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فضاي مجازي دنيايي جديد در س��احت مدرنيته اس��ت كه وجوهي مثبت و منفي 
به دنبال دارد. پژوهش ها نش��ان مي دهد اين دنياي جديد به همان ميزان كه باعث 
كاستن از برخي ارزش ها شده، در مقابل بستري براي شكل گيري ساير ارزش ها نيز 

شده است. 
»تحليل ثانويه تحقيقات علوم اجتماعي در حوزه فضاي مجازي« عنوان مقاله اي به قلم 
»مهين شيخ انصاري« است كه در مجله جامعه شناسي ايران منتشر شده و خبرگزاري 

ايسنا نيز بخش هايي از آن را بازنشر كرده است. 
جمعيت آماري در اين تحقيق مقاله هاي منتشره شده علوم اجتماعي در حوزه فضاي 

مجازي و نمونه ۷۳۲مقاله منتشر شده در بازه زماني ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ است. 
از ۴۱مقاله با عنوان »سبك زندگي«، نتايج ۱۴مقاله حاكي از اين است كه شبكه هاي 
اجتماعي مجازي با مديري��ت بدن، نوگرايي، مدگراي��ي و تجمل گرايي رابطه مثبت 
معناداري دارد. به نظر مي رسد كه سبك زندگي كاربران تحت تأثير فناوري هاي نوين 

در حال مدرن شدن است. 
از ۳۶ مقاله با عنوان »تأثير فضاي مجازي بر خانواده«، موضوع ۲۷ مقاله روابط زوجين، 
انس��جام خانواده و ارزش هاي خانواده اس��ت كه ۲۱مقاله )۷۷درصد( تأثير اينترنت و 
رس��انه هاي اجتماعي را بر موضوعات يادش��ده منفي ارزيابي كرده اند. روابط زوجين با 
۱۱مقاله با سوگيري منفي بيشترين فراواني را از اين جهت به خود اختصاص داده است. 

از ۲۱مقاله با عنوان »روابط اجتماعي و ارتباط هاي ميان فردي«، ۱۱مقاله تأثير فضاي 
مجازي را بر روابط اجتماعي و ارتباط هاي ميان فردي مثبت ارزيابي كرده اند. نتايج 
مقاله ها نش��ان مي دهند كه كاربران از فضاي مجازي براي گسترش روابط اجتماعي 
با دوستان و حفظ روابط با دوستان قديمي استفاده مي كنند و فضاي مجازي روابط 

اجتماعي و ارتباط هاي ميان فردي را گسترش داده است. 
يكي از نتايج جالب در اين تحقيق حكايت از اين دارد كه حتي دينداران از ظرفيت هاي 
فضاي مجازي براي ترويج دين استفاده مي كنند.  نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه 
فناوري هاي وب۲ ارزش هاي خانوادگي و هويت ديني و ملي كاربران ايراني را تحت 

تأثير قرار مي دهد و سبك زندگي آنها را به سوي مدرن شدن پيش مي برد. 
از طرفي پديده هاي نوظهوري مانند فراغت مجازي، گردشگري مجازي، اينفلوئنسرها، 
سوگواري مجازي، بدن رسانه اي، خود مجازي، زيارت مجازي و مواردي از اين دست 
در اين فضا شكل گرفته اند. از طرف ديگر فضاي مجازي مشاركت سياسي و سرمايه 
اجتماعي كاربران را افزايش مي دهد و كاربران از فضاي اطالعاتي باز كه فضاي مجازي 
ايجاد كرده است، براي گسترش دموكراسي و حوزه عمومي استفاده مي كنند. همچنين 

كسب و كارها براي رونق اقتصادي از رسانه هاي اجتماعي استفاده مي كنند. 
عالوه براين، نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كاربران از آزادي فردي به معناي آزادي 
تحرك كه فناوري هاي وب۲ براي آنها فراهم آورده است، به خوبي استفاده كرده اند 
و به كمك اينترنت و رسانه هاي اجتماعي توانسته اند فارغ از قيد زمان و مكان، روابط 

اجتماعي خود را گسترش دهند يا روابط قديمي خود را حفظ كنند. 

خوب و بد اثرات فضاي مجازي به روايت 722 مقاله پژوهشي
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حاج اسماعيل دوالبي و يك عمر رفاقت با خدا

مي گفت با آدم ها مهربان باش
آدم ها چاره ندارند

در ستايش ستوده ترين پيامبر الهي در آستانه سالروز رحلتش

حبيب خدا 
و محبوب همه ما

عرقچي��ن به س��ر مي گذاش��ت.  گندم
هميش��ه لبخند به لب داش��ت. زمانی

عكس هايش را كه مي بيني دقيقاً 
ش��بيه پدربزرگ هاي دوس��ت 
داشتني است كه آدم دوست دارد 
ساعت ها پاي حرف هايش بنشيند. ساده سخن مي گفت، اما 
كالمش آن چنان گيرا و دلنشين بود كه افراد مختلف را فارغ 
از نوع نگاه و طرز تفك��ر در كنار هم مي نش��اند. نصيحت 
مي كرد، اما نصيحتي كه به دل مي نشست. چنان روان و شيوا 
صحبت مي كرد كه هر كتابي كه به نقل از او جمع آوري شده 

جمله به جمله به دل مي نش��يند. خيلي ها 
معتقدند كتاب ه��اي مربوط ب��ه زندگي و 
سخنان مرحوم دوالبي منبع آرامش است و با 
خواندن يك جلد آنچنان آرامشي در زندگي 
يافتند كه فكرش را ه��م نمي كردند. اغراق 
نيست و اين حس نشئت گرفته از سادگي، 
بي آاليشي و در يك كالم عالم به عمل بودن 

مرحوم اسماعيل دوالبي بوده است. 
خان��ه اي در دوالب تهران داش��ت. قديم ها 
منطقه دوالب روستا بود. روستايي كه جنوب 
شهر محس��وب مي ش��د، اما حاال تقريباً به 
مددكش آمدن پايتخت از هر طرف، تقريباً 
جنوب شرق محسوب مي شود. محله اي كه 
هنوز هم افراد قديمي در آن زندگي مي كنند 
و بخش هاي��ي از آن به دارالمؤمنين ش��هر 

تهران ش��هره اس��ت. قديمي هاي دوالب با نوادگان حاج 
اسماعيل دوالبي آش��نا هس��تند كه هنوز هم به تأسي از 
زندگي پدربزرگ خود ساده و بي آاليش در همين منطقه 

زندگي مي كنند. 
ش��غلش كش��اورزي بود و در عين حال به صورت آزاد 
به دانش آموزي در جلس��ات علماي ديني معاصر مانند 
آيت اهلل سيدمحمد شريف شيرازي، آيت اهلل شاه آبادي، 
آيت اهلل تقي بافقي، ش��يخ غالمعلي قمي و شيخ محمد 

جواد انصاري مي رفت. 

چه قدر قشنگ گفته است كه »با آدم ها مهربان باش، آدم ها 
چاره ندارند.«

آنچه نقل از حاج اسماعيل دوالبي است عمدتاً بر محور رابطه 
خوب بنده با خداست. رابطه اي نزديك، رفاقتانه و در عين 
حال مؤدبانه! جايي مي گويد: »ه��ر وقت ديدي راه نداري، 

چند دقيقه پشت در بنشين؛ خدا در را باز مي كند.«
مي گفت وقتي به خدا مي گويي من كس��ي را غير تو ندارم 
خدا غيور است و خواسته  ات را اجابت مي كند. در جايي به 
نقل از او آمده است: »همه بهت مي گويند از خدا بترس. خود 
خدا هم مي گويد بترس. من مي گويم نترس. نترس. از چي 
مي ترسي؟ فكر كرده اي چي مي خواهد ازت؟ 

برو توي دامنش، هيچ نترس...«
يا در جاي��ي ديگر آمده اس��ت: »هي نپرس 
آخرش چه مي شود. آخرش دست خداست. 
بد نمي شود. اين اولش را كه سپرده اند دست 
تو اين چه مي شود؟ اين مهم است. اگر اين بد 
بشود، آخرش براي تو مي شود روز خجالت: 
يوم الحسره. حس��رت مي خوري. مي گويي 
كاش درس��ت كار مي كردم، ام��روز اينقدر 
خجالت نمي كشيدم. كار نكرده اي و حقوقت 
را مي دهند. تمام و كم��ال. از خجالت هزار 
بار آب مي ش��وي و مي روي توي زمين. هي 
مي سوزي و صدايت هم در نمي آيد. جهنم 
مي ش��ود برايت. كوفتت مي ش��ود. عذاب 
مي ش��وي. خدا كه عذابت نمي كند تو خود 
عذاب مي شوي. خداكه عقده ندارد من و تو را عذاب كند. 

رحمان رحيم است.«
حاج اسماعيل دوالبي در نصيحت هاي خود )صفحه ۲۱۸ 
جلد دوم طوباي محبت( مي گويد: در مصائب و سختي ها 
كم بگوييد و پيش خودتان نگه داريد. نگوييد گرسنه هستم، 
تشنه هستم، چيزي نگوييد. هر كس��ي هم از شما چيزي 
خواست نه نگوييد. بگوييد چشم. چش��م. زنت و فرزندت 
چيزي گفت گوش كن. نه نگو چ��ون نه مي زايد. يكبار كه 

بگويي نه دفعات بعدي هم مي گويي نه نه نه!«

از ميان همه انسان ها، خدا يك  سيد صدرا
نفر را حبيب خود خواند و لقب حسينی

»حبيب اهلل« گرفت. آن يك نفر 
هم پيامب��ر اكرم)ص( اس��ت. 
خوش به حال كسي كه عاشق 
محمد است. خوش به حال كسي كه محبت پيغمبر)ص( 
در دل او قرار دارد و خوش به حال كسي كه با دوست خدا 

دوست است. 
شناخت محدود ما از پيامبر)ص( اين عالقه و كشش را 
ايجاد مي كند، همانگونه كه همه اهل بيت شيفته پيامبر 

اكرم)ص( بودند. اميرمؤمنان)ع( در خطبه 
۲۲۶ نهج البالغ��ه درباره ارتح��ال پيامبر 
رحمت)ص( فرمود:»اگر نب��ود كه امر به 
صبر و ش��كيبايي فرموده اي و از بي تابي 
نهي نموده اي، آنقدر گري��ه مي كردم كه 

اشك هايم تمام شود.«
همه ما از مهرباني ها و اخالق پيامبر خوانده 
و شنيده ام. از اينكه رسول اهلل براي مهمان 
خويش زيران��داز مي انداخ��ت. پذيرايي 
مي كرد. با آنها هم غذا مي شد و به نيازشان 
رسيدگي مي كرد. از گش��اده رو و خندان 
بودن و رفتاري پرجاذبه كه هر كس��ي را 

مجذوب خود مي كرد و... 
هر كس زندگ��ي پيامب��ر)ص( را مطالعه 

مي كن��د، مي بيند كه حضرت رس��ول)ص( ۱۳س��ال 
شكنجه، جس��ارت و اهانت مردم مكه را تحمل مي كند 
و بعد به سوي مدينه مي رود و زماني كه در سال هشتم 
هجري دوباره به مكه برمي گردد، اوج رأفت و گذشت را 
از خود نشان داده و در پاسخ عده اي كه درصدد انتقام از 
كفار مكه بودند، مي فرمايند: »اليوم يوم المرحمه.« اين 
در حالي اس��ت كه مردم مكه چنان پيامبر)ص( را آزار 
دادند كه حضرت)ص( فرمودند: »ما اوذي النبي مثل ما 

اوذيت؛ هيچ پيامبري همانند من اذيت نشد.«
پيامبر)ص( وقت��ي در جري��ان فتح مكه به اين ش��هر 

برمي گردد، همه اهل مكه به خصوص آنها كه در جنگ 
مقابل شان حضور داش��تند و منتظر رفتارهايي مثل به 
بردگي برده ش��دن، مصادره اموال و... و روز فتح مكه را 
روز مصيبت خود مي دانستند، مورد رحمت نبوي قرار 
گرفتند و پيامبر)ص( در سخناني كوتاه به آنان فرمودند: 
»شما مردم هموطنان بس��يار نامناسبي بوديد، رسالت 
مرا تكذيب كرديد و مرا از خانه ام بيرون س��اختيد و در 
دورترين نقطه ممكن كه به آن پناهنده شده بودم با من 
به نبرد پرداختيد، ولي با اين وجود همه شما را بخشيده 
و بند بندگي و بردگي را از پاي شما باز مي كنم.« و بعد 
آن جمل��ه تاريخي را فرمودن��د: »اذهبوا 

وانتم الّطلقاء.«
اين در حالي اس��ت كه در تاريخ بش��ر از 
هيچ كس نش��ان نداريم كه به اين مقدار 
از قدرت رسيده باش��د و بعد از تحمل آن 
همه ش��كنجه و آزار، مردم را ببخش��د و 
عفو كند. اخالقي��ات آن حضرت تا جايي 
برجسته است كه قرآن نيز روي آن تكيه 
كرده و مهم ترين آنها نرم خويي و دلسوزي 
و هدايت براي مردم بود. دلسوزي حضرت 
ختمي مرتبت ب��ه حدي بود ك��ه گاهي 
از ش��دت غصه خ��ود را در معرض خطر 
قرار م��ي داد و غص��ه او صرف��اً اختصاص 
به انحرافات مس��لمانان نداش��ت، بلكه بر 
گمراهي كاف��ران نيز غصه مي خورد، ق��رآن در اين باره 
مي فرمايد: »فلعلّك باخٌع نفس��ك عل��ي آثارهم ان لم 
يؤمنوا بهذا الحديث اس��فاً، گوي��ي مي خواهي به خاطر 
اعمال )نارواي( آنان اگر به اين گفتار ايمان نياورند، خود 

را هالك كني.«
بنابر نقلي از عالمه حس��ن زاده آمل��ي، در جنگ هاي 
دوران پيامب��ر)ص( كه ۱۰ س��ال به ط��ول انجاميد، 
حتي يك نفر هم توس��ط حضرت رسول)ص( كشته 
نشد و چه بس��ا اين اراده الهي و فلسفه رحمت بودن 

پيامبر)ص( است. 
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مي گفت: همه 
بهت مي گويند از 
خدا بترس. خود 
خدا هم مي گويد 

بترس. من مي گويم 
نترس. نترس. از 
چي مي ترسي؟ 
فكر كرده اي چي 

مي خواهد ازت؟ برو 
توي دامنش، هيچ 

نترس... 

دلسوزي حضرت 
ختمي مرتبت به 

حدي بود كه گاهي 
از شدت غصه خود 
را در معرض خطر 
قرار مي داد و غصه 

او صرفاً اختصاص به 
انحرافات مسلمانان 

نداشت، بلكه بر 
گمراهي كافران نيز 

غصه مي خورد

اندر مذمت خودخواهي و خودخواهان

اين آدم ها 
واقعًا ترسناكند!

چرا از ما دعوت كرد كه بياييم وقتي  نيره
به دوستانش هم گفته كه باشند!  ساري

اصاًل چرا فالني هم بايد با ما بيايد! 
من مي خواهم فقط خودم و خودت 
برويم مسافرت و دليلي براي آمدن 
پدر و مادرت وجود ندارد! حاال يك ش��ب رفتيم رستوران 
حتماً بايد خواهرت هم مي آمد! چرا كاري كه شرح وظايف 
من بود را فالني انجام داد! وقتي من توانايي انجام اين كار را 
دارم نبايد به ديگري سپرده شود! رئيس قادر به شناسايي 
فرد برت��ر از غير برت��ر نيس��ت!  اي بابا فالن��ي هم عرضه 
جمع كردن زندگي خودش را ندارد و دائماً از من راهنمايي 
مي خواهد! چرا اول براي من غذا نكش��يد؟! در يك كالم، 

»مال خودم مال خودم، مال مردم هم مال خودم!«
فرد خودخ��واه فقط خ��ود را مي بيند و ديگ��ران را اصاًل 
نمي بيند و آدمي كس��ي جز خود را نبيند واقعاً ترسناك 
است. فرد خودخواه جز خودش هيچ كس را قبول ندارد. 
خوبي هاي خود در ح��ق ديگران را ب��زرگ و خوبي هاي 
ديگران در حق خود را وظيفه تلقي مي كند. اين افراد بيش 
از حد يا به طور انحصاري نگران ش��خص يا نفع شخصي، 
لذت يا رفاه شخصي خود هستند و در اين ميان بدون در 
نظرگرفتن ديگران قدم برمي دارند. رذيله اخالقي كه اگر 
به آن توجه نكنيم در بزرگسالي از ما كسي مي سازد كه در 
هر نقش��ي پرتوقع ترين خواهيم بود. غرور مثبت و متكي 
به خود بودن خوب اس��ت، اما غرور منفي و خودخواهي 
قعر چاه تنهايي است. ترسناك است كه آدمي بلد نباشد 
لذت هاي خود را با ديگران تقس��يم كند يا از همراه شدن 
افراد بيشتر با نعمات خود شادتر و آرام تر نباشد! ما در اكثر 
مواقع در مواجهه ب��ا نعمات، خودخواه هس��تيم، اما چرا 
خودخواه مي شويم؟! شايد دانس��تن چرايي اين خصلت 
به افراد براي شناخت خود يا مبارزه با اين رذيله اخالقي 
كمك كند. خودخواهي تنها به دلي��ل عزت نفس پايين 
است. دليل اين امر آن است كه فرد خودخواه هميشه خود 
را به طور ناخودآگاه با ديگران مقايسه مي كند تا پيشرفتي 
را كه در مورد ديگران براي او مهم است، اندازه گيري كند. 
فرد خودخواه با عملك��رد خود به عنوان يك مكانيس��م 
دفاعي كاذب عمل مي كند و اين راهي براي پنهان كردن و 

جبران ناامني، فرومايگي و عدم اعتماد به نفس اوست. 
امام باقر)ع( فرمودند: »دو نفر داخل مسجد شدند، يكي 
عابد و ديگري فاسق. چون از مسجد بيرون رفتند، فاسق 
از جمل��ه صديقان بود و عابد از جمله فاس��قان و س��بب 
اين، آن بود كه عابد داخل مسجد ش��د و به عبادت خود 
مي باليد و در اين فكر بود و فكر فاسق در پشيماني از گناه 

و استغفار بود.«
مخلص كالم، خود خواهي بدخصلتي است. 

  جوان ها و پيره��ا اهدافي دارن��د كه به حيات ش��ان معنا 
مي بخشد، اما بحران مخصوص ميانسال هاست. هرگاه به هدفي 
مي رسيم، مثالً فارغ التحصيل مي شويم يا خانه اي را كه دوست 

يمداريم مي خريم، آن هدف ناپديد مي شود
سن
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باز آمد بوي ماه مدرسه... بوي بازي هاي راه مدرسه... 
براي ما كه امروز سال ها از دوران تحصيل مان گذشته ماه مهر پر از بو 
و صدا و طعم است. بوي كاغذ نوی كتاب هايي است كه از كتابفروشي 
محل تهيه مي كرديم...  صداي چكش ناظم به ورقه آهن است. صداي 
از جلو نظام خبردار اس�ت. صداي رفيقي اس�ت كه هميشه براي 
قرآن خواندن آماده بود. صداي سرود خوشحال و شاد و خندانم... 
قدر دنيا را مي دانم... براي ما مهر طعم س�الم و در آغوش كشيدن 

همشاگردي هايي است كه هرگز تكرار نخواهند شد...

بخشنده ها 
پخمه نيستند

نگاه مورچه اي داريد
يا عنكبوتي؟!

قليان  قاجاري زندگي ات را
دور بينداز!

  آدم ها از يك منظر سه دسته اند: گيرنده ها، بخشنده ها و برابرطلب ها. 
هر كدام از اين افراد، اصول خاص خودشان را براي رسيدن به موفقيت 
دارند. هر كدام در مواجهه با روابط ديگران به شيوه خاص خود عمل 
مي كنند و به نتايج مورد نظر خود مي رس��ند. شما جزو كدام دسته 
هستيد؟ بهتر است پيش از قضاوت با خصوصيات اين سه دسته بيشتر 
آشنا شويم. چيز عجيبي نيست و ما هر روز در مسير روزمرگي ها در 
برابر اين افراد قرار مي گيريم. گاهي در محل كار، گاهي اماكن عمومي 

و وسايط نقليه و گاهي در محل تحصيل، كار، شراكت و...

  يك نوع نگاه به مس��ائل داريم كه به آن ن��گاه خطي يا مورچه اي 
مي گويند، يعني فقط يك بعد ماجرا كه ما درك مي كنيم مهم است 
و همان مي شود دليل قضاوت ما. نگاهي كه موجب دلخوري و تفرقه 
مي شود و ما مدام دنيا و آدم هايش را سياه و سفيد مي بينيم، ولي نگاه 
دوم نگاه عنكبوتي يا مكعبي يا پازلي است كه از چند زاويه متفاوت 
مي توان به ماج��را نگاه كرد و تمام احتماالت يك رخ��داد يا رابطه را 
مدنظر قرار داد. به تعداد تمام رويدادهاي زندگي مان مي توانيم نگاه 

مورچه اي يا عنكبوتي داشته باشيم...

  مي گفت يك قليان قاجاري گرفته بودم خيلي با آن كيف مي كردم. 
مي نشستم پاي س��ريال هاى مورد عالقه ام و س��اعت ها قل قل دود 
مي كردم و مي دادم هوا. يك روز رفتم س��وپرماركت پاييني و گفتم 
تنباكو بده، اما نه از اون هميشگي ها. يه كم تنباكو سنگين تر باشه... 
فروشنده خنده اي كرد و گفت: »مصرفت رفته باال!« بهم بر خورد. يك 
آن حس كردم بدون اينكه بفهمم ان��گاري جدي جدي دارم قلياني 
مي شوم. نگاهي به فروشنده كه داش��ت با تعجب مرا مي ديد كردم و 

گفتم:»نمي خوام« و برگشتم خانه...


