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  مقدمه
رشد سریع تکنولوژی و بهویژه پیشرفت روزافزون در حوزههای
ارتباطی ،ماهوارهها 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 حوزهها بوده و تغییرات و دگرگونیهای زیادی را
بهوجود آورده است.
امروزه روشهای ارتباطی با دیگــران از طریق اینترنت افزایش
یافته اســت .پســت الکترونیک ،پیامهای کوتــاه ،چترومها،
وبپایگاهها و بازیها ،روشهایی برای گسترش و حفظ روابط
اجتماعی شــدهاند .روزانه میلیونهــا 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 ،توانستهاند به خوبی در زندگی مردم جا باز
کنند .مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروههای اجتماعی
متفاوت ،در فضــای مجازی کنار هم آمدهانــد و از فاصلههای
بســیار دور در دنیای واقعی ،از این طریق با هــم ارتباط برقرار
میکنند.
در ســالهای اخیر شــبکههای اجتماعــی به عنــوان یکی از
بزرگترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی به دالیل مختلف

از جمله نامحدود بودن ارتباطات ،بیهویت بودن ،آزادی بسیار
زیاد ،بیمکانی و بیزمانی کاربران و … بــا اقبال عمومی مواجه
شــده و هرکدام به تناســب اهداف خــود ،فعالیتهایشــان را
گسترش دادهاند.
فضای مجازی ،در کنار مزایایی که دارد ،آسیبهای متعددی
را با خود به دنبال داشته است که یکی از اصلیترین آنها تغییر
سبک زندگی و شکستن مرز باورها و ار زشهاست .در این کتاب
برآنیم با تصویر روشن و مصداقی از سبک زندگیهای 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 گرهگشــا خواهد بود تا فرد
ضمن مراقبــت در برابر آلودگیها 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 میکنیم
تا بهرهبرداری درســت از این امکانات نوین را در خود نهادینه
کنیم.
ان شاء اهلل
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  روز اول
اوایـل کـه ارتباطـات مجـازی وارد عرصـهی فنـاوری شـده بـود
ِ
خدمـات رایـگان،
جذابیـت شـگفتانگیزی داشـت؛
سـرعت بـاالی ارسـال پیـام ،امـکان ارسـال پیـام صوتـی و
تصویـری و ...
خالصه،آناوایلکهخلوتبود،دورانشیرینیبود.بهراحتی
با دوست و آشنا در شهر دیگر یا کشور دیگر ارتباط برقرار
میکردیم و با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان،
اطالعاتمنتقلمیشد.
مشـکل از آنجایـی حـاد شـد کـه شـبکههای
اجتماعـی همهگیـر شـد و انبـوه کانـال و گـروه،
ماننـد گیـاه خـودرو یـا قـارچ سـبز شـدند.
هـر روز دوسـتان در گروههـای جدیـد عضومـان
میکردنـد .صبـح کـه از خـواب بیـدار میشـدیم بـا
تعدادی گـروه جدیـد روبـهرو بودیم که تـا میآمدیم
نگاهـی بـه مطالبشـان بیاندازیـم ،میدیدیـم ظهر شـد،
شـب شـد؛ در چشـم بـر هـم زدنـی روز میگذشـت.
چنـد صباحـی کـه میگذشـت و گذشـته را مـرور
میکردیـم ،میدیدیـم آن مطالـب چندان هـم به کار
مـا نیامدهانـد و ارزش وقتـی را کـه از دسـت دادیـم،
نداشـتند.
شاید برخی از مردم هنوز هم در آن شرایط
روزگار میگذرانند ولی من بعد از چند هفته و

چند ماه به این نتیجه رسیدم که هیچ دلیلی ندارد در
انبوه گروهها و کانالها حضور داشته باشم .مگر انسان
اگر در یک مهمانی سی نوع غذا باشد ،از همهی آنها
میخورد؟
اگـر میوهفروشـی سـر کوچـه یـک روز اعلام کنـد
همـهی میوههـا رایـگان اسـت ،همـهی مغـازه را بـار
میزنیـم و بـه منـزل میآوریـم؟
اگـر یـک روز کتابخانهی محل یـا دانشـگاه اعالم کند
اسـتثنائاً امـروز هـر تعـداد کتـاب کـه بخواهیـد امانـت
میدهیـم؛ آیـا یـک قفسـه کتـاب امانـت میگیریم؟
اگر یـک روز به سـفر برویـم و مدیر هتل اعلام کند
چون شـما مسـافر برگزیدهی ما هسـتید ،هر چنـد روز
دیگر هـم بمانیـد بهرایـگان مهمـان ما هسـتید ،تـا ابد
در آن هتـل میمانیـم؟
بهطور معمول پاسخ همهی پرسشهای باال «نه» است.
چون امکانات آدمـیزاده محدود اسـت؛ اساسـاً دنیا
محدود اسـت.
بنابراین آدم حتی در برابر انواع خدمات و محصوالت
که بهسرعت و رایگان در اختیارش قرار میگیرند ،باید
خویشتنداری کند و فقط بهترینها و مناسبترینها را
انتخابکند.
همانطور که به این درک رسیدم که سیستم گوارش
من ظرفیت پذیرش همزمان سی نوع غذا را ندارد،

خانه و یخچال من امکان نگهداری صدها کیلو
میوه ندارد ،شرایط شغلی و مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی من
امکان سفر مادمالعمر را ندارد و....
باید به این درک نیز برسم که بههیچوجه امکان حضور در انواع گروهها و
کانالها را ندارم.
این اطالعـات در دسـترس و در فضای مجـازی موجود اسـت و هر زمـان نیاز
داشـته باشـم ،میتوانم بـه آنها رجـوع کنم.
هـر زمـان کـه بخواهیـد یـک غـذای شـگفتانگیز تهیـه کنید بـا چنـد دقیقه
جسـتوجو میتـوان صدهـا دسـتور غـذا پیـدا کـرد ،پـس لزومـی نـدارد در
انبـوه کانالهـای آشـپزی عضـو بـود.
مگر من همهی داراییام را به یک نفر میبخشم؟

«و الذيـن اذا انفقـوا ،لم يسـرفوا و لم يقتـروا»؛ بنـدگان خداى رحمان كسـانى
هسـتند كه هرگاه انفـاق كننـد ،نه اسـراف مىنماينـد و نه سـختگيرى .
(سورهی فرقان ،آیهی .)67
بدیهی اسـت وقتی در اسلام حتـی اسـراف در انفاق جایـز نیسـت ،باید توجه
دقیقتـری بـه زمان داشـت.
پس بدیهی است که این من هستم که برحسب اولویتها و تخصصهایم
باید تعیین کنم که در چه گروه و کانالی عضو باشم و فقط در مفیدترین و
ضروریترینها حضور داشته باشم.
امام علی(ع) فرمودند« :ضابط نفسـه عن دواعی اللّذات مالـک و مهملها هالک»؛
کسـی که نفس خود را در مقابـل انگیزههای لذیذ نـگاه مـیدارد ،مالک تمایالت
خویشـتن اسـت و آن کس که نفس سـرکش را در راه نیل به لذایـذ آزاد میگذارد،
در معرض نابودی و هالکت اسـت( .غرر الحکم و درر الکلـم ،حدیث .)4799
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  روز دوم

امروز به مصادیق اسراف فکر میکردم.
در آیــات و روایــات تأکید زیادی شــده
است که انســان باید در جزئیترین موارد
مصرف نیــز دقت کنــد ،بخیل نباشــد اما
اسراف هم نکند.
مصادیق اسراف چیست؟

باز گذاشتن شیر آب،
خرید خوردنیهای بیــش از نیاز و در
نهایت دور ریختن آن،
باز گذاشتن درب و پنجرهها در زمستان و
هدر دادن انرژی،
و...
و....
یکباره به ذهنم رسید
چرا باید مودم وایفای 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
اليحب المسرفين»؛
ّ
از نعمتهــاى الهــى بخوريد و
بياشاميد ولى اســراف نكنيد كه خداوند
اسرافکنندگان را دوست ندارد (سورهی
اعراف ،آیهی .)31
«و اهلكنا المسرفين»؛ اسرافكنندگان را هالك
كرديم (سورهی انبياء ،آیهی .)9
«و كذلك نجزى من اسرف و لم يؤمن بآيات ربّه
و لعذاب االخرۀ اش ّد و ابقى»؛
و اينگونه جزا مىدهيم كسى را كه اسراف كند
و به آيات پروردگارش ايمــان نياورد و عذاب
آخرت شديدتر و پايدارتر است (سورهی طه،
آیهی .)127
امــام صــادق(ع) میفرماینــد« :ادنى
االسراف هراقه فضل االناء و ابتذال ثوب
الصون و القاء النوى»؛
كمترين حــ ّد اســراف دور ريختن
تهماندهی ظرف ،ناچيز شــمردن

جامهی تن و دور افكندن هســتهی ميوه است.
(وسائل الشیعه ،ج ،3ص.)384
امام کاظم(ع) میفرمایند« :من ب ّذر و اسرف زالت
عنه النعمه»؛

كســى كه ريخت و پاش و اســراف كند،
نعمت از او زايل مىشود (بحار األنوار ،ج،78
ص.)327
«ان مع االسراف
امام صادق(ع) میفرمایندّ :
ِقلّه البركه»؛
همانا اســراف كردن با اندك شدن بركت
همراه است (وسائل الشیعه ،ج ،10ص.)261
امام على(ع) میفرمایند« :االسراف مذموم
البر»؛
فى كل شىء ا ّال فى افعال ّ
اسراف در هر چیزی ،بهجز در كارهاى نيك،
ناپسند است (غررالحكم ،ج ،1ص.)83

  روز سوم

آزاده عــکاس خوبــی اســت و متخصــص در
عکسهای سلفی جذاب و زیبا.
قب َ
ال برای پروفایلش تصویر گل و بوته میگذاشــت
ولی مدتی اســت عکسهای پرتــره بســیار زیبا از
خودش میگذارد و هر دو ســه روز عکس را عوض
میکنــد .امروز یک عکس گذاشــته اســت با یک
لبخند خیلی ملیح و دوست داشتنی.
برایش پیام گذاشــتم« :خانم گل ،ایــن عکسهای
دلبرانهتــان ،دل ما را بــرد .فکری بکنید بــرای ما که
دلتنگتان میشــویم و حتــی هر از گاهــی عکس را
دانلــود میکنیــم و بزرگشــدهی آن را میبینیم.
کمکم دارم وسوســه میشوم بروم یکی
دو تا از عکســهایت را چــاپ کنم و
روی میز کارم بگذارم».
در جوابم نوشت« :نه!!!
مگــر دیگــران میتواننــد عکــس
پروفایل را دانلود کنند؟

مگر میشود عکس را بزرگ کرد و بهوضوح
دید؟
مگر میشود عکس را پرینت گرفت؟»
در جواب نوشتم« :بله،
بله،
بله».
نوشت« :نمیدانســتم ،تصور میکردم که فقط یک تصویر کوچک نمادین
در کنار نوشتههایم خواهد بود».
چند ثانیه بعد ،عکس پروفایلش را عوض کرد.
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  روز چهارم

در گروه مجازی دوستان مدرسه ،یکی از
اعضا پیامهای سایر دوستان را با لحن تندی
نقد میکرد .برخی افراد در مقام پاسخگویی
برمیآمدند و برخی بــه روی خود نمیآوردند .اما
به هر حال این جریان تأثیر مخربش را بر
دوستان داشت.
دو هفته قبل ،یکی از اعضای گروه اعالم
کرد که از این شــرایط ناراضی اســت،
بنابراین دیگر مطلبی منتشر نخواهد کرد،
چون این برخورد تند را نمیپسندد.
امــروز اتفــاق ویژهتــری رخ داد .یکی
دیگــر از اعضای گروه ،گــروه را ترک
کرد و قبل از خــروج از گروه اعالم کرد
که بهدلیل فضای پرتنــش و جدلی که بر
گروه حاکم شده است ،تمایلی به حضور
در گروه ندارد.
این موارد باعث شــد دوســت منتقدمان
وجداندرد 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 البهالی نظرات بود:
 .1فضای مجــازی روح و لحن ندارد و چه بســا وقتی
نویســندهی پیام بــا لحنی طنز یــا در آرامــش مطلبی

را مینویسد ،خواننده آن را با لحن عتاب و خشــم میخواند و همین مسئله سبب
کدورت و دلخوری میشــود .پس بهتر اســت در نقد و بحث مطالب ،سعی شود
ادبیات مطلب و واژگان بهکار رفتــه ،القاکننده احترام و آرامش باشــد .دقت در
اســتفاده از واژگان بهنحوی باشــد که خواننده حس و حال آرام گوینده را از آن
برداشت کند.
 .1در برخــی مواقع اســتفادهی اشــتباه از اســتیکرها
(برچســب) یا برداشــت اشــتباه از اســتیکرها سبب
دلخــوری میشــود .بنابرایــن توصیــه میشــود از
استیکرهایی استفاده شود که تصویر و متن در کنار هم
هستند یا کام ً
ال واضح و بدون ابهام باشد.
 .2به تفاوت شخصیت و سالیق افراد احترام بگذاریم
و اگر مطلبی در چارچوب اخالقی اســت ولی مطابق
سلیقهی یک فرد نیست ،نسبت به نقد آن اقدام نکنند و
به سالیق دیگران احترام بگذارند.
یح ُک ْم»؛
« َو ال تَ َنا َز ُعوا َف َت ْفشَ ُلوا َو تَ ْذ َه َب ِر ُ
ت و پریشانخاطر خواهید
با یکدیگر نزاع مکنید که سســ 
ن زایل خواهد گشت (سورهی انفال،
شد و هیبت و اقتدارتا 
آیهی .)46
ْ
امام علی(ع) میفرمایندَ « :من ضَ َّن بِعِرضِ ِه فل َي َد ِع المِرا َء»؛
هر كس آبروى خود را دوست دارد ،بايد از مجادله بپرهيزد (نهج البالغه ،حکمت .)362
اإليمان ح ّتى َي َد َع المِرا َء و إن
پیامبر اکرم(ص) میفرمایند« :ال َيس َتكم ُِل َعب ٌد َحقي َق َه
ِ
كان ُمحِ ّق ًا»؛
َ
ً
هيچ بندهاى كامال به حقيقت ايمان نمیرســد مگر آنگاه
كه مجادله را رها كند ،هر چند بر حق باشد (بحار األنوار،
ج ،2ص.)138

  روز پنجم
این روزها فضای مجازی مملو از مطالب تکراری است.
اکثر افراد تصور میکننــد حقالناس صرفاً از جنس
مادی اســت و اگر ما هزینه مادی را به کسی تحمیل
کنیم یا اگر کمفروشی کنیم ،حقالناس به گردنمان
خواهــد بــود در حالی که ســرمایههای یــک فرد،
صرفاً مادی نیســت« .وقت» و «عمر» فــرد مهمترین
سرمایهی او است که قابل خرید و فروش نیست.
اگر هــر یک از ما با دیــد حقالناس بــه وقت و عمر
نگاه کنیم،
بهراحتی هــر پیام و عکســی را در فضــای مجازی
منتشر نمیکنیم،
ثانیه ثانیههای افراد را هدر نمی دهیم
و بهاحترام وقت افراد ،مطالــب خیلی خوب و ویژه
منتشر میکنیم.

المسلِم َك ُحر َم ِه َد ِمهِ»؛
«حرم ُه ِ
پیامبر اکرم(ص) میفرمایندُ :
مال ُ
حرمت داشتن مال يک مسلمان همچون حرمت خون و جان او است (مراعات آن
بر همه واجب است) (ميزان الحکمه ،ج ،2ص.)510

بیوگرافیبزرگان
بهرتین ها
عجایبدنیا
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بر اســاس برنامهی ماهانهی دورهمی فامیلی،
امروز منزل مادربــزرگ و پدربزرگ دعوت
بودیم.
لحظه ورود به منــزل دیدیم که کنــار در ،بر
روی یک برگه نوشته شده است:
« سالم بر همه عزیزان
لطفاً گوشــی همراه خود را در ســبد زیر قرار
دهیــد و از همــراه داشــتن آن در دورهمــی
خودداریکنید.
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

دیدم:
گروهی از پسرهای جوان مشغول مچ انداختن
شــدند .یکی از پدرها با چند تا بچه مشــغول
گل یا پوچ هستند .چند تا از خانمها دربارهی
تجربههایکدبانوگریصحبتمیکنند
و چند دختر نوجــوان دربــارهی کتابهای
جدیدی که خواندهاند با هم حرف میزنند.
صحنــهی جالبی بــود .مدتها بــود چنین
صحنهای را ندیده بودم.
اواخر مهمانــی به پیشــنهاد من،
چنــد عکــس یــادگاری
دســتهجمعی کنار ســبد
تلفنهای همــراه گرفتیم
تا گذران روز خــود در فضای

امروز خانم و آقای همســایه را دیــدم .هر دو
آشــفته حال و نگــران بودند .جویــای حال و
احوالشان شدم؛ با دلنگرانی از دغدغههایشان
برایمگفتند:
«شنیدیداعشبهایرانحملهکرده؟
گســل تهران هم اوضاع خوبی ندارد و تا چند
روزدیگرزلزلهبزرگیمیآید؟
پیشبینی شده قیمت اجارهی خانه تا ماه آینده
دوبرابرمیشود؟
و»...؛انبوهیازشایعات.
خانم همســایه با بغض گفت« :چند شب است
خواب به چشــمم نمیآید .حاال داعش را چه
کنیم؟ زلزله را چه کنیم؟ دو مــاه دیگر موعد
اجارهخانهراچهکنیم؟»
با آرامش پرســیدم« :ایــن اخبــار را از فضای
مجازیکسبکردیدیامنابعموثقخبری؟»
با تعجــب نگاهی کردنــد و گفتنــد« :خوب
خبر ،خبر اســت .چه فرقی میکند که آدم از
تلویزیونبشنودیاگروهمجازی؟»
گفتــم« :اتفاقاً خیلــی فــرق دارد .برخی فقط
شایعه است و با اهداف خاصی ساخته و منتشر
میشود.
چنــد روزی تعــداد گروههــا و کانالهــای

مجازیتان را محدود کنید؛ بهنحوی که منبع
کسب اخبار شما نباشند .آن وقت خواهید دید
چقدرتأثیرخوبیبرآرامشتانگذاشتهاست.
روز خوش.
انشااهللامشبخوببخوابید».
«ال تقف ما لیس لک به علم ،إ ّن السمع و البصر
والفؤاد ّ
کلاولئککانعنهمسئوالً»؛
به چیزی که علم و اطمینان نداری ،اعتماد مکن
و آن را بر زبان میاور ،زیرا گوش و چشم و دل
و اندیشهی آدمی مسئول خواهند بود (سورهی
اسراء ،آیهی.)36
«فدع ما ال تعرف فان شرار الناس طائرون الیک
بأقاویلالسوء»؛
از نقــل مطالبی که
دربــاره آن

حمله تروریستی داعش ب
امرش معکوسزلزله دره تهران
ش
شهر
مرگ باورنکردنی بازیگر م
ریآقای م .ال عروف
دستگی
سینام
ف در
یک پا ی ای
رتی شبان ران
ه

  روز ششم

نشــان میداد مهمانهایی که زودتر
رســیدهاند ،از قانون میزبــان پیروی
کردهاند.
قیافهی افراد هنگام ورود دیدنی بود.
ابتدا از دیدن این پیام و آن سبد شوکه
میشــدند .اکثرا ً با اکراه درخواست
میزبان را انجــام میدادنــد ولی بعد
از ورود به مجلس ،کمکــم بهدنبال
فعالیت و راهــی برای ســرگرمی و
ارتباط با دیگران بودند.
یک لحظــه به مجلس نــگاه کردم و

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 میکردم ،متوجه شــدم امروز بعد
از مدتها بین بچهها دعوا نشد و روزی شاد و
بدون کسالت برای بچهها بود.
ِخوان
امام هادی(ع) میفرمایندُ « :م ُ
القات اال ِ
کان نَزاراً َقلی ً
ال»؛
لقیح ال َع ِ
قل َو ا ِن َ
َشر ًه َو تَ ُ
ن َ
دیدار برادران ســبب انبساط خاطر و باروری
اندیشه است ،هرچند کوتاه و اندک باشد (بحار
األنوار ،ج ،74ص.)353
«مازار ُمسل ٌِم اَخا ُه
امام صادق(ع) میفرمایند:
َ
ّ
َّ
المسل َِم فِی ّ
الل َو ِ ّل ا ِ ّال نادا ُه الل َع َّز َو َجل :اَی َها
َ
الج َّن ُه»؛
ال ّزائ ُِر َ
طبت َو طابَت لَک َ
هیچ مسلمانی برادر دینیاش را در راه خدا و
برای خدا زیــارت نمیکند ،مگر آنکه خدای
متعال به او ندا میدهد :ای دیدار کننده! خوش
به حالت ،بهشت بر تو سزاوار و گوارا باد (اصول
کافی ،ج ،2ص ،177حدیث .)10

  روز هفتم
اطالع کافی نــداری ،پرهیز
کن ،زیرا مــردان بدکردار ،مطالبی بیاســاس
(شایعات) را [علیه من] به گوش شما میرسانند
(نهجالبالغه،نامهی.)78
امام ســجاد(ع) فرمودند« :لیــس لک ان تکلم
بما شئت»؛ هر گونه که دلت بدان مایل است،
نمیتوانیلببگشایی.
امام حســن عســکری(ع) میفرمایند« :إيّاكَ
الرئا َس ِــه ،فَإن َّ ُهما يَ ْد ُعوا ِن إلَى
َو االْذا َع َه َو َطلَ َ
ب ِّ
ال ْ َهلَ َك ِه»؛
مواظــب بــاش از اينكــه بخواهــى شــايعه و
ســخنپراكنى نمایى يا اينكه بخواهى به دنبال
مقام و رياست باشى و تشنهی آن گردى ،چون
هر دوى آنها انســان را هــاك خواهند نمود
(بحار األنوار ،ج ،50ص.)296
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  روز هشتم
یک ماه پیش که به سفر عتبات رفته بودم ،کانالی ویژه ساختم و هر روز عکسهای سفر را در آن منتشر میکردم.
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 عکسها و گزارشهای مختصر تو ،دلش به سمت
حرمها 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.

  روز نهم
امروز ،یکی از آشنایان در قالب پیامی در فضای مجازی ،سؤالی پرسیده بود.
بررسی کردم ،جواب سؤال مفصل بود و خارج از حوصلهی تایپ.
تلفن زدم و دربارهی ابعاد و جزییات سؤالش ،پرسوجو کردم و با حوصله و مفصل جواب دادم.
قبل از خداحافظی ،گفت« :خیلی چسبید .چقدر خوبی که تلفن زدی .دلم باز شد .مدتها بود با کسی
تلفنی مفصل حرف نزده بودم».
خداحافظی کردیم ولی دلم گرفت از اینکه هر چه فناوری پیشرفت کرد ،برخی از بودنهایمان با هم
کمرنگتر 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.
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  روز دهم

دایی حمیدرضا ،چند سال قبل برای تحصیالت عالیه
به یکی از کشــورهای اروپایی رفته بود .حاال پس از
اتمام دورههای تحصیلی و آموزشی ،چند روز قبل به
ایران بازگشت.
امــروز نهار مهمــان منزل ما بــود .همــهی خالهها و
داییها نیز بههمراه فرزندانشان دعوت بودند.
از راه که رســید بعــد از کمی خوش و بش ،ســراغ
بچهها رفــت و با دقــت فعالیتهای آنها را بررســی
میکرد .بعد از کمی گپ و گفتَ ،ســ ِر درد و دلش
باز شد.

خیلی نگــران بچههای امــروزی بود
و از والدیــن امــروز جامعه شــاکی
بود؛ شــاکی از اینکــه اینقدر راحت
موبایل و تبلت در ســنین مختلف ،دست
بچههاســت و از اینکه والدین از سر چشم و
همچشمی یا پیروی از فضای اطرافشان ،چشمبسته
فرزندانشان را به نابودی میکشانند.
آن گروه از والدین امروزی ،که راحتترین روش بچــهداری را در تبلت خریدن
تعریف کردهاند ،مورد مذمت قــرار داد و کلی اندر عوارض و معایب دسترســی
زودهنگام بچهها بــه فناوری گفت .جالب ایــن بود که بین بچههای ایــران و اروپا
مقایسهمیکردواینکهدرآنجابچههاچقدرزیبابچگیمیکنندواینجاچقدرنازیبا.
نکتهی جالب اینکه بر اســاس قوانین جدید اتحادیهی اروپا ،بچهها قبل از ســن
شانزده سالگی اجازهی ورود به شبکههای اجتماعی را ندارند.
دایی جان در حال توضیح بیشــتر این معضل بود و من در ذهنم ســبک زندگی
معصومین را مرور میکردم.
ـ پیامبر(ص) با کودکان همبازی میشــدند .با حسنین شترسواری میکردند و با
کودکان در خیابان بازی میکردند.
ـ حضرت زهرا(س) برای حسنین شــعر میســرودند و با آنها بازی میکردند و
مسابقه برگزار میکردند.
بچهها بازی میکردند.
ـ امام صادق(ع) با ّ
صاب لَ ُه»؛
پیامبر اکرم(ص) میفرمایندَ « :م ْن َ
كان ِع ْن َد ُه َصبِ ٌّى َفلْ َي َت َ
هر كس با كودك ســروكار دارد ،با او كودكانه رفتار كند (مــن ال يحضره الفقيه ،ج،3
ص ،483حدیث .)4707

أن
امام علی(ع) میفرماینــدَ « :و َحقُّ ال َولَ ِد َعلَــى الوال ِ ِد ْ
ُرآن»؛
ِسم ُه َو ُي َح ِّس َن اَ َدبَ ُه ،و ُي َعلِّ َم ُها الق َ
ُي َح ِّس َن ا َ
حق فرزند بر پدر ،آن اســت كه نام خوب بر او بگذارد ،او
را خوب تربيت كند و قرآن به او بيامــوزد (نهج البالغه،
حكمت .)399
ّ
ْ
امام صادق(ع) میفرمایند« :ا َِّن الل لَ َي ْر َح ُم ال َع ْب َد ل ِشِ َّــد ِه
ُح ِّب ِه ل ِ َولَ ِدهِ»؛
بدون ترديد ،خداوند بر بنده خود بهخاطر شــدت محبت به
فرزندش ،رحم مىكند( .اصول كافى ،ج ،6ص ،50حدیث.)5

ِـب ِرهِ،
امام كاظم(ع) میفرمایند« :ت ُْس َت َح ُّب َعرا َم ُه َّ
بى فى صِ َغ ِر ِه ل َِي َ
كون َحليما فى ك َ
الص ِّ
كون ا ِ ّال َ
هكذا»؛
ما َي ْن َبغی َا ْن َي َ
خوب است بچه در كودكى بازىگوش باشد تا در بزرگسالى بردبار گردد و شايسته
نيست كه جز اين باشد( .همان ،ص ،51حدیث .)2
يان»؛ خاك ،بهار (تفريحگاه) كودكان
الص ْب ِ
راب َر ُ
بيع ِّ
پیامبر اکرم(ص) فرمودند« :ا َِّن التُّ َ
است (معجم الكبير ،ج ،6ص ،140حدیث .)5775
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  روز یازدهم
برخی دورههای آموزشی خوب و کمیاب هستند.
فقط یک استاد برگزارکننده دارند و فقط سالی یک
بار برگزار میشوند.
امروز ،بعد از مدتها چشــم انتظاری ،قــرار بود در
یکی از این دورهها 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،
مسئلهی فوری است .لطفاً جواب بده».

من« :شرایط پاسخگویی ندارم».
او شروع کرد شرح مسئله و من هم پاسخگویی و...
گفتم و گفت؛
یا به عبارت دیگر ،نوشتم و نوشت.
هر چه تالشکردم مسئله را خاتمه دهم ،همچنان ادامه میداد،
تا جایی که دوره به اتمام رسید و استاد خداحافظی کرد؛
من ماندم و دنیایی افسوس برای فرصت آموزشی خوب از دسترفته.
اکنون که چند ســاعت از ماجرا گذشته است بهدنبال پاســخ این دو پرسش
هستم:
 .1چرا باید توســعهی فنــاوری آدمها را به این ســطح توقع برســاند که فکر
میکنند همیشه باید پاسخگوی آنها باشیم؟
 .2چگونه باید با اطرافیان تعامل داشت تا تجربههای مشابه تکرار نشود؟

  روز دوازدهم
دختر جان در حال صحبت کردن بود ،کارهایش را برای چنــد روز آینده برنامهریزی میکرد و پیاپی از من قول
همکاری میگرفت.
اوایل صحبت بود که یکباره توجهم به پیامهای مهم روی دســتگاه جلب شــد ،ناخــودآگاه درگیر خواندن و
پاسخگویی به آنها شــدم .وقتی کارم تمام شــد ،یکباره 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.
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  روز سیزدهم
نزدیک ساعت ده صبح بود که تلفن زد.
بعد از احوالپرسی گفت« :مسئلهی مهمی پیش آمده که حتماً باید ببینمت».
گفتم« :تشریف بیاورید».
زمان را هماهنگ کردیم؛ برنامهای برای آن ساعت داشتم ولی میشد راحت
جا به جا کرد.
باآلخره آمــد .از قیافهاش معلوم بــود ذهن آشــفته و روح ناآرامی دارد ،ولی
نمیداند چگونه سر صحبت را باز کند.
نیمساعتی 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 میکنم.
دیدم برای عید تعــدادی از همکارانش پیــام تبریک فرســتادهاند ،اما برخی
همکاران جنس مخالف بودند .یکی از پیامها ادبیات صمیمانهای داشت.
نفهمیدم کل عید را چطور گذارندم .در ظاهر ،در سفر بودیم ولی حالم خیلی
بد بود.
سعی میکردم تا حد امکان با همسرم چشم در چشم نشوم.
سر خودم را به بازی با بچه یا تلویزیون یا پیادهروی گرم میکردم.
متن آن پیام صمیمانه را آنقدر خواندم که حفظ شدهام».
پرسیدم« :شغل همسرت چیه؟ تا حاال شرایط شغلی مشابه آن را تجربه کردی؟»
درباره شغل همسر توضیح داد و اینکه خودش شــرایط شغلی کام ً
ال متفاوتی
دارد و حسب شرایط شغلی فقط با گروه همجنس ،تعامل کاری دارد.
گفتم:
«برخی تعاملها در برخی فضاهای کاری غیر عادی و قبح نیست
و فرد از منظر احترام و رعایت ادب پیام تبریک میدهد ،نه بر اساس نیت نازیبا.
ارسال یک پیام تبریک نوروزی نیز جزء همین دسته است.

این هم که برخــی پیامها متــن صمیمیتری دارند
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
تعطیالت نوروز میگفت ،از اینکه بهترین روزهای
اول سال صرف این دغدغه شده است.
در ادامه گفت« :اآلن که از زاویهی دیگری به مسئله
نگاه میکنم ،شاید برداشتهایم اشتباه بوده است».
گفتم« :اما مسئلهی مهمتر،
شــما با چه جواز شــرعی یا اخالقی ســراغ گوشی
همسرت رفتی؟؟
چرا باید سوء ظن داشته باشــی که بهدنبال کشف و
اثبات آن باشی؟؟
چرا نبایــد به حریم خصوصــی اطرافیانــت احترام
بگذاری؟»
سرش را به زیر انداخته بود ،پاسخی نداشت.
ض ّ
«یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیراً مِن ّ
الظ ِن
ان بَ ْع َ
الظن ّ
اثم»؛
ٌ
ای کســانی که ایمــان آوردید از بســیاری از گمانها
بپرهیزید ،چرا که بعضی گمانها ،گناه اســت (سورهی
حجرات ،آیهی .)12
عض ُكم بَعض ًا»؛
« َو التَ َج َّسسوا َو ال َیغ َتب بَ ُ
در كار دیگران تجســس نكنید و كســی از شما ،غیبت
دیگری نكند (همان)

يب نَفسِ ِه شُ غ َِل
أبص َر َع َ
پیامبر اکرم(ص) فرمودندَ « :من َ
يب غَي ِرهِ»؛
َعن َع ِ
هر كس عيب خود را ببيند از پرداختن به عيب ديگران
باز خواهد ايستاد (تحف العقول ،ص.)88
ً
يوب
كان ُم َت َت ِّبعا ل ِ ُع ِ
امام علی(ع) فرمودند« :شَ ُّر ال ّن ِ
اس َمن َ
اس َعمي ًا ل َِمعايِبِه»؛
ال ّن ِ
بدترين مردم كسي است كه دنبال عيبهاي مردم باشد
و كور عيبهاي خود (ميزان الحكمه ،ج ،9ص.)4218
ِنين؛
رسول اکرم(ص) فرمودند« :ال تَ َّتبِعوا َع ِ
المؤم َ
ورات ُ
ِنين تَ َت َّب َع ا ُ
ورتَ ُهَ ،و َمن تَ َت َّب َع
المؤم َ
َفاِنَّ ُه َمن تَ َت َّب َع َعوراتِ ُ
هلل َع َ
ا ُ
وف بَيتِهِ»؛
ورتَ ُه َف َض َح ُه َو لَو في َج ِ
هلل َع َ
عيبهاي مؤمنان را جستجو نكنيد ،زيرا هر كس در
پی عيبهاي مؤمنان باشــد ،خداوند عيبهاي او را
پیگیری میكند و هر كس خداوند تعالي ،عيبهایش
را جستجو كند ،او را رسوا خواهد ساخت ،گرچه درون
خانهاش باشد (همان ،ص.)4224
اميرمؤمنان(ع) فرمودند« :ضع امر اخيك علي أحســنه
ح ّتي يأتيك منه ما يغلبك و ال تظ ّنن بكلمه خرجت من
اخيك سو ًء و انت تجدلها في الخير محم ً
ال»؛
كار برادرت را تا زماني كه چيزي از او به تو رسد كه نظرت
را عوض كند ،نيك تصور كن و نســبت به ســخني كه
برادرت ميگويد ،بدگمان مباش و محملي از خير برايش
قرار ده (اصول کافی ،ج ،2ص.)362
َ
ش
ــن ظ َّن ُه ْاس َت ْو َح َ
امام علی(ع) فرمودندَ « :م ْن لَ ْم ُي ْحسِ ْ
م ِْن ُك ِّل أَ َحد»؛
هر كس خوشبین نباشد ،از همه گریزان ميشود.
(غرر الحکم و درر الکلم ،حدیث )5333

رســول خدا(ص)
فرمودنــد« :شــر
الناس الظانون و شر
الظانین المتجسسون
و شــر المتجسسین
القوالون و شر القوالین
الهتاکون»؛

بدترین مردم ،بدگمانها و فاسـدترین
بدگمانها ،تجسـسکنندهها هستند
و پســـتترین تجســسکـنندهها،
پرگوتریـن آنهـا و بدتریـن پرگویـان،
هتاکترین آنهاسـت.

سال نو مبارک
صدسال به این ساال
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  روز چهاردهم
امروز نیم ساعتی میشد که فارغ از فناوری ،در حال مطالعهی
کتاببودم.
یکباره نگاهم به صفحهی گوشی افتاد ،چند صد پیام فقط
در چند دقیقه ،در یک گروه اجتماعــی! آنهم گروهی که
خودممدیرشهستم!
شوکه شدم که چه اتفاقی افتاده است؟
هنوز وارد گروه نشده بودم که تلفن زنگ زد.
یکی از دوستا ِن عضو همان گروه بود.
دستپاچه و با عجله احوالپرسی کرد وگفت:
«گوشــیام چند دقیقهای دســت بچه بــوده ،در حین بازی
ناخواســته گزینهای را فعــال کرده و دســتور ارســال تمام

  روز پانزدهم
عکسهای آرشیو گوشی به این گروه داده شده است.
برخــی عکسهــا خانوادگی اســت و برخــی عکسهای
محرمانهی مربوط به یک پروژهی کاری اســت؛ اص ً
ال نباید
کسی ببیند .لطفاً ،سریع گروه را هم حذف کن».
بهخاطر مالحظهی شــرایط دوســتم مجبور شــدم بهعنوان
مسئول گروه ،اقدامات الزم را انجام بدهم.
ولی از خود میپرسم چرا ما نباید فضای حریم خصوصیمان
را با دقت بیشتری تعریف کنیم؟
چرا نباید یک محل ذخیرهسازی مناســب ،ویژه و امن برای
چنین اطالعاتی داشته باشم؟
چرا خصوصیترین اطالعاتمان باید اینقدر دم دست باشد؟

یکی از مزایــا و معایب فضــای مجازی این
است که اگر فعال باشی ،همه میدانند هستی.
هستی به معنی بودن ،بودن به معنی زنده بودن.
ولی نمیدانند آیا حال و احوال روحی یا جسمیات 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 رفتهای؟
حتی نمیدانند اآلن که در فضای مجازی یک استیکر لبخند فرستادهای ،واقعاً
از ته دل میخندی یا در حال اشک ریختن به حال مشکالت خودت هستی؟
در انبوه همین بیخبریها است که میگوییم چقدر این روزها مرگهای
غیرمترقبه و جداییهای یکباره زیاد شده است.
اینها در واقعیت یکباره اتفاق نیفتادهاند بلکه در ذهن ما یک باره اتفاق
میافتند ،چون تصور میکنیم وقتی صدای نالهی 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.
ین ا ِذا ال َتقَیا َم َث ُل
پیامبر اکرم(ص) میفرمایندَ « :م َث ُل اَ َالخَ َو ِ
ُّ
ِنان َقط ا ِ ّال
ین تَغسِ ُل ا ُ
المؤم ِ
الی َد ِ
ِحدیه َما ا ُالخری َو َماال َتقَی ُ
اَفا َد ّ
الل اَح َد ُه َما مِن صا ِحبِ ِه خَ یراً»؛
َم َث ِل دو برادر دینی که یکدیگر را مالقات میکنند مانند دو دستی است
که یکی دیگری را میشوید .وقتی دو مؤمن با یکدیگر مالقات میکنند،
خداوند از یکی به دیگری خیر میرساند (محجه البیضاء ،ج ،3ص.)285

الم َو َّد َه»؛
ِّیار ُه تُبن ُِت َ
پیامبر اکرم(ص) میفرمایند« :اَلز َ
دیدار ،دوستیآور است (سفینه البحار ،ج ،1ص.)567
رسول خدا(ص) میفرمایند:
المسل َِم اَ َ
المز ُو ِر»؛
«ال ّزائ ُِر اَخا ُه ُ
عظ ُم اَجراً م َِن َ
آن که برادر مؤمن خود را دیدار میکند پاداشی بزرگتر از شخص دیدار
شده دارد (میزان الحکمه ،ج ،4ص.)297
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  روز شانزدهم
امروز ،یک روز پرخاطره و ویژه بود.
سالها قبل ،روزهای آخر مدرسه ،شــمارهی تلفن منزل دو نفر از معلمها که بیشتر اهل
معاشرت با دانشآموزان بودند را گرفته بودم .خب ،آن روزها موبایل و ایمیل نبود و راه
ارتباط فقط تلفن محل کار و منزل بود.
در این سالها گاهی با س هـچهار نفر از همکالسیها ارتباط هم داشتم.
البته بعد این سالها ،شمارهی تلفن همراه دوستان را نیز داشتم.
با توسعهی فضای مجازی و امکان تشکیل گروه ،دو سال قبل یک گروه اجتماعی
متشکل از دو معلم و چهار دانشآموز از آن مدرسه ایجاد کردم.
با تشکیل گروه ،ابتدا دوستان هیجانزده شدند .کمکم در صدد پیدا کردن سایر
همکالسیها و معلمها برآمدند و گروه بزرگتر شد.
طی این دو ســال ،با کمک امکانات فضای مجازی ،چند دورهمی داشــتیم؛ این
روزها دیگر نیاز نیســت مثل قدیم با تکتک افراد جداگانه هماهنگی کنیم بلکه
هماهنگی و اطالعرسانیها در گروه انجام میشود.
پارسال ،یکی از اعضا تاریخ تولد دوســتان را پرسید و در نهایت جدولی از تاریخ
تولدها آماده کرد .هفتهی گذشــته یکی از دوستان به من گفت« :هفتهی 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 دورهمیهای قبلی حضور نداشتند را بعد از بیســت و پنج سال دیدیم ،هم
بهمناسبت تولد دبیر جبرمان ،یک کیک خیلی ویژه همراه با غافلگیری نوشجان
کردیم .امشب ،دبیر عزیزمان در گروه پیام گذاشت:
«امروز یکی از بهترین روزهای زندگیام بود».
حاال من هستم و کلی حس خوب از قابلیتهای عصر فناوری.

امام باقر(ع) ميفرمايد« :إِ َّن أَ َح َّب ْ َ
ال إِلَى اهللِ
ال ْع َم ِ
َع َّز َو َج َّل إِ ْدخَ ُ
الس ُرو ِر َعلَى الْ ُم ْؤم ِِن»؛
ال ُّ
بهراستي که محبوبترين اعمال نزد خداي متعال
«ادخال سرور» در قلب مؤمن است (اصول كافي،
ج ،2ص.)190
همچنین امام باقر(ع) ميفرمايدَ « :ما ُعبِ َد ا ُ
الس ُرو ِر
هلل ب ِشَ ْ
ي ٍء أَ َح َّب إِلَى اهللِ م ِْن إِ ْدخَ ِ
ال ُّ
َعلَى الْ ُم ْؤم ِِن»؛
محبوبترین عبادت نزد خداوند شاد کردن دل مؤمن است (همان ،ص.)188
رسول اکرم(ص) میفرمایدَ « :م ْن َس َّر ُم ْؤمِن ًا َف َق ْد َس َّرن ِي َو َم ْن َس َّرن ِي َف َق ْد َس َّر َّ َ
الل»؛
هر کس مؤمنی را شاد کند ،من را شاد کرده است و هر کس مرا شاد کند ،خدا را شاد
کرده است (همان ،ص.)188
امام صادق(ع) فرمودند« :أَ ْو َحى َّ ُ
الل َع َّز َو َج َّل إِلَــى َدا ُو َد(ع) إِ َّن الْ َع ْب َد م ِْن ع َِبادِي
ك الْ َح َس َن ُه َق َ
يح ُه َج َّنتِي َفق َ
َال َدا ُو ُد َيا َر ِّب َو َما تِلْ َ
ال ُي ْدخ ُِل َعلَى
لَ َي ْأتِينِي بِالْ َح َس َن ِه َف ُأب ِ ُ
َع ْبد َِي الْ ُم ْؤم ِِن ُس ُروراً َو لَ ْو ب ِ َت ْم َره»؛
خداوند به حضرت داود (ع) وحي کرد همانا اگر بندهاي از بندگان من حسنهاي را به
درگاه من بياورد من بهشتم را بر او مباح ميکنم .حضرت داود عليه السالم پرسيد:
پروردگارا! آن چه کار خيري است؟ [که چنين پاداشي دارد] خداوند متعال فرمود :شاد
کردن دل بندهاي از بندگان مؤمن من ولو با دادن يک دانه خرما به او (همان.)189 ،
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  روز هفدهم
دو هفته قبل دست دختر جان شکست و دکتر گچ گرفت.
اوایل خیلی از درد و ناتوانی در حرکات دســت ،بیقراری میکرد ولی به یمن
عیادتکنندگان خوب ،کمکم با مســئله کنار آمد .این چنــد روز برخی اقوام
و دوســتان به عیادتش آمدنــد و برخی هم با تمــاس تلفنی یا فضــای مجازی
احوالپرسی کردند.
امروز دختر جان پرسیدند« :همهی فامیل خبر دارند که دست من
شکسته است؟»
گفتم« :بله»
گفت« :پس چرا خاله جون عیادتم نیامد؟»
گفتم« :جویای حالتان بودند ولی مشغلهشــان زیاد بود ،سالم عزیزم،
حالت خوبه؟
نتوانستند بیایند».
بهتر شدی؟
بحث را ادامه نداد ولی معلوم بود قانع نشد.
به نظرم نمیشــود بچه را توجیه کــرد که برخی با ارســال پیام و
استیکر ابراز همدردی کردهاند ،چون بچه دوست دارد روی ماه
آشنایان را ببیند و چند ساعتی در همنشینی با عیادتکنندگان،
دردش کم رنگتر جلوه کند.

حضرت موسی بن جعفر(ع) از طریق پدرانش از پیامبر(ص) نقل میکند:
خداوند در روز قیامت بنــدهای از بندگانش را بدینگونه
ســرزنش میکند« :بندهی من! چــرا هنگامی که

بیمار شــدم به عیادت نیامدی؟» آن بنده پاسخ میدهد:
«پروردگارا! تو من ّزهی از دردمندی و بیماری ،تو پروردگار
بندگان هستی و هرگز دردمند و بیمار نمیشوی!» خداوند
میفرماید« :هنگامی که برادر مؤمن تو بیمار شد ،از وی
عیادت نکردی .به ع ّزت و جاللم سوگند اگر از وی عیادت

زود خوب
میشی

حوصلهات
سر نره

زودتر خوب شو
باهم بریم والیبال

کرده بودی ،مرا نزدش مییافتی .سپس من تأمین نیازهای
تو را بر عهده میگرفتم و آنها را برآورده میســاختم .این
برای کرامت بندهی مؤمن من است و من رحمان و رحیم
هستم( .وسائل الشــیعه ،ج ،2ص417؛ مفاتیح الحیات،
ص.)365
کتاب برات چی
بیارم بخونی؟

چیزی نمی خوای
برات بگیرم؟
خوش به
حالت!!!

جای منم کمپوت
بخور!!!

استراحت
کن

امام صادق(ع) فرمــود« :عودوا مرضاکم و ســلوهم ال ّدعــاء یعدل دعا
المالئکه»...؛
از بیمارانتان عیادت کنید و از آنان درخواســت دعا کنید که دعای آنان برابر با دعای
فرشتگان است (مشکات األنوار ،ص281؛ مفاتیح الحیات ،ص.)362

امام سجاد (ع) در صحیفهی سجادیه ،برای دوستان و همسایگان چنین دعا میکند:
«اللهم ّ
موالی العارفین بحقّنا و المنابذین
َّ
صل علی مح ّمد و اله و تولّنی فــی جیرانی و َّ
ســنتک و االخذ بمحاسن ادبک فی ارفاق
العدائنا بافضل والیتک و و ّفقهم القامه ّ
ضعیفهم و س ّد خلّتهم و عیاده مریضهم...؛
نگران نباش
خداوندا! بــه روان مقدس محمــد و آل محمد رحمت
د
لمو
ن
عزیزم
ب
فرست و مرا در ادای حقوق همسایگان و دوستانم
را
شد ت تن
ه گ که شناســای حق مایند و با دشمنان ما در ستیز
هستند ،به برترین وجه یاری ده و توفیقشان عطا
کن تا سنتهای مقدس تو را بر پای دارند و به آداب
پسندیده تربیت شوند.
به آنان توفیق ده تا دست حمایت به
راستی روی دستت سوی مستمندان پیش آورند و قوت
یادگاری بنویس
خویش را در راه کمک ضعفا به کار
برند ،به دوستی تیرهبختان برخیزند
و از بیمارانشان عیادت کنند».
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  روز هجدهم
مدیریت زمان ،در عصر فناوری یک معضل پیچیده اســت .از یکســو سرعت
ارسال مطالب و اخبار خیلی زیاد شده ولی از سوی دیگر ،فضای مجازی به یکی از
بزرگترین سارقان زمان تبدیل شده است.
غافل شــویم ،صبح شــب شــده ،بدون کمترین بهرهوری .حاال اگر دغدغهی
بطالت عمر داشــته باشــیم ،باید به نحــوی خودکنترلی در پیــش بگیریم .با
روشهای 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 اپلیکیشنهای مدیریت حضور در فضاهای مجازی!
لحظههای عمر را ارزان نفروخت.
بــه هــر حــال ،بایــد مروارید

  روز نوزدهم
ي َج ْن ِب َّ
الل»...؛
ى ما َف َّر ْط ُت ف 
ى َعل 
«يا َح ْس َرت 
اي واي بر من كه در انجام وظيفه كوتاهي كردم و جانب خدا
را فرو گذاشتم (سورهی زمر ،آیهی .)56
ون لَ َعلِّي أَ ْع َم ُل صال ِح ًا فيما تَ َر ْك ُت َك َّ
َ
ال إِنَّها
«قال َر ِّب ْار ِج ُع ِ
َكل َِم ٌه ُه َو قائ ِ ُلها»؛
پروردگارا! مرا برگردان شاید بتوانم به تدارک گذشته عمل
صالحی انجام دهم (سورهی مؤمنون ،آیهی .)99-100
امام علی(ع) میفرمایندَ « :م ِن اشــ َتغ ََل بِغَیــ ِر ال ُم ِه ِّم ضَ َّی َع
األ َه َّم»؛
هر کس به کار بیاهمیت بپردازد ،کار مهمتر و الزمتر را تباه
میکند (الحیات ،ج ،1ص.)308

السحاب،
تمر ّ
امام علی(ع) میفرمایند« :الفرصت ّ
مر ّ
فاتهزوا فرص الخیر»؛
فرصتها چون ابرهــا میگذرند ،پس فرصتهای
نیک را غنیمت شمارید (نهج البالغه ،حکمت .)21
امام علی(ع) میفرمایند« :اضاعه الفرصه غصه»؛
ضايع كــردن فرصتها اندوهآور اســت (همان،
حکمت .)118

دانشــجوهای عصر فنــاوری هم با دانشــجوهای قدیم
فرق کردهاند .امروز از دانشــجوها خواســتم تمرینشان
را تحویل دهند .مِن و مِن ّی کردنــد و یکی از میان جمع
گفت« :استاد موعد تحویل تمرین امروز بود؟»
گفتم«:بله»
گفت« :ما نمیدانستیم».
گفتم« :جلســهی قبل تاریخ موعد تحویل را روی تابلو
نوشته بودم .مگر یادداشت نکردید؟»
گفت« :روال کالس این اســت که هر هفتــه ،یک نفر
مسئو ِل ثبت تمرینها است و در گروه مجازی نیز اطالع
میدهد .ایشان موعد تمرین را اعالم نکرده بود».
خالصه اینکه دانشجوها این هفته تمرین تحویل ندادند.
ولی باید چارهای اندیشــید که افراد همراه با توســعهی
فناوری به سمت بیمسئولیتی نروند.
هر کس در هر جایگاهی که هست باید به مسئولیتها و
حقوقی که بر گردنش هست ،اشراف داشته باشد.
حر حتی یعد و مسترق
امام حسن(ع) فرمودند« :المســئول ّ
المسئول حتی ینجز»؛
انسان تا وعده نداده ،آزاد است اما وقتی وعده میدهد ،زیر بار
مسئولیت میرود و تا به وعدهاش عمل نكند رها نخواهد شد
(بحار األنوار ،ج ،78ص.)113

سجاد(ع) میفرماید« :ا ِعلَم َر َح َم َک ا ُ
هلل َع َّز َو َج َّل َعلَ َ
یک
امام ّ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُحقوق ًا ُمحیط ٌه بِک فِی ک ِل َح َرک ٍه تَ َح َّرک َتها َو َسک َن ٍه َسکن َتها
فت
حال َحلَّتها اَو َمن ِزلَ ٍه نَ َزل َتها اَو جا ِر َح ٍه َقلَب َتها اَو َءالَ ٍه تَ َص َّر َ
اَو ٍ
وج َب َعلَ َ
بار َک َو تَعالی َعلَ َ
یک
کب ِر ُحق ُ
یک ما اَ َ
ُوق اهللِ تَ َ
فِیها َف َا َ
ل ِ َنفسِ ِه مِن َح ِّق ِه الّذی ُه َو ُ
اصل
قوق»؛
ُ
الح ِ
ّ
بدان که خدای عــ ّز و جل را
بر تو حقوقی است که در هر
جنبشی که از تو سر میزند
و هر آرامشــی که داشته
باشی ،در هر حالی که باشی،
در هر منزلی که فرود آیی ،در
هر عضوی کــه حرکت دهی
تصرف
یا در هر ابــزاری که در آن ّ
کنی ،آن حقوق اطراف تو را فرا گرفته است.
حق خــدای تبارک و تعالی
بزرگترین ّ
همان اســت که برای خویش بر تو
واجب کرده؛ همان حقّی که ریشهی
همهی حقوق است.
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  روز بیستم

چند ماهی بود که شبها زود خوابم نمیبرد؛
یـدو ساعت طول میکشید تا خوابم ببرد.
وقتی به رختخواب میرفتم یک 
گاه با اینکه خیلی خوابم میآمــد ولی انگار روح مبارک بــه هیچ وجه حاضر
به ترک جسم نبود و اجازه نمیداد خواب به چشــمم بیاید .همین باعث میشد
برخی شبها تا چند ساعت در حین ُچرت زدن ،مشغول َچت باشم.
دیروز در جلسهای حضور داشتم .یکی از اعضا گفت:
«اســتفاده از فناوری ،به خصوص دنیای مجازی ،بعد از ســاعت ده شب باعث
کاهش تمرکز و باعث ناآرامی میشود که به کیفیت و عمق خواب لطمه میزند
و حتی سبب بدخوابی میشود.
از ســوی دیگر وجود وســایل الکترونیک در اتاق خواب ،عوارض مخربی بر
سالمت فرد ،به خصوص کیفیت خواب دارد».
همین گفتهها باعث شد با خودم قرار بگذارم
که عصر فناوری و دنیای مجازی را از ساعت ده شب تعطیل کنم.
نتیجهی اقدام دیشب ،شگفتانگیز بود .دیشب خیلی زود خوابم برد
و امروز وقتی برای نماز صبح ،از خواب بیدار شدم خیلی سرحال بودم؛
سالم ،صبح به خیر.

  روز بیست و یکم

راح ٌه لِلْ َج َســ ِد َو
امام صادق(ع) میفرمایند« :اَلنَّو ُم َ
راح ٌه لِلْ َعق ِْل»؛
الس ُ
راح ٌه ل ِل ُّر ِ
کوت َ
النُّ ْط ُق َ
وح َو ُّ
خواب مایهی آسایش جسم ،سخن مایهی آسایش
جان و ســکوت مایهی آســایش عقل است (من
اليحضره الفقيه ،ج ،4ص.)402
پيامبر خدا(ص) میفرمایند« :ال َســ َه َر بع َد العِشا ِء
ینُ :م َص ٍل او ُمسا ِف ٍر»؛
اآلخ َِر ِه إال ال َِح ِد َر ُجلَ ِ
بيدار ماندن بعد از وقت عشاء روا نباشد ،مگر براى
دو كس :نمازگزار يا مسافر.
(الخصال ،ص ،78حدیث .)125

این گروههای مجــازی فامیلی هم مزایــا و معایبی دارند .اینکه افــراد از حال و
احوال خوش و نیمهخوش همدیگر خبر دارند و اینکه همه را میشــود یکباره
برای یک دورهمی دعوت کرد ،از مزایای آن اســت؛ ولی تجربههای ناخوشی
هم میتواند رقم بزند.
امروز منزل یکی از دوستان ،دورهم جمع شده بودیم .همه در حال گپ و گفت
و به اشتراکگذاری حسهای خوبشان بودند .از ســوی دیگر ،میزبان سفرهی
نهار را گســترده بود که یکباره دوســتی از طریق گروه مجازی مطلع شد چند
دقیقه قبل عموجانش فوت شده است .بندهی خدا شوکه شده بود .حس و حال
ناخوشایند ایشان فضای مهمانی را هم متأثر کرد.
بهنظرمیرسددرانتشاراخبارناخوشایندبایدهوشیارانهترازفناوریاستفادهکرد.

پیامبر اکرم(ص) فرمودندَ « :مــن اَح َز َن ُمومِن ًا ،ث َُّم
وجر َعلَیهِ»؛
أعطا ُه ال ُّدنیا لَم َی ُکن َذل َِک َکف َّارتَ ُه َو لَم ُی َ
هر کس مؤمنی را اندوهگیــن کند ،اگر در مقابل،
همهی دنیا را به او بدهد نیز کفارهی گناه او نبوده و
پاداشی برای کارش نمیگیرد (مستدرک الوسائل و
مستنبط المسائل ،ج ، 9ص ، 99حدیث .)10336
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  روز بیست و دوم
یکی از آفتهای فضای مجازی انتشار عمدی اخبار ناقص
است.
بارهــا دیدهام که بــرای تخریب فرد یا گروه یا ســازمانی،
خبری را در فضای مجازی منتشر میکنند 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 میشود.
امــروز در همینبــاره تجربهی خیلی
ویژهای برایم پیش آمد .آنقدر
خبر ناقص بود که باعث سوء

برداشت در خواننده میشد .ناچار مدتی را برای گردآوری
اخبار و اســناد صرف کردم تا بــه اطرافیان ارایــه دهم تا از
واقعیت اطالع داشته باشــند .واقعاً سوء استفادهی خبری از
رســانههای مجازی و ایجاد فضای مســموم ،آفت بزرگی
برای سالمت اخالقی جامعه است.

يس َ
الكذ ُِب مِن خَ الئ ِِق
امام علی(ع) فرمودنــد« :لَ َ
إلسال ِم»؛
ا ِ
دروغگويى از اخالق اســام نيســت] در اسالم
دروغگویی اخالقی شمرده نمیشود[ (غرر الحکم
و درر الکلم ،حدیث .)4379
الص ْد ِق َو
ــرى ِّ
امیر المؤمنیــن (ع) فرمودند« :تَ َح ِّ
شيم ٍه َو اَ ْف َض ُل اَ َد ٍب»؛
تَ َجن ُُّب الْ َكذ ِ
ِب اَ ْج َم ُل َ
راســتگو بودن و پرهيز نمودن از دروغ ،زيباترين
اخالق و بهترين ادب است (همان ،حدیث .)4294
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  روز بیست و سوم
اول صبح ،یکی از دوســتان پیامی در شــبکهی اجتماعی منتشر کرد .محتوای
پیام غیرمســتقیم از ســابقهی ناپســند چند نفر از افراد سرشــناس خبر میداد؛
مطالبی که تاکنون نشــنیده بودم .به نظرم صحت خبر باید بررسی میشد .بعید
بود این چهرههای 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
شایعهای برای تخریب شخصیت افراد بوده است .االن مطلب
را حذف میکنم تا ناخواسته سبب اشاعهی شایعهای نباشم».

یحبون ان تشیع الفاحشۀ فی الذین آمنوا
«إن الّذین ّ
لهم عذاب الیم فی ال ّدنیا و اآلخره و اهلل یعلم و انتم
ال تعلمون»؛
همانا کسانی که دوست دارند امر منکری را در میان
اهل ایمان شیوع دهند ،برایشــان در دنیا و آخرت
عذاب دردنــاک خواهد بود و خدا میداند و شــما
نمیدانید (سورهی نور ،آیهی .)19

پیامبر اکرم (ص) فرمود« :من سمع فاحشه فافشاها
کان کمن اتاها و من سمع خیراً فافشاه کان کمن
عمله»؛
کسی که از عملی منکر باخبر شود و آن را افشا کند،
چنان است که خود ،آن را انجام داده است و کسی
که از کار نیک و شایستهای مطلع گردد و آن را افشا
نماید ،بسان کسی است که آن را انجام داده است
(وسائل الشیعه ،ج ،12ص.)296
امام صادق(ع) میفرمایند« :ا ِ َذا اتَّ َه َم الْ ُم ُؤم ُِن اَخا ُه
ماث الْ ِملْ ُح فِی الْماءِ»؛
ْماث
االيمان م ِْن َقلْبِ ِه َكما َي ْن ُ
اِن َ
ُ
هرگاه مؤمن به برادر [دينى] خود تهمت بزند ،ايمان
در قلب او از ميان مىرود ،همچنانكه نمك در آب
حل مىشود (اصول كافى ،ج ،2ص ،361حدیث .)1
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  روز بیست و چهارم
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 میدهد فیلمهای افراد در محافل خصوصی را بدون رضایت آنها منتشر کنیم؟
آیا این نوع کارها ،از مصادیق سخنپراکنی از نوع مدرن نیست؟
آیا برخی از این نوع کارها ،از مصادیق تمسخر نیست؟
آیا برخی از این نوع کارها ،از مصادیق پردهدری نیست؟
آیا برخی از این نوع کارها ،از مصادیق برمالکردن خطاها و گناهان دیگران نیست؟
عالوه بر همهی 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 اینچنینی است ،فاصله بگیریم.
يان
ُوب الّتى ُت ْن ِز ُل ال ِّنق ََم ع ِْص ُ
امام سجاد(ع) فرمودندَ « :و ال ُّذن ُ
اس َو االِســتِ ْهزا ُء ب ِ ِه ْم َو
غى َو ال َتطا ُو ُل َعلَی ال ّن ِ
الْعا ِر ِف بِالْ َب ِ
السخْ ر َّي ُه ِم ْن ُه ْم»؛
ُّ
گناهانى كه باعث نزول عذاب مىشوند ،عبارتند از :ستم
كردن شــخص از روى آگاهى ،تجاوز به حقوق مردم و
دســت انداختن و مســخره كردن آنان (معانى األخبار،
ص.)270
َّميم َه
الس ْــح ِر الن َ
امام صادق(ع) فرمودند« :ا َِّن م ِْن اَ ْك َب ِر ِّ
ين َو ُي ْجلَ ُب ال َعدا َو ُه َعلَى الْ ُمـ َتصاف َِي ْي ِن
الم َتحابَّ ِ
ُي َف َّر ُق بِها ب ِ ْي َن ُ
َو ُي ْسف ُ
الستو ُر َو
َك بِها ال ِّدما ُء َو ُي ْه َد ُم بِها الدُّو ُر َو ُي ْكشَ ُف بِها ُّ
ض ب ِ َق َد ٍم»؛
األر ِ
ال َّن ّما ُم اَشَ ُّر َم ْن َوطى َء َعلَى ْ
از بزرگتريــن جادوهــا ،ســخنچينى اســت ،زيرا با
سخنچينى ميان دوستان جدايى مىافتد ،دوستان يكدل
با هم دشمن مىشوند ،بهواســطهی آن خونها ريخته
مىشود ،خانهها ويران مىگردد و پردهها دريده مىشود.
سخنچين بدترين كسى است كه روى زمين راه مىرود
(بحار األنوار ،ج ،63ص ،21حدیث )14
امام علي(ع) فرمودند« :ال تَب َت ِه َج َّن بِخَ طا ِء غَي ِر َك؛ َفاِن ََّك
لَن تَمل َِك االصابَ َۀ أبَداً»؛
از خطاي ديگران هرگز شادمان مشو ،زيرا تو نيز هرگز از

خطا كردن مصون نيستي (غرر الحكم ،حدیث 10294؛ ميزان الحكمۀ ،ج ،8ص.)333
بير ًه»؛
امام باقر(ع) فرمودندَ « :ي ِج ُب ل ُِلمؤم ِِن َعلَي المؤم ِِن اَن َيس ُت َر َعلَي ِه َس َ
بعين َك َ
مؤمن در برابر مؤمن وظيفه دارد كه هفتاد گناه بزرگ او را بپوشاند (اصول كافي ،ج،2
ص.)207
ً
َ
ً
الراع َِى َي ْج َم ُع َغ َن َم ُه
امام حسن عسکری(ع) فرمودندَ « :د ْع َم ْن ذ َه َب َيمينا َو شِ ماالَ ،فإِ َّن ّ
ْ
َ
َج ْم َعها ب ِ َأ ْه َو ِن َس ْعى َو إِ ّي َ
َ
َ
وان إِلى ال َهلكهِ»؛
ياسهَِ ،فإِن َُّهما َي ْد ُع ِ
الر َ
اك َو اإلذا َع َه َو َطلَ َب ِّ
آن كه را به راست و چپ رود واگذار! بهراستى چوپان ،گوسفندانش را به كمتر تالشى
گِرد آ َو َرد .مبادا اسرار را فاش كرده و ســخنپراكنى كنى و در پى رياست باشى ،زيرا
اينها آدمى را به هالكت مىكشانند (تحف العقول ،ص.)486
ْ
َ
امام حسن عسکری(ع) فرمودندَ « :ك َ
فاك اَ َدب ًا تَ َجـن ُُّـب َ
ك ما تَـك َر ُه م ِْن غ َْي ِرك»؛
براى ادب تو همين بس كه آنچه را که از ديگران نمىپسندى ،از آن دورى كنى (بحار
األنوار ،ج ،۷۸ص.)۳۷۷
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  روز بیست و پنجم
امروز یک دورهمی خانوادگی با دوستان داشتیم.
همه چیز این دورهمیهای خانوادگی خوب اســت ،جز قسمت سرگرم کردن
بچهها.
به خصوص که در جمع ،چند بچه بودند کــه ظاهرا ً اصلیترین روش کاربردی
خانواده برای سرگرم کردنشان موبایل و تبلت بود.
کمکم داشت این ســرگرم شــدن با موبایل و تبلت در بین جمع مسری میشد؛
بهطوری که بقیهی کودکان هم تصور میکردند حتماً باید چشم به یک مستطیل
بدوزند.
برای برنامهی امروز ،بــه خانوادهها اعالم کردم :لطفاً یک برنامهی غیرمســتقیم
طراحی کنند که موبایل و تبلــت را در مهمانی در اختیار بچههــا قرار ندهند .از

  روز بیست و ششم
ســوی دیگر ،چند اسباببازی متناســب برای گروه
ســنیهای مختلف و چند صفحه کاغــذ روزنامه به
مهمانیبردم.
ســاخت کاردســتیهای مختلف با کاغذ روزنامه و
بازی با اســباببازیهای جدید و متنوع ،چند ساعت
ویژه ،شاد و به یادماندنی برای بچهها رقم زد.
واقعــاً حیف نیســت روزهای شــاد کودکــی را که
میتوان صرف انواع تجربههای جذاب و خالق کرد،
در البهالی فناوری هدر رود؟!

در عصر فنــاوری یک نفــر خبطی یــا گناهی مرتکب
میشــود ،جماعتی در کمتر از یک ثانیه آن را رسانهای
میکنند.
ی نقلکننده گناه دیگران هســتند و این کارشان در
بعض 
شیوع فحشا و منکرات از اصل گناه بدتر است.
آیا میپســندیم که دیگران چنین رفتاری نســبت به ما
داشتهباشند؟
« َك َ
فاك أَ َدب ًا تَ َجن ُُّب َك ما تَ ْك َر ُه م ِْن غ َْي ِر َك»؛
در مقام ادب براى تــو همين بس كه آنچه بــراى ديگران
نميپســندى ،خود ،از آن دورى كنى( .بحــار األنوار ،ج،۷۸
ص۳۷۷؛ مسند اإلمام العسکری ،ص.)288
یحبون ان
خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایدّ :
«إن الّذین ّ
تشیع الفاحشۀ فی الذین امنوا لهم عذاب ألیم فی ال ّدنیا و االخرۀ
و اهلل یعلم و انتم التعلمون»؛
کسانی که دوست دارند زشتیها را در میان مردم با ایمان شیوع
یابد ،عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است( ...سورهی
نور ،آیهی .)۱۹
ما از رابطهی عبد و معبود بیخبریم ،چه بســا خدا از آن خطا
گذشته و ما به بیآبرویی رقم زده باشیم؛
اصف َْح َع ّنی
«اِلـهی ا ِْن كان َِت الْخَ طايا َق ْد اَ ْسق ََط ْتنی لَ َد ْي َكَ ،ف ْ
ب ِ ُح ْس ِن تَ َو ُّكلي َعلَ ْي َك»؛ خدايا اگر خطاهايم مرا از نظرت انداخته،
بهخاطر حسن اعتمادم بر تو ،از من درگذر (مناجات شعبانیه).
پیامبر اکرم(ص) فرمودندَ « :م ْن َكشَ َ
ــف َع ْو َر َه اَخي ِه الْ ُم ْسل ِِم
الل َع ْو َرتَ ُه َح ّتى َي ْفضَ َح ُه بِها فى بَ ْيتِهِ»؛
َكشَ َف ّ ُ

هر كس عيب و زشــتى برادر مسلمان
خود را فاش كند ،خداوند زشتى او را آشكار
سازد ،تا جايى كه در درون خانهاش نیز رسوا شود
(میزان الحکمه ،حدیث .)14806
اس
امام علــي(ع) میفرمایند« :اَمق ُ
َــت ال ّن ِ
اب»؛
ال َع ّي ُ
دشــمن ترين مردم ،عيبجويان هستند (غرر
الحكم و دررالكلم).

پیامبر اکرم(ص) میفرمایندَ « :من َســ َت َر
اَخا ُه في فاحِشَ ٍۀ َراها َعلَي ِه َس َت َر ُه ا ُ
هلل في الدُّنيا
َو االخ َِرۀِ»؛
هر كس از برادر خود كار زشــتي مشاهده
كند و آن را پوشــيده نگــه دارد ،خداوند
در دنيا و آخرت عيبپوش او باشــد (كنز
الع ّمال ،حدیث 6392؛ ميزان الحكمۀ ،حدیث
.)14792
پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودندَ « :من تَ َت َّب َع َعثَراتِ
هلل َع َثراتِ ِه َو َمنتَ َت َّب َعا ُ
أخی ِهتَ َت َّب َعا ُ
هلل َع َثراتِ ِه َیفضَ ح ُه»؛
هر کس به دنبال لغزشهای برادرش باشد ،خدا
لغزشهای او را پیگیری میکند و هر که خدا
لغزشهایاوراپیگیریکندرسوایشمیکند
(اصول کافی ،ج ،2ص ، 355حدیث .)5
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  روز بیست و هفتم
امروز یکی از فعاالن خیریه تلفن کرد و از شرایط نامساعد فرد نیازمندی خبر داد.
باید خیلی فوری برای گردآوری کمک هزینه اقدام میشد.
یک پیام نوشتم و ضمن شرح مسئله ،یک شمارهی کارت بانکی اعالم کردم تا
عالقمندان مبلغ مورد نظر را تا آخر شب به آن حساب واریز کنند .سپس پیام را
برای گروههای مجازی مختلف ارسال کردم.
شکر خدا ،از برکات عصر فناوری در مدت چند ساعت افراد زیادی مطلع شدند
و اقدام کردند و مسئله بهموقع حل شد.

در دو ســال اخیر ،با استفاده از شــبکههای اجتماعی،
تعامل با افراد نیکوکار برای گردآوری وا م یا انفاق به
نیازمندان ،تسریع شده است.
قرآن کریم میفرماید:
اس َتبِقُوا الْخَ ْيرات»؛
« َف ْ
در نیکیها و اعمال خیر بر یکدیگر سبقت جویید.
(سورهی بقره ،آیهی .)148

یل ّ
الل َو َال ُتلْقُواْ ب ِ َأ ْید ُ
ِیک ْم إِلَی ال َّت ْه ُل َک ِه و
« َو أَن ِفقُواْ فِی َســبِ ِ
أَ ْحسِ ُن َواْ إِ َّن ّ
ِین»؛
الل ُیحِ ُّب الْ ُم ْحسِ ن َ
در راه خدا انفاق کنید و (با ترک انفاق) خود را به دســت
خود ،به هالکــت نیفکنیــد و نیکی کنید کــه خداوند
نیکوکاران را دوست میدارد (سورهی بقره ،آیهی .)195
ِين َءا َم ُنــواْ أَن ِفقُواْ ِم َّما َر َز ْق َنا ُكــم ِّمن َق ْب ِل أَن
« َيا أَيُّ َها الَّذ َ
تى َ َي ْو ٌم ال بَ ْي ٌع فِي ِه َو ال خُ لَّ ٌه َو ال شَ َ
ون ُه ُم
َي ْأ ِ
ــفا َع ٌه َو الْ َكاف ُِر َ
َّ
الظال ُِمون»؛
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از آنچه به شما روزى کردیم
انفاق كنيد ،پيش از آنكه روزى بیاید كه نه کســی برای
گشــایش خود چیزی تواند خرید و نه دوستی و شفاعتی
بهکار آید؛ و کافران همان ســتمگرانند (ســورهی بقره،
آیهی .)245
َ
َ
ات َما َك َس ْب ُت ْم َو ِم َّما أخْ َر ْج َنا
ِين َءا َم ُنواْ أن ِفقُواْ مِن َط ِّي َب ِ
«أَيُّ َها الَّذ َ
لَ ُكم ِّم َن ْ َ
ض»؛
ال ْر ِ
ای اهل ایمان! انفاق کنید از بهتریــن آنچه اندوختهاید
و از آنچه برای شــما از زمین میرویانیم( .سورهی بقره،
آیهی )267
َ
ِين َو الْ ُم َّص ِّد َقاتِ َو أ ْق َرضُ واْ َّ َ
الل َق ْرض ًا َح َســن ًا
«إِ َّن الْ ُم َّص ِّدق َ
َ
يم»؛
ُي َضا َع ُف لَ ُه ْم َو لَ ُه ْم أ ْج ٌر َك ِر ٌ
همانا مردان و زنانی که در راه خدا به فقرا صدقه و احسان
کنند و به خدا قرض نیکو دهند ،خدا احسان آنها را چندین
برابر ســازد و با لطف و کرامت به آنها پــاداش عطا کند
(سورهی حدید ،آیهی .)18

يج َزى إال
الس ِّي َئ ِه َفال ْ
« َمن َجا َء ب ِ َ
شر أَ ْم َثال ِ َها َو َمن َجا َء ب ِ َّ
الح َس َن ِه َفلَ ُه َع ُ
ِم ْثلَ َها َو ُه ْم ال ُي ْظلَ ُمون»؛
هر كس كار نيكو انجام دهد ،او را ده برابر آن پاداش خواهد بود و هر
كس كار بدى انجام دهد ،بیش از کار بدش کیفر نخواهد داشت و بر
آنها ستمی نخواهد رفت (سورهی انعام ،آیهی .)160
ِین»؛
« َو َما أَن َف ْق ُتم ِّمن شَ ْی ٍء َف ُه َو ُیخْ لِ ُف ُه َو ُه َو خَ ْی ُر ال َّرا ِزق َ
هر چیزی را کــه در راه خدا انفاق کنید ،عــوض آن را میدهد و او
بهترین روزی دهندگان است (سورهی سبأ ،آیهی .)39
س َف ْو َق ُهما شَ ْى ٌء:
امام حسن عسکری(ع) میفرمایند« :خَ ْصلَ ِ
تان لَ ْي َ
ِيمان ب ِ ّ
الل َو نَف ُْع االِخْ وان»؛
أَال ُ
دو خصلت است كه بهتر و باالتر از آنها چيزى نيست :ايمان به خدا و
سود رساندن به برادران (تحف العقول ،ص489؛ بحار األنوار ،ج،75
ص ،374حدیث .)26
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  روز بیست و هشتم
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 ســالهایی که دنیای مجازی نبود و برای چند صفحه تحقیق بارها و بارها به
کتابخانههایمختلفمراجعهمیکردم.
برخی کتابها مرجع بود و فقط در محل کتابخانه میشد از آنها استفاده کرد و
باید ساعتها وقت میگذاشتم و از آنها رونویسی میکردم ،برخی دیگر را هم با
وجود حجم و وزن سنگین ،امانت میگرفتم.
هر چه از پیشرفت تکنولوژی میگذرد ،بیشتر مشخص میشود که این شمشیر
دولبه چقدر میتواند مفید یا مضر باشد.
حتی فقط در زمینهی مدیریت زمان ،از یکســو کاری که در گذشته ساعتها
وقت و هزینههای بســیار صرف خود میکرد را میتوان در زمان کوتاهی انجام
داد ،و از سوی دیگر اگر غافل شویم ســاعتها ،روزها و هفتههایمان بیهوده در
عصر فناوری به امور لغو هدر میرود.
قرآن کریم ميفرمايد [از صفات برجسته اهل ايمان اين است كه:
«و الّذينهم عن اللغو معرضون»؛
از لغو و بيهودگي روي گردانند (سورهی مؤمنون ،آیهی .)3

ُّور و إِ َذا َم ُّروا بِاللَّ ْغ ِو َم ّروا ك َِرام ًا»؛
« َو الَّذ َ
ِين ال َيشْ َه ُد َ
ون الز َ
كسانى هستند كه گواهى دروغ نمىدهند و هنگامي كه به
لغو و بيهودگي برخورد كنند ،از كنار آن بزرگوارانه ميگذرند
(سورهی فرقان ،آیهی .)72
«قال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرأن و الغو فيه لعلكم
تغلبون»؛
كسانى كه كافر شدند گفتند به اين قرآن گوش ندهيد و
سخن لغو در آن اندازيد ،شايد پيروز شويد (سورهی فصلت،
آیهی .)26

ــاس َم ْن َیشْ ــ َتری لَ ْه َو
«م َِن ال ّن ِ
َّ
ّ
ــبیل الل بِغ َْی ِر
الْ َح
ِ
دیــث ل ُِیضِ ل َع ْن َس ِ
ِعلْ ٍم»؛
برخی از مردم ،سخنان بیهودهی سرگرمکننده را میخرند
تا مردم را از روی نادانی ،از راه خدا گمراه ســازند( .سورهی لقمان،
آیهی )6
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
« َو إِ َذا َس ِم ُعوا الل ْغ َو أ ْع َرضُ وا َع ْن ُه َو قالوا ل َنا أ ْع َمال َنا َو لك ْم أ ْع َمالك ْم َسال ٌم
َعلَ ْي ُك ْم ال ن َْب َتغِي الْ َجا ِهلِين»؛
چون سخن لغوی (از دشمنان دین) بشنوند از آن اعراض کنند و گویند:
اعمال ما از ما و اعمال شما از شما ،بروید سالمت باشید که ما هرگز
مردم (هرزهگوی) نادان را نمیطلبیم (سورهی قصص ،آیهی .)55
پیامبر اکرم(ص) میفرمایند« :اعظم الناس قــدراً ،من ترک ما ال
یعنیه»؛
ارزشمندترین انسانها کسی است که آنچه برای او سوی ندارد را ترک
کند (األمالي الصدوق ،ص .)21
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  روز بیست و نهم
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 کتابها بیــرون بیاور و
دنیا را ببین .بیا در بیــن مردم زندگی
کن».
متحیرشدم.
انــگار برخــی آدمها دوســت دارند
اخبــار را بنابــر ذائقهشــان 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 ادامهی

مطلب سبب جدل و تندی شود .اما تصمیم دارم چند
روز بعد که خلقش روبهراه بود ،بگویم:
«عزیــزم ســرت را از رســانهها بیرون بیــاور و کمی
زندگی کن.
آخر مگر چقدر عمر میکنیم
که بخشی از آن را به خواندن اخبار کذب و انتشار آن
و جدل برای دفاع از آن بپردازیم».
ــاس َو ا ُ
هلل ُيحِ ُّب
عافين َع ِن ال ّن ِ
مين الْغ َْيــظِ و الْ َ
« َو الْكاظِ َ
الْ ُم ْحسِ نين»؛
فروخورندگان خشــم و درگذرندگان از مــردم ،خداوند
نيكوكاران را دوســت مــيدارد (ســورهی آل عمران،
آیهی.)134
حضرت امام حســین(ع) فرمودند« :بحث و گفتگوهایی
که به مراء و خصومت منتهی میشــود از چهار صورت
خارج نیست:
یا تو و طرف گفتگویت به حقیقت مورد بحث عالم و آگاهید
و با این حال با یکدیگر جدل میکنید ،در این صورت شما
با بحث و مجادله دوستی خود را ترک گفتهاید ،خواستار
رسوایی شــدهاید و به علم خود اعتنا نکرده و آن را خوار
شمردهاید.
یا آنکه تو و طرف مقابلت از موضــوع مورد بحث چیزی
نمیدانید و هر دو از آن ناآگاه و بیاطالعید ،در این صورت

شماها با بحث و جدل نادانی خود را آشکار میسازید و از
روی جهل با یکدیگر مخاصمه میکنید.
یا آنکه تو مطلب مورد بحــث را میدانی و طرف مقابلت
نمیداند ،در این صورت با ادامهی بحث به رفیق خود ستم
روا میداری ،زیرا میخواهی لغزش او را آشکار سازی و با
سخنان خود وی را خجلت زده و شرمسار نمایی.
ـ یا آنکه طرف بحثت مطلب را میداند و صحیح میگوید

و تو نمیپذیری ،در این صورت حرمت او را
رعایت نکردهای و به قدر و منزلتش در سخن
حقی که میگوید ارج ننهادهای.
در هــر چهــار صــورت ،جــدال و بحث
خصومتانگیز فاســد و باطل است و افراد
با فضیلــت هرگز مرتکب آن نمیشــوند»
(مستدرک الوسائل ،ج ،2ص.)98

حضرت امام علی (ع) فرمودند« :اللِّجاج أکثر َ
األشیا ِء ُم ِّض َر ُه فِی
ال َعا ِج ِل َو اآل ِجل»؛
ضرر زودرس و دیررس لجاجت و خودسری ،از زیان هر چیزی
بیشتراست (غررالحکم ،حدیث.)۸۹۹۷
حضرت امام باقر(ع) فرمودند :از اندرزهــای لقمان حکیم به
فرزندش این بود که فرزند عزیز ،کسی که با گناهکار شریک
شود راه ناپاکی را از وی یاد میگیرد ،کسی که مجادله را دوست
داشته باشد مورد فحش و دشــنام واقع میشود ،کسی که در
جایگاههای بد نام قدم بگذارد متهم خواهد شــد ،کسی که با
رفیق بد همگام گردد از فساد اخالق سالم نمیماند ،کسی که
مالک زبان خود نباشد سرانجام پشیمان خواهد گشت.
(بحار األنوار ،ج ،5ص.)322
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  روز سی و یکم

  روز سیام
چند ماه قبل در یک کارگاه آموزشــی یــک روزه تدریس میکــردم .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 همهی کالسهــا را ضبط میکنم و در گروه تلگرام دانشــجویان منتشــر
میکنم.

2

1

اگر میدانستم شما اجازهی ضبط نمیدهید
اقدام دیگری میکردم».
من هم گفتم:
«تجربــهی تدریسهای 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
میگفتم».
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 مدتها ،دوبــاره بــرای آن مجموعه
تدریس داشتم.
لحظهی ورود به کالس اعضای کالس گفتند:
« با اینکــه راهمان دور بود ولی چون شــنیدیم شــما
اجازهی ضبط دوره را نمیدهید حضور پیدا کردیم».
نیم ساعتی که از شروع جلسه گذشت
همهی صندلیها پر شــد و اعضای جلســه مشارکت
خوبی نیز در مباحث داشتند.
معلوم بود اعالم قبلی مســئولین جلســه بــرای عدم
امکان انتشــار فایل صوتی تدریس ،سبب مشارکت
حداکثری دانشجویان شده است.

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 اصلیاش ،یعنی
تماسهای ضروری.
شاید چند ســاعت اول ســردرگم باشــیم و چند دقیقه
یکبار ،چشــم و دســتمان دنبال ابزاری برای اتصال به
دنیای مجازی بگردد ،ولی بعد از گذشت این چند روز
خواهیم دید که چقدر تجربههای جدید داشتهایم.
میشود یک دل ســیر ،زندگی به سبک دیگر را تجربه
کرد .اگر دســتمان حس خالــی بــودن دارد ،میتوان
کتابی دست گرفت.
میتوان پیچ رادیو را باز کرد ،دمنوشــی آماده کرد ،با
آرامش کتاب را ورق زد و دمنــوش را ِ
نوش جان کرد.
میتوان رو بــه قبله نشســت و دقایقی را بــه ذکر و دعا
گذراند.
میتوان حــاال که دنیای مجــازی را تعطیــل کردهایم،
سراغ آدمهایی رفت که حضورشــان در کنار فناروی
کمرنگ است.
میتوان 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 توپبازی کرد.
میتوان دنیای حبابی مجازی را چند صباحی کنار گذاشــت تا مغــز داغ ما از انبوه
دغدغهی شایعات و شبهات و بحث و جدلها ،فرصت خنک شدن پیدا کند و بتواند
به اهداف بزرگتر بپردازد.
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  روز سی و دوم
دوران دانشــجویی یــک هماتاقی داشــتم کــه هنوز با
یکدیگر گپ و گفت و رفت و آمد داریم.
مدتی بود هــر چند روز یکبــار ،تصویــری ناراحتکننده
رسول خدا(ص) فرمود« :ال تزول قدماً عبد یوم
میفرستاد؛ یک روز عکس فردی که در سرما یخ زده است،
القیامه حتی یسئل عن ارب ٍع عن عمره فیما
روز دیگر عکس کولهبران ،روز دیگر عکس یک تصادف فجیع
افناه و عن شبابه فیما اباله»...؛
و...
بنده در روز قیامت گام از گام
امروز هنگام غروب ،دوباره عکسی فرستاد.
برنمیدارد مگر آنکه از چهار
چیز پرسیده شود :از
برایش نوشتم:
عمرش که چگونه
«بس است دیگر.
سپری ساخته و از
وقتی کاری از دست ما بر نمیآید این خبرها به چه کارمان میآید؟
جوانیاش که چگونه
ظرفیت آدمی محدود است.
هدر داده است...
با این عکسها فقط وقت و انرژی ما صرف میشود.
(الخصال ،ص،253
در این کره خاکــی میلیونها نفر با انواع مشــکالت زندگی میکننــد ،اگر حتی
حدیث .)125
همهی عمرم را صرف کنم ،هنوز هم برای کسب اطالعات از مشکالت مردم دنیا
کم است.
ولی آیا صرف اطالعات ،کاری پیش میبرد؟
جز اینکه جســم و روحم روز بــه روز پژمردهتر شــود ،چه حاصلی
دارد؟
بهتر نیست به جای رصد روزمره مشکالت ،عمر محدودمان
را صرف حل یک یا چند مشکل کنیم؟»
اگر برای زندگیمان هدف یا اهداف مشــخصی داشته
باشیم و در راستای رســیدن به آن اهداف برنامهریزی

مناســبی داشــته باشــیم ،برای عمر محدودمان ارزش
بیشتری قائل خواهیم بود.
ِصرف کسب اطالعات ما را اغنا نمیکند.
این گوهر عمر را باید در اموری صرف کرد که بتواند
ارزشی برای ما فراهم ســازد و گشایشی در اجتماعمان
ایجاد کند.
رسول خدا(ص) فرمود« :ال تزول قدم ًا عبد یوم القیامه حتی
یسئل عن ارب ٍع عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیما اباله»...؛
بنده در روز قیامت گام از گام برنمیدارد مگر آنکه از چهار
چیز پرسیده شــود :از عمرش که چگونه سپری ساخته و از
جوانیاش که چگونه هدر داده است( ...الخصال ،ص،253
حدیث .)125
امام حسن مجتبی(ع) فرمودَ « :و ا ْع َم ْل ل ِ ُدن َ
عیش
ْیاك َكأن ََّك تَ ُ
وت غ َداً»؛
أبَداًَ ،و ا ْع َم ْل ِالخ َِرت َِك َكأن َّك تَ ُم ُ
بــرای دنیایت ـاز نظــر اقتصاد ،صرفهجویــى و...ـ چنان
برنامهریزى كن که گویی قرار اســت تــا ابد زندگی کنی،
و برای آخرت خود چنان حركــت و كار كن که گویی فردا
خواهى ُمرد (بحار األنوار ،ج ،44ص ،138حدیث .)6
امام علی(ع) نیز فرمودهاند:
«اوصیکما ...بتقوی اهلل و نظم امرکم»؛ شــما را به تقوای
الهی و نظم و برنامهریزی در کارها سفارش میکنم (نهج
البالغه ،نامهی .)47

«إن عمرک عدد انفاســک و علیها رقیب یحصیها»؛ عمــرت همان تعداد
ّ
نفسهای تو است که نگهبانی آن را شمارش میکند (منتخب میزان الحکمه ،ص،371
حدیث .)4589
«ان عمرک مهر ســعادتک ان انفذته فــی طاعه ربّک»؛ عمر تو ،مهریهی ســعادت و
ّ
نیکبختی تو است اگر (با برنامهریزی) در مسیر طاعت خدا به کار گرفته شود (شرح غرر
الحکم ،ج ،2ص.)500

«احذروا ضیاع االعمار فیما الیبقی لکم ففائتها الیعود»؛ از ضایع کردن
عمر در چیزی که ماندگار نیســت پرهیز کن ،چراکه عمر از دسترفته
قابل برگشت نیست.
ضیع االهم»؛ هر کس که به چیزی غیرمهم
«من اشــتغل بغیر المهم ّ
بپردازد ،آنچه را که اهمیت بیشــتری دارد ،از دســت میدهد (میزان
الحکمه ،حدیث .)14211
«شر ما شغل به المرء وقته الفضول»؛ بدترین چیزی که آدمی وقت خود
ّ
را صرف آن میسازد ،کارهای اضافه است (همان ،حدیث .)14210
ی ٍء َفف َِّر ْغ ُه لِلْ ُم ِه ِّم»؛ فكر تو وسعتى كه همهی
«إِ َّن َرأْ َی َك ال َیتَّسِ ُع ل ُِك ِّل شَ ْ
امور را فرا گیرد ،ندارد ،پس آن را براى امور مهم فارغ بگذار (غررالحكم
و درر الکلم ،حدیث )555
ُوق إخْ وانِهِ،
امام حسن عســکری(ع) میفرمایند« :أ ْع َر ُف ال ّن ِ
اس ب ِ ُحق ِ
َوأشَ ُّد ُه ْم َقضا ًء لَها ،أ ْع َظ ُم ُه ْم ِع ْن َداهللِ شَ أن ًا»؛ هركس حقوق همنوعان خود
را بشناسد و رعايت كند و مشكالت و نيازمنديهاي آنها را برطرف نمايد،
در پيشگاه خداوند داراي عظمت و موقعيتي خاص خواهد بود (احتجاج
طبرسي ،ج ،2ص ،517حدیث .)340
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روزها ،رژیم هجمــهی مطالب از رژیم غذایی
ااینجتما
است .اجتما
مهمتر است.
امروز مشــغول بازبینــی انبوهــی از مطالب
حذفکردن
بودم و تالش میکردم تا حد امکان مطالب
بیاهمیت و کماهمیت را حذف کنم.
جالب بــود چند فیلم خشــن از هشــت ماه
اخیر دیــدم و انبوه مطالبی کــه روزی تیتر
اخبار بود اما دوـســه روز بعد به فراموشی
سپرده شد .نتیجه جالب بود.
در انبوه هجمهی خوراکهای اطالعاتی
تلخ و شور و تند و...
این من هســتم کــه باید تا حــد امکان
مراقب باشم طهارت روح و فکرم

برنام ههایاضافی
شبک ههایاجتماعیکه
وقتبیشتری ازمن
میگیره.
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امام علی(ع) فرمودند:
َ
« َم ِن اشْ َتغ ََل بِغ َْي ِر الْ ُم ِه ِّم ضَ َّي َع األ َه َّم»؛
هر کس که به کار بیاهمیت بپــردازد ،کار مهمتر و
الزمتر را تباه میکند( ،الحیات ،ج ،1ص.)308
«فشــدوا عقد المــازر و اطــووا فضول
الخواصر و ال تجتمع عزیمه و ولیمه»؛
کمربندهــا را محکــم ببندیــد و
دامن همــت بر کمر زنیــد که به
دســت آوردن ارزشهای واال با
خوشگذرانی میسر نیست (نهج
البالغه ،خطبهی .)241

Previous/ Next 54

  روز سی و چهارم
از تجربهی دوران تدریس فهمیدهام که وا اســفا! اگر مدرســی اعتماد به نفســش از
سوادشباالترباشد.
این مسئله بهویژه در دروس علوم انســانی بحرانیتر است چون در دروس علوم پایه
و فنی و مهندسی افراد بهاندازهی سوادشــان میتوانند درس بدهند ،مث ً
ال اگر کسی
فیزیک کوانتوم نخوانده باشــد نمیتوانــد درس کوانتوم بدهد یــا اینکه در فضای
مجازی کانال و گروه آموزشی ایجاد نمیکند.
عالوه بر آن ،علوم فنی و مهندسی بیشتر دربارهی دستهای از روابط ثابتند ،مثل اینکه
مثلث سه ضلع دارد ،اما علوم انسانی فرق دارد.
هر کس میتواند ادعا کند ،اهل فن اســت و برای انســان ،این موجود پیچیده،
نسخهبپیچد.

اوجاینمشکلراازکجافهمیدم؟
آن جایی که دید م برخی افراد که دیروز شاگرد بودند،
امروز تنها بــا خواندن دو تا کتــاب و ارائهی پاورپوینت
استادشــان ،صاحب کالس و درس شــدهاند و همپای
استادشانتدریسمیکنند.
بعضی هم با اعتماد به نفس کاذب و قــدرت بیان باالتر
از استادشــان ،کالس و منبر پر رونقتری دارند ،اما چون
عمق مطالب کم است و تســلط به کار ندارند ،به انحای
مختلفبهمخاطبضربهمیزنند.
متأسفانه اغلب اوقات مخاطب سالها بعد متوجه میشود
که چه آسیبی دیده است؟
معضل این روزهای این دسته آدمهای با اعتماد به نفس
کاذب (یا به قول اســتادی ،اعتماد به ســقف) این است
که با وجود انبــوه کانالها و گروههــای تخصصی ،هر
یک خودشــان را صاحب علم میدانند و ماشــاءاهلل هم
سیاســتمدار ،هم روانشــناس کودک ،هم مشــاور

خانواده و ...شدهاند و در شــبکههای اجتماعی ،رایگان
ابرازفضلمیکنند.
این روزها مخاطب باید دقت کند که راه و رسم زندگی
را از چه کسی میآموزد؟
آیا مشــاورش فردی خردمند ،خیرخواه و کار آزموده
است؟
یا تازه از راه رســیدهای است که از طریق فضای مجازی
هم کسب تجربه میکند و هم کسب شهرت؟
ین
امام موســی کاظم(ع) میفرمایندُ « :مجالَ َس ُه أَ ْه ِل ال ّد ِ
شَ َر ُف ال ُّدنْیا َو ا ْالخ َِرهَِ ،و ُمشا َو َر ُه الْعاق ِِل النّاصِ ِح ی ْم ٌن َو بَ َر َك ٌه
فیق م َِن ّ
شــار َعلَ َ
یك الْعاق ُِل النّاصِ ُح
َو ُرشْ ٌد َو تَ ْو ٌ
اللَ ،فإِذا أَ َ
َفإِ َ
یاك َو الْخِ َ
الف َفإِ َّن فی ذل َِك الْ َع َط َب»؛
همنشــینی اهل دین ،شرف دنیا و آخرت
است و مشورت با خردمن ِد خیرخواه ،یمن و
بركت و رشد و توفیق از جانب خداست .هرگاه
خردمند خیرخواه به تو نظری داد ،مبادا مخالفت
كنی كه مخالفتش هالكتبار اســت (تحف العقول،
ص383؛ الحیات ،ج.)1
امام صادق(ع) فرمودند« :شــاور فی امورک مما یقتضی
الدین ،من فیه خمس خصال :عقل و حلم و تجربه و نصح
و تقوی»؛
در کارهای خود ـکه از نظر دین نیز جایز باشــدـ با کسی
مشورت کن که در او پنج خصلت باشــد :عقل ،بردباری،
آزمودگــی ،خیرخواهــی و پرهیزگاری (الحیــات ،ج،1
فصل.)43

امام علی(ع) فرمودندُ « :مشــا َو َر ُه
الجاه ِِل ال ُمشف ِِق خَ َط ٌر»؛
مشورت کردن با آدم دلســوز ولي جاهل و نادان براي انسان
خطرناک است (غرر الحکم و درر الکلم ،حدیث .)10085
شر من قارنت ذوالمعایب»؛
و نیز حضرت میفرمایند« :افضل من شاورت ذوال ّتجارب ،و ّ
بهترین کسی که با او مشورت میکنی انســان با تجربه است و بدترین همراه ،انسان
خطاکار پرعیب (غرر الحکم و درر الکلم ،حدیث .)10085
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  روز سی و پنجم
امروز ســالگرد ُ
ِ
ذشــت «عزیزجون» اســت .هر چه میگذرد و خاطرات
درگ
بچگی را با دید بزرگسالی مرور میکنم ،بیشتر دلتنگ مادربزرگ میشوم،
مادربزرگی که با ســخاوت و دقتنظرش و هدایای ماندگار و تأثیرگذارش،
تأثیر عاطفی و اخالقی ویژهای بر من داشته است.
هر سال به مناسبت ســالگرد تولدمان ،تلفن میزد ،قراری تعیین میکرد که به
دیدارمان بیایــد و هدیهاش را بدهد .هر ســفری که میرفت ،هــر چند کوتاه،
سوغات میآورد و بعد از بازگشت از ســفر بهدنبال فرصتی بود که ما را ببیند و
سوغاتیهایمان را بدهد.
فرقی نمیکرد ســفرش ســف ِر زیارتیِ نیمروزه به یکی از امامزادههای حومهی
شهر باشــد ،یا یک ســفر درمانی؛ به هر حال سوغاتی بود و شــادی و هیاهوی
بچهها.
آن روزها که «روزه اولی» بودن ویژگی خاصــی نبود ،عزیزجون بود که اولین
افطا ِر زندگــیام را با خاطرهی خوشــی در ذهنم رقم زد .ســالهای 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 َمثَلها و َمتَلهایش برایمان درس زندگی میگفت.
عزیزجونم نه مدرسه و دانشگاه رفته بود و نه از دنیای فناوری اطالعی داشت.
ولی «نگار من که بــه مکتب نرفت و خط ننوشــت؛ به غمزه مســئلهآموز صد
مدرس شد».

هر چه در پستی و بلندیهای زندگی بیشتر باال و پایین
میروم ،بیشتر درایت و توانمندیهای مادربزرگم را
کشف میکنم و صد افســوس که فرصت دیدارش
دیگر نیســت .هر ماه رمضــان که میآید ،یاد ســفره
افطار اولیــن روزهام هســتم و هر شــب جمعهی ماه
رمضان به یاد آن سفرههای افطار شب جمعه.
هر ســالگرد تولدم ،ضمیر ناخودآگاهم چشم انتظار
تبریک مادر بزرگ است.
این روزها ،بیشتر و بیشتر دلتنگش هستم و عمیقتر
میفهمم که سر منشــأ بسیاری از داشــتههای خوب
روحی و فکریم ،مادربزرگم بودند.
ای کاش هنــوز هــم فرصت دیــدارش بــود ،چون
حاال آنقدر گوهرشناس شــدهام که اگر بود ،حتی
اگر اهل فناوری هم بود ،در دنیــای مجازی جویای
حالش نمیشدم ،حتی به تلفن هم بسنده نمیکردم،
بلکه حتماً به دیدارش میرفتم 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.

یارتِکم ا ِحیاء ل ِ ُق ُلوبِکم َو ذِکراً ِ َلحادیثِنا َو اَحادی ُثنا ت َّ
عضها
ُعط ُف بَ ُ
امام صادق(ع) میفرمایند« :تَزا َو ُروا َفا ِّن فی ِز َ
عیم»؛
َعلی بَ ٍ
عض َفاِن اَخَ ذتُم بِها َرشَ دتُم َو نَجوتُم َو ا ِن تَ َرک ُت ُموها ضَ لَل ُتم َو َهلَک ُتم فَخُ ُذوا بِها َو اَنَا ب ِ َنجاتِکم َز ٌ
به دیدار یکدیگر بروید که بیگمان این دیدارها ،زندهکننده دلهای شما و یادکردی از سخنان
ماست و سخنان ما شما را به یکدیگر مهربان میســازد و اگر بدان عمل کنید ،ره مییابید
و رهایی پیدا میکنید و اگر آن را کنار نهید ،ره گم میکنید و نیســت میشوید .پس آن را
سرلوحهی خود کنید که من ضامن نجات و رهایی شما هستم.
(بحار األنوار ،ج ،74ص.)258

قال ّ
زار اَخا ُه فِی ّ
الل َج َّل َو َع َّز َ
الل َج َّل
امام صادق(ع) میفرمایندَ « :من َ
ً
َ
َ
الج َّنهِ»؛
رت َو ثَوابُک َعلَی َو لَ ُ
َو َع َّز ا ِیای ُذ َ
ون َ
ست ارضی لک ثَوابا ُد َ
هر که بهخاطر خدای ع ّز و ّ
جل با برادر خود دیدار کند ،خداوند ع ّز و
ّ
جل میفرماید :تو در حقیقت مرا دیدار کردی و پاداش تو بر عهده
من است و من به پاداش کمتر از بهشت برای تو راضی نمیشوم.
(اصول کافی ،ج ،2ص.)176
ً
َ
یس
پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند« :ایما ُمسل ٍِم َ
زار ُمسلِما َفلَ َ
الجنَّه»؛
زار َو ثَوابُ ُه َعلَی َ
زار ،ا ِیای َ
ا ِیا ُه َ
هر مسلمانی که به دیدار مســلمانی برود او را نه ،بلکه مرا
زیارت کرده است و پاداش او بر عهدهی من و بهشت است.
(سفینه البحار ،ج ،2ص.)567
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  روز سی و ششم
چه صبح دلانگیزی!
اولین پیامهای صبحگاهی که امروز دیدم ،چند لطیفه شــاد بود ،به قولی شوخی
حالل.
شروع خوب در ابتدای روز ،حس خوبی برای تمام روز به آدم میدهد.
البته امان از وقتــی که ببینی این فناوری با شمشــیر دو لبــهاش ،در لفافهی طنز و
شــوخی به فرد یا گروه خاصی بیحرمتی میکند ،پردهدری میکند یا دروغی
را منتشر میکند.
زبان فارســی زبان طنازی اســت که با توجه به دایــرهی واژگان ،فضای طنز و
شــوخی را برای افراد تسهیل میکند .اما این یک هنر اســت که بتوان روحیهی
شــوخ طبعی جامعه و قابلیت زبان فارسی را به سمت شــوخی حالل برد ،یا
به سمتی که به اسم شوخی حرف ناحقی زده شــود ،قداستی شکسته شود،
تمسخری رخ دهد یا...
رسول اکرم(ص) فرمودند:
« َم ْن َس َّر ُم ْؤمِن ًا َف َق ْد َس َّرن ِي َو َم ْن َس َّرن ِي َف َق ْد َس َّر َّ َ
الل»؛
هر کس مؤمنی را شاد کند ،مرا شاد کرده و هر کس مرا شاد کند ،خدا را شاد کرده
است (اصول کافی ،ج ،2ص188؛ مفاتیح الحیات ،ص.)294
«اني ال امزح و ال أقول ّال ح ّق ًا»؛
من شوخي نميکنم و ســخني نميگويم ،مگر آنکه در
چارچوب حق باشد (بحار األنوار ،ج ،66ص.)7
ٌ
ک به القوم ويل له،
«ويل للذِي ُي َح ِّد ُث َفکــذب ل َِي ْض َح ِ
ويل له»؛
واي بر کســي که کالم دروغي را نقل کند تا ديگران
بخندند .واي بر او ،واي بر او (بحار األنوار ،ج ،74ص.)48
«ال تَم َز ْح ُفيذهب بهاؤُک»؛

!؟

  روز سی و هفتم

از شــوخي [زياد] بپرهيز؛ زيرا ارزش و قداستت شکسته
ميشود (همان).
امام حسن عســکری(ع) میفرمایند« :ال تُما ِر َف َي ْذ َه َب
بَهاؤ َ
ُك َو ال تُما ِز ْح َف ُي ْج َت َرأَ َعلَ ْي َ
ك»؛
جدال مكن كه ارزشت میرود و شوخى مكن كه بر تو دلير
شوند (تحف العقول ،ص.)486

شبهه پشت شبهه!
افرادی بــا هدف طراحــی میکننــد و برخی بدون
مطالعه و بیهدف ،منتشر میکنند.
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
درگیراینشبهاتکردهای.
اگر بهدنبال 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 اینچنینی را منتشر
وتکثیرمیکنی؟
در مــوارد متعدد دیدهام افــرادی که شــبههای را مطرح
کردهاند و برای پاسخ ،آنها را به فالن استاد یا فالن کتاب
ارجاع دادهام تا مرجعی برای پاســخ شبههشــان باشــد،
بهدنبالپاسخنرفتهاند،
چون ظاهرا ً وقت ندارند ولی ساعتها وقت دارند که
بهعنوان تفریح ،شبهات جدید بعدی را بخوانند و منتشر
کنند.
امام علی(ع) فرمودند:
ْ
َ
« َو اِنَّما ُس ِّم َي ِت الشُّ ْب َه ُه شُ ْب َه ًه َالنَّها تُشْ بِ ُه ال َحقَّ َ .ف َا ّما ا ْول ِيا ُء
ّ
قينَ ،و َدلي ُل ُه ْم َس ْم ُت الْ ُهدى َو اَ ّما اَ ْعدا ُء
الل َفضِ ياؤ ُُه ْم في َها الْ َي ُ
ّ
الض ُ
الل َف ُدعاؤ ُُه ْم في َها َّ
اللَ ،و َدلي ُل ُه ُم الْ َعمىَ .فما َي ْن ُجو م َِن
الْ َم ْوتِ َم ْن خا َف ُهَ ،و ال ُي ْع َطى الْ َبقا َء َم ْن اَ َح َّب ُه»؛
شبهه را به اين خاطر شبهه مىگويند كه شبيه حق است.

اما چراغ اوليای خــدا در امور شــبههناک يقين و
راهنمايیشان راه هدايت اســت .ولى دعوتكننده دشمنان خدا در
مسير شبهه ضاللت و راهنمای آنان كوردلى است .نه ترس از مرگ علت نجات اسـت
و نه عشـق به بقا عامل جاودانگى اسـت (نهج البالغه ،خطبه )38
اب َّ
اللِ َو َي َت َولَّى َعلَ ْي َها ِر َج ٌ
ال
«إِن ََّما بَ ْد ُء ُو ُقو ِع الْ ِف َت ِن أَ ْه َوا ٌء ُتت ََّب ُع َو أَ ْح َكا ٌم ت ُْب َت َد ُع ُيخَ الَ ُف فِي َها ِك َت ُ
ِين َّ
ِين َو
ِر َج ًال َعلَى غ َْي ِر د ِ
ص م ِْن ِم َز ِاج الْ َح ِّق لَ ْم َيخْ َف َعلَى الْ ُم ْرتَاد َ
اللِ َفلَ ْو أَ َّن الْ َباطِ َل خَ لَ َ
ِين َو لَك ِْن ُيؤْخَ ُذ م ِْن َه َذا
ص م ِْن لَ ْب ِ
س الْ َباطِ ِل انْق ََط َع ْت َع ْن ُه أَلْ ُس ُن الْ ُم َعانِد َ
لَ ْو أَ َّن الْ َحقَّ خَ لَ َ
ِين
ان َف ُه َنال َِك َي ْس َت ْول ِي الشَّ ْي َط ُ
ضِ غ ٌْث َو م ِْن َه َذا ضِ غ ٌْث َف ُي ْم َز َج ِ
ان َعلَى أَ ْول َِيائ ِ ِه َو َي ْن ُجو الَّذ َ
َس َبق َْت لَ ُه ْم م َِن َّ
اللِ الْ ُح ْسنى»؛
همانا ابتداى ظهور فتنهها ،هواهايى است كه پيروى مىشود ،و احكامى كه در چهرهی
بدعت خودنمايى مىكند ،در اين فتنهها و احكام با كتاب خدا مخالفت مىشود و مردانى
مردان ديگر را بر غير دين خدا يارى و پيروى مىنماينــد .اگر باطل از آميزش با حق
خالص مىشد راه بر حقجويان پوشــيده نمىماند و اگر حق در پوشش باطل پنهان
نمىگشت ،زبان دشمنان ياوهگو از آن قطع مىشد .ولى پارهاى از حق و پارهاى از باطل
فراهم شده و در هم آميخته مىشود ،در اين وقت شيطان بر دوستانش مسلط مىشود،
و آنان كه لطف حق شاملشان شده نجات مىيابند (نهج البالغه ،خطبهی .)50
« َف َیا َع َجب ًا َو َما ل َِی َال أَ ْع َج ُب م ِْن خَ َطإِ َه ِذ ِه اَلْف َِر ِق َعلَــى ا ِخْ تِ َ
ال ِف ُح َج ِج َها فِی دِینِ َها َال
ّون َع ْن َع ْی ٍب
ون بِغ َْی ٍ
ون أَث ََر نَبِ ٍّ
ــب َو َال َی ِع ُف َ
ون ب ِ َع َم ِل َوصِ ٍّی َو َال ُی ْؤ ِم ُن َ
ــی َو َال َی ْق َت ُد َ
َی ْق َت ُّص َ
لش َه َواتِ اَلْ َم ْع ُر ُ
وف فِی ِه ْم َما َع َر ُفوا َو اَلْ ُم ْن َک ُر ِع ْن َد ُه ْم
ون فِی اَ َّ
ون فِی اَ ُّ
لش ُب َهاتِ َو َیسِ ُیر َ
َی ْع َم ُل َ
َما أَن َْک ُروا َم ْف َز ُع ُه ْم فِی اَلْ ُم ْعضِ َ
ال ِت إِلَى أَنْ ُفسِ ِه ْم َو تَ ْع ِوی ُل ُه ْم فِی اَلْ ُم ِه َّماتِ َعلَى َآرائ ِ ِه ْم َک َأ َّن
اب ُم ْح َک َماتٍ »؛
ِیما َی َرى ب ِ ُع ًرى ثِق ٍ
َات َو أَ ْس َب ٍ
ُک َّل ا ِ ْم ِر ٍئ ِم ْن ُه ْم إِ َما ُم نَ ْفسِ ِه َق ْد أَخَ َذ ِم ْن َها ف َ
در شگفتم ،چرا در شگفت نباشم از خطاى گروههاى پراكنده با داليل مختلف كه هر
يك در مذهب خود دارند ،نه گام بر جاى گام پيامبر (ص) مىنهند و نه از رفتار جانشين
او پيروى مىكنند ،نه به غيب ايمان مىآورنــد و نه خود را از عيب بر كنار مىدارند ،به
شبهات عمل مىكنند و در گرداب شهوات غوطهورند ،نيكى در نظرشان همان است
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كه مىپندارند و زشتىها همان اســت كه آنها منكرند .در حل
مشكالت به خود پناه مىبرند و در مبهمات تنها به رأى خود تكيه
مىكنند ،گويا هر كدام ،امام و راهبر خويشند كه به دستگيرههاى
مطمئن و اسباب محكمى كه خود باور دارند ،چنگ مىزنند.
(همان ،خطبهی .)88
ُ
ُ
َ
«أوصِ ُ
ون
َاق َفإِنَ ُّه ُم اَ َّ
یک ْم ع َِبا َد اَ َّلل ب ِ َت ْق َوى اَ َّلل َو أ َح ِّذ ُر ُک ْم أ ْه َل اَل ّنِف ِ
ون اَلْ ُمضِ ُلّ َ
لضالُّ َ
ون ا ِ ْفتِ َنان ًا َو َی ْعم ُِدون َُک ْم ب ِ ُک ِّل ع َِما ٍد َو
ُون أَلْ َوان ًا َو َی ْف َت ُّن َ
ون َی َتلَ َّون َ
ون اَلْ ُم ِزلُّ َ
َو اَل َّزالُّ َ
ون اَلْخَ فَا َء َو
َی ْر ُص ُدون َُک ْم ب ِ ُک ِّل م ِْر َصا ٍد ُق ُلوبُ ُه ْم َد ِو َّی ٌه َو صِ ف ُ
َاح ُه ْم نَق َِّی ٌه َی ْمشُ َ
ْ
لض َرا َء َو ْصف ُُه ْم َد َوا ٌء َو َق ْولُ ُه ْم شِ فَا ٌء َو ِف ْع ُل ُه ُم اَل َّدا ُء اَل َع َیا ُء َح َس َد ُه اَ َّلرخَ ا ِء
ون اَ َّ
َی ِدبُّ َ
ّ
ّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
یع َو إِلى ک ِل َقل ٍب
َو ُم َؤ ِّک ُدو ال َبال ِء َو ُم ْقنِطو ا َّلر َجا ِء ل ُه ْم بِک ِل ط ِر ٍ
یق َص ِر ٌ
ون اَلْ َج َزا َء إِ ْن َس َألُوا
ِیع َو ل ُِک ِّل شَ ْج ٍو ُد ُم ٌ
ون اَل َّث َنا َء َو َی َت َرا َق ُب َ
وع َی َتق ََارضُ َ
شَ ف ٌ
أَلْ َحفُوا َو إِ ْن َع َذلُوا َکشَ فُوا َو إِ ْن َح َک ُموا أَ ْس َر ُفوا َق ْد أَ َع ُّدوا ل ُِک ِّل َح ٍّق بَاطِ ً
ال َو
ال َو ل ُِک ِّل َح ٍّی َقاتِ ً
ل ُِک ِّل َقائ ٍِم َمائ ِ ً
اب ِم ْف َتاح ًا َو ل ُِک ِّل لَ ْی ٍل م ِْص َباح ًا
ال َو ل ُِک ِّل بَ ٍ
ْ
َ
َ
ِیموا ب ِ ِه أ ْس َوا َق ُه ْم َو ُی ْن ِفقُوا ب ِ ِه أ ْع َ
ال َق ُه ْم
ون إِلَى اَ َّلط َم ِع بِالْ َیأ ِ
َی َت َو َّص ُل َ
س ل ُِیق ُ
َ
یق َو أضْ لَ ُعوا
ون َق ْد َه َّونُوا اَ َّلط ِر َ
ُون َف ُی َم ِّو ُه َ
ون َو َیصِ ف َ
ون َف ُیشَ ــ ّبِ ُه َ
َیقُولُ َ
ُ
َ
ان َو ُح َم ُه اَل ّنِ َیر ِان أولئ َ
طان أال إِ َّن
ِک ِح ْز ُب اَ َّ
یق َف ُه ْم لُ َم ُه اَ َّ
اَلْ َمضِ َ
لش ْی ِ
لش ْی َط ِ
ْ
ون»؛
ِح ْز َب اَ َّ
لش ْی ِ
طان ُه ُم اَلخاسِ ُر َ
اى بندگان خدا ،شما را به ترس از خدا سفارش مىكنم و از منافقان بر حذر
مىدارم .منافقان ،گمراهان و گمراه كنندگاناند .خود خطا كارند و ديگران را
هم به خطا اندازند .هر بار رنگى به خود گيرند و هر روز سخنى ديگر گويند و شيوهاى ديگر
انگيزند ،تا شما را گمراه كنند به هر وسيلهای چنگ مىزنند و در هر جا به كمين مىنشينند.

!

؟

دلهايشــان بيمار اســت ،بيمارياى درمانناپذير ،ولى
ظاهرشان آراسته و پاكيزه اســت .در خفا اين سو و آن سو
روند و چون خزندگان درون جنگلها ،نرم و پوشــيده راه
مىسپرند .سخن گفتنشان به دارو ماند و به زبان ،شفاى
ديگران خواهند ،ولى به عمــل دردى درمانناپذيرند .اگر
ديگران در راحت باشند ،رشــك برند كه به جد خواستار

باليند و رشــته اميدهــا را مىبرند .در هر
راهى ،كســانى را فداى خود كــرده ،به خاك
هالك افكندهاند و ايشان را نزد هر دلى شفاعتگرى
است .بر هر غمى سرشكها افشــاندهاند .مدح و ثنا به
يكديگر وام دهند و منتظر پاداشــش باشند .اگر چيزى را
خواهند ،به اصرار خواهند و اگر مورد مالمت قرار گيرند،
پردهدرى كنند و اگر داورى كنند به اسراف گرايند .براى هر
حقى باطلى مهيا كردهاند و براى هر راستى ،كژى؛ براى هر
زندهاى ،كشندهاى و براى هر درى كليدى و براى هر شبى،
چراغى .نوميد نمايى را وسيلهی آزمندى خود سازند تا بازار
خود گرم دارند و كاالى خود به بهاى بيشــتر بفروشــند.
ســخن باطل مىگويند و حق جلوه مىدهند تا ديگران را
به اشتباه افكنند .اگر توصيف مىكنند ،تزوير كنند .طريق
باطل را آماده و آسان ،جلوه دهند و گذرگاههاى تنگ آن را
پرپيچ و خم سازند تا رونده در آن
سرگشته بماند .گروه شيطاناند
و زبانههاى آتــش .آنان حزب

شيطانند و بدانيد كه حزب شيطان
زيانكاراناند.
(نهجالبالغه ،خطبهی.)194
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فرمودند:
امام حسن عسکری(ع)
ِ
َْ َْ َُْ ّ ِ
َُْ ّ ِ َ ْ َ
ُوب»؛
َم ْن أَقا َم َعلَى الْفَرائ ِ
اس َم ْن ت ََر َك الْ َحرا َم ،أَشَ ُّد ال ّن ِ
ِض أَ ْز َه ُد ال ّن ِ
اس ْاج َتها ًدا َم ْن ت ََر َك ال ُّذن َ
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 .كوشندهترين مردم
كسى است كه گناهان را رها سازد (بحار األنوار ،ج ،75ص373؛ تحف العقول ،ص.)489
ال ْقت َِحا ِم فِي اَلْ َهلَ َك ِه َو ت َْر ُك َ
امام مح ّمد باقر(ع) میفرمایند« :اَلْ ُو ُق ُ
ك
وف ِع ْن َد اَلشُّ ْب َه ِه خَ ْي ٌر م َِن اَ ِ
َحدِيث ًا لَ ْم ت ُْر َو ُه خَ ْي ٌر م ِْن ِر َوا َيت َ
ِك َحدِيث ًا لَ ْم ت ُْحصِ هِ»؛
توقف در شبهه ،بهتر از به هالکت افتادن است و واگذاشتن (ترک کردن) حديثى که درستى
آن برايت ثابت نشده بهتر است از روايت كردن حديثى را كه بر آن احاطه ندارى.
(اصول کافی ،ج ،1ص.)185
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ی و هشتم
  روز س 
امروز را باید در این چند ماه اخیر ،روز «انقالب» نامگذاری کنم ،زیرا یکباره از
تعداد زیادی از شبکههای اجتماعی مجازی بیرون آمدم .یک بازنگری گذشته
باعث شــد ،بیشــتر دقت کنم که بخش عمدهی مطالب ،در برخی شــبکههای
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 گروهها برقرار است ولی آیا این
نوع دوستیها مایهی رنج نیست؟
همنشین آدمی در فضای مجازی نیز باید مشــخصات همنشین آدمی در دنیای
واقعی را داشته باشد .همنشــینهای من در فضای مجازی باید افرادی باشند که
سبب رشد معنوی و علمی من باشند.
ديق الْجاه ِِل تَ َع ٌب»؛
«ص ُ
امام حسن عسکری(ع) فرمودندَ :
دوست نادان مايهی رنج است (تحف العقول ،ص .)489یا فرمودند« :ال تُمار َفیذ َه َب
بَها ُوک َو ال تمازح َفیج َت َراُ َعلَیک»؛ جدال مکن که ارزشت میرود و شوخی مکن که بر
تو دلیر شوند (همان ،ص.)486
حضرت امام صادق(ع) به عبداهلل بن جندب فرمودند :با کسانیکه از تو باالترند ستیزه
مکن و کسانی را که از تو پایینترند مورد استهزا و تمسخر قرار مده.
(همان ،ص.)304

رسول اکرم (ص) دربارهی معاشرت میفرماید« :جال ُِسوا
الْ ُکبرا َء َو سائلِ ُوا الْ ُعلَ َما َء َو خال ُِطوا الْ ُح َکما َء»؛
با بزرگان همنشین شــوید ،از دانشــمندان بپرسید و با
حکیمان ارتباط داشته باشید (نهج الفصاحه ،حدیث .)۱۳۰۰
بني اختر المجالس على عينك ،فإن
«قال لقمان البنه :يا ّ
رأيت قوم ًا يذكرون ّ
الل ع ّز و ّ
جل فاجلس معهم فإنّك إن
تك عالم ًا ينفعك علمك و يزيدوك علم ًا ،و إن كنت جاه ً
ال
لعل ّ
علّموك ،و ّ
الل أن يظلّهم برحمه فتع ّمك معهم ،و إذا
رأيت قوم ًا ال يذكرون ّ
الل فال تجلس معهم فإنّك إنتك
ال يزيدوك جه ً
عالم ًا ال ينفعك علمك ،و إن تك جاه ً
ال ،و
لعل ّ
ّ
الل أن يظلّهم بعقوبه فتع ّمك معهم»؛
لقمان به فرزندش گفت :فرزنــدم مجالس را بنگر ،پس
اگر گروهي را ديدي كه ياد خداوند عز و جل را ميكنند با
آنان بنشين زيرا اگر تو دانشمند باشي ،علم تو به آنان سود
ميدهد و علمي به تو افزوده ميشــود و اگر جاهل باشي
به تو ميآموزانند .چه بسا خداوند بر آنان رحمت آورد و تو
نيز با آنان ،از آن رحمت بهرهمند ميگردي .اما اگر ديدي
گروهي ياد خداوند را نميكنند ،با آنان منشــين ،زيرا اگر
عالم باشي از علمت طرفي نميبندند و اگر جاهل باشي ،بر
جهلت ميافزايند و چه بسا اگر خداوند آنان را عقوبت كند،
تو را هم با آنان در بر گيرد (بنادر البحار ،ص ،117حدیث 5؛
میزان الحکمه ،ج.)2
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ی و نهم
  روز س 
برداشت اول:
امروز در یک جلســه کاری ،بهطور اتفاقی خبردار شــدم که چند روز قبل یک
دورهی آموزشــی مهارتی خوب برگزار شده اســت و من بیخبر بودهام .با اینکه
افراد زیادی از همکاران در آن دوره شــرکت کرده بودند ولی متأســفانه کســی
نسبت به اطالعرسانی آن به سایرین اقدام نکرده بودند.
 sبرخی وقتها آدمی متحیر میشود که در این روزگاری که یک فرد مشهور در
یک جلسه عطسه کند یا ت ُپُقی بزند ،در کمتر از ثانیه خبر آن جهانی میشود؛ چطور
اخبار مفید و کاربردی در این هیاهوی اطالعات ُگم میشود.
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
مسابقهی گزارش سفر ،برنده شد و یک سفر عتبات را بهعنوان جایزه نصیب خود
کرد .دو سفر معنوی با دریافت یک آگهی!
برداشت سوم:
چند ســال قبل ،برای یک نهاد بهصورت مجازی کاری انجــام دادم .فرد رابط آن
نهاد مطالبی را برایم از طریق رایانامه (ایمیل) ارسال میکرد و من آن مطالب را نقد و
بررسی میکردم .البهالی این نامههای کاری ،یک بار آگهی تبلیغاتی یک دورهی
آموزشی را برایم فرســتاد .جالب بود که دقیقاً همان چیزی بود که مدتها دنبالش
بودم و پیدا نمیکردم.
ســریع آدرس و تلفن محل برگزاری دوره را یادداشــت کردم و دوـسه روز بعد به
آنجا رفتم و پیشثبتنام انجام دادم .در همان حین ،مسئول ثبت نام لیست فعالیتها

و کالسهایشــان را به من داد .دیدم یک دورهی خوب
دیگر هم در حال برگزاری است .قرار شد از هفتهی بعد
آن کالس را هم بیایم.
جلسهی 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 دورهای که پیشثبتنام
کردم ،برگزار نشد ،اما آن آگهی دوره و آن مراجعهی
حضوری من و در ادامه ،حضور در یک کالس دیگر،
ســبب تحوالت کاری و اجتماعی زیادی برای من شد.
به عبارت دیگر برکت زیادی در آن پیام بود که پس از
سالها همچنان ادامه دارد.
برداشت چهارم:
یــک آگهــی اســتخدام ،اطالعیــهی یــک دورهی
آموزشــی ،معرفی یک دکتر متخصص و مجرب و...
همهی اینها مصادیق اطالعاتی اســت که این روزها
بهراحتی میتــوان در اختیار افــراد قرار داد و ســبب
گشایش یا تحولی در زندگی افراد شد .خیلی از خبرها
و آگهیها به کار مننمیآید ولی گرهی را باز میکند
یا سبب گذراندن چند ســاعت مفید برای بندهخدایی
خواهد بود .چه بسا خبری که ت ُخ ِم خیر شود یا دست به
دست بچرخد و روزگاری سرشار از دعای خیر برایمان
داشــته باشــد .از کنار خبرهای اینچنینــی بهراحتی
نگذریم .بگذاریم وجودمان پربرکت باشــد و مردم را
از خوبها و خوبیها بهرهمند کنیم.

وج ِب َح ِّق
امام موسي بن جعفر(ع) میفرمایندّ :
«إن مِن أَ َ
َ
َ
أن التَك ُت َمه شيئ ًا ين َف ُع ُه َألم ِر ُدنيا ُه َو ألم ِر آخ َِرتِه»؛
أخيك ْ
يکــي از واجبترين حقوق برادر ديني تو اين اســت که
چيزي که به نفع دنيا و آخرت او باشد ،از وي پنهان نداري.
(بحار األنوار ،ج ،78ص.)329
پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند:
ن ان َتف ََع ب ِ ِه ال ّناس»؛
اس َم ِ
«خَ ُير ال ّن ِ
بهترین مردم آن کسی است که مردم از او بهرهمند شوند
(.من ال يحضره الفقيه ،ج ،۴ص.)۳۹۶
ــم فى آجال
امام حســن عســکری(ع) فرمودند« :إِن َُّك ْ
ُوصه َو أَ ّيام َم ْع ُدو َده َو الْ َم ْو ُت َي ْأتى بَ ْغ َت ًهَ ،م ْن
َم ْنق َ
ــراً
ً
َي ْز َر ْع خَ ْيرا َي ْحصِ ُد غ ِْب َط ًه َو َم ْن َي ْز َر ْع شَ ّ
ــب ُق
َي ْحصِ ُد ن ِدا َم ًه ،ل ُِك ِّل زا ِرع ما َز َر َع ال ُي ْس َ
ريص ما لَ ْم ُي َق َّد ُر
بَطى ٌء ب ِ َح ِّظهَِ ،و ال ُي ْد ِر ُك َح ٌ
لَ ُهَ ،م ْن ُأ ْعطِ َى خَ ْيراً َف ّ
الل أَ ْعطا ُهَ ،و َم ْن ُوق َِى شَ ّراً
َف ّ
الل َوقا ُه»؛
شما عمر كاهنده و روزهاى برشــمردهاى داريد و
مرگ به ناگهان مىآيد ،هر كس تخم خيرى بكارد به
شرى بكارد به پشيمانى
خوشى ب ِ ْد َر َود ،و هر كس تخم ّ
ب ِ ْد َر َود.
ُ
هر كه هر چه بكارد همان براى اوســت .كندكار را بهره از
دست نرود و آزمند آنچه را مقد ّرش نيست در نيابد ،هر كه
شرى رهد خدايش
به خيرى رسد خدايش داده ،و هر كه از ّ
رهانده.
(بحار األنوار ،ج ،75ص ،372باب .)29

امام صــادق(ع) میفرماید« :لَــو َج َرى
الم ُ
َص
ى ث َ
عروف َعل 
َمانين َك ّف ًا َل ِجروا ُكلُّ ُهم في ِه مِن غَي ِر أن ُينق َ
َ
صاح ُِب ُه مِن أج ِر ِه شَ يئ ًا»؛
اگر معروف بر هشتاد دست بچرخد ،همهی آنان پاداش مىبرند ،بىآنكه از پاداش صاحب
آن چيزى كم شود .
(اصول كافي ،ج ،۴ص.)۱۸
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«ال ُتلْقُوا ب ِ َأ ْید ُ
ِیك ْم إِلَى ال َّت ْه ُل َكهِ»؛
خودتان را با دستانتان به هالکت نیفکنید (سورهی بقره ،آیهی .)195
ُ
پیامبر اکرم(ص) دربارهی شوخي با زن نامحرم فرمودَ « :من فاكه ا ِمراه ال َيملك ها َح َبس بِه
الدنيا الَف عا ِم في ال ّنار»...؛
ُك ُل كلَمه َك َلمها في ُ
هر كس با زني نامحرم شوخي كند براي هر كلمه كه با او گفته است ،هزار سال در آتش دوزخ
او را زنداني ميكنند( ...عِقاب االعمال ،ص.)652

  روز چهلم

امروز یکی از دوستانم با نگرانی گفت:
«در محل کار ،شــبکه اجتماعی تشکیل شده اســت و افراد را
ملزم کردهاند تعامالتشــان با مجموعه مدیریت سازمان از این
طریق باشد».
من ســالها بود تجربه این ِ
سبک 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،
ســاعتها منتظر اتمام زمان جلسات پیاپی مدیران و کســب اجازه مسئول دفتر
باشید ،بلکه در لحظه پیام را ارسال میکنید و مدیریت نیز در فرصت مقتضی آن
را مطالعه میکند و حسب شرایط تصمیم میگیرد.
دوم ،صرفهجویی در مصرف کاغــذ :برای تهیه و اصالحهــای مکرر گزارش
میتوان به ارســال فایلهــای الکترونیک بســنده کــرد و مدیریــت نظرهای
اصالحیشان را در فایل الکترونیک اعالم کنند.
ســوم ،طهارت روح :تجربه نشــان داده که مالقاتهای حضوری ممکن است
حاشیههای متنوعی از جمله غیبت ،ســخنچینی ،تهمتها یا حتی شوخیهای

ســخیف به همراه داشــته باشــد که از طریق فضای
مجازی بستر این مسائل محدود میشود.
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 آسیبهایی
برای خودشان و فضای کاریشان ایجاد کنند».
انسان همیشــه و همه جا باید مراقب باشد که عمدا ً یا
سهوا ً ســبب روابط نادرســت نشــود .اگر در ادب و
حیای متنهای ارسالی دقت نکنیم ،همین معضل در
ارتباطات و تعامالت دیگر نیز هست.
همانطــور کــه در دنیــای واقعــی و در جمعهــای
حضوری حیا و عفاف باید ســر لوحهی روابط افراد
باشد ،در دنیای مجازی هم باید دقت نظر داشت.
همانطور که فــرد با حیا ،بــرای تعامالتش در دنیای
حضــوری چارچوبها و خطوط قرمــزی دارد ،این
مسائل را در فضای مجازی نیز باید مد نظر قرار دهد.

امیرالمؤمنین(ع) فرمود« :الشهوات سموم قاتالت»؛
شهوتها و خواهشهاى نفسانى زهرهاى کشندهاند.
(غرر الحکم ،ج ،1ص.)30
امام علــی(ع) فرمودند« :طهروا انفســکم من دنس
الشهوات تدرکوا رفیع الدرجات»؛
نفس خود را از پلیدى شــهوترانى پاک سازید تا به
درجههاى بلند آخرت دست یابید.
(همان ،ج ،2ص.)472
رسول اکرم(ص) میفرمایند« :جاهدوا انفسکم على
شهواتکم ّ
تحل قلوبکم الحکمه»؛
با شهوتتان مبارزه کنید تا حکمت و دانش در دلهاى
شما وارد گردد( .مجموعه ورام ،ج ،2ص.)122
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  کالم آخر
ديث َو أَدا ِء َ
امام حسن عســگری (ع):أُ
ُ
ْق ال ْ َح ِ
وصيك ْم بِتَ ْق َوى اللّ َو ال ْ َو َر ِع فى دين ِ ُك ْم َو اإلِ ْجتَها ِد ِ ّل َو ِصد ِ
األمان َ ِه إ ِلى َمنِ ائْتَ َمنَ ُك ْم مِ ْن
ب َ ٍّر أَ ْو ِ
الس ُجو ِد َو ُح ْسنِ ال ْ َجوا ِر .فَب ِهذا جا َء مُ َح َّم ٌد (صلى اهلل عليه و آله و ســلم) َصلُّوا فى َعشائ ِ ِر ِه ْم َو ا ْش َهدُوا َجنائ ِ َز ُه ْم َو
فاجر َو ُطو ُل ُّ
ّاسَ ،
ُعو ُدوا َم ْرضا ُه ْم َو أَ ُّدوا ُح ُقوقَ ُه ْم .فَإ َِّن ال َّر ُج َل مِن ُْك ْم إ ِذا َو َر َع فى دين ِ ِه َو َصدَ َق فى َحديث ِ ِه َو أَ َّدى األمان َ َه َو َح َّس َــن خُ ل ْ َق ُه َم َع الن ِ
قيل:
هذا شي ِع ٌى .فَيَ ُس ُّرنى ذل ِ َ
ك .إِتَّ ُقوا اللّ َو ُكون ُوا َزيْناً َو ال ت َُكون ُوا شَيْناًُ ،ج ُّروا إِلَيْنا ُك َّل َم َو َّده َو ا ْدفَ ُعوا َعن ّا ُك َّل قَبيح ،فَإِن َّ ُه ما َ
قيل فينا مِ ْن َح َسن
قيل فينا مِ ْن ُسوء فَما ن َْح ُن َكذل ِ َ
فَنَ ْح ُن أَ ْهل ُ ُه َو ما َ
ك.
اب .أَ ْكث ِ ُروا ِذ ْك َر اللّ َو ِذ ْك َر ال ْ َم ْو ِ
لَنا َحقٌّ فى ِك ِ
ت َو تِال َو َه ال ْ ُقرا ِن
هير مِ َن اللّ ال يَدَّ عي ِه أَ َح ٌد َغي ْ ُرنا إِالّ َك ّذ ٌ
تاب اللّ َو قَراب َ ٌه مِ ْن َر ُسو ِل اللّ َو تَ ْط ٌ
الصال َه َعلى َر ُسو ِل اللّ َعش ُْر َح َسنات ،إ ِْح َف ُظوا ما َو َّصيْت ُ ُك ْم ب ِ ِه َو أَ ْستَ ْو ِد ُع ُك ُم اللّ َو
الصال َه َعلَى النَّب ِِّى (صلى اهلل عليه و آله و سلم) فَإ َِّن َّ
َو َّ
السال َم.
أَق ْ َرأُ َعلَي ْ ُك ْم َّ
شما را به تقواى الهى و پارســايى در دينتان و تالش براى خدا و راستگويى و امانتدارى دربارهی كســى كه شما را امين دانسته ـ
نيكوكار باشد يا بدكار ـ و طول سجود و ُحسنِ همسايگى ســفارش مىكنم .مح ّمد (صلى اهلل عليه و آله و سلم) براى همين آمده
است .در ميان جماعتهاى آنان نماز بخوانيد و بر سر جنازهی آنها حاضر شــويد و مريضانشان را عيادت كنيد و حقوقشان را ادا
نماييد ،زيرا هر يك از شما چون در دينش پارسا و در سخنش راستگو و امانتدار و خوش اخالق با مردم باشد ،گفته مىشود :اين
يك شيعه است ،و اين كارهاست كه مرا خوشحال مىسازد .تقواى الهى داشته باشيد ،مايهی زينت باشيد نه زشتى ،تمام دوستى
خود را به سوى ما بكشانيد و همهی زشــتى را از ما بگردانيد ،زيرا هر خوبى كه دربارهی ما گفته شــود ما اهل آنيم و هر بدى که
دربارهی ما گفته شــود ،ما از آن به دوريم .در كتاب خدا براى ما ح ّقى و قرابتى از پيامبر خداســت و خداوند ما را پاك شــمرده،
احدى جز ما مدّعى اين مقام نيســت ،مگر آنكه دروغ مىگويد .زياد به ياد خدا باشــيد ،زياد ياد مرگ كنيد ،زياد قرآن تالوت
نماييد و زياد بر پيغمبر (صلى اهلل عليه و آله و سلم) سالم و تحيّت بفرستيد ،زيرا صلوات بر پيامبر خدا (ص) َده حسنه دارد .آنچه را
به شما گفتم حفظ كنيد و شما را به خدا مىسپارم ،و سالم بر شما( .بحار األنوار ،ج ،75ص)372

