارد. برخی فقط 
شایعه است و با اهداف خاصی ساخته و منتشر 

می شود. 
چنــد روزی تعــداد گروه هــا و کانال هــای 

مجازی تان را محدود کنید؛ به  نحوی که منبع 
کسب اخبار شما نباشند. آن وقت خواهید دید 

چقدر تأثیر خوبی بر آرامشتان گذاشته است. 
روز خوش. 

ان شااهلل امشب خوب بخوابید.«
»ال تقف ما لیس لک به علم، إّن السمع و البصر 

و الفؤاد کّل اولئک کان عنه مسئوالً«؛ 
به چیزی که علم و اطمینان نداری، اعتماد مکن 
و آن را بر زبان میاور، زیرا گوش و چشم و دل 
و اندیشه ی آدمی مسئول خواهند بود )سوره ی 

اسراء، آیه ی 36(.
»فدع ما ال تعرف فان شرار الناس طائرون الیک 

بأقاویل السوء«؛
 از نقــل مطالبی که 

دربــاره آن 

اطاع کافی نــداری، پرهیز 
کن، زیرا مــردان بدکردار، مطالبی بی اســاس 
)شایعات( را ]علیه من[ به گوش شما می رسانند 

)نهج الباغه، نامه ی 78(.
امام ســجاد)ع( فرمودند: »لیــس لک ان تکلم 
بما شئت«؛  هر گونه که دلت بدان مایل است، 

نمی توانی لب بگشایی. 
امام حســن عســکری)ع( می فرمایند: »إیّاَک 
َُّهما یَْدُعواِن إلَی  ، فَإن ئاَســهِ َو االْذاَعَه َو َطلََب الرِّ

الَْهلََکهِ«؛ 
مواظــب بــاش از اینکــه بخواهــی شــایعه و 
ســخن پراکنی نمایی یا اینکه بخواهی به دنبال 
مقام و ریاست باشی و تشنه ی آن گردی، چون 
هر دوی آنها انســان را هــاک خواهند نمود 

)بحار األنوار، ج50، ص296(.
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روزنهم روزهشتم
امروز، یکی از آشنایان در قالب پیامی در فضای مجازی، سؤالی پرسیده بود.

 بررسی کردم، جواب سؤال مفصل بود و خارج از حوصله ی تایپ.
تلفن زدم و درباره ی ابعاد و جزییات سؤالش، پرس وجو کردم و با حوصله و مفصل جواب دادم. 

قبل از خداحافظی، گفت: »خیلی چسبید. چقدر خوبی که تلفن زدی. دلم باز شد. مدت ها بود با کسی 
تلفنی مفصل حرف نزده بودم.«

خداحافظی کردیم ولی دلم گرفت از اینکه هر چه فناوری پیشرفت کرد، برخی از بودن هایمان با هم 
کمرنگ تر شد.

از امروز با خودم قرار گذاشــتم هر روز به یکی از آشــنایان تلفن بزنم و صدایش را بشنوم و با لحن و 
صوتم ابراز محبت و دوستی کنم.

یک ماه پیش که به سفر عتبات رفته بودم، کانالی ویژه ساختم و هر روز عکس های سفر را در آن منتشر می کردم. 
دوستی پیام فرستاد: »اآلن در سفر زیارتی هستی؟« 

گفتم: »بله، دعاگو هستم.«
 گفت: »خیلی دعاگویمان باش. تا حاال مادرم توفیق ســفر به عتبات نداشته اســت. با دیدن عکس ها و گزارش های مختصر تو، دلش به سمت 

حرم ها پر کشیده است. امیدوارم امسال بتوانم مادرم را به این سفر بیاورم.«
بعد از یک ماه، امروز تلفن زد و گفت: »من و مادرم، فردا عازم سفر عتبات هستیم.«

من بودم و استفاده پر برکت از فضای مجازی.
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روزدهم
دایی حمیدرضا، چند سال قبل برای تحصیات عالیه 
به یکی از کشــورهای اروپایی رفته بود. حاال پس از 
اتمام دوره های تحصیلی و آموزشی، چند روز قبل به 

ایران بازگشت.
 امــروز نهار مهمــان منزل ما بــود. همــه ی خاله ها و 

دایی ها نیز به همراه فرزندانشان دعوت بودند.
از راه که رســید بعــد از کمی خوش و بش، ســراغ 
بچه ها رفــت و با دقــت فعالیت های آنها را بررســی 
می کرد. بعد از کمی گپ و گفت، َســِر درد و دلش 

باز شد. 

امام على)ع( مى فرماينــد: »َو َحّق الَولَِد َعلَــى الوالِِد أْن 
ُيَحّسَن اِسَمُه َو ُيَحّسَن اََدبَُه، و ُيَعلَّمُها الُقرآَن«؛

حق فرزند بر پدر، آن اســت كه نام خوب بر او بگذارد، او 
را خوب تربيت كند و قرآن به او بيامــوزد )نهج البالغه، 

حکمت 399(.
ِه  امام صادق)ع( مى فرمايند: »اِنَّ اللَّ لََيْرَحُم الَْعْبَد لِِشــدَّ

ُحّبِه لَِولَِدِه«؛ 
بدون ترديد، خداوند بر بنده خود به خاطر شــدت محبت به 
فرزندش، رحم مى كند. )اصول كافى، ج6، ص50، حديث 5(.

خیلی نگــران بچه های امــروزی بود 
و از والدیــن امــروز جامعه شــاکی 
بود؛ شــاکی از اینکــه این قدر راحت 
موبایل و تبلت در ســنین مختلف، دست 
بچه هاســت و از اینکه والدین از سر چشم و 
هم چشمی یا پیروی از فضای اطرافشان، چشم بسته 

فرزندانشان را به نابودی می کشانند. 
آن گروه از والدین امروزی، که راحت ترین روش بچــه داری را در تبلت خریدن 
تعریف کرده اند، مورد مذمت قــرار داد و کلی اندر عوارض و معایب دسترســی 
زودهنگام بچه ها بــه فناوری گفت. جالب ایــن بود که بین بچه های ایــران و اروپا 
مقایسه می کرد و اینکه در آنجا بچه ها چقدر زیبا بچگی می کنند و اینجا چقدر نازیبا.

 نکته ی جالب اینکه بر اســاس قوانین جدید اتحادیه ی اروپا،  بچه ها قبل از ســن 
شانزده سالگی اجازه ی ورود به شبکه های اجتماعی را ندارند.

دایی جان در حال توضیح بیشــتر این معضل بود و من در ذهنم ســبک زندگی 
معصومین را مرور می کردم.

ـ پیامبر)ص( با کودکان همبازی می شــدند. با حسنین شترسواری می کردند و با 
کودکان در خیابان بازی می کردند.

ـ حضرت زهرا)س( برای حسنین شــعر می ســرودند و با آنها بازی می کردند و 
مسابقه برگزار می کردند.

ـ امام صادق)ع( با بّچه ها بازی می کردند.

پيامبر اكرم)ص( مى فرمايند: »َمْن كاَن ِعْنَدُه َصبِىٌّ َفلَْيَتصاَب لَُه«؛ 
هر كس با كودك ســروكار دارد، با او كودكانه رفتار كند )مــن ال يحضره الفقيه، ج3، 

ص483، حديث 4707(.

بّى فى ِصَغِرِه لَِيکوَن َحليما فى ِكـَبِرِه،   امام كاظم)ع( مى فرمايند: »ُتْسَتَحّب َعراَمُه الصَّ
ما َيْنَبغياَْن َيکوَن ااِّل هَکذا«؛  

خوب است بچه در كودكى بازى گوش باشد تا در بزرگ سالى بردبار گردد و شايسته 
نيست كه جز اين باشد. )همان، ص51، حديث 2(.

 پيامبر اكرم)ص( فرمودند: »اِنَّ التّراَب َربيُع الّصْبياِن«؛ خاك، بهار )تفريح گاه( كودكان 
است )معجم الکبير، ج6، ص140، حديث 5775(.



Previous/ Next 20

روزدوازدهمروزیازدهم
دختر جان در حال صحبت کردن بود، کارهایش را برای چنــد روز آینده برنامه ریزی می کرد و پیاپی از من قول 

همکاری می گرفت. 
اوایل صحبت بود که یک باره توجهم به پیام های مهم روی دســتگاه جلب شــد، ناخــودآگاه درگیر خواندن و 
پاسخ گویی به آنها شــدم. وقتی کارم تمام شــد، یک باره متوجه شــدم دخترم چراغ اتاق مرا خاموش کرده و به 

اتاقش رفته و خوابیده است.
خدای من! کی حرفهایش تمام شد؟! چند قول از من گرفته که اآلن یادم نیست؟ چند دقیقه است که خوابیده؟

من بودم و حال بدی که از این غرق شدن در دنیای فناوری سراغم آمده بود.

برخی دوره های آموزشی خوب و کمیاب هستند.
 فقط یک استاد برگزارکننده دارند و فقط سالی یک 

بار برگزار می شوند. 
امروز، بعد از مدت ها چشــم انتظاری، قــرار بود در 

یکی از این دوره ها شرکت کنم. 
حدود یک ســاعت از شروع دوره گذشــته بود که 

تلفن همراهم زنگ زد، 
جواب ندادم.

 دوباره،
سه باره، 

در نهایــت پیــام داد: »مشــکل مهمی پیــش آمده، 
مسئله ی فوری است. لطفاً جواب بده.«

من: »شرایط پاسخ گویی ندارم.«
او شروع کرد شرح مسئله و من هم پاسخ گویی و... 

گفتم و گفت؛
 یا به عبارت دیگر، نوشتم و نوشت.

 هر چه تاش  کردم مسئله را خاتمه دهم، همچنان ادامه می داد، 
تا جایی که دوره به اتمام رسید و استاد خداحافظی کرد؛ 

من ماندم و دنیایی افسوس برای فرصت آموزشی خوب از دست رفته.
اکنون که چند ســاعت از ماجرا گذشته است به دنبال پاســخ این دو پرسش 

هستم:
1. چرا باید توســعه ی فنــاوری آدم ها را به این ســطح توقع برســاند که فکر 

می کنند همیشه باید پاسخ گوی آنها باشیم؟
2. چگونه باید با اطرافیان تعامل داشت تا تجربه های مشابه تکرار نشود؟
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 این هم که برخــی پیام ها متــن صمیمی تری دارند روزسیزدهم
ممکن است ناشی از این باشد که ارسال کننده متن 
را چندان دقیق نخوانــده و فقط پیامــی را فوروارد 

کرده است.«
حرفــم را تأییــد کرد امــا دائــم از حال بــدش در 
تعطیات نوروز می گفت، از اینکه بهترین روزهای 

اول سال صرف این دغدغه شده است.
در ادامه گفت: »اآلن که از زاویه ی دیگری به مسئله 

نگاه می کنم، شاید برداشت هایم اشتباه بوده است.«
گفتم: »اما مسئله ی مهم تر،

 شــما با چه جواز شــرعی یا اخاقی ســراغ گوشی 
همسرت رفتی؟؟

 چرا باید سوء ظن داشته باشــی که به دنبال کشف و 
اثبات آن باشی؟؟

چرا نبایــد به حریم خصوصــی اطرافیانــت احترام 
بگذاری؟«

سرش را به زیر انداخته بود، پاسخی نداشت.

»يا ايها الذين آمنو اجتنبوا كثيراً ِمن الّظن اّن بَْعَض الّظِن 
اثٌم«؛ 

اى كســانى كه ايمــان آورديد از بســيارى از گمان ها 
بپرهيزيد، چرا كه بعضى گمان ها، گناه اســت )سوره ى 

حجرات، آيه ى 12(.
سوا َو ال َيغَتب بَعُضُکم بَعضًا«؛   »َو التََجسَّ

در كار ديگران تجســس نکنيد و كســى از شما، غيبت 
ديگرى نکند )همان(

 پيامبر اكرم)ص( فرمودند: »َمن أبَصَر َعيَب نَفِسِه ُشِغَل 
َعن َعيِب َغيِرِه«؛ 

هر كس عيب خود را ببيند از پرداختن به عيب ديگران 
باز خواهد ايستاد )تحف العقول، ص88(.

 امام على)ع( فرمودند: »َشّر الّناِس َمن كاَن ُمَتَتّبعاً لُِعيوِب 
الّناِس َعميًا لَِمعايِبِه«؛ 

بدترين مردم كسي است كه دنبال عيب هاي مردم باشد 
و كور عيب هاي خود )ميزان الحکمه، ج9، ص4218(.

رسول اكرم)ص( فرمودند: »ال تَتَّبِعوا َعوراِت الُمؤِمنيَن؛ 
َفاِنَُّه َمن تََتبََّع َعوراِت الُمؤِمنيَن تََتبََّع الُل َعوَرتَُه، َو َمن تََتبََّع 

الُل َعوَرتَُه َفَضَحُه َو لَو في َجوِف بَيتِِه«؛
 عيب هاي مؤمنان را جستجو نکنيد، زيرا هر كس در 
پى عيب هاي مؤمنان باشــد، خداوند عيب هاي او را 
پيگيرى مى كند و هر كس خداوند تعالي، عيب هايش 
را جستجو كند، او را رسوا خواهد ساخت، گرچه درون 

خانه اش باشد )همان، ص4224(.
 اميرمؤمنان)ع( فرمودند: »ضع امر اخيک علي أحســنه 
حّتي يأتيک منه ما يغلبک و ال تظّنن بکلمه خرجت من 

اخيک سوًء و انت تجدلها في الخير محماًل«؛ 
كار برادرت را تا زماني كه چيزي از او به تو رسد كه نظرت 
را عوض كند، نيک تصور كن و نســبت به ســخني كه 
برادرت مي گويد، بدگمان مباش و محملي از خير برايش 

قرار ده )اصول كافى، ج2، ص362(.
 امام على)ع( فرمودند: »َمْن لَْم ُيْحِســْن َظنَُّه اْسَتْوَحَش 

ِمْن ُكّل أََحد«؛ 
هر كس خوش بين نباشد، از همه گريزان مي شود. 

)غرر الحکم و درر الکلم، حديث 5333(

نزدیک ساعت ده صبح بود که تلفن زد. 
بعد از احوال پرسی گفت: »مسئله  ی مهمی پیش آمده که حتماً باید ببینمت.«

گفتم: »تشریف بیاورید.«
زمان را هماهنگ کردیم؛ برنامه ای برای آن ساعت داشتم ولی می شد راحت 

جا به جا کرد.
باآلخره آمــد. از قیافه اش معلوم بــود ذهن آشــفته و روح ناآرامی دارد، ولی 

نمی داند چگونه سر صحبت را باز کند.
 نیم ساعتی از این طرف و آن طرف حرف زد تا باالخره به اصل مطلب رسید. 

گفت: »مدتی اســت که هر از گاهی از روی کنجکاوی گوشــی همســرم را 
بررسی می کنم.

 دیدم برای عید تعــدادی از همکارانش پیــام تبریک فرســتاده اند، اما برخی 
همکاران جنس مخالف بودند. یکی از پیام ها ادبیات صمیمانه ای داشت.

 نفهمیدم کل عید را چطور گذارندم. در ظاهر، در سفر بودیم ولی حالم خیلی 
بد بود.

 سعی می کردم تا حد امکان با همسرم چشم در چشم نشوم. 
سر خودم را به بازی با بچه یا تلویزیون یا پیاده روی گرم می کردم.

 متن آن پیام صمیمانه را آن قدر خواندم که حفظ شده ام.«
پرسیدم: »شغل همسرت چیه؟ تا حاال شرایط شغلی مشابه آن را تجربه کردی؟«

درباره شغل همسر توضیح داد و اینکه خودش شــرایط شغلی کامًا متفاوتی 
دارد و حسب شرایط شغلی فقط با گروه همجنس، تعامل کاری دارد.

گفتم: 
»برخی تعامل ها در برخی فضاهای کاری غیر عادی و قبح نیست 

و فرد از منظر احترام و رعایت ادب پیام تبریک می دهد، نه بر اساس نیت نازیبا.
 ارسال یک پیام تبریک نوروزی نیز جزء همین دسته است.

 رســول خدا)ص( 
فرمودنــد: »شــر 

الناس الظانون و شر 
الظانين المتجسسون 

و شــر المتجسسين 
القوالون و شر القوالين 

الهتاكون«؛ 

بدترين مردم، بدگمان ها و فاسـدترين 
بدگمان ها، تجسـس كننده ها هستند 
و پســـت ترين تجســس كـننده ها، 
پرگو تريـن آنهـا و بدتريـن پرگويـان، 

هتاك ترين آنهاسـت.

سال نو مبارک

صدسال به این ساال
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امروز نیم ساعتی می شد که فارغ از فناوری، در حال مطالعه ی 
کتاب بودم. 

یک باره نگاهم به صفحه ی گوشی افتاد، چند صد پیام فقط 
در چند دقیقه، در یک گروه اجتماعــی! آن هم گروهی که 

خودم مدیرش هستم! 
شوکه شدم که چه اتفاقی افتاده است؟ 

هنوز وارد گروه نشده بودم که تلفن زنگ زد. 
یکی از دوستاِن عضو همان گروه بود. 

دستپاچه و با عجله احوال پرسی کرد و گفت: 
»گوشــی ام چند دقیقه ای دســت بچه بــوده، در حین بازی 
ناخواســته گزینه ای را فعــال کرده و دســتور ارســال تمام 

عکس های آرشیو گوشی به این گروه داده شده است.
 برخــی عکس هــا خانوادگی اســت و برخــی عکس های 
محرمانه ی مربوط به یک پروژه ی کاری اســت؛ اصًا نباید 

کسی ببیند. لطفاً، سریع گروه را هم حذف کن.«
به خاطر ماحظه ی شــرایط دوســتم مجبور شــدم به عنوان 

مسئول گروه، اقدامات الزم را انجام بدهم. 
ولی از خود می پرسم چرا ما نباید فضای حریم خصوصی مان 

را با دقت بیشتری تعریف کنیم؟ 
چرا نباید یک محل ذخیره سازی مناســب، ویژه و امن برای 

چنین اطاعاتی داشته باشم؟
 چرا خصوصی ترین اطاعاتمان باید این قدر دم دست باشد؟

یکی از مزایــا و معایب فضــای مجازی این 
است که  اگر فعال باشی، همه می دانند هستی. 

هستی به معنی بودن،  بودن به معنی زنده بودن. 
ولی نمی دانند آیا حال و احوال روحی یا جسمی ات خوب هست؟

 آیا در بستر بیماری هستی یا در حال زندگی عادی؟
 در شهر و کشــور خودت هســتی یا برای ســفر تفریحی، مأموریت کاری یا 

درمان به شهر یا کشور دیگری رفته ای؟ 
حتی نمی دانند اآلن که در فضای مجازی یک استیکر لبخند فرستاده ای، واقعاً 
از ته دل می خندی یا در حال اشک ریختن به حال مشکات خودت هستی؟

در انبوه همین بی خبری ها است  که می گوییم چقدر این روزها مرگ های 
غیرمترقبه و جدایی های یک باره زیاد شده است. 

این ها در واقعیت یک باره اتفاق نیفتاده اند بلکه در ذهن ما یک باره اتفاق 
می افتند، چون تصور می کنیم وقتی صدای ناله ی کسی را به گوش 

نشنویم و به چشم نبینیم، 
همه چیز در امن و امان است. این روزها باید وقتی 

را هم برای دیدار هم اختصاص بدهیم.

 پيامبر اكرم)ص( مى فرمايند: »َمَثُل ااََلَخَويِن اِذا الَتَقيا َمَثُل 
اليَديِن تَغِسُل اِحديُهَما ااُلخرى َو َماالَتَقى الُمؤِمناِن َقّط ااِّل 

اَفاَد الّل اَحَدُهَما ِمن صاِحبِِه َخيراً«؛ 
َمَثِل دو برادر دينى كه يکديگر را مالقات مى كنند مانند دو دستى است 
كه يکى ديگرى را مى شويد. وقتى دو مؤمن با يکديگر مالقات مى كنند، 
خداوند از يکى به ديگرى خير مى رساند )محجه البيضاء، ج3، ص285(.

َه«؛  پيامبر اكرم)ص( مى فرمايند: »اَلّزياَرُه ُتبنُِت الَمَودَّ
ديدار، دوستى آور است )سفينه البحار، ج1، ص567(.

 رسول خدا)ص( مى فرمايند: 
»الّزائُِر اَخاُه الُمسلَِم اَعَظُم اَجراً ِمَن الَمزُوِر«؛ 

آن كه برادر مؤمن خود را ديدار مى كند پاداشى بزرگ تر از شخص ديدار 
شده دارد )ميزان الحکمه، ج4، ص297(.
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روزشانزدهم
امروز، یک روز پرخاطره و ویژه بود.

 سال ها قبل، روزهای آخر مدرسه، شــماره ی تلفن منزل دو نفر از معلم ها که بیشتر اهل 
معاشرت با دانش آموزان بودند را گرفته بودم. خب، آن روزها موبایل و ایمیل نبود و راه 

ارتباط فقط تلفن محل کار و منزل بود.
 در این سال ها گاهی با سه ـ چهار نفر از هم کاسی ها ارتباط هم داشتم.

 البته بعد این سال ها، شماره ی تلفن همراه دوستان را نیز داشتم.
با توسعه ی فضای مجازی و امکان تشکیل گروه، دو سال قبل یک گروه اجتماعی 

متشکل از دو معلم و چهار دانش آموز از آن مدرسه ایجاد کردم.
 با تشکیل گروه، ابتدا دوستان هیجان زده شدند. کم کم در صدد پیدا کردن سایر 

همکاسی ها و معلم ها برآمدند و گروه بزرگ تر شد. 
طی این دو ســال، با کمک امکانات فضای مجازی، چند دورهمی داشــتیم؛ این 
روزها دیگر نیاز نیســت مثل قدیم با تک تک افراد جداگانه هماهنگی کنیم بلکه 

هماهنگی و اطاع رسانی ها در گروه انجام می شود.
 پارسال، یکی از اعضا تاریخ تولد دوســتان را پرسید و در نهایت جدولی از تاریخ 
تولدها آماده کرد. هفته ی گذشــته یکی از دوستان به من گفت: »هفته ی بعد تولد 
خانم یعقوبی، دبیر جبرمان است. موافق هســتی یک دورهمی داشته باشیم و من 

کیک بیاورم؟«
این باعث شــد امروز یک دورهمی خیلی ویژه داشــته باشــیم. هم برخی افرادی 
که در دورهمی های قبلی حضور نداشتند را بعد از بیســت و پنج سال دیدیم، هم 
به مناسبت تولد دبیر جبرمان، یک کیک خیلی ویژه همراه با غافل گیری نوش جان 

کردیم. امشب، دبیر عزیزمان در گروه پیام گذاشت:
 »امروز یکی از بهترین روزهای زندگی ام بود.«

حاال من هستم و کلی حس خوب از قابلیت های عصر فناوری.

 همچنين امام باقر)ع( مي فرمايد: »َما ُعبَِد الُل بَِشيْ ٍء أََحبَّ إِلَى اللِ ِمْن إِْدَخاِل الّسُروِر 
َعلَى الُْمْؤِمِن«؛ 

محبوب ترين عبادت نزد خداوند شاد كردن دل مؤمن است )همان، ص188(.

َ«؛  نِي َفَقْد َسرَّ اللَّ نِي َو َمْن َسرَّ رسول اكرم)ص( مى فرمايد: »َمْن َسرَّ ُمْؤِمناً َفَقْد َسرَّ
هر كس مؤمنى را شاد كند، من را شاد كرده است و هر كس مرا شاد كند، خدا را شاد 

كرده است )همان، ص188(.

ُ َعزَّ َو َجلَّ إِلَــى َداُوَد)ع( إِنَّ الَْعْبَد ِمْن ِعَباِدي   امام صادق)ع( فرمودند: »أَْوَحى اللَّ
لََيْأتِينِي بِالَْحَسَنِه َفُأبِيُحُه َجنَّتِي َفَقاَل َداُوُد َيا َرّب َو َما تِلَْک الَْحَسَنُه َقاَل ُيْدِخُل َعلَى 

َعْبِدَي الُْمْؤِمِن ُسُروراً َو لَْو بَِتْمَره«؛
 خداوند به حضرت داود )ع( وحي كرد همانا اگر بنده اي از بندگان من حسنه اي را به 
درگاه من بياورد من بهشتم را بر او مباح مي كنم. حضرت داود عليه السالم پرسيد: 
پروردگارا! آن چه كار خيري است؟ ]كه چنين پاداشي دارد[ خداوند متعال فرمود: شاد 
كردن دل بنده اي از بندگان مؤمن من ولو با دادن يک دانه خرما به او )همان، 189(.

ْعَماِل إِلَى اللِ  امام باقر)ع( مي فرمايد: »إِنَّ أََحبَّ اأْلَ
َعزَّ َو َجلَّ إِْدَخاُل الّسُروِر َعلَى الُْمْؤِمِن«؛

 به راستي كه محبوب ترين اعمال نزد خداي متعال 
»ادخال سرور« در قلب مؤمن است )اصول كافي، 

ج2، ص190(.
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بيمار شــدم به عيادت نيامدى؟« آن بنده پاسخ مى دهد: 
»پروردگارا! تو منّزهى از دردمندى و بيمارى، تو پروردگار 
بندگان هستى و هرگز دردمند و بيمار نمى شوى!« خداوند 
مى فرمايد: »هنگامى كه برادر مؤمن تو بيمار شد، از وى 
عيادت نکردى. به عّزت و جاللم سوگند اگر از وى عيادت 

كرده بودى، مرا نزدش مى يافتى. سپس من تأمين نيازهاى 
تو را بر عهده مى گرفتم و آنها را برآورده مى ســاختم. اين 
براى كرامت بنده ى مؤمن من است و من رحمان و رحيم 
هستم. )وسائل الشــيعه، ج2، ص417؛ مفاتيح الحيات، 

ص365(.

دو هفته قبل دست دختر جان شکست و دکتر گچ گرفت. 
اوایل خیلی از درد و ناتوانی در حرکات دســت، بی قراری می کرد ولی به یمن 
عیادت کنندگان خوب، کم کم با مســئله کنار آمد. این چنــد روز برخی اقوام 
و دوســتان به عیادتش آمدنــد و برخی هم با تمــاس تلفنی یا فضــای مجازی 

احوال پرسی کردند.
امروز دختر جان پرسیدند: »همه ی فامیل خبر دارند که دست من 

شکسته است؟«
گفتم: »بله«

گفت: »پس چرا خاله جون عیادتم نیامد؟«
گفتم: »جویای حالتان بودند ولی مشغله شــان زیاد بود، 

نتوانستند بیایند.«
بحث را ادامه نداد ولی معلوم بود قانع نشد.

به نظرم نمی شــود بچه را توجیه کــرد که برخی با ارســال پیام و 
استیکر ابراز هم دردی کرده اند، چون بچه دوست دارد روی ماه 

آشنایان را ببیند و  چند ساعتی در هم نشینی با عیادت کنندگان، 
دردش کم رنگ تر جلوه کند.

 حضرت موسى بن جعفر)ع( از طريق پدرانش از پيامبر)ص( نقل مى كند: 
خداوند در روز قيامت بنــده اى از بندگانش را بدين گونه 

ســرزنش مى كند: »بنده  ى من! چــرا هنگامى كه 

 امام صادق)ع( فرمــود: »عودوا مرضاكم و ســلوهم الّدعــاء يعدل دعا 
المالئکه...«؛ 

از بيمارانتان عيادت كنيد و از آنان درخواســت دعا كنيد كه دعاى آنان برابر با دعاى 
فرشتگان است )مشکات األنوار، ص281؛ مفاتيح الحيات، ص362(.

امام سجاد )ع( در صحيفه ى سجاديه، براى دوستان و همسايگان چنين دعا مى كند:
»اللهمَّ صّل على محّمد و اله و تولّنى فــى جيرانى و موالىَّ العارفين بحّقنا و المنابذين 
تک و االخذ بمحاسن ادبک فى ارفاق  العدائنا بافضل واليتک و وّفقهم القامه ســنّ

ضعيفهم و سّد خلّتهم و عياده مريضهم...؛
خداوندا! بــه روان مقدس محمــد و آل محمد رحمت 
فرست و مرا در اداى حقوق همسايگان و دوستانم 
كه شناســاى حق مايند و با دشمنان ما در ستيز 
هستند، به برترين وجه يارى ده و توفيقشان عطا 
كن تا سنت هاى مقدس تو را بر پاى دارند و به آداب 

پسنديده تربيت شوند. 
به آنان توفيق ده تا دست حمايت به 
سوى مستمندان پيش آورند و قوت 
خويش را در راه كمک ضعفا به كار 
برند، به دوستى تيره بختان برخيزند 

و از بيمارانشان عيادت كنند.«

سالم عزیزم، 
حالت خوبه؟

بهتر شدی؟

زود خوب 
میشی

زودتر خوب شو 
باهم بریم والیبال

چیزی نمی خوای 
برات بگیرم؟

خوش به 
استراحت حالت!!!

کن

کتاب برات چی 
بیارم بخونی؟

راستی روی دستت 
یادگاری بنویس

نگران نباش 
عزیزم

ت تنگ 
دلمون برا

شده

جای منم کمپوت 
بخور!!!

حوصله ات 
سر نره
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...«؛  ْطُت في  َجْنِب الَلّ  »يا َحْسَرتى  َعلى  ما َفَرّ
 اي واي بر من كه در انجام وظيفه كوتاهي كردم و جانب خدا 

را فرو گذاشتم )سوره ى زمر، آيه ى 56(. 
 »قاَل َرِبّ اْرِجُعوِن لََعلِّي أَْعَمُل صالِحًا فيما تََرْكُت َكاَلّ إِنَّها 

َكلَِمٌه ُهَو قائُِلها«؛ 
پروردگارا! مرا برگردان شايد بتوانم به تدارك گذشته عمل 

صالحى انجام دهم )سوره ى مؤمنون، آيه ى 99-100(.
 امام على)ع( مى فرمايند: »َمِن اشــَتَغَل بَِغيــِر الُمِهّم َضيََّع 

«؛ األَهمَّ
 هر كس به كار بى اهميت بپردازد، كار مهم تر و الزم تر را تباه 

مى كند )الحيات، ج1، ص308(.

 امام على)ع( مى فرمايند: »الفرصت تمّر مّر الّسحاب، 
فاتهزوا فرص الخير«؛

 فرصت ها چون ابرهــا مى گذرند، پس فرصت هاى 
نيک را غنيمت شماريد )نهج البالغه، حکمت 21(.
امام على)ع( مى فرمايند: »اضاعه الفرصه غصه«؛

ضايع كــردن فرصت ها اندوه آور اســت )همان، 
حکمت 118(.

دانشــجوهای عصر فنــاوری هم با دانشــجوهای قدیم 
فرق کرده اند. امروز از دانشــجوها خواســتم تمرینشان 
را تحویل دهند. مِن و مِنّی کردنــد و یکی از میان جمع 

گفت: »استاد موعد تحویل تمرین امروز بود؟«
گفتم: »بله«

گفت: »ما نمی دانستیم.«
گفتم: »جلســه ی قبل تاریخ موعد تحویل را روی تابلو 

نوشته بودم. مگر یادداشت نکردید؟«
گفت: »روال کاس این اســت که هر هفتــه، یک نفر 
مسئوِل ثبت تمرین ها است و در گروه مجازی نیز اطاع 

می دهد. ایشان موعد تمرین را اعام نکرده بود.«
خاصه اینکه دانشجوها این هفته تمرین تحویل ندادند.

 ولی باید چاره ای اندیشــید که افراد همراه با توســعه ی 
فناوری به سمت بی مسئولیتی نروند. 

هر کس در هر جایگاهی که هست باید به مسئولیت ها و 
حقوقی که بر گردنش هست، اشراف داشته باشد. 

 امام حسن)ع( فرمودند: »المســئول حّر حتى يعد و مسترق 
المسئول حتى ينجز«؛ 

انسان تا وعده نداده، آزاد است اما وقتى وعده مى دهد، زير بار 
مسئوليت مى رود و تا به وعده اش عمل نکند رها نخواهد شد 

)بحار األنوار، ج78، ص113(.

 امام سّجاد)ع( مى فرمايد: »اِعلَم َرَحَمَک اللُ َعَزّ َو َجَلّ َعلَيَک 
ُحقوقاً ُمحيَطٌه بَِک ِفى ُكِلّ َحَرَكٍه تََحَرّكَتها َو َسَکَنٍه َسَکنَتها 
فَت  اَو حاٍل َحلَّتها اَو َمنِزلٍَه نََزلَتها اَو جاِرَحٍه َقلَبَتها اَو َءالٍَه تََصَرّ
ِفيها َفاَكَبِر ُحُقوُق اللِ تَباَرَك َو تَعالى َعلَيَک ما اَوَجَب َعلَيَک 

ِه الّذى ُهَو اصُل  لَِنفِسِه ِمن َحِقّ
الُحقوِق«؛ 

بدان كه خداى عــّز و جّل را 
بر تو حقوقى است كه در هر 

جنبشى كه از تو سر مى زند 
و هر آرامشــى كه داشته 
باشى، در هر حالى كه باشى، 

در هر منزلى كه فرود آيى، در 
هر عضوى كــه حركت دهى 

يا در هر ابــزارى كه در آن تصّرف 
كنى، آن حقوق اطراف تو را فرا گرفته است. 
بزرگ ترين حّق خــداى تبارك و تعالى 

همان اســت كه براى خويش بر تو 
واجب كرده؛ همان حّقى كه ريشه ى 

همه ى حقوق است.

روزنوزدهمروزهجدهم

مدیریت زمان، در عصر فناوری یک معضل پیچیده اســت.  از یک ســو سرعت 
ارسال مطالب و اخبار خیلی زیاد شده ولی از سوی دیگر، فضای مجازی به یکی از 

بزرگ ترین سارقان زمان تبدیل شده است.
 غافل شــویم، صبح شــب شــده، بدون کمترین بهره وری. حاال اگر دغدغه ی 
بطالت عمر داشــته باشــیم،  باید به نحــوی خودکنترلی در پیــش بگیریم.   با 
روش های مختلف باید ســعی کنیم از اعتیــاد یا وقت تلف کــردن در فضای 
مجازی جلوگیری کنیــم؛ از دور قرار دادن سیســتم یا قطــع اینترنت گرفته تا 

استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن های مدیریت حضور در فضاهای مجازی!
لحظه های عمر را ارزان نفروخت.بــه هــر حــال،  بایــد مروارید 
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روزبیستم
چند ماهی بود که شب ها زود خوابم نمی برد؛

 وقتی به رختخواب می رفتم یکی ـ دو ساعت طول می کشید تا خوابم ببرد.
 گاه با اینکه خیلی خوابم می آمــد ولی انگار روح مبارک بــه هیچ وجه حاضر 
به ترک جسم نبود و اجازه نمی داد خواب به چشــمم بیاید. همین باعث می شد 

برخی شب ها تا چند ساعت در حین ُچرت زدن، مشغول َچت باشم.
دیروز در جلسه ای حضور داشتم. یکی از اعضا گفت: 

»اســتفاده از فناوری، به خصوص دنیای مجازی، بعد از ســاعت ده شب باعث 
کاهش تمرکز و باعث ناآرامی می شود که به کیفیت و عمق خواب لطمه می زند 

و حتی سبب بدخوابی می شود.
 از ســوی دیگر وجود وســایل الکترونیک در اتاق خواب، عوارض مخربی بر 

سامت فرد، به خصوص کیفیت خواب دارد.«
همین گفته ها باعث شد با خودم قرار بگذارم 

که عصر فناوری و دنیای مجازی را از ساعت ده شب تعطیل کنم. 
نتیجه ی اقدام دیشب، شگفت انگیز بود.  دیشب خیلی زود خوابم برد

 و امروز وقتی برای نماز صبح، از خواب بیدار شدم خیلی سرحال بودم؛ 

سالم، صبح به خیر.

امام صادق)ع( مى فرمايند: »اَلنَّوُم راَحٌه لِلَْجَســِد َو 
النّْطُق راَحٌه لِلّروِح َو الّسکوُت راَحٌه لِلَْعْقِل«؛

 خواب مايه ى آسايش جسم، سخن مايه ى آسايش 
جان و ســکوت مايه ى آســايش عقل است )من 

اليحضره الفقيه، ج4، ص402(.

 پيامبر خدا)ص( مى فرمايند: »ال َســَهَر بعَد الِعشاِء 
اآلِخَرِه إال اِلَحِد َرُجلَيِن: ُمَصٍل او ُمساِفٍر«؛ 

بيدار ماندن بعد از وقت عشاء روا نباشد، مگر براى 
دو كس: نمازگزار يا مسافر. 

)الخصال، ص78، حديث 125(.
پيامبر اكرم)ص( فرمودند: »َمــن اَحَزَن ُموِمنًا، ُثمَّ 
أعطاُه الّدنيا لَم َيُکن َذلَِک َكّفاَرتَُه َو لَم ُيوَجر َعلَيِه«؛

 هر كس مؤمنى را اندوهگيــن كند، اگر در مقابل، 
همه ى دنيا را به او بدهد نيز كفاره ى گناه او نبوده و 
پاداشى براى كارش نمى گيرد )مستدرك الوسائل و 

مستنبط المسائل، ج9 ، ص99 ، حديث 10336(.

روزبیستویکم

این گروه های مجــازی فامیلی هم مزایــا و معایبی دارند.  اینکه افــراد از حال و 
احوال خوش و نیمه خوش همدیگر خبر دارند و اینکه همه را می شــود یک باره 
برای یک دورهمی دعوت کرد،  از مزایای آن اســت؛ ولی تجربه های ناخوشی 

هم می تواند رقم بزند.
امروز منزل یکی از دوستان، دورهم جمع شده بودیم. همه در حال گپ و گفت 
و به اشتراک گذاری حس های خوبشان بودند. از ســوی دیگر، میزبان سفره ی 
نهار را گســترده بود که یک باره دوســتی از طریق گروه مجازی مطلع شد چند 
دقیقه قبل عموجانش فوت شده است. بنده ی خدا شوکه شده بود. حس و حال 

ناخوشایند ایشان فضای مهمانی را هم متأثر کرد.
 به نظر می رسد در انتشار اخبار ناخوشایند باید هوشیارانه تر از فناوری استفاده کرد.



Previous/ Next 34

روزبیستودوم
یکی از آفت های فضای مجازی انتشار عمدی اخبار ناقص 

است.
 بارهــا دیده ام که بــرای تخریب فرد یا گروه یا ســازمانی، 
خبری را در فضای مجازی منتشر می کنند که کذب نیست 

ولی ناقص است.
 این انتشار ناقص خبر، ســبب ایجاد کدورت یا حس 
و حال منفی در خواننده نســبت به فــرد یا گروه 

هدف می شود.
امــروز در همین بــاره تجربه ی خیلی 
ویژه ای برایم پیش آمد. آن قدر 
خبر ناقص بود که باعث سوء 

برداشت در خواننده می شد. ناچار مدتی را برای گردآوری 
اخبار و اســناد صرف کردم تا بــه اطرافیان ارایــه دهم تا از 
واقعیت اطاع داشته باشــند . واقعاً سو ء استفاده ی خبری از 
رســانه های مجازی و ایجاد فضای مســموم، آفت بزرگی 

برای سامت اخاقی جامعه است.

 امام على)ع( فرمودنــد: »لَيَس الَکِذُب ِمن َخالئِِق 
اإِلسالِم«؛ 

دروغ گويى از اخالق اســالم نيســت[ در اسالم 
دروغ گويى اخالقى شمرده نمى شود] )غرر الحکم 

و درر الکلم، حديث 4379(.

 امير المؤمنيــن )ع( فرمودند: »تََحــّرى الّصْدِق َو 
تََجنُّب الَْکِذِب اَْجَمُل شيَمٍه َو اَْفَضُل اََدٍب«؛ 

راســتگو بودن و پرهيز نمودن از دروغ، زيباترين 
اخالق و بهترين ادب است )همان، حديث 4294(.

34Previous/ Next
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روزبیستوسوم
پيامبر اكرم )ص( فرمود: »من سمع فاحشه فافشاها 
كان كمن اتاها و من سمع خيراً فافشاه كان كمن 

عمله«؛ 
كسى كه از عملى منکر باخبر شود و آن را افشا كند، 
چنان است كه خود، آن را انجام داده است و كسى 
كه از كار نيک و شايسته اى مطلع گردد و آن را افشا 
نمايد، بسان كسى است كه آن را انجام داده است 

)وسائل الشيعه، ج12، ص296(.
 امام صادق)ع( مى فرمايند: »اَِذا اتََّهَم الُْمُؤِمُن اَخاُه 
اِنْماَث االيماُن ِمْن َقلْبِِه َكما َيْنماُث الِْملُْح ِفى الْماِء«؛ 
هرگاه مؤمن به برادر ]دينى[ خود تهمت بزند، ايمان 
در قلب او از ميان مى رود، هم چنانکه نمک در آب 
حل مى شود )اصول كافى، ج2، ص361، حديث 1(.

»إن الّذين يحّبون ان تشيع الفاحشۀ فى الذين آمنوا 
لهم عذاب اليم فى الّدنيا و اآلخره و الل يعلم و انتم 

ال تعلمون«؛ 
همانا كسانى كه دوست دارند امر منکرى را در ميان 
اهل ايمان شيوع دهند، برايشــان در دنيا و آخرت 
عذاب دردنــاك خواهد بود و خدا مى داند و شــما 

نمى دانيد )سوره ى نور، آيه ى 19(.

اول صبح، یکی از دوســتان پیامی در شــبکه ی اجتماعی منتشر کرد. محتوای 
پیام غیرمســتقیم از ســابقه ی ناپســند چند نفر از افراد سرشــناس خبر می داد؛ 
مطالبی که تاکنون نشــنیده بودم. به نظرم صحت خبر باید بررسی می شد. بعید 

بود این چهره های سرشناس چنین سوابقی داشته باشند.
 به آن دوســت فرســتنده، پیام دادم و پرســیدم: »شــما از صحت این مطالب 

اطمینان داری؟« 
گفت: »نه، با دیدن پیام شــما، خودم هم شــک کردم. شاید هم 

شایعه ای برای تخریب شخصیت افراد بوده است. االن مطلب 
را حذف می کنم تا ناخواسته سبب اشاعه ی شایعه ای نباشم.«
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خطا كردن مصون نيستي )غرر الحکم، حديث 10294؛ ميزان الحکمۀ، ج8، ص333(.
امام باقر)ع( فرمودند: »َيِجُب لِلُمؤِمِن َعلَي المؤِمِن اَن َيسُتَر َعلَيِه َسبعيَن َكبيَرًه«؛ 

مؤمن در برابر مؤمن وظيفه دارد كه هفتاد گناه بزرگ او را بپوشاند )اصول كافي، ج2، 
ص207(.

امام حسن عسکرى)ع( فرمودند: »َدْع َمْن َذَهَب َيميناً َو ِشمااًل، َفإِنَّ الّراِعَى َيْجَمُع َغَنَمُه 
َجْمَعها بَِأْهَوِن َسْعى َو إِّياَك َو اإلذاَعَه َو َطلََب الّرياَسِه، َفإِنَُّهما َيْدُعواِن إِلَى الَْهلََکِه«؛

 آن كه را به راست و چپ رود واگذار! به راستى چوپان، گوسفندانش را به كمتر تالشى 
ِگرد آَوَرد. مبادا اسرار را فاش كرده و ســخن پراكنى كنى و در پى رياست باشى، زيرا 

اين ها آدمى را به هالكت مى كشانند )تحف العقول، ص486(.
امام حسن عسکرى )ع( فرمودند: »َكفاَك اََدبًا تََجـنّـُبَک ما تَـْکَرُه ِمْن َغْيِرَك«؛ 

براى ادب تو همين بس كه آنچه را كه از ديگران نمى پسندى، از آن دورى كنى )بحار 
األنوار، ج78، ص377(.

روزبیستوچهارم

عنوان پیام ارسالی در گروه این بود:
 »فیلمی از آقای... در حالی که...« 

مغزم سوت کشید از اینکه واقعاً به کجا چنین شتابان؟! 
چه عاملی اجازه می دهد فیلم های افراد در محافل خصوصی را بدون رضایت آنها منتشر کنیم؟ 

آیا این نوع کارها، از مصادیق سخن پراکنی از نوع مدرن نیست؟ 
آیا برخی از این نوع کارها، از مصادیق تمسخر نیست؟ 

آیا برخی از این نوع کارها، از مصادیق پرده دری نیست؟ 
آیا برخی از این نوع کارها، از مصادیق برماکردن خطاها و گناهان دیگران نیست؟

 عاوه بر همه ی موارد باال، 
آیا دوست داریم یک نفر دائم از ما فیلم تهیه کند و برای همه منتشر کند؟

امیدوارم  همه تصمیم بگیریم اگر شــایعه، عکس یا فیلم خصوصی یا مبتذلــی در فضای مجازی به ما 

رســید که در آن با آبروی کسی بازی شــده بود، ما 
آخرین نفری باشــیم که آن مطلب را دریافت کرده 
اســت، آن را برای هیچ کس ارسال نکنیم و خودمان 
نیز بخواهیم و سعی کنیم تا حد امکان از فضاهایی که 

مملو از مطالب این چنینی است، فاصله بگیریم.

امام سجاد)ع( فرمودند: »َو الّذنُوُب الّتى ُتْنِزُل الّنَقَم ِعْصياُن 
الْعاِرِف بِالَْبغِى َو الَتطاُوُل َعلَى الّناِس َو ااِلســتِْهزاُء بِِهْم َو 

الّسْخريَُّه ِمْنُهْم«؛ 
گناهانى كه باعث نزول عذاب مى شوند، عبارتند از: ستم 
كردن شــخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم و 
دســت انداختن و مســخره كردن آنان )معانى األخبار، 

ص270(.
ِر النَّميَمَه   امام صادق)ع( فرمودند: »اِنَّ ِمْن اَْكَبِر الّســحْ
ُق بِها بِْيَن الُمَتحابَّيِن َو ُيْجلَُب الَعداَوُه َعلَى الُْمـَتصاِفَيْيِن  ُيَفرَّ
َو ُيْسَفُک بِها الّدماُء َو ُيْهَدُم بِها الّدوُر َو ُيْکَشُف بِها الّستوُر َو 

النَّّماُم اََشّر َمْن َوطىَء َعلَى األْرِض بَِقَدٍم«؛ 
از بزرگ تريــن جادوهــا، ســخن چينى اســت، زيرا با 
سخن چينى ميان دوستان جدايى مى افتد، دوستان يکدل 
با هم دشمن مى شوند، به واســطه ى آن خون ها ريخته 
مى شود، خانه ها ويران مى گردد و پرده ها دريده مى شود. 
سخن چين بدترين كسى است كه روى زمين راه مى رود 

)بحار األنوار، ج63، ص21، حديث 14(
 امام علي)ع( فرمودند: »ال تَبَتِهَجنَّ بَِخطاِء َغيِرَك؛ َفاِنََّک 

لَن تَملَِک االصابََۀ أبَداً«؛
 از خطاي ديگران هرگز شادمان مشو، زيرا تو نيز هرگز از 
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پيامبر اكرم)ص( مى فرمايند: »َمن َســَتَر 
اَخاُه في فاِحَشٍۀ َراها َعلَيِه َسَتَرُه الُل في الّدنيا 

َو االِخَرِۀ«؛ 
هر كس از برادر خود كار زشــتي مشاهده 
كند و آن را پوشــيده نگــه دارد، خداوند 
در دنيا و آخرت عيب پوش او باشــد )كنز 

العّمال، حديث 6392؛ ميزان الحکمۀ، حديث 
.)14792

پيامبر گرامى اسالم)ص( فرمودند: »َمن تََتبََّع َعَثراِت 
أخيِه تََتبََّع اللُ َعَثراتِِه َو َمن تََتبََّع اللُ َعَثراتِِه َيفَضحُه«؛ 

هر كس به دنبال لغزش هاى برادرش باشد، خدا 
لغزش هاى او را پيگيرى مى كند و هر كه خدا 
لغزش هاى او را پيگيرى كند رسوايش مى كند 

)اصول كافى، ج2، ص355 ، حديث 5(.

روزبیستوپنجم

ســوی دیگر، چند اسباب بازی متناســب برای گروه 
ســنی های مختلف و چند صفحه کاغــذ روزنامه به 

مهمانی بردم. 
ســاخت کاردســتی های مختلف با کاغذ روزنامه و 
بازی با اســباب بازی های جدید و متنوع، چند ساعت 

ویژه، شاد و به یادماندنی برای بچه ها رقم زد.
واقعــاً حیف نیســت روزهای شــاد کودکــی را که 
می توان صرف انواع تجربه های جذاب و خاق کرد، 

در البه الی فناوری هدر رود؟!

در عصر فنــاوری  یک نفــر خبطی یــا گناهی مرتکب 
می شــود، جماعتی در کمتر از یک ثانیه آن را رسانه ای 

می کنند. 
بعضی  نقل کننده گناه دیگران هســتند و این کارشان در 

شیوع فحشا و منکرات از اصل گناه بدتر است. 
آیا می پســندیم که دیگران چنین رفتاری نســبت به ما 

داشته باشند؟

»َكفاَك أََدباً تََجنُّبَک ما تَْکَرُه ِمْن َغْيِرَك«؛
 در مقام ادب براى تــو همين بس كه آنچه بــراى ديگران 
نمي پســندى، خود، از آن دورى كنى. )بحــار األنوار، ج78، 

ص377؛ مسند اإلمام العسکرى، ص288(.
خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: »إّن الّذين يحّبون ان 
تشيع الفاحشۀ فى الذين امنوا لهم عذاب أليم فى الّدنيا و االخرۀ 

و الل يعلم و انتم التعلمون«؛ 
كسانى كه دوست دارند زشتى ها را در ميان مردم با ايمان شيوع 
يابد، عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است... )سوره ى 

نور، آيه ى 19(. 
ما از رابطه ى عبد و معبود بى خبريم، چه بســا خدا از آن خطا 

گذشته و ما به بى آبرويى رقم زده باشيم؛
 »اِلـهى اِْن كانَِت الَْخطايا َقْد اَْسَقَطْتنى لََدْيَک، َفاْصَفْح َعّنى 
بُِحْسِن تََوّكلي َعلَْيَک«؛  خدايا اگر خطاهايم مرا از نظرت انداخته، 

به خاطر حسن اعتمادم بر تو، از من درگذر )مناجات شعبانيه(.
پيامبر اكرم)ص( فرمودند: »َمْن َكَشــَف َعْوَرَه اَخيِه الُْمْسلِِم 

َكَشَف الّل ُ َعْوَرتَُه َحّتى َيْفَضَحُه بِها فى بَْيتِِه«؛ 

امروز یک دورهمی خانوادگی با دوستان داشتیم. 
همه چیز این دورهمی های خانوادگی خوب اســت، جز قسمت سرگرم کردن 

بچه ها.
 به خصوص که در جمع، چند بچه بودند کــه ظاهراً اصلی ترین روش کاربردی 

خانواده برای سرگرم کردنشان موبایل و تبلت بود.
 کم کم داشت این ســرگرم شــدن با موبایل و تبلت در بین جمع مسری می شد؛ 
به طوری که بقیه ی کودکان هم تصور می کردند حتماً باید چشم به یک مستطیل 

بدوزند.
برای برنامه ی امروز، بــه خانواده ها اعام کردم: لطفاً یک برنامه ی غیرمســتقیم 
طراحی کنند که موبایل و تبلــت را در مهمانی در اختیار بچه هــا قرار ندهند. از 

هر كس عيب و زشــتى برادر مسلمان 
خود را فاش كند، خداوند زشتى او را آشکار 

سازد، تا جايى كه در درون خانه اش نيز رسوا شود 
)ميزان الحکمه، حديث 14806(.

امام علــي)ع( مى فرمايند: »اَمَقــُت الّناِس 
الَعّياُب«؛ 

دشــمن ترين مردم، عيب جويان هستند )غرر 
الحکم و دررالکلم(.

روزبیستوششم
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در دو ســال اخیر، با استفاده از شــبکه های اجتماعی، 
تعامل با افراد نیکوکار برای گردآوری وام  یا انفاق به 

نیازمندان، تسریع شده است.
 قرآن کریم می فرماید: 

»َفاْسَتبُِقوا الَْخْيرات«؛
 در نيکى ها و اعمال خير بر يکديگر سبقت جوييد. 

)سوره ى بقره، آيه ى 148(.

»َو أَنِفُقواْ ِفى َســبِيِل الّل َو اَل ُتلُْقواْ بَِأْيِديُکْم إِلَى التَّْهُلَکِه و 
أَْحِسُنَواْ إِنَّ اللَّ ُيِحّب الُْمْحِسنِيَن«؛

 در راه خدا انفاق كنيد و )با ترك انفاق( خود را به دســت 
خود، به هالكــت نيفکنيــد و نيکى كنيد كــه خداوند 

نيکوكاران را دوست مى دارد )سوره ى بقره، آيه ى 195(.
ا َرَزْقَناُكــم ّمن َقْبِل أَن  »َيا أَيَّها الَِّذيَن َءاَمُنــواْ أَنِفُقواْ ِممَّ
اَعٌه َو الَْکاِفُروَن ُهُم  َيْأتىِ َ َيْوٌم ال بَْيٌع ِفيِه َو ال ُخلٌَّه َو ال َشــفَ

الُِمون«؛  الظَّ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از آنچه به شما روزى كرديم 
انفاق كنيد، پيش از آنکه روزى بيايد كه نه كســى براى 
گشــايش خود چيزى تواند خريد و نه دوستى و شفاعتى 
به كار آيد؛ و كافران همان ســتمگرانند )ســوره ى بقره، 

آيه ى 245(.
ا أَْخَرْجَنا  »أَيَّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ أَنِفُقواْ ِمن َطّيَباِت َما َكَسْبُتْم َو ِممَّ

لَُکم ّمَن اأْلَْرِض«؛
 اى اهل ايمان! انفاق كنيد از بهتريــن آنچه اندوخته ايد 
و از آنچه براى شــما از زمين مى رويانيم. )سوره ى بقره، 

آيه ى 267(
َ َقْرضًا َحَســنًا  ّدَقاِت َو أَْقَرُضواْ اللَّ ّدِقيَن َو الُْمصَّ »إِنَّ الُْمصَّ

ُيَضاَعُف لَُهْم َو لَُهْم أَْجٌر َكِريٌم«؛ 
همانا مردان و زنانى كه در راه خدا به فقرا صدقه و احسان 
كنند و به خدا قرض نيکو دهند، خدا احسان آنها را چندين 
برابر ســازد و با لطف و كرامت به آنها پــاداش عطا كند 

)سوره ى حديد، آيه ى 18(.

ّيَئِه َفال يْجَزى إال  »َمن َجاَء بِالَحَسَنِه َفلَُه َعشُر أَْمَثالَِها َو َمن َجاَء بِالسَّ
ِمْثلََها َو ُهْم ال ُيْظلَُمون«؛ 

هر كس كار نيکو انجام دهد، او را ده برابر آن پاداش خواهد بود و هر 
كس كار بدى انجام دهد، بيش از كار بدش كيفر نخواهد داشت و بر 

آنها ستمى نخواهد رفت )سوره ى انعام، آيه ى 160(.

اِزِقيَن«؛ »َو َما أَنَفْقُتم ّمن َشْىٍء َفُهَو ُيْخلُِفُه َو ُهَو َخْيُر الرَّ
 هر چيزى را كــه در راه خدا انفاق كنيد، عــوض آن را مى دهد و او 

بهترين روزى دهندگان است )سوره ى سبأ، آيه ى 39(.

امام حسن عسکرى)ع( مى فرمايند: »َخْصلَتاِن لَْيَس َفْوَقُهما َشْىٌء: 
أاَِليماُن بِالّل َو نَْفُع ااِلْخوان«؛

 دو خصلت است كه بهتر و باالتر از آنها چيزى نيست: ايمان به خدا و 
سود رساندن به برادران )تحف العقول، ص489؛ بحار األنوار، ج75، 

ص374، حديث 26(.

امروز یکی از فعاالن خیریه تلفن کرد و از شرایط نامساعد فرد نیازمندی خبر داد.
 باید خیلی فوری برای گردآوری کمک هزینه اقدام می شد. 

یک پیام نوشتم و ضمن شرح مسئله، یک شماره ی کارت بانکی اعام کردم تا 
عاقمندان مبلغ مورد نظر را تا آخر شب به آن حساب واریز کنند.  سپس پیام را 

برای گروه های مجازی مختلف ارسال کردم.
 شکر خدا، از برکات عصر فناوری در مدت چند ساعت افراد زیادی مطلع شدند 

و اقدام کردند و مسئله به موقع حل شد.
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»َو الَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الّزوَر و إَِذا َمّروا بِاللَّْغِو َمّروا ِكَراماً«؛ 
كسانى هستند كه گواهى دروغ نمى دهند و هنگامي كه به 
لغو و بيهودگي برخورد كنند، از كنار آن بزرگوارانه مي گذرند 

)سوره ى فرقان، آيه ى 72(.

»قال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرأن و الغو فيه لعلکم 
تغلبون«؛ 

كسانى كه كافر شدند گفتند به اين قرآن گوش ندهيد و 
سخن لغو در آن اندازيد، شايد پيروز شويد )سوره ى فصلت، 

آيه ى 26(.

»ِمَن الّنــاِس َمْن َيْشــَترى لَْهَو 
الَْحديــِث لُِيِضلَّ َعْن َســبيِل الّل بَِغْيِر 

ِعلٍْم«؛ 
برخى از مردم، سخنان بيهوده ى سرگرم كننده را مى خرند 

تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه ســازند. )سوره ى لقمان، 
آيه ى 6( 

»َو إَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َو َقالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َو لَُکْم أَْعَمالُُکْم َسالٌم 
َعلَْيُکْم ال نَْبَتِغي الَْجاِهلِين«؛ 

چون سخن لغوى )از دشمنان دين( بشنوند از آن اعراض كنند و گويند: 
اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد سالمت باشيد كه ما هرگز 

مردم )هرزه گوى( نادان را نمى طلبيم )سوره ى قصص، آيه ى 55(.
پيامبر اكرم)ص( مى فرمايند: »اعظم الناس قــدراً، من ترك ما ال 

يعنيه«؛ 
ارزشمندترين انسان ها كسى است كه آنچه براى او سوى ندارد را ترك 

كند )األمالي الصدوق، ص 21(.

امروز دختر جان ســؤالی پرسید، من بین دو جواب شــک داشتم. با جستجو در 
فضای مجازی پاســخ را پیدا کردم. یاد دوران مدرســه و تحقیــق درس ادبیات 

افتادم.
آن ســال هایی که دنیای مجازی نبود و برای چند صفحه تحقیق بارها و بارها به 

کتابخانه های مختلف مراجعه می کردم.
 برخی کتاب ها مرجع بود و فقط در محل کتابخانه می شد از آنها استفاده کرد و 
باید ساعت ها وقت می گذاشتم و از آنها رونویسی می کردم، برخی دیگر را هم با 

وجود حجم و وزن سنگین، امانت می گرفتم.
هر چه از پیشرفت تکنولوژی می گذرد، بیشتر مشخص می شود که این شمشیر 

دولبه  چقدر می تواند مفید یا مضر باشد. 
حتی فقط در زمینه ی مدیریت زمان،  از یک ســو کاری که در گذشته ساعت ها 
وقت و هزینه های بســیار صرف خود می کرد را می توان در زمان کوتاهی انجام 
داد،  و از سوی دیگر اگر غافل شویم ســاعت ها، روزها و هفته هایمان بیهوده در 

عصر فناوری به امور لغو هدر می رود. 
 قرآن کریم مي فرماید ]از صفات برجسته اهل ایمان این است که: 

»و الّذينهم عن اللغو معرضون«؛
 از لغو و بيهودگي روي گردانند )سوره ى مؤمنون، آيه ى 3(.
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مطلب سبب جدل و تندی شود. اما تصمیم دارم چند 
روز بعد که خلقش روبه راه بود، بگویم: 

»عزیــزم ســرت را از رســانه ها بیرون بیــاور و کمی 
زندگی کن. 

آخر مگر چقدر عمر می کنیم
 که بخشی از آن را به خواندن اخبار کذب و انتشار آن 

و جدل برای دفاع از آن بپردازیم.«

»َو الْکاِظميَن الَْغْيــِظ و الْعافيَن َعِن الّنــاِس َو الُل ُيِحُبّ 
الُْمْحِسنين«؛

 فروخورندگان خشــم و درگذرندگان از مــردم، خداوند 
نيکوكاران را دوســت مــي دارد )ســوره ى آل عمران، 

آيه ى134(.
حضرت امام حســين)ع( فرمودند: »بحث و گفتگوهايى 
كه به مراء و خصومت منتهى مى شــود از چهار صورت 

خارج نيست: 
يا تو و طرف گفتگويت به حقيقت مورد بحث عالم و آگاهيد 
و با اين حال با يکديگر جدل مى كنيد، در اين صورت شما 
با بحث و مجادله دوستى خود را ترك گفته ايد، خواستار 
رسوايى شــده ايد و به علم خود اعتنا نکرده و آن را خوار 

شمرده ايد.
يا آنکه تو و طرف مقابلت از موضــوع مورد بحث چيزى 
نمى دانيد و هر دو از آن ناآگاه و بى اطالعيد، در اين صورت 

شماها با بحث و جدل نادانى خود را آشکار مى سازيد و از 
روى جهل با يکديگر مخاصمه مى كنيد.

يا آنکه تو مطلب مورد بحــث را مى دانى و طرف مقابلت 
نمى داند، در اين صورت با ادامه ى بحث به رفيق خود ستم 
روا مى دارى، زيرا مى خواهى لغزش او را آشکار سازى و با 

سخنان خود وى را خجلت زده و شرمسار نمايى.
ـ يا آنکه طرف بحثت مطلب را مى داند و صحيح مى گويد 

و تو نمى پذيرى، در اين صورت حرمت او را 
رعايت نکرده اى و به قدر و منزلتش در سخن 

حقى كه مى گويد ارج ننهاده اى. 
در هــر چهــار صــورت، جــدال و بحث 
خصومت انگيز فاســد و باطل است و افراد 
با فضيلــت هرگز مرتکب آن نمى شــوند« 

)مستدرك الوسائل، ج2، ص98(.

َرُه ِفى  حضرت امام على )ع( فرمودند: »اللِّجاج أكثر اأَلشياِء ُمِضّ
الَعاِجِل َو اآلِجل«؛ 

ضرر زودرس و ديررس لجاجت و خودسرى، از زيان هر چيزى 
بيشتراست )غررالحکم، حديث8997(.

حضرت امام باقر)ع( فرمودند: از اندرزهــاى لقمان حکيم به 
فرزندش اين بود كه فرزند عزيز، كسى كه با گناهکار شريک 
شود راه ناپاكى را از وى ياد مى گيرد، كسى كه مجادله را دوست 
داشته باشد مورد فحش و دشــنام واقع مى شود، كسى كه در 
جايگاه هاى بد نام قدم بگذارد متهم خواهد شــد، كسى كه با 
رفيق بد همگام گردد از فساد اخالق سالم نمى ماند، كسى كه 

مالک زبان خود نباشد سرانجام پشيمان خواهد گشت. 
)بحار األنوار، ج5، ص322(.

امروز دوســتی پیامی ارسال کرد که 
سه سال پیش آن را دیده بودم و همان 

موقع هم تکذیب شد. 
به دوستم پیام دادم:

 »عزیزم این مطلب شایعه است و چند 
سال قبل تکذیب شد.« 

قبــول نکرد. جســتجو کــردم و متن 
تکذیب آن خبر و دالیل علمی مسئله 

را پیدا کردم و برایش فرستادم. 
ولی ایشان عصبانی شد و نوشت: 

»ســرت را از کتاب ها بیــرون بیاور و 
دنیا را ببین. بیا در بیــن مردم زندگی 

کن.« 
متحیر شدم. 

انــگار برخــی آدم ها دوســت دارند 
اخبــار را بنابــر ذائقه شــان بخوانند و 
منتشــر کنند،  نه بر اســاس صحت و 

سقم آن.
با توجه به لحــن پیامش، فهمیدم اآلن 
زمان مناسبی برای ادامه نیست، چون 
معلوم است دوســت محترم از جایی 
عصبانی هستند و ممکن است ادامه ی 
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 اگر می دانستم شما اجازه ی ضبط نمی دهید
 اقدام دیگری می کردم.« 

من هم گفتم: 
»تجربــه ی تدریس های متنــوع به من نشــان داده که 
آفات ضبط صدا بیشتر از مزایای آن است. اگر هنگام 
دعــوت روال دوره را گفته بودید حتما شــرایطم را 

می گفتم.«
آن جلسه گذشت، اگرچه باز هم موقع نهار، در جمع 
خصوصی، مســئول برگزاری دوره از این مسئله ابراز 

نارضایتی و دلخوری کرد.
امــروز بعــد از مدت ها، دوبــاره بــرای آن مجموعه 

تدریس داشتم. 
لحظه ی ورود به کاس  اعضای کاس گفتند:

» با اینکــه راهمان دور بود ولی چون شــنیدیم شــما 
اجازه ی ضبط دوره را نمی دهید حضور پیدا کردیم.«

 نیم ساعتی که از شروع جلسه گذشت
 همه ی صندلی ها پر شــد و اعضای جلســه مشارکت 

خوبی نیز در مباحث داشتند.
 معلوم بود اعام قبلی مســئولین جلســه بــرای عدم 
امکان انتشــار فایل صوتی تدریس،  سبب مشارکت 

حداکثری دانشجویان شده است.

چند ماه قبل در یک کارگاه آموزشــی یــک روزه تدریس می کــردم. اوایل 
جلسه بود که مسئول برگزاری دوره خواست یک دستگاه ضبط صدا روی میز 

بگذارد. 
از او خواستم که از ضبط صدا خودداری کند؛ 

از او اصرار و از من امتناع،  تا جایی که کمی دلخور شد و گفت: 
»من همه ی کاس هــا را ضبط می کنم و در گروه تلگرام دانشــجویان منتشــر 

می کنم.

1
2

روزسیویکم

هراز چند گاهی باید کرکره دکان فنــاوری را پایین 
کشید. 

چند روزی بدون اینترنــت و تب لت و لپ تاپ زندگی 
کرد؛  تلفن همراه هم فقط برای کاربرد اصلی اش، یعنی 

تماس های ضروری. 
شاید چند ســاعت اول ســردرگم باشــیم و چند دقیقه 
یک بار، چشــم و دســتمان دنبال ابزاری برای اتصال به 
دنیای مجازی بگردد، ولی بعد از گذشت این چند روز 

خواهیم دید که چقدر تجربه های جدید داشته ایم.
می شود یک دل ســیر، زندگی به سبک دیگر را تجربه 
کرد.  اگر دســتمان حس خالــی بــودن دارد، می توان 

کتابی دست گرفت. 
می توان پیچ رادیو را باز کرد،  دمنوشــی آماده کرد،  با 
آرامش کتاب را ورق زد و دمنــوش را نوِش جان کرد. 
می توان رو بــه قبله نشســت و دقایقی را بــه ذکر و دعا 

گذراند. 
می توان حــاال که دنیای مجــازی را تعطیــل کرده ایم، 
سراغ آدم هایی رفت که حضورشــان در کنار فناروی 

کمرنگ است. 
می توان چنــد روزی را صرف خوانــدن مطالب عمیق 

کرد و زندگی را با دست لمس نمود. 

گلی در گلدان کاشــت،  درختی هرس کــرد، یک غذای 
جدید پخت، توپی برداشت و یک ساعت توپ بازی کرد. 

می توان دنیای حبابی مجازی را چند صباحی کنار گذاشــت تا مغــز داغ ما از انبوه 
دغدغه ی شایعات و شبهات و بحث و جدل ها، فرصت خنک شدن پیدا کند و بتواند 

به اهداف بزرگ تر بپردازد.
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مناســبی داشــته باشــیم، برای عمر محدودمان ارزش 
بیشتری قائل خواهیم بود.

 ِصرف کسب اطاعات ما را اغنا نمی کند. 
این گوهر عمر را باید در اموری صرف کرد که بتواند 
ارزشی برای ما فراهم ســازد و گشایشی در اجتماع مان 

ایجاد کند.

رسول خدا)ص( فرمود: »ال تزول قدماً عبد يوم القيامه حتى 
يسئل عن اربٍع عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما اباله...«؛ 
بنده در روز قيامت گام از گام برنمى دارد مگر آنکه از چهار 
چيز پرسيده شــود: از عمرش كه چگونه سپرى ساخته و از 
جوانى اش كه چگونه هدر داده است... )الخصال، ص253، 

حديث 125(.
امام حسن مجتبى)ع( فرمود: »َو اْعَمْل لُِدنْياَك َكأنََّک تَعيُش 

أبَداً، َو اْعَمْل اِلِخَرتَِک َكأنَّک تَُموُت غَداً«؛ 
بــراى دنيايت ـ از نظــر اقتصاد، صرفه جويــى و...ـ چنان 
برنامه ريزى كن كه گويى قرار اســت تــا ابد زندگى كنى، 
و براى آخرت خود چنان حركــت و كار كن كه گويى فردا 

خواهى ُمرد )بحار األنوار، ج44، ص138، حديث 6(.
امام على)ع( نيز فرموده اند: 

»اوصيکما... بتقوى الل و نظم امركم«؛ شــما را به تقواى 
الهى و نظم و برنامه ريزى در كارها سفارش مى كنم )نهج 

البالغه، نامه ى 47(.

دوران دانشــجویی یــک هم اتاقی داشــتم کــه هنوز با 
یکدیگر گپ و گفت و رفت و آمد داریم. 

مدتی بود هــر چند روز یک بــار، تصویــری ناراحت کننده 
می فرستاد؛  یک روز عکس فردی که در سرما یخ زده است،

 روز دیگر عکس کوله بران، روز دیگر عکس یک تصادف فجیع
 و...

امروز هنگام غروب، دوباره عکسی فرستاد.
 برایش نوشتم: 

»بس است دیگر.
 وقتی کاری از دست ما بر نمی آید این خبرها به چه کارمان می آید؟ 

ظرفیت آدمی محدود است. 
با این عکس ها فقط وقت و انرژی ما صرف می شود. 

در این کره خاکــی میلیون ها نفر با انواع مشــکات زندگی می کننــد، اگر حتی 
همه ی عمرم را صرف کنم، هنوز هم برای کسب اطاعات از مشکات مردم دنیا 

کم است. 
ولی آیا صرف اطاعات، کاری پیش می برد؟ 

جز اینکه جســم و روحم روز بــه روز پژمرده تر شــود، چه حاصلی 
دارد؟

 بهتر نیست به جای رصد روزمره مشکات،  عمر محدودمان 
را صرف حل یک یا چند مشکل کنیم؟«

اگر برای زندگی مان هدف یا اهداف مشــخصی داشته 
باشیم  و در راستای رســیدن به آن اهداف برنامه ریزی 

»إّن عمرك عدد انفاســک و عليها رقيب يحصيها«؛ عمــرت همان تعداد 
نفس هاى تو است كه نگهبانى آن را شمارش مى كند )منتخب ميزان الحکمه، ص371، 

حديث 4589(.
»اّن عمرك مهر ســعادتک ان انفذته فــى طاعه ربّک«؛ عمر تو، مهريه ى ســعادت و 
نيک بختى تو است اگر )با برنامه ريزى( در مسير طاعت خدا به كار گرفته شود )شرح غرر 

الحکم، ج 2، ص500(.

رسول خدا)ص( فرمود: »ال تزول قدماً عبد یوم 
القیامه حتی یسئل عن اربٍع عن عمره فیما 

افناه و عن شبابه فیما اباله...«؛ 
بنده در روز قیامت گام از گام 
برنمی دارد مگر آنکه از چهار 

چیز پرسیده شود: از 
عمرش که چگونه 
سپری ساخته و از 

جوانی اش که چگونه 
هدر داده است... 

)الخصال، ص253، 
حدیث 125(.

»احذروا ضياع االعمار فيما اليبقى لکم ففائتها اليعود«؛ از ضايع كردن 
عمر در چيزى كه ماندگار نيســت پرهيز كن، چراكه عمر از دست رفته 

قابل برگشت نيست.
»من اشــتغل بغير المهم ضّيع االهم«؛ هر كس كه به چيزى غيرمهم 
بپردازد، آنچه را كه اهميت بيشــترى دارد، از دســت مى دهد )ميزان 

الحکمه، حديث 14211(.
»شّر ما شغل به المرء وقته الفضول«؛ بدترين چيزى كه آدمى وقت خود 

را صرف آن مى سازد، كارهاى اضافه است )همان، حديث 14210(.
»إِنَّ َرأَْيَک الَيتَِّسُع لُِکّل َشىْ ٍء َفَفّرْغُه لِلُْمِهّم«؛ فکر تو وسعتى كه همه ى 
امور را فرا گيرد، ندارد، پس آن را براى امور مهم فارغ بگذار )غررالحکم 

و درر الکلم، حديث 555( 
امام حسن عســکرى)ع( مى فرمايند: »أْعَرُف الّناِس بُِحُقوِق إْخوانِِه، 
َوأَشّدُهْم َقضاًء لَها، أْعَظُمُهْم ِعْنَداللِ َشأناً«؛ هركس حقوق همنوعان خود 
را بشناسد و رعايت كند و مشکالت و نيازمندي هاي آنها را برطرف نمايد، 
در پيشگاه خداوند داراي عظمت و موقعيتي خاص خواهد بود )احتجاج 

طبرسي، ج2، ص517، حديث 340(.
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را حفظ کنــم و خود را در معــرض انواع هجمه ها 
قرار ندهم. 

این روزها، رژیم هجمــه ی مطالب از رژیم غذایی 
مهم تر است.

 امام على)ع( فرمودند: 
«؛  »َمِن اْشَتَغَل بَِغْيِر الُْمِهّم َضيََّع اأَلَهمَّ

هر كس كه به كار بى اهميت بپــردازد، كار مهم تر و 
الزم تر را تباه مى كند، )الحيات، ج1، ص308(.

»فشــدوا عقد المــازر و اطــووا فضول 
الخواصر و ال تجتمع عزيمه و وليمه«؛ 

كمربندهــا را محکــم ببنديــد و 
دامن همــت بر كمر زنيــد كه به 
دســت آوردن ارزش هاى واال با 
خوش گذرانى ميسر نيست )نهج 

البالغه، خطبه ى 241(.

حذف کردن 
برنامه های اضافی 

شبکه های اجتماعی که 
وقت بیشتری  از من 

میگیره.

پاک کردن کانال هایی

 که مطالب جالبی ندارن 

و از دیدنشون اذیت 

میشم...

یلمها
سهاوف

هیعک
نپوش

بکرد
مرت

ضافی
میوا

یقدی
ایلها

ردنف
پاکک

یلمها
سهاوف

هیعک
نپوش

بکرد
مرت

ضافی
میوا

یقدی
ایلها

ردنف
پاکک

مرتب کردن پوشه ی 
عکس ها و فیلم ها

پاک کردن فایل های 
قدیمی و اضافی

در عصر فناوری یکی از کارهایی که گاه باید به 
آن پرداخت، خانه تکانی حافظه ی دستگا ه ها 

است. 
امروز مشــغول بازبینــی انبوهــی از مطالب 
بودم و تاش می کردم تا حد امکان مطالب 

بی اهمیت و کم اهمیت را حذف کنم. 
جالب بــود چند فیلم خشــن از هشــت ماه 
اخیر دیــدم و انبوه مطالبی کــه روزی تیتر 
اخبار بود اما دوـ ســه روز بعد به فراموشی 

سپرده شد. نتیجه جالب بود.
 در انبوه هجمه ی خوراک های اطاعاتی

 تلخ و شور و تند و...
 این من هســتم کــه باید تا حــد امکان 

مراقب باشم طهارت روح و فکرم 



Previous/ Next 54

اوج این مشکل را از کجا فهمیدم؟
 آن جایی که دیدم  برخی افراد که دیروز شاگرد بودند،

 امروز تنها بــا خواندن دو تا کتــاب و ارائه ی پاورپوینت 
استادشــان، صاحب کاس و درس شــده اند و همپای 

استادشان تدریس می کنند. 
بعضی هم با اعتماد به نفس کاذب و قــدرت بیان باالتر 
از استادشــان، کاس و منبر پر رونق تری دارند، اما چون 
عمق مطالب کم است و تســلط به کار ندارند،  به انحای 

مختلف به مخاطب ضربه می زنند. 
متأسفانه اغلب اوقات مخاطب سال ها بعد متوجه می شود 

که چه آسیبی دیده است؟ 
معضل این روزهای این دسته آدم های با اعتماد به نفس 
کاذب )یا به قول اســتادی، اعتماد به ســقف( این است 
که  با وجود انبــوه کانال ها و گروه هــای تخصصی، هر 
یک خودشــان را صاحب علم می دانند و ماشــاءاهلل  هم 
سیاســت مدار، هم روان شــناس کودک، هم مشــاور 

از تجربه ی دوران تدریس فهمیده ام که وا اســفا! اگر مدرســی اعتماد به نفســش از 
سوادش باالتر باشد.

 این مسئله به ویژه در دروس علوم انســانی بحرانی تر است چون  در دروس علوم پایه 
و فنی و مهندسی افراد به اندازه ی سوادشــان می توانند درس بدهند، مثًا اگر کسی 
فیزیک کوانتوم نخوانده باشــد نمی توانــد درس کوانتوم بدهد یــا اینکه در فضای 

مجازی کانال و گروه آموزشی ایجاد نمی کند. 
عاوه بر آن، علوم فنی و مهندسی بیشتر درباره ی دسته ای از روابط ثابتند،  مثل اینکه 

مثلث سه ضلع دارد، اما علوم انسانی فرق دارد. 
هر کس می تواند ادعا کند، اهل فن اســت و برای انســان، این موجود پیچیده، 

نسخه بپیچد. 

امام على)ع( فرمودند: »ُمشــاَوَرُه 
الجاِهِل الُمشِفِق َخَطٌر«؛ 

مشورت كردن با آدم دلســوز ولي جاهل و نادان براي انسان 
خطرناك است ) غرر الحکم و درر الکلم، حديث 10085(.

و نيز حضرت مى فرمايند: »افضل من شاورت ذوالّتجارب، و شّر من قارنت ذوالمعايب«؛
 بهترين كسى كه با او مشورت مى كنى انســان با تجربه است و بدترين همراه، انسان 

خطاكار پرعيب ) غرر الحکم و درر الکلم، حديث 10085(.

روزسیوچهارم
خانواده و... شده اند و در شــبکه های اجتماعی، رایگان 

ابراز فضل می کنند.
این روزها مخاطب باید دقت کند که راه و رسم زندگی 

را از چه کسی می آموزد؟
 آیا مشــاورش فردی خردمند، خیرخواه و کار آزموده 

است؟ 
یا تازه از راه رســیده ای است که از طریق فضای مجازی 

هم کسب تجربه می کند و هم کسب شهرت؟ 

امام موســى كاظم)ع( مى فرمايند: »ُمجالََسُه أَْهِل الّديِن 
َشَرُف الّدنْيا َو ااْلِخَرِه، َو ُمشاَوَرُه الْعاِقِل الّناِصِح يْمٌن َو بََرَكٌه 
َو ُرْشٌد َو تَْوفيٌق ِمَن الّل، َفإِذا أَشــاَر َعلَيَک الْعاِقُل الّناِصُح 

َفإِياَك َو الِْخالَف َفإِنَّ فى ذلَِک الَْعَطَب«؛ 
همنشــينى اهل دين، شرف دنيا و آخرت 
است و مشورت با خردمنِد خيرخواه، يمن و 

بركت و رشد و توفيق از جانب خداست. هرگاه 
خردمند خيرخواه به تو نظرى داد، مبادا مخالفت 

كنى كه مخالفتش هالكت بار اســت )تحف العقول، 
ص383؛ الحيات، ج1(.

امام صادق)ع( فرمودند: »شــاور فى امورك مما يقتضى 
الدين، من فيه خمس خصال: عقل و حلم و تجربه و نصح 

و تقوى«؛ 
در كارهاى خود ـ كه از نظر دين نيز جايز باشــد ـ با كسى 
مشورت كن كه در او پنج خصلت باشــد: عقل، بردبارى، 
آزمودگــى، خيرخواهــى و پرهيزگارى )الحيــات، ج1، 

فصل43(.
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هر چه در پستی و بلندی های زندگی بیشتر باال و پایین 
می روم، بیشتر درایت و توانمندی های مادربزرگم را 
کشف می کنم و صد افســوس که فرصت دیدارش 
دیگر نیســت. هر ماه رمضــان که می آید، یاد ســفره 
افطار اولیــن روزه ام هســتم و هر شــب جمعه ی ماه 

رمضان به یاد آن سفره های افطار شب جمعه. 
هر ســالگرد تولدم، ضمیر ناخودآگاهم چشم انتظار 

تبریک مادر بزرگ است. 
این روزها، بیشتر و بیشتر دل تنگش هستم  و عمیق تر 
می فهمم که سر منشــأ بسیاری از داشــته های خوب 

روحی و فکریم، مادربزرگم بودند. 
ای کاش هنــوز هــم فرصت دیــدارش بــود، چون 
حاال آن قدر گوهرشناس شــده ام که اگر بود، حتی 
اگر اهل فناوری هم بود، در دنیــای مجازی جویای 
حالش نمی شدم، حتی به تلفن هم بسنده نمی کردم، 
بلکه حتماً به دیدارش می رفتم تا روی ماهش را ببینم 

و صدایش بزنم و بگویم: »عزیزجون« 
و او با صدای پــر محبّتش جواب دهد: »جــون ِدلَم، 

دردت به جیگرم«.
 چقدر زود دیر شد.

ُف بَعُضها  امام صادق)ع( مى فرمايند: »تَزاَوُروا َفاِّن فى ِزياَرتِکم اِحياء لُِقُلوبِکم َو ِذكراً اِلَحاديثِنا َو اَحاديُثنا ُتعطَّ
َعلى بَعٍض َفاِن اََخذُتم بِها َرَشدُتم َو نَجوُتم َو اِن تََركُتُموها َضلَلُتم َو َهلَکُتم َفُخُذوا بِها َو اَنَا بَِنجاتِکم َزعيٌم«؛ 

به ديدار يکديگر برويد كه بى گمان اين ديدارها، زنده كننده دل هاى شما و يادكردى از سخنان 
ماست و سخنان ما شما را به يکديگر مهربان مى ســازد و اگر بدان عمل كنيد، ره مى يابيد 
و رهايى پيدا مى كنيد و اگر آن را كنار نهيد، ره گم مى كنيد و نيســت مى شويد. پس آن را 

سرلوحه ى خود كنيد كه من ضامن نجات و رهايى شما هستم. 
)بحار األنوار، ج74، ص258(.

امروز ســالگرد درُگذشــِت »عزیزجون« اســت. هر چه می گذرد و خاطرات 
بچگی را با دید بزرگسالی مرور می کنم، بیشتر دل تنگ مادربزرگ می شوم، 

مادربزرگی که با ســخاوت و دقت  نظرش و هدایای ماندگار و تأثیر گذارش، 
تأثیر عاطفی و اخاقی ویژه ای بر من داشته است.

هر سال به مناسبت ســالگرد تولدمان، تلفن می زد، قراری تعیین می کرد که به 
دیدارمان بیایــد و هدیه اش را بدهد. هر ســفری که می رفت، هــر چند کوتاه، 
سوغات می آورد و بعد از بازگشت از ســفر به دنبال فرصتی بود که ما را ببیند و 

سوغاتی هایمان را بدهد.
 فرقی نمی کرد ســفرش ســفِر زیارتِی نیم روزه به یکی از امام زاده های حومه ی 
شهر باشــد، یا یک ســفر درمانی؛ به هر حال سوغاتی بود و شــادی و هیاهوی 

بچه ها.
آن روزها که »روزه اولی« بودن ویژگی خاصــی نبود، عزیزجون بود که اولین 
افطاِر زندگــی ام را با خاطره ی خوشــی در ذهنم رقم زد. ســال های بعد هم در 
هر شرایط جســمانی که بود، مقید بود یک شــب جمعه در ماه رمضان میزبان 

افطارمان باشد. 
همیشه در جستجوی فرصتی بود برای دیدن و هدیه دادن. 

با َمثَل ها و َمتَل هایش برای مان درس زندگی می گفت. 
عزیزجونم نه مدرسه و دانشگاه رفته بود و نه از دنیای فناوری اطاعی داشت.

 ولی »نگار من که بــه مکتب نرفت و خط ننوشــت؛ به غمزه مســئله آموز صد 
مدرس شد.« 

امام صادق)ع( مى فرمايند: »َمن زاَر اَخاُه ِفى الّل َجلَّ َو َعزَّ قاَل الّل َجلَّ 
َو َعزَّ اِياى ُذرَت َو ثَوابُک َعلَى َو لَسُت اَرضى لَک ثَواباً ُدوَن الَجنَِّه«؛ 

هر كه به خاطر خداى عّز و جّل با برادر خود ديدار كند، خداوند عّز و 
جّل مى فرمايد: تو در حقيقت مرا ديدار كردى و پاداش تو بر عهده 

من است و من به پاداش كمتر از بهشت براى تو راضى نمى شوم. 
)اصول كافى، ج2، ص176(.

پيامبر گرامى اسالم)ص( فرمودند: »اَيما ُمسلٍِم زاَر ُمسلِماً َفلَيَس 
اِياُه زاَر، اِياى زاَر َو ثَوابُُه َعلَى الَجنَّه«؛

 هر مسلمانى كه به ديدار مســلمانى برود او را نه، بلکه مرا 
زيارت كرده است و پاداش او بر عهده ى من و بهشت است. 

)سفينه البحار، ج2، ص567(.
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روزسیوششم
روزسیوهفتم

 از شــوخي ]زياد[ بپرهيز؛ زيرا ارزش و قداستت شکسته 
مي شود )همان(.

امام حسن عســکرى)ع( مى فرمايند: »ال ُتماِر َفَيْذَهَب 
بَهاُؤَك َو ال ُتماِزْح َفُيْجَتَرأَ َعلَْيَک«؛ 

جدال مکن كه ارزشت مى رود و شوخى مکن كه بر تو دلير 
شوند )تحف العقول، ص486(.

چه صبح دل انگیزی! 
اولین پیام های صبحگاهی که امروز دیدم، چند لطیفه شــاد بود، به قولی شوخی 

حال. 
شروع خوب در ابتدای روز، حس خوبی برای تمام روز به آدم می دهد. 

البته امان از وقتــی که ببینی این فناوری با شمشــیر دو لبــه اش، در لفافه ی طنز و 
شــوخی به فرد یا گروه خاصی بی حرمتی می کند، پرده دری می کند یا دروغی 

را منتشر می کند. 
زبان فارســی زبان طنازی اســت که با توجه به دایــره ی واژگان، فضای طنز و 
شــوخی را برای افراد تسهیل می کند. اما این یک هنر اســت که بتوان روحیه ی 

شــوخ طبعی جامعه و قابلیت زبان فارسی را به سمت شــوخی حال برد، یا 
به سمتی که به اسم شوخی حرف ناحقی زده شــود، قداستی شکسته شود، 

تمسخری رخ دهد یا...
رسول اكرم)ص( فرمودند: 

َ«؛  نِي َفَقْد َسرَّ اللَّ نِي َو َمْن َسرَّ »َمْن َسرَّ ُمْؤِمناً َفَقْد َسرَّ
هر كس مؤمنى را شاد كند، مرا شاد كرده و هر كس مرا شاد كند، خدا را شاد كرده 

است )اصول كافى، ج2، ص188؛ مفاتيح الحيات، ص294(.
»اني ال امزح و ال أقول ااّل حّقاً«؛ 

من شوخي نمي كنم و ســخني نمي گويم، مگر آنکه در 
چارچوب حق باشد )بحار األنوار، ج66، ص7(.

ُث َفکــذب لَِيْضَحِک به القوم ويل له،  »ويٌل للِذي ُيَحِدّ
ويل له«؛

 واي بر كســي كه كالم دروغي را نقل كند تا ديگران 
بخندند. واي بر او، واي بر او )بحار األنوار، ج74، ص48(.

»ال تَمَزْح فُيذهب بهاُؤك«؛

شبهه پشت شبهه! 
افرادی بــا هدف طراحــی می کننــد و برخی بدون 

مطالعه و بی هدف، منتشر می کنند.
 عزیز من! جان من! 

اگر در پی کشــف پاسخ هســتی نباید از افرادی با سطح 
سواد خودت یا کمتر بپرسی، چون فقط ذهن آنها را هم 

درگیر این شبهات کرده ای. 
اگر به دنبال کشف پاسخ هستی باید به سراغ اهل فن بروی 
و پاسخ شبهه را مستقیم و خصوصی از اهل فن بپرسی. اگر 
هم در صدد پاسخ نیستی، چرا مطالب این چنینی را منتشر 

و تکثیر می کنی؟ 
در مــوارد متعدد دیده ام افــرادی که شــبهه ای را مطرح 
 کرده اند و برای پاسخ، آنها را به فان استاد یا فان کتاب 
ارجاع داده ام تا مرجعی برای پاســخ شبهه شــان باشــد، 

به دنبال پاسخ نرفته اند،
 چون ظاهراً وقت ندارند ولی ساعت ها وقت دارند که 
به عنوان تفریح، شبهات جدید بعدی را بخوانند و منتشر 

کنند.
امام على)ع( فرمودند: 

. َفَاّما اَْولِياُء  »َو اِنَّما ُسّمَيِت الّشْبَهُه ُشْبَهًه اَلنَّها ُتْشبُِه الَْحقَّ
الّل َفِضياُؤُهْم فيَها الَْيقيُن، َو َدليُلُهْم َسْمُت الُْهدى َو اَّما اَْعداُء 
الُل، َو َدليُلُهُم الَْعمى. َفما َيْنُجو ِمَن  الّل َفُدعاُؤُهْم فيَها الضَّ

الَْمْوِت َمْن خاَفُه، َو ال ُيْعَطى الَْبقاَء َمْن اََحبَُّه«؛
 شبهه را به اين خاطر شبهه مى گويند كه شبيه حق است. 

اما چراغ اولياى خــدا در امور شــبهه ناك يقين و 
راهنمايى شان راه هدايت اســت. ولى دعوت كننده دشمنان خدا در 

مسير شبهه ضاللت و راهنماى آنان كوردلى است. نه ترس از مرگ علت نجات اسـت 
و نه عشـق به بقا عامل جاودانگى اسـت )نهج البالغه، خطبه 38(

ِ َو َيَتَولَّى َعلَْيَها ِرَجاٌل  »إِنََّما بَْدُء ُوُقوِع الِْفَتِن أَْهَواٌء ُتتََّبُع َو أَْحَکاٌم ُتْبَتَدُع ُيَخالَُف ِفيَها ِكَتاُب اللَّ
ِ َفلَْو أَنَّ الَْباِطَل َخلََص ِمْن ِمَزاِج الَْحّق لَْم َيْخَف َعلَى الُْمْرتَاِديَن َو  ِرَجااًل َعلَى َغْيِر ِديِن اللَّ
لَْو أَنَّ الَْحقَّ َخلََص ِمْن لَْبِس الَْباِطِل انَْقَطَعْت َعْنُه أَلُْسُن الُْمَعانِِديَن َو لَِکْن ُيْؤَخُذ ِمْن َهَذا 
ْيَطاُن َعلَى أَْولَِيائِِه َو َيْنُجو الَِّذيَن  ِضْغٌث َو ِمْن َهَذا ِضْغٌث َفُيْمَزَجاِن َفُهَنالَِک َيْسَتْولِي الشَّ

ِ الُْحْسنى«؛  َسَبَقْت لَُهْم ِمَن اللَّ
همانا ابتداى ظهور فتنه ها، هواهايى است كه پيروى مى شود، و احکامى كه در چهره ى 
بدعت خودنمايى مى كند، در اين فتنه ها و احکام با كتاب خدا مخالفت مى شود و مردانى 
مردان ديگر را بر غير دين خدا يارى و پيروى مى نماينــد. اگر باطل از آميزش با حق 
خالص مى شد راه بر حق جويان پوشــيده نمى ماند و اگر حق در پوشش باطل پنهان 
نمى گشت، زبان دشمنان ياوه گو از آن قطع مى شد. ولى پاره اى از حق و پاره اى از باطل 
فراهم شده و در هم آميخته مى شود، در اين وقت شيطان بر دوستانش مسلط مى شود، 

و آنان كه لطف حق شاملشان شده نجات مى يابند )نهج البالغه، خطبه ى 50(.
»َفَيا َعَجبًا َو َما لَِى اَل أَْعَجُب ِمْن َخَطإِ َهِذِه اَلِْفَرِق َعلَــى اِْختاَِلِف ُحَجِجَها ِفى ِدينَِها اَل 
وَن أَثََر نَبِــٍىّ َو اَل َيْقَتُدوَن بَِعَمِل َوِصٍىّ َو اَل ُيْؤِمُنوَن بَِغْيــٍب َو اَل َيِعُفّوَن َعْن َعْيٍب  َيْقَتُصّ
َهَواِت اَلَْمْعُروُف ِفيِهْم َما َعَرُفوا َو اَلُْمْنَکُر ِعْنَدُهْم  ُبَهاِت َو َيِسيُروَن ِفى اَلَشّ َيْعَمُلوَن ِفى اَلُشّ
اِت َعلَى آَرائِِهْم َكَأَنّ  َما أَنَْکُروا َمْفَزُعُهْم ِفى اَلُْمْعِضاَلِت إِلَى أَنُْفِسِهْم َو تَْعِويُلُهْم ِفى اَلُْمِهَمّ

ُكَلّ اِْمِرٍئ ِمْنُهْم إَِماُم نَْفِسِه َقْد أََخَذ ِمْنَها ِفيَما َيَرى بُِعًرى ثَِقاٍت َو أَْسَباٍب ُمْحَکَماٍت«؛
 در شگفتم، چرا در شگفت نباشم از خطاى گروه هاى پراكنده با داليل مختلف كه هر 
يک در مذهب خود دارند، نه گام بر جاى گام پيامبر )ص( مى نهند و نه از رفتار جانشين 
او پيروى مى  كنند، نه به غيب ايمان مى  آورنــد و نه خود را از عيب بر كنار مى دارند، به 
 شبهات عمل مى كنند و در گرداب شهوات غوطه ورند، نيکى در نظرشان همان است 
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 دل هايشــان بيمار اســت، بيماري اى درمان ناپذير، ولى 
ظاهرشان آراسته و پاكيزه اســت. در خفا اين سو و آن سو 
روند و چون خزندگان درون جنگل ها، نرم و پوشــيده راه 
مى سپرند. سخن گفتنشان به دارو ماند و به زبان، شفاى 
ديگران خواهند، ولى به عمــل دردى درمان ناپذيرند. اگر 
ديگران در راحت باشند، رشــک برند كه به جد خواستار 

باليند و رشــته اميدهــا را مى برند. در هر 
راهى، كســانى را فداى خود كــرده، به خاك 
هالك افکنده اند و ايشان را نزد هر دلى شفاعتگرى 
است. بر هر غمى سرشک ها افشــانده اند. مدح و ثنا به 
يکديگر وام دهند و منتظر پاداشــش باشند. اگر چيزى را 
خواهند، به اصرار خواهند و اگر مورد مالمت قرار گيرند، 
پرده درى كنند و اگر داورى كنند به اسراف گرايند. براى هر 
حقى باطلى مهيا كرده اند و براى هر راستى، كژى؛ براى هر 
زنده اى، كشنده اى و براى هر درى كليدى و براى هر شبى، 
چراغى. نوميد نمايى را وسيله ى آزمندى خود سازند تا بازار 
خود گرم دارند و كاالى خود به بهاى بيشــتر بفروشــند. 
ســخن باطل مى گويند و حق جلوه مى دهند تا ديگران را 
به اشتباه افکنند. اگر توصيف مى كنند، تزوير كنند. طريق 
باطل را آماده و آسان، جلوه دهند و گذرگاه هاى تنگ آن را 

پرپيچ و خم سازند تا رونده در آن 
سرگشته بماند. گروه شيطان اند 
و زبانه هاى آتــش. آنان حزب 

كه مى پندارند و زشتى ها همان اســت كه آنها منکرند. در حل 
مشکالت به خود پناه مى  برند و در مبهمات تنها به رأى خود تکيه 

مى كنند، گويا هر كدام، امام و راهبر خويشند كه به دستگيره  هاى 
مطمئن و اسباب محکمى كه خود باور دارند، چنگ مى زنند. 

)همان، خطبه ى 88(.
الُّوَن اَلُْمِضُلّوَن  ُرُكْم أَْهَل اَلنَِّفاِق َفإِنَُّهُم اَلَضّ »أُوِصيُکْم ِعَباَد الََلّ بَِتْقَوى الََلّ َو أَُحِذّ
نُوَن أَلَْوانًا َو َيْفَتُنّوَن اِْفتَِنانًا َو َيْعِمُدونَُکْم بُِکِلّ ِعَماٍد َو  الُّوَن اَلُْمِزلُّوَن َيَتلََوّ َو اَلَزّ
َيْرُصُدونَُکْم بُِکِلّ ِمْرَصاٍد ُقُلوبُُهْم َدِوَيٌّه َو ِصَفاُحُهْم نَِقَيٌّه َيْمُشوَن اَلَْخَفاَء َو 
َخاِء  اُء اَلَْعَياُء َحَسَدُه اَلَرّ َراَء َوْصُفُهْم َدَواٌء َو َقْولُُهْم ِشَفاٌء َو ِفْعُلُهُم اَلَدّ َيِدبُّوَن اَلَضّ
َجاِء لَُهْم بُِکِلّ َطِريٍق َصِريٌع َو إِلَى ُكِلّ َقلٍْب  ُدو اَلَْباَلِء َو ُمْقنُِطو اَلَرّ َو ُمَؤِكّ
َشِفيٌع َو لُِکِلّ َشْجٍو ُدُموٌع َيَتَقاَرُضوَن اَلَثَّناَء َو َيَتَراَقُبوَن اَلَْجَزاَء إِْن َسَألُوا 
وا لُِکِلّ َحٍقّ بَاِطاًل َو  أَلَْحُفوا َو إِْن َعَذلُوا َكَشُفوا َو إِْن َحَکُموا أَْسَرُفوا َقْد أََعُدّ
لُِکِلّ َقائٍِم َمائاًِل َو لُِکِلّ َحٍىّ َقاتاًِل َو لُِکِلّ بَاٍب ِمْفَتاحاً َو لُِکِلّ لَْيٍل ِمْصَباحًا 
َمِع بِالَْيْأِس لُِيِقيُموا بِِه أَْسَواَقُهْم َو ُيْنِفُقوا بِِه أَْعاَلَقُهْم  ُلوَن إِلَى اَلَطّ َيَتَوَصّ
ِريَق َو أَْضلَُعوا  نُوا اَلَطّ ُهوَن َقْد َهَوّ َيُقولُوَن َفُيَشــبُِّهوَن َو َيِصُفوَن َفُيَمِوّ
ْيطاِن أاَل إَِنّ  ْيَطاِن َو ُحَمُه اَلنِّيَراِن أُولئَِک ِحْزُب اَلَشّ اَلَْمِضيَق َفُهْم لَُمُه اَلَشّ

ْيطاِن ُهُم اَلْخاِسُروَن«؛ ِحْزَب اَلَشّ
 اى بندگان خدا، شما را به ترس از خدا سفارش مى كنم و از منافقان بر حذر 

مى دارم. منافقان، گمراهان و گمراه كنندگان اند. خود خطا كارند و ديگران را 
هم به خطا اندازند. هر بار رنگى به خود گيرند و هر روز سخنى ديگر گويند و شيوه اى ديگر 
انگيزند، تا شما را گمراه كنند به هر وسيله اى چنگ مى زنند و در هر جا به كمين مى نشينند.

شيطانند و بدانيد كه حزب شيطان 
زيانکاران اند. 

)نهج البالغه، خطبه ى 194(.
امام حسن عسکرى)ع( فرمودند: »أَْوَرُع الّناِس َمْن َوَقَف ِعْنَد الّشْبَهِه، أَْعَبُد الّناِس 

َمْن أَقاَم َعلَى الَْفرائِِض أَْزَهُد الّناِس َمْن تََرَك الَْحراَم، أََشّد الّناِس اْجَتهاًدا َمْن تََرَك الّذنُوَب«؛ 
پارساترين مردم كسى است كه در هنگام شبهه توقف كند. عابدترين مردم كسى است كه 
واجبات را انجام دهد. زاهدترين مردم كسى است كه حرام را ترك نمايد. كوشنده ترين مردم 
كسى است كه گناهان را رها سازد )بحار األنوار، ج75، ص373؛ تحف العقول، ص489(.

امام محّمد باقر)ع( مى فرمايند: »اَلُْوُقوُف ِعْنَد اَلّشْبَهِه َخْيٌر ِمَن ااَلِْقتَِحاِم ِفي اَلَْهلََکِه َو تَْرُكَک 
َحِديثاً لَْم ُتْرَوُه َخْيٌر ِمْن ِرَواَيتَِک َحِديثاً لَْم ُتْحِصِه«؛ 

توقف در شبهه، بهتر از به هالكت افتادن است و واگذاشتن )ترك كردن( حديثى كه درستى 
آن برايت ثابت نشده بهتر است از روايت كردن حديثى را كه بر آن احاطه ندارى. 

)اصول كافى، ج1، ص185(. ؟
!



Previous/ Next 62

روزسیوهشتم

رسول اكرم )ص( درباره ى معاشرت مى فرمايد: »جالُِسوا 
الُْکبراَء َو سائلُِوا الُْعلََماَء َو خالُِطوا الُْحَکماَء«؛

 با بزرگان همنشين شــويد، از دانشــمندان بپرسيد و با 
حکيمان ارتباط داشته باشيد )نهج الفصاحه، حديث 1300(.
»قال لقمان البنه : يا بنّي اختر المجالس على عينک، فإن 
رأيت قومًا يذكرون الّل عّز و جّل فاجلس معهم فإنّک إن 
تک عالماً ينفعک علمک و يزيدوك علماً، و إن كنت جاهاًل 
علّموك، و لعّل الّل أن يظلّهم برحمه فتعّمک معهم، و إذا 
رأيت قوماً ال يذكرون الّل فال تجلس معهم فإنّک إن  تک 
عالماً ال ينفعک علمک، و إن تک جاهاًل يزيدوك جهاًل، و 

لعّل الّل أن يظلّهم بعقوبه فتعّمک معهم«؛ 
لقمان به فرزندش گفت: فرزنــدم مجالس را بنگر، پس 
اگر گروهي را ديدي كه ياد خداوند عز و جل را مي كنند با 
آنان بنشين زيرا اگر تو دانشمند باشي، علم تو به آنان سود 
مي دهد و علمي به تو افزوده مي شــود و اگر جاهل باشي 
به تو مي آموزانند. چه بسا خداوند بر آنان رحمت آورد و تو 
نيز با آنان، از آن رحمت بهره مند مي گردي. اما اگر ديدي 
گروهي ياد خداوند را نمي كنند، با آنان منشــين، زيرا اگر 
عالم باشي از علمت طرفي نمي بندند و اگر جاهل باشي، بر 
جهلت مي افزايند و چه بسا اگر خداوند آنان را عقوبت كند، 
تو را هم با آنان در بر گيرد )بنادر البحار، ص117، حديث 5؛ 

ميزان الحکمه، ج2(. 

امروز را باید در این چند ماه اخیر، روز »انقاب« نام گذاری کنم، زیرا یک باره از 
تعداد زیادی از شبکه های اجتماعی مجازی بیرون آمدم. یک بازنگری گذشته 
باعث شــد، بیشــتر دقت کنم که بخش عمده ی مطالب، در برخی شــبکه های 
اجتماعی، ارزش چندانی ندارد. چون  برخی شــبهه اســت، برخی شایعه است، 

برخی استهزا و تمسخر فرد یا گروه خاصی است، برخی جدل است و... 
درست است که برخی روابط دوســتی در این گروه ها برقرار است ولی آیا این 

نوع دوستی ها مایه ی رنج نیست؟
 همنشین آدمی در فضای مجازی نیز باید مشــخصات همنشین آدمی در دنیای 
واقعی را داشته باشد. همنشــین های من در فضای مجازی باید افرادی باشند که 

سبب رشد معنوی و علمی من باشند.

امام حسن عسکرى)ع( فرمودند: »َصديُق الْجاِهِل تََعٌب«؛ 
دوست نادان مايه ى رنج است )تحف العقول، ص489(. يا فرمودند: »ال ُتمار َفيذَهَب 
بَهاُوك َو ال تمازح َفيجَتَراُ َعلَيک«؛ جدال مکن كه ارزشت مى رود و شوخى مکن كه بر 

تو دلير شوند )همان، ص486(.
حضرت امام صادق)ع( به عبدالل بن جندب فرمودند: با كسانى كه از تو باالترند ستيزه 

مکن و كسانى را كه از تو پايين ترند مورد استهزا و تمسخر قرار مده.
)همان، ص304(.
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و کاس هایشــان را به من داد. دیدم یک دوره ی خوب 
دیگر هم در حال برگزاری است. قرار شد از هفته ی بعد 

آن کاس را هم بیایم. 
جلسه ی دوم بود که اســتاد شناختی نســبت به من پیدا 
کرد و من را به یکی از آشــنایان برای همکاری معرفی 
کرد. بماند که هیچ وقــت آن دوره ای که پیش ثبت نام 
کردم، برگزار نشد، اما آن آگهی دوره و آن مراجعه ی 
حضوری من و در ادامه، حضور در یک کاس دیگر، 
ســبب تحوالت کاری و اجتماعی زیادی برای من شد. 
به عبارت دیگر برکت زیادی در آن پیام بود که پس از 

سال ها همچنان ادامه دارد.

برداشت چهارم: 
یــک آگهــی اســتخدام، اطاعیــه  ی یــک دوره ی 
آموزشــی، معرفی یک دکتر متخصص و مجرب و... 
همه ی این ها مصادیق اطاعاتی اســت که این روزها 
به راحتی می تــوان در اختیار افــراد قرار داد و ســبب 
گشایش یا تحولی در زندگی افراد شد. خیلی از خبرها 
و آگهی ها به کار من  نمی آید ولی گرهی را باز می کند 
یا سبب گذراندن چند ســاعت مفید برای بنده خدایی 
خواهد بود. چه بسا خبری که تُخِم خیر شود یا دست به 
دست بچرخد و روزگاری سرشار از دعای خیر برایمان 
داشــته باشــد. از کنار خبرهای این چنینــی به راحتی 
نگذریم. بگذاریم وجودمان پربرکت باشــد و مردم را 

از خوب ها و خوبی ها بهره مند کنیم.

امام موسي بن جعفر)ع( مى فرمايند: »إّن ِمن أَوَجِب َحّق 
أخيَک أْن التَکُتَمه شيئاً ينَفُعُه أَلمِر ُدنياُه َو أَلمِر آِخَرتِه«؛

يکــي از واجب ترين حقوق برادر ديني تو اين اســت كه 
چيزي كه به نفع دنيا و آخرت او باشد، از وي پنهان نداري. 

)بحار األنوار، ج78، ص329(.

پيامبر گرامى اسالم)ص( فرمودند: 
»َخيُر الّناِس َمنِ  انَتَفعَ  بِهِ  الّناس«؛ 

بهترين مردم آن كسى است كه مردم از او بهره مند شوند 
.)من ال يحضره الفقيه، ج4، ص396(.

امام حســن عســکرى)ع( فرمودند: »إِنَُّکــْم فى آجال 
َمْنُقوَصه َو أَّيام َمْعُدوَده َو الَْمْوُت َيْأتى بَْغَتًه، َمْن 

َيْزَرْع َخْيراً َيْحِصُد ِغْبَطًه َو َمْن َيْزَرْع َشــّراً 
ُق  َيْحِصُد نِداَمًه، لُِکّل زاِرع ما َزَرَع ال ُيْســبَ
ُر  بَطىٌء بَِحّظِه، َو ال ُيْدِرُك َحريٌص ما لَْم ُيَقدَّ

لَُه، َمْن أُْعِطَى َخْيراً َفالّل أَْعطاُه، َو َمْن ُوِقَى َشّراً 
َفالّل َوقاُه«؛ 

شما عمر كاهنده و روزهاى برشــمرده اى داريد و 
مرگ به ناگهان مى آيد، هر كس تخم خيرى بکارد به 

خوشى بِْدَرَود، و هر كس تخم شّرى بکارد به پشيمانى 
بِْدَرَود. 

هر كه هر چه بکارد همان براى اوســت. ُكندكار را بهره از 
دست نرود و آزمند آنچه را مقدّرش نيست در نيابد، هر كه 
به خيرى رسد خدايش داده، و هر كه از شّرى رهد خدايش 

رهانده. 
)بحار األنوار، ج75، ص372، باب 29(.

برداشت اول:
 امروز در یک جلســه کاری، به طور اتفاقی خبردار شــدم که چند روز قبل یک 
دوره ی آموزشــی مهارتی خوب برگزار شده اســت و من بی خبر بوده ام. با اینکه 
افراد زیادی از همکاران در آن دوره شــرکت کرده بودند ولی متأســفانه کســی 

نسبت به اطاع  رسانی آن به سایرین اقدام نکرده بودند.
s برخی وقت ها آدمی متحیر می شود که در این روزگاری که یک فرد مشهور در 
یک جلسه عطسه کند یا تُپُقی بزند، در کمتر از ثانیه خبر آن جهانی می شود؛ چطور 

اخبار مفید و کاربردی در این هیاهوی اطاعات ُگم می شود.

برداشت دوم: 
دو ســال قبل، خواهــرم از طریق یــک آگهی خبردار شــده بود کــه یک گروه 
مستندساز برای ســفر اربعین به عتبات، نیاز به یک مترجم دارند. آن آگهی را در 
چند گروه مجازی به اشتراک گذاشــت و با همین اقدام، اسباب سفر اربعین یکی 
از دوســتانم فراهم شــد؛ بماند که در ادامه مســیر زندگی، آن دوست مترجم در 
مسابقه ی گزارش سفر، برنده شد و یک سفر عتبات را به عنوان جایزه نصیب خود 

کرد. دو سفر معنوی با دریافت یک آگهی!

برداشت سوم: 
چند ســال قبل، برای یک نهاد به صورت مجازی کاری انجــام دادم. فرد رابط آن 
نهاد مطالبی را برایم از طریق رایانامه )ایمیل( ارسال می کرد و من آن مطالب را نقد و 
بررسی می کردم. البه الی این نامه های کاری، یک بار آگهی تبلیغاتی یک دوره ی 
آموزشی را برایم فرســتاد. جالب بود که دقیقاً همان چیزی بود که مدت ها دنبالش 

بودم و پیدا نمی کردم. 
ســریع آدرس و تلفن محل برگزاری دوره را یادداشــت کردم و دوـ سه روز بعد به 
آنجا رفتم و پیش ثبت نام انجام دادم. در همان حین، مسئول ثبت نام لیست فعالیت ها 

امام صــادق)ع( مى فرمايد: »لَــو َجَرى 
الَمعروُف َعلى  ثَمانينَ  َكّفاً اَلِجروا ُكلُّهم فيِه ِمن َغيِر أن ُينَقَص 

صاِحُبُه ِمن أجِرِه َشيئاً«؛ 
اگر معروف بر هشتاد دست بچرخد، همه ى آنان پاداش مى برند، بى آنکه از پاداش صاحب 

آن چيزى كم شود .
)اصول كافي، ج4، ص18(.
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ســخیف به همراه داشــته باشــد که از طریق فضای 
مجازی بستر این مسائل محدود می شود.

اما نقطه ضعف مسئله این است که برخی افراد ناوارد 
ممکن اســت حدود و ثغــور ادب و حیــا در فضای 
مجازی را در نظر نگیرند و در دراز مدت آسیب هایی 

برای خودشان و فضای کاریشان ایجاد کنند.«
انسان همیشــه و همه جا باید مراقب باشد که عمداً یا 
سهواً ســبب روابط نادرســت نشــود. اگر در ادب و 
حیای متن های ارسالی دقت نکنیم، همین معضل در 

ارتباطات و تعامات دیگر نیز هست. 
همان طــور کــه در دنیــای واقعــی و در جمع هــای 
حضوری حیا و عفاف باید ســر لوحه ی روابط افراد 

باشد، در دنیای مجازی هم باید دقت نظر داشت.
 همان طور که فــرد با حیا، بــرای تعاماتش در دنیای 
حضــوری چارچوب ها و خطوط قرمــزی دارد، این 

مسائل را در فضای مجازی نیز باید مد نظر قرار دهد.

امروز یکی از دوستانم با نگرانی گفت: 
»در محل کار، شــبکه اجتماعی تشکیل شده اســت و افراد را 
ملزم کرده اند تعاماتشــان با مجموعه مدیریت سازمان از این 

طریق باشد.« 
من ســال ها بود تجربه این سبِک کاری را داشــتم و به مزایا و 
معایب آن واقف بودم. به این دوســت جان، گفتم: »اتفاقاً این 

روش مزایای خیلی خوبی دارد:
اول، ســرعت عمل: نیاز نیست برای رســاندن یک پیغام به مدیریت، 
ســاعت ها منتظر اتمام زمان جلسات پیاپی مدیران و کســب اجازه مسئول دفتر 
باشید، بلکه در لحظه پیام را ارسال می کنید و مدیریت نیز در فرصت مقتضی آن 

را مطالعه می کند و حسب شرایط تصمیم می گیرد.
دوم، صرفه جویی در مصرف کاغــذ: برای تهیه و اصاح هــای مکرر گزارش 
می توان به ارســال فایل هــای الکترونیک بســنده کــرد و مدیریــت نظرهای 

اصاحیشان را در فایل الکترونیک اعام کنند.
ســوم، طهارت روح: تجربه نشــان داده که ماقات های حضوری ممکن است 
حاشیه های متنوعی از جمله غیبت، ســخن چینی، تهمت ها یا حتی شوخی های 

»ال ُتلُْقوا بَِأْيِديُکْم إِلَى التَّْهُلَکِه«؛ 
خودتان را با دستانتان به هالكت نيفکنيد )سوره ى بقره، آيه ى 195(.

پيامبر اكرم)ص( درباره ى شوخي با زن نامحرم فرمود: »َمن فاكه اِمراه ال َيملُک ها َحَبس بِه 
ُكُل كلَمه َكلَمها في الُدنيا الَف عاِم في الّنار...«؛ 

هر كس با زني نامحرم شوخي كند براي هر كلمه كه با او گفته است، هزار سال در آتش دوزخ 
او را زنداني مي كنند... )ِعقاب االعمال، ص652(.

اميرالمؤمنين)ع( فرمود: »الشهوات سموم قاتالت«؛ 
شهوت ها و خواهش هاى نفسانى زهرهاى كشنده اند. 

)غرر الحکم، ج1، ص30(.
امام علــى)ع( فرمودند: »طهروا انفســکم من دنس 

الشهوات تدركوا رفيع الدرجات«؛ 
نفس خود را از پليدى شــهوت رانى پاك سازيد تا به 

درجه هاى بلند آخرت دست يابيد. 
)همان، ج2، ص472(.

رسول اكرم)ص( مى فرمايند: »جاهدوا انفسکم على 
شهواتکم تحّل قلوبکم الحکمه«؛

 با شهوت تان مبارزه كنيد تا حکمت و دانش در دل هاى 
شما وارد گردد. )مجموعه ورام، ج2، ص122(.
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امام حسن عســگری )ع(:أُوصیُکْم بِتَْقَوی اهللِّ َو الَْوَرِع فی دینُِکْم َو اإلِْجتَهاِد هلِلِّ َو ِصْدِق الَْحدیِث َو أَداِء األَمانَِه إِلی َمِن ائْتََمنَُکْم مِْن 
ٌد )صلی اهلل علیه و آله و ســلم( َصلُّوا فی َعشائِِرِهْم َو اْشَهُدوا َجنائَِزُهْم َو  ُجوِد َو ُحْسِن الَْجواِر. فَبِهذا جاَء مَُحمَّ بَرٍّ أَْو فاِجر َو ُطوُل السُّ
ــنَ ُخلَْقُه َمَع النّاِس، قیَل:  ُجَل مِنُْکْم إِذا َوَرَع فی دینِِه َو َصَدَق فی َحدیثِِه َو أَدَّی  األمانََه َو َحسَّ ُعوُدوا َمْرضاُهْم َو أَدُّوا ُحُقوقَُهْم. فَإِنَّ الرَّ
َُّه ما قیَل فینا مِْن َحَسن  ه َو اْدفَُعوا َعنّا ُکلَّ قَبیح، فَإِن وا إِلَیْنا ُکلَّ َمَودَّ نی ذلَِک. إِتَُّقوا اهللَّ َو ُکونُوا َزیْناً َو ال تَُکونُوا َشیْناً، ُجرُّ هذا شیِعٌی. فَیَُسرُّ

فَنَْحُن أَْهلُُه َو ما قیَل فینا مِْن ُسوء فَما نَْحُن َکذلَِک.
عیِه أََحٌد َغیُْرنا إاِلّ َکّذاٌب. أَْکثُِروا ِذْکَر اهللِّ َو ِذْکَر الَْمْوِت َو تِاَوَه الُْقراِن  لَنا َحقٌّ فی ِکتاِب اهللِّ َو قَرابٌَه مِْن َرُسوِل اهللِّ َو تَْطهیٌر مَِن اهللِّ ال یَدَّ
یْتُُکْم بِِه َو أَْستَْوِدُعُکُم اهللَّ َو  اَه َعلی َرُسوِل اهللِّ َعْشُر َحَسنات، إِْحَفُظوا ما َوصَّ اَه َعلَی النَّبِیِّ )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فَإِنَّ الصَّ َو الصَّ

اَم. أَقَْرأُ َعلَیُْکْم السَّ
 شما را به تقوای الهی و پارســایی در دینتان و تاش برای خدا و راستگویی و امانتداری درباره ی کســی که شما را امین دانستهـ  
نیکوکار باشد یا بدکارـ  و طول سجود و ُحسِن همسایگی ســفارش می کنم. محّمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( برای همین آمده 
است. در میان جماعت های آنان نماز بخوانید و بر سر جنازه ی آنها حاضر شــوید و مریضانشان را عیادت کنید و حقوقشان را ادا 
نمایید، زیرا هر یک از شما چون در دینش پارسا و در سخنش راستگو و امانتدار و خوش اخاق با مردم باشد، گفته می شود: این 
یک شیعه است، و این کارهاست که مرا خوشحال می سازد. تقوای الهی داشته باشید، مایه ی زینت باشید نه زشتی، تمام دوستی 
خود را به سوی ما بکشانید و همه ی زشــتی را از ما بگردانید، زیرا هر خوبی که درباره ی ما گفته شــود ما اهل آنیم و هر بدی که 
درباره ی ما گفته شــود، ما از آن به دوریم. در کتاب خدا برای ما حّقی و قرابتی از پیامبر خداســت و خداوند ما را پاک شــمرده، 
احدی جز ما مّدعی این مقام نیســت، مگر آنکه دروغ می گوید. زیاد به یاد خدا باشــید، زیاد یاد مرگ کنید، زیاد قرآن تاوت 
نمایید و زیاد بر پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( سام و تحیّت بفرستید، زیرا صلوات بر پیامبر خدا )ص( َده حسنه دارد. آنچه را 

به شما گفتم حفظ کنید و شما را به خدا می سپارم، و سام بر شما. )بحار األنوار، ج75، ص372(

کالمآخر
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