 ‐ 283894ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺪﻋ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ دوﺳﺘﺎن ﺷﺨﺺ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻮال

ﻣﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎرۀ اپﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ روی ﻓﯿﺲﺑﻮک دﯾﺪه ﻣﺷﻮد ﺳﺆال ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺪﻋ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻣداﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ :ﻓﻼﻧ اﺳﺮارت را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ و ﻓﻼﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
وﻓﺎدار اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺗﻮ دﻓﺎع ﻣﮐﻨﺪ و ﻓﻼﻧ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻼﻧ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی ﺗﻮ ﻣﺷﻮد…
ﺣﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﻢ ﺷﺮع در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﻢ اﺑﺮاج و ﻓﺎلﮔﯿﺮی را دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮده و ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ.
اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣداﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺐ را ﮐﺴ ﺟﺰ اﻟﻪ ﻧﻤداﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻼﻧ راز ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺷﺎدی ﻣآورد ﻣﺮ آنﮐﻪ ﺑﺎ او از ﻧﺰدﯾ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﺗ ﺑﺎ
او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدت ﺑﺮﺧ از اﻃﻼﻋﺎت را درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داده ﺑﺎﺷ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ در داﯾﺮۀ ﮔﻤﺎن ﻣﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻮﯾ :ﻫﻨﺎم دﯾﺪن اﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﺷﻮم و وﻗﺘ از او دورم ﻧﺎراﺣﺘﻢ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨ :او ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ
ﻣآورد!
و اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ :ﻓﻼﻧ ﺑﺎ دردﻫﺎی ﻣﻦ درد ﻣﮐﺸﺪ و در ﺳﺨﺘﻫﺎ در ﮐﻨﺎرم اﺳﺖ و در ﻣﺸﻼﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ و در
ﻧﺼﯿﺤﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾام ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ درونﻫﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺑﯿﻨ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻬﻮدﮔ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺐﮔﻮﯾ ﺑﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از
دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ :اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﯾﮋﮔﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ دوﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻣدﻫ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﻦ ﮐﺎر را دارد ،اﻣﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻤ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﻓﺮﯾﺐﮐﺎراﻧ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ دوﺳﺖِ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی در ﺣﻖ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮﺑ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﭙﺲ دوﺳﺖ او ﺳﺮ ﯾ ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﮥ آن ﺧﻮﺑﻫﺎ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﺑﺪی را ﯾﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﺧﻮﺑﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﺪ.
و دوم :اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم آن دوﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ او ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮیاش را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻫ ﺗﺎ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﻫﺎی آن دوﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮﻋ ﮐﻬﺎﻧﺖ و ادﻋﺎی ﻏﯿﺐ اﺳﺖ
و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺎور ﮐﺮدن آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾ از ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮود و از او درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰی
ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﻞ روز او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۲۳۰
و از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺸﻮ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨ ﺑﺮود و
آنﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۳۵و اﺑﻮداوود ) (۳۹۰۴و
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۶۳۹و آﻟﺒﺎﻧ در »ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی« آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) ( 121011ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد و
ﻧﻮع دﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﻮﻋ ﮐﻬﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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