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 کيده چ

 براي را فراگیران  که است تربیت  و تعلیم از  نوعی به يکم و بیست  قرن  پرورش و آموزش نیاز عصراطالعات، هاي ضرورت  از

 ايجاد به متهم ديدگاه دو از  نوين هاي رسانه.نمايد آماده بینی پیش قابل غیر  و تغییر حال در زندگی هاي چالش رويارويی با

 ديگر، سوي  از  و هستند آموزش امر در آموزشی  هاي فعالیت رقیب سو يک  از  ها رسانه هستند. زندگی نوين در هاي چالش

 الزم انگیزشی و شناختی الزم هاي زمینه توان می چگونه فوق، شرايط در آيند. می حساب به نوين چالش هاي اغلب ساز زمینه

 با خود  مواجهه  و دهند نشان  واکنش  اي رسانه عملکرد و محتوا  به  نسبت انگیخته  خود صورت به تا ايجاد کرد نوجوانان  در  را

 که معصومین روايات و قرآن است ذکر شايان اين بر بخشند. افزون معنا تعمق، و تحلیل از راه را، هاآن   ومحتواي ها رسانه

 بشريت  جامعه  پاسخگوي مسلمانان داعیه  طبق شده اند، نهادينه منبع دو  اين اساس اسالمی بر حکومت هاي مبناي  و چارچوب 

 ارائه و فضاي مجازي شناسی آسیب پژوهش، اين انجام ضرورت و هدف مهمترين بنابراين هستند، عصري هر اودر اقتضائات و

 با و توصیفی -تحلیلی روش با که  روايی است  و قرآنی آموزه هاي از  مستخرج  وارده، آسیب هاي با متناسب  کاربردي راهکارهاي

 و قرآن  کارآمدي ظهور  و  بروز به  می توان  پژوهش اين  مهمترين نتايج از  می شود. پرداخته  آن  به  کتابخانه اي منابع  به  استناد

 فضاي فرهنگی سیاست گذاري در پژوهش نهايی راهکارهاي به کارگیري اسالمی، سبک زندگی الگوي بهترين عنوان به روايات

 .کرد اشاره مجازي فضاي در فرصت و تهديد نقاط شناخت در جامعه اقشار و ها خانواده آگاهی ارتقاء سطح و مجازي

 

 .راهکار شناسی، آسیبتعلیم و تربیت،  مجازي، فضاي روايات، قرآن،هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه   -1

 تا است، توسعه  حال در آوري شگفت طور به جوامع  در و چشمگیر اطالعات، و ارتباطات فناوري عرصه در علم پیشرفت امروزه

تازه   اي پنجره ترقی، اين است؛ شده المللی بین سطح در جمعی ارتباط وسايل و گستر جهان هاي رسانه ظهور باعث که جايی

 ...و اي شبکه جامعه جهانی، دهکده اطالعاتی، جامعه عناوين با جديدي بوم زيست را وارد او و کرده باز انسان روي به دنیا در اي

 جامعه زندگی برنامه ناپذيراز جدايی جزء افزاري نرم و افزاري  سخت هاي حوزه در ديجیتالی ابزارهاي که طوري  به نموده است،

آغاز    است. گرديده بشريت بدر  فناور  کم يو    ستیقرن  ارتباط  یاطالعات   نينو  يها  يو هزاره سوم، رشد شتابان  بر    یو  عالوه 

ارتباط امکانات  آوردن  به    یو دسترس  یفراهم  مقا  یاطالعات در حجمبشر  ن  یاز زندگ  عصري  چیبا ه  سهيکه قابل    ست، یبشر 

امل نموده اند. با ظهور و گسترش صنعت، همزمان  تحول و تک   ، ی دچار دگرگون  زیو جوامع را ن  ی گروه  ، يارتباطات فرد  يالگوها

دوم«    يهمچون» فضا  ین يبا عناو  توانیبه وجود آمد که م   ی در عرصه زندگ  يدي جد  ي فضا  نترنت، يارتباطات و در امتداد آن ا

 ( 17:1397غفاري، .) کرد ادياز آن  «يمجاز يو» فضا

پرچالش  عنوان  به  است که  امروز  استراژيک جهان  و  راهبردي  از موضوعات  اين فضا،يکی  از  روزترين مسائل بحث  به  و  ترين 

و   داده  قرار  تأثیر خود  به شدت تحت  را  فرزندان  تربیت  امروزي، موضوع  اي جهان  رسانه  دنیاي  اين  باشد.  جهان مطرح می 

براي خانوادهنگرانی آورده است. گسترش رسانههاي جامعه  هاي بسیاري  پديد  هاي ديجیتال و فضاهاي مجازي بدون  اسالمی 

ازدغدغه هاي بزرگ  فرهنگ سازي و آمادگی ذهنی قبل تا حدودي درفرهنگ جامعه اسالمی تأثیرگذار بوده و امروزه به يکی 

استخانواده تبديل شده  فرهنگی دلسوز  مجامع  و  و همکاران،  .)ها   سبک مجازي، اجتماعی ي شبکه ها(  178:1396نوروزي 

 مصرف واقع، در شبکه ها اين از استفاده کرده اند. اساسی دگرگونی هاي   دستخوش مختلف ابعاد در را نوجوانان معاصر زندگی

رو  اين از می شوند. محسوب  کنونی عصر در زندگی سبک بنیان هاي از  سه هر که  است  نمادين  محتواي و فضا زمان، توأمان

 قابل توجهی معرض دگرگونی هاي در هستند، مجازي  مصرف و تولید فرايند درگیر روزمره به صورت که نوجوانانیزندگی   سبک

 تماشاي روزنامه، کتاب، نظیر غیرمجازي فرهنگی و مصرف تولید از کاستن با شبکه ها در مجازي مصرف و تولید می گیرد. قرار

می دهد.)صمیمی   قرار تأثیر تحت مستقیم به طور را کاربران زندگی سبک ري،هن حتی  فعالیت هاي و موزه ها از بازديد و تئاتر

برده است که گويی  (  12:1397اصل،   رنگارنگ خود فرو  بازار  را در  امروزه فضاي مجازي چنان کودکان و نوجوانان و جوانان 

 يپر دردسر برا  یپناهگاه   ي،مجاز  فضاي   ی، کنون  يیا یدر دنهرگز خبري از بازي ها وفعالیت هاي دسته جمعی آنان نبوده است.  

حال  ،کودکان و در  است  و جوانان  به  يرو  ینوجوانان  م  آن  خوش  نشان  داالن  دهدیها  تهد  يش،هزارتو  يهاکه در   ديهزاران 

از دانش    يابخش عمده  ،اطالعات است در هر لحظه  افتيمنبع و ابزار در  ي،مجاز  يفضا  نیهمچن  (2:1399د.)ترابیان،  وجود دار

فضا به  م  نيآنال   يبشر  پ   شودیمنتقل  در  نوجوانان که  و  طر  ی و کودکان  از  اطالعات هستند،     ي هابخش  نترنت،يا  قيکسب 

 . کنند ی م میو رفتار خود را بر اساس آنها تنظ رندیگیدانش را فرا م نياز ا ياعمده

 ويژگی هاي و ديگران با فرد برخورد  نحوه زندگی، شیوه بر آن ها از افراد مداوم استفاده و متنوع قابلیت هاي با مجازي فضاي

شناختی )جوادي نیا و   زمینه هاي همه در غیررسمی به طور  تربیت افراد در  مهمی بسیار نقش و می گذارد اثر  آنان شخصیتی

(، اجتماعی  1396:78؛ به نقل از رضوي و همکاران،  2014،  3و تیکا   2؛ پانتی 2014،  1(، عاطفی)میکالیزي1391:598همکاران،  

 ( و... ايفا می کند.  2009:3، 5و روبلیا  4)گرينهو 
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 و نامرئی تالش هاي مجموعه بر مشتمل   و می شود مربوط انسان زندگی امور همه  به  و دارد گسترده اي دامنه تربیت و تعلیم

هاي و  غیررسمی ها،  بر مبتنی و رسمی و مرئی تالش  پژوه،   اخالقی اصول  و باورها هنجارها، ارزش  به  (  295:1391است.) 

مجله، تلويزيون، مانند ابزارهايی توانند نیز  ...و دوستان  جمع  روزنامه،   دلیل به اما شوند افراد  غیررسمی تربیت  موجب  می 

 در افراد تربیت غیررسمی ابزارهاي  مؤثرترين از  يکی  را مجازي فضاي می توان اجتماعی شبکه هاي امکانات و  گسترش ارتباطات

 جوان  نسل  تربیت  و تعلیم در  انکاري  قابل غیر آموزشی، نقش رسمی سازمان هاي و ها دانشگاه کنار  در  که  برشمرد امروز  جامعه

 .کند می ايفا

 باعث و شده عمومی و بین نوجوانان رايج در مجازي فضاي نمود ترين اصلی عنوان به اجتماعی رسانه هاي فناوري از استفاده

 از  درصد 85 که  داد  نشان 2008 سال  در  مطالعه اي  نتايج چنان که  .است شده ارتباط  براي شبکه ها اين  به  آنان  وابستگی و اتکا

هاي از نوجوانان  عنوان  مجازي اجتماعی  شبکه  ترين به  همچنین  استفاده ارتباطی روش اصلی  کنند.   محققان  پژوهش می 

 بودن، اجتماعی :است ذيل شرح به نیاز چهار ارضاي اجتماعی براي شبکه هاي در  نوجوانان مشارکت داد نشان تگزاس دانشگاه

 (  145:1396و کسب اطالعات.)مظفري،  خويش شناخت سرگرمی، و تفنن

هارگ  6پاسک شوارتز2009)7ي تایو  همکاران)  9،مزرو(2009)8(،  ه2009)11ريربال،(2009)10انگي(،  2009و  و  (از 2011)12وی( 

  ي که فضا  ه انددیرس   جهینت  نيمحققان به ا  نيکرده اند. ا  یررس فضا را در آموزش ب  نيا  راتی هستند که تاث  یجمله پژوهشگران

در آموزش   ی و حل مسئله گروه  ی میپروژه محور ت  يریادگي   ، یگروه   ي تفکر انتقاد  تيبه تقو  ی نترنتيا  يابزارها  قياز طر  يمجاز

  يی کهها   دهين فضا ايرساند. در ا  ی و به بازتاب آنها کمک م  کند یم  دیتول  د يجد   يهادانشفضا  اين    نی.  همچنشودیمنجر م

 .  شوند یم ی ابينقد و ارز یبزرگ اریشبکه بس لهیکنند و به وس  یم رییتغ  شوند، ی م ده یشوند،  به چالش کش یم دیتول

دهد.   ی رخ م قهیتنها در چند دق ی بلکه گاه  کشد،یچند سال طول نم ا يموارد چند ماه  نيکه همه ا نجاستيتوجه ا انينکته شا

  ي گفت فضا  توانیم  نیشده و استفاده شوند. همچن  يبه سرعت بازساز  توانند ی  نارس م   يها   ده يا  ی ارکتاعمال مش  قياز طر

  ی و اخالق  ینيد  تیترب  ژهي به و   تیترب  ربه ام  یتوجه  یدر کنار آن و ب   یتیاست که فقدان نکات ترب  زيمر  یب   طیمح   ،يمجاز

نفوذ   لیبه دل  ی اطالعات  يها  يشود. فناور  ی اجتماع   دهاي اضت   دي به وجود آورد و باعث تشد  يا   ده ي عد  يتواند بحران ها  ی آنان م

متحول    یسن  ترنيیپا  يها در رده   ژهياوقات فراغت را به و  ي والگقرارداده؛    ریجامعه را تحت تاث  یدر ابعاد مختلف، سبک زندگ

 ( 110:1390ت.)ابراهیم آبادي، را جابجا کرده اس دانشبه اطالعات و  یدسترس ي کرده و راه ها

 باشد مجازي و نقش آن در تعلیم و تربیت می فضاي هاي آسیب  بررسی پژوهش اين  اصلی هدف عرايض، اين تمام به توجه با

 روابط کاهش(مجازي مانند  فضاي هاي آسیب  و مجازي فضاي در حضور  میزان  بین آيا که: قرارند اين از  تحقیق  اصلی وسواالت

انزواي اعتقادات کاهش جامعه، و محیط با سازگاري کاهش خانواده، با نوجوانان  کاهش تحصیلی، افت اجتماعی، مذهبی، 

 ).... و جامعه  در خشونت و  پرخاشگري ، روانی و  روحی سالمت  به وآسیب مدگرايی و پوشش نحوه  تغییر مذهبی، اعتقادات

 دارد؟ وجود رابطه
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هاي اصلی جامعه امروز ما است، در ارتباط با قشري که همواره درگیر تعلیم و تربیت    هايی از اين دست که از دغدغه  پرسش

 :تواند به صورت زير مطرح شود اي اساسی است که می هستند؛ راهنماي طرح مسئله

از آسیب برون رفت  تربیت چیست؟ و چگونه می هاي فضاي مجازي    راه  و  تعلیم  اينترنت و    بويژه در نظام  از تهديدات  توان 

 ها استفاده کرد؟  هاي مجازي به نفع فرصت شبکه

 

 پيشينه پژوهش   -2

 آموزان دانش فنّاوري سواد هاي مهارت  موفقیت بر  را ابتدايی مدرسه  تأثیر، آموزگاران اي  مطالعه در (،2009)13کسکین  و چلیک

 فنّاوري  سواد درصد  21 و بودند اطالعاتی فنّاوري سواد  داراي معلمان درصد  79داد:   نشان ها يافته.دادند قرار  بررسی مورد  

 يا گرفتند، نمی کار به  را اطالعات فنّاوري فوايد ها آن اما بودند، اطالعاتی فنّاوري سواد داراي معلمان اگرچه.نداشتند اطالعاتی

 معلمان اطالعاتی سواد  هاي مهارت  که  بود آن  از حاکی نهايی نتیجۀ  ديدند. نمی مدارس  در  فنّاوري اطالعات کاربرد در  ضرورتی

 مباحث  آنها تأثیر و آموزشی هاي فنّاوري کاربرد آموزشی، هاي فنّاوري تربیت، و تعلیم.تأثیراست بی آموزان دانش موفقیت در

 بود.  بحث مورد پژوهش تکمیلی

 اين با شدن درگیر که است اين وتربیت تعلیم در مجازي فضاي هاي آسیب  از  (2007) همکاران و 14کیريتا پژوهش اساس بر

 .نکنند رشد اجتماعی هاي مهارت  لحاظ از آموزان دانش که شود می سبب مهم

 فراغت، اوقات هاي فعالیت  خانواده، کارکرد:  بعد سه از اجتماعی زمینه در را اينترنت تأثیر ،(2002)16جی  جاناتان و 15زي هو

 استفاده بین که است  خانواده اعضاء با فعالیت خانواده، کارکرد مورد  در دادند، قرار بررسی مورد کاري پنهان و مدنی  هاي آزادي

 روزنامه اهل که کسانی براي دوستان با ارتباط موضوع فراغت، اوقات مورد در آورد. می وجود به معناداري  تفاوت  کنندگان

 نمی استفاده اينترنت از که وکسانی اينترنت از کنندگان استفاده  با هستند، تلويزيون تماشاي و  راديو به دادن گوش خواندن،

 .دارد وجود معناداري تفاوت کنند،

 داد، نشان « بزهکاري  بروز در  گروهی هاي رسانه و محیط  شناسی  آسیب  عنوان» با خود  نامه پايان در ،(1395)تمرين عظیمی

 فرار حتی و اخالقی انحرافات ها، خانواده گسیختگی هم از  باعث توانند می خود منفی کارکردهاي با ها رسانه  و مدرسه خانواده،

 هاي آسیب ي  حوزه در  و آمیز انحراف  تبلیغاتی الگوهاي و فرهنگی تهاجم فرهنگی، هاي آسیب حوزه  در .گردند  خانه از فرزندان

 طرف يک از  جمعی هاي رسانه که دهد می نشان ها آسیب ترين  مهم عنوان به  خشونت  ايجاد در ها رسانه،  مدرسه نقش روانی

 زندگی الگوهاي ترويج و رسانی اطالع  نقش  ايفاي با ديگر سوي  از  و دارند را  بزهکاري  ترويج و  ناامنی  احساس تشديد توانايی

 .باشند موثر  امنیت  احساس  افزايش و جرم وقوع کاهش در توانند می سالم

 افزايش با و شود می ضعیف مجازي فضاي با تعامل در دانشجويان دينی هويت ؛(1394) رمضانی و حیدري پژوهش براساس

 تجربی و پیامدي ابعاد با مجازي  فضاي اما شود. می کاسته آنان دينی هويت برجستگی از اينترنت، به دسترسی و مصرف  میزان

 .است داشته  را  همبستگی کمترين  آن  شناختی بعد با و همبستگی بیشترين دين

 
13 Cheleak&Keskin 
14 Kerita 
15 Ziho 
16 Janatanji 
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 اين  به مجازي فضاي اجتماعی و فرهنگی کارکردهاي و ها چالش بررسی در(،  1392)وهمکاران نژاد سبحانی پژوهش اساس بر

  روانی،کاهش  تزلزل  به  منجر  نهايت  در وتربیت تعلیم نهاد توسط  مجازي فضاي آموزش  به  الزم اهتمام عدم که رسیدند نتیجه 

 .شود می اجتماعی وتعامالت ها ارزش 

 ويژه  به  تربیت  نظام  روي  فرا   را  هايی  فرصت  خود  خاص  هاي  ويژگی  با  مجازي  فضاي  ،(1390)منیري  و  رضايی  پژوهش  براساس

 نمودن   فراهم  فرافیزيکی و  فرامادي  هاي ظرفیت قراردادن اختیار در به توان می   ها فرصت اين از دهدکه  می قرار  اسالمی تربیت

 . کرد اشاره تربیت امر در  فراگیران بیشتر مشارکت امکان

 

 اهميت و ضرورت تحقيق   -3

رشد روز افزون اينترنت فوايد و اهمیت غیر قابل انکاري دارد. چندان که در دوران حاضر، نقش محوري اينترنت چنان اساسی 

هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و علمی در جهان آينده    ريزي، توسعه و بهره وري در زمینهاست که بدون آن امکان برنامه  

 مین می  ااي قوي و تکنولوژي چند رسانه اي، اکثر نیازهاي بنیادين بشر را ت  اينترنت به عنوان رسانه .امکان پذير نخواهد بود

ودي که اين وابستگی تبديل به  د تا ح  .به دنیاي مجازي استشان    مین نیازهاياله موجب کشش افراد براي تئکند و همین مس

هاي اجتماعی و فرهنگی غافل    شود و نبايد از پیامدهاي ناگوار و مخرب آن به ويژه در زمینه  ها به اين محیط می  اعتیاد آن

 ه معناي نفی اين پديده و نگاه منفی بدان نیست.بهاي اينترنت  ماند. البته سخن گفتن ازآسیب

باشد. اينترنت از فن آوري هايی نیست که بی چون و   اينترنت داراي کارکردهاي مثبت و منفی می   هواقعیت اين است ک  بلکه 

توان از آن استفاده کرد و يا به طور   اي است که به انتخاب خود همان طور که هست، می  بلکه رسانه  ،چرا تحمیل شده باشد 

هاي    توان، استفاده  تیغ دو لبه است که با آموزش صحیح و فرهنگ سازي می کلی از آن چشم پوشید. اينترنت به مثابه يک  

آموزش غیر اصولی و عدم وجود فرهنگ کاربري، هويت اجتماعی و    ، اين صورت با استفاده نا مناسبفراوانی از آن نمود. در غیر  

 د.دا قرار بررسی مورد کاربردي و نظري  جنبه دو از توان می را حاضر پژوهش ضرورت .رود فردي انسان به وسیله آن از بین می

 زيادي آثار اينترنت اطالعات، و  ارتباطات هاي  فناوري اجتماعی و  سرگرمی آموزشی، فرهنگی،  ماهیت به  توجه  با نظري،  جنبه  از 

 بر را  آثار اين میزان توانه  ب که شود  می احساس منسجم الگوي  يک قالب در پژوهش ضرورت  بنابراين، .  دارد فردي زندگی بر

 که اي استفاده نوع و اينترنت به خانواده اعضاء دسترسی میزان کاربردي، جنبه  از. سنجید فرهنگی و اجتماعی فردي، متغیرهاي

 هاي  ارزش تأثیر  تحت اينترنت کاربران  اينکه وجود با ت.اس اهمیت  داراي  نوجوانان و  جوانان تعلیم و تربیت  در دارند، اينترنت از

 .باشند تأثیرگذار باورها اين اصالح  يا تغییر بر توانند می ها آن معلمان و ها  خانواده هستند، مجازي  محیط در موجود فرهنگی

 

 روش تحقيق   -4

 وضعیت   و پردازد   می موجود روابط و  شرايط تفسیر  و  توصیف  به  که  است  ارزشیابی نوع  از  و توصیفی روش  مبناي بر  مطالعه  اين

 يک  بودن مؤثر يا بودن مطلوب  اجتماعی، فوائد درباره گذاري  ارزش به روش اين.  دهد   می قرار  مطالعه مورد را پديده کنونی

  جهت  در  هايی  توصیه با اغلب  تحقیق  نوع  اين.  دارد توجه  خود هاي  يافته کاربرد به  و  پردازد  می برنامه يا محصول  فرايند،

  پژوهش  اين  در که ابزاري .نیست ها  موقعیت ساير به گسترش  قابل و کلی قوانین يافتن پی در و باشد  می  همراه سازنده اقدامات

  و  ها  مقاله اسناد، مدارک، ها،   کتاب کلیه اساس، اين بر .است سندکاوي روش گرفته، قرار استفاده مورد اطالعات گردآوري براي
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 برداري  فیش  ها  آن از و گرفته قرار مطالعه مورد اند؛  پرداخته مفاهیم اين بررسی به که  پژوهشگران دسترس در هاي  پژوهش 

 .است شده

 

 تربيت  و تعليم نهاد در  مجازي فضاي تأثيرات ارزيابي  -5

تکنولوژي برتر غرب بعد از رنسانس، هر چقدر که از نظر زمان به پیش می رود و در زندگی روزمره مادي، رفاه نسبی کسب می  

هاي  زيرا انسان.گردد، مسخ هويت و از خود بیگانگی و دوري از خويشتن خويش است شود، آنچه از نظر کیفی عايد بشريت می

که   کنند  می  رشد  شرايطی  در  شود»غربی  می  محسوب  آن  شاخصه  مهمترين  معنوي،  تفکر  و  دين  از  تعبیر    «جدايی  به  و 

نتیجه آن بحران هويت و آسیب هاي اجتماعی است که البته فقط   ت.«با نفی خدا همه چیز جايز گرديده اس»داستايفسکی:  

شود و تبديل به تهديد    کشورهاي عقب نگاه داشته شده به مراتب بیشتر مشاهده می  5گريبانگیر غرب نیست، بلکه در بین  

 (32:1388.)حاجیلی،بشري شده است

  اين رسانه جمعی، ورود مسائل جنسی در آن می   اينترنت، يکی از مظاهر پیشرفت در قرن حاضر است و از جمله مخاطرات 

در اينترنت افراد  »باشد، تهديدي که روحیه آينده ساز مملکت را تخريب و به سمت بزهکاري جنسی ترغیب می کند. از اين رو  

نرفته  مرد هستید يا زن و مسائل مربوط به جنسیت در فضاي مجازي از بین    (مخاطب يا کاربر)دوست دارند، بدانند که شما  

انگارالو برخ  «است پاره اي جهات مشک»  ف ايده فمینیست هاي تشابه  مربوط به نقش جنسی و تعارضات آن، تشديد    التاز 

زنان، عاطفی تر و هیجانی ترند و مردان   « دبورا بست و جوديت  »و    « جان ويلیامز»و حتی بنا بر تحقیقات میدانی  «  يافته است

هنگام گفتگو    جنسیت عنصري کلیدي در  »باشند. پاتريشیا ولش نیز بیان می کند که    گر و خشن می  ماجراجو و بسیار سلطه

جنسیت در رفتار تأثیر می گذارد. اين که همه تفاوت ها ناشی از قرارداد »گويد:  و به نقل از ساير محققان می .« آيد به شمار می 

ب است.  گرفته  نشأت  مرد  و  زن  مايه  جان  و  درون  از  بلکه  نیست،  انديشه  اجتماعی  يک  انگاري،  تشابه  انديشه  ديگر  عبارت  ه 

دستوري و قراردادي است، در حالی که قاعده تفاوت جنسیت، از واقعیت اخذ شده است. به واسطه اين تفاوت جنسیت، يک  

 ( 45:1388)طالبی،  د.«سري نیازها و رفتارها و بازخوردهاي متفاوت ايجاد می شو

فضاي مجازي است. اين فضا در عصر حاضر   ، ده هاي نوظهوري که در جوامع فراگیر شدهيکی از پديبا توجه به تعاريف قبل،   

از زندگی بشر قرن   نظام  12بخش مهمی  ابعاد و تشکل هاي يک  بدون آن در همه  به طوري که زندگی  امور   گرديده  مانند 

فضاي سايبر در عین حال که محاسن و  .با چالش مواجه خواهد شد  -شخصی، تعامالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي 

در پی دارد که تغافل از آن   ، ها و آفاتی را نیز در موارد اشاره شده  منافعی در امور مزبور در جوامع ايجاد نموده است، اما آسیب

  نگیجامعه را به انحطاط سوق می دهد؛ لذا در اين بخش به آسیب شناسی فضاي مجازي در عرصه هاي نفسانی، اجتماعی، فره

 .  می پردازيم (قرآن و روايات) مبتنی بر آموزه هاي دينی

 

 آسيب هاي فردي -1-5

مسأله فرد يا خود در علوم انسانی بیشتر در حوزه روان شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد؛ روانشناسان از خود تعاريف 

بیان می کنیم را  اند که مهمترين آن ها  به تمامی    ناي موجود زنده:خود به مع:»گوناگونی مطرح کرده  اين معنا، خود  در 

به کار برده می شود و اصطالحاتی چون من،   خنثی  تجربه شخص پوشش می دهد؛ اصطالح خود به صورت فراگیر و نسبتاً 

ارگانیزم می توانند معادل خوبی براي اين معنی باشند در اين    خود به معناي كل سازمان يافته شخصي:   .شخص، فرد و 
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معنی تأکید بر پیوستگی خود می باشد که می توان واژه شخصیت را معادل آن بکار گرفت؛ کسانی که اين اصطالح را به معنی 

غالباً آن را به صورت ساختاري منطقی که به طور غیرمستقیم از طريق تجربه استمرار شخص علیرغم ،  مزبور به کار می برند

شود  می  استنباط  زمان  معادل  ،تغییرات  شخصیت  ترتیب  اين  به  دهند؛  می  قرار  استفاده  کاربرد   مورد  اين  براي  خوبی 

 (  13:1383)پورحسین،.«است

اثر عوامل درونی   بیرونی   ذاتی )خود در  نمايد، علل    (يا  را دچار چالش  تواند در معرض آسیب قرار گیرد و شخصیت فرد  می 

بستگی دارد و در واقع اين زيست محیط است که شخصیت انسان  بیرونی معموالً به زيست محیط شخص و محیط پیرامون او  

را می سازد؛ امروزه فضاي مجازي جزئی جداناپذير از زيست محیط شخص به شمار می رود که دنیايی پیچیده و متفاوت تر از  

آسیب هاي وارده از اين   دنیاي واقعی دارد و حتی دنیاي واقعی او را نیز تحت الشعاع قرار داده است؛ لذا در اين بخش مهمترين

 .فضا بر اثر استفاده ناصحیح شخص مورد بررسی قرار می گیرد

 

 افسردگي و آسيب رواني -5-1-1

تنها در بعد جسمانی و مادي خالصه نمی   انسان از واقعیتی به نام    ها داراي دو بعد جسمانی و روحانی هستند و  بلکه  شوند 

آن  «روح»يا  «نفس» از  برخوردارند؛  انسان  نیز  حقیقت  که  می   جايی  تشکیل  او  روح  را  آسیب  ها  لذا  اين    دهد،  به  که  هايی 

می  وارد  آسیب  ،شود  قسمت  به  نسبت  ناگوارتري  تأثیرات   پیامدهاي  انسان  روان  و  روح  بر  لطمه  که  چرا  دارد،  هاي جسمی 

هاي درونی    از ديرباز به انحاي مختلف به عنوان يکی از نابسامانی  هاي روانی  بیماري د.زيادي بر افکار، رفتار و احساسات او دار

رسید اما به دلیل قلت امکانات علمی و عدم توسعه در علم    ها به منصه ظهور می   در افراد وجود داشته و حتی در برخی انسان

اعث شیوع کثیر امراض روحی  گرفت، لذا گذر زمان و پیشرفت در علم و صنعت هر چند ب  پزشکی کمتر مورد شناسايی قرار می

ها قرار گرفت. امروزه يکی از    شد اما از طرفی هم مورد توجه متخصصان فن در راستاي پیشگیري و درمان اين نوع از بیماري

هاي شاخص روانی که بنا به عوامل درونی و برونی در جوامع شیوع پیدا کرده و مورد امعان نظر و مداقه پزشکان و    بیماري

اما تعريف    گذرد  اي از شناسايی اين بیماري در جوامع می  است؛ اگر چه چند دهه   «افسردگی» قرار گرفته بیماري    روانشناسان

جامع و واحد از سوي کارشناسان در اين حوزه تبیین نگرديده است و توصیفات متعددي از آن ارائه گرديده است؛ در يکی از 

هاي تمرکز حواس    هاي هیجانی، انگیزشی و آشفتگی  ه وسیعی از نشانهافسردگی بیماري جسمی با گستر»تعاريف آمده است:  

افسردگی،   می  ديگر  عبارت  به  می  باشد؛  بر  در  را  انسان  جسم  هم  و  ذهن  هم  که  است  )گیرد  بیماري  اور،  -  داونینگ« 

درصد به    17  (، افسردگی اختالل روانی ناتوان کننده اي است که با نرخ شیوع2007(. به نظر سادوک و سادوک )32:1387

(. در توصیفی ديگر از افسردگی، باقريان  96:1393عنوان شايع ترين اختالل روانپزشکی مطرح شده است) خوشنام و همکاران،  

 :دنکن حوزه رفتاري تعريف میچهارافسردگی را در ( 2001سرارودي و همکاران  به نقل از سلیگمن و همکاران)

شادي مفرط، احساس گناه، حساسیت، بی حوصلگی شديد يا عواطف و   غمگینی، دلتنگی و گرفتگـی،: نظیر  عاليــم خلقــی.  1

و   برداشت از خود يا خويشتن،  و ناامیـدي نسـبت بـه آينـده  پندار منفینظیـر  :  عاليم شـناختی.  2.احساسات منفی ديگر است

حرکتی و ناتوانی در تصـمیم   -کنــدي روانــی: نظیر  گیزشـیعاليـم ان.  3.  دبینی و نظري تیره و نومیدانه درباره محیط اطرافب

و  گیـر فعالیتي  به  دادن عالقه  از دست  يا  ترجیح می  فقدان  را  آنها  فرد معموالً  افکار خودکشی  هايی که  و  عاليـم  .  4.داده 

نظیر  جسـمی بدنی :  و دردهاي  انرژي  فقدان  میل جنسـی، وزن،  اشتها،  کارو    کاهش  انجام  نرخ  در  فعالیتکاهش  و  هاي    ها 

عوامل مختلفی در هر برهه از تاريخ در بروز اين بیماري در افراد  (103:1390.)باقريان سرارودي و همکاران،رفتاري عادي فرد
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ها گذاشته و روح او را دچار اختالل    تأثیرگذار بوده است، يکی از مهمترين علل که اثرگذاري فراوانی بر بهداشت روان انسان

انقال ارتباطات و ظهور دنیاي جديدي به نام فضاي مجازي است  ب در زمینه فناورينموده،  در پژوهشی در  .  هاي اطالعات و 

دهند در محیطی آرام و خلوت، از اينترنت  بیشتر ترجیح می ، کاربران اين فضا»ارتباط فضاي مجازي و افسردگی آمده است که: 

هاي طوالنی مدت جلوگیري   ره ببرند و هم با تمرکز و سرعت بیشتر از اتصالاستفاده کنند تا هم بتوانند بهتر از اطالعات آن به

هاي حاصل از آن را کاهش دهند؛ اما اين نوع خلوت و انزوا در طوالنی مدت، برخی مشکالت روانی مانند گوشه   کرده، هزينه

هاي اينترنتی، چه   اند که آسانی ارتباط  هگیري و در نهايت افسردگی را در پی دارد. بسیاري از روانشناسان اين نگرانی را داشت

را وا می  افراد  با غريبه  بسا  آنالين  به صورت  تنهايی بگذرانند؛  به  تا زمان بیشتري را  ارتباط سطحی    دارد  ها صحبت کنند و 

هند؛ بنابر  د  هاي فامیلی و دوستانه انجام می   برقرار سازند و اين کارها را به قیمت از دست دادن گفتگوهاي رودررو و ارتباط

هاي واقعی است و در دراز مدت به   تر از ارتباط  هاي اجتماعی از طريق اينترنت، ضعیف  هاي پیمايشی، ارتباط  برخی پژوهش

واژه  ،  در منابع دينی از جمله قرآن کريم و احاديث ائمه معصومین(    407:1392. )مرشدي زاد،  انجامد  اجتماعی فرد می انزواي

اي است مستحدثه در اصطالحات پزشکی و روانشناسی،    چرا که اين واژه، واژه.  مستقیماً به کار نرفته استافسردگی صراحتاً و  

انسان روانی  و  روحی  مشکالت  به  موارد  بسیاري  در  که    اما  نتايجی  و  مؤلفات  به  توجه  با  که  است  شده  اشاره  آن  علل  و  ها 

ها    سال پیش قرآن به عنوان آسیب روحی در انسان  1400ت که  توان گف  می   ، اند  پزشکان روانشناسی از افسردگی مطرح کرده

بنیانی  و  مهمترين  از  يکی  است؛  کرده  اشاره  آن  بیماري    به  اين  با  مواجهه  افراد  در  از همه  بیشتر  که  افسردگی  ترين مالک 

يک امر طبیعی    غمگینی مفرط و يا سرخوشی بی ضابطه و غیر معمول است؛ لبته غمگینی و شادي   ، يابد  مشاهده و عینیت می 

مانند از )ها نهادينه شده است، اگر انسان با اتفاق و هیجانات ناگواري در زندگی مواجه شد  و فطري است که در وجود انسان

دهد که اين حالت،    اي خفیف و در مدت زمان معدود براي او رخ می  افسردگی   (دست دادن بستگان، موقعیت شغلی و غیره

تأثیرات سويی بر افراد خواهد   ،فردي است، اما اگر اين غمگینی ادامه دار باشد و بسط پیدا کند  حالتی عادي و طبیعی براي هر

اين صورت هم  غیر  که در  را مديريت کند  آن  بايد  مواجه شد  زندگی  بسیار خوشی در  خبر  با  اگر  آن طرف هم  از  گذاشت؛ 

ترين کتاب در همه    قرآن کريم هم به عنوان جامع(  19:1397.)صالح پور،تأثیرات منفی در مرحله بعد بر روي انسان میگذارد

البته نشاطی متعادل   اعصار، به همه ابعاد وجودي انسان به خصوص روح و روان توجه داشته است و او را به شاد زيستن و نشاط

   :کند  کند؛ خداوند متعال شادمانی ممدوح که پايدار و جاويدان هست را چنین بیان می  دعوت می

و به  ) بگو که بايد منحصراً به فضل و رحمت خدا شادمان شوند  يَجْمَعُونَ؛  مِمَّا  خَیْرٌ  هُوَ  فَلْیَفْرَحُوا  لِکَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَقُلْ بِفَ»

از طرفی خداوند نیز شادي مفرط را   (58می اندوزند.«)يونس/که آن بهتر و مفیدتر از ثروتی است که    (نزول قرآن مسرور باشند

ناامیدي می   جايز نمی باعث  و  را مقدمه  قرآن کريم آمده است  داند و آن  بِهَا     »:داند؛ در  فَرِحُوا  رَحْمَۀً  النَّاسَ  أَذَقْنَا    وَإِنْ وَإِذَا 

چشانیم شاد شده و اگر    هر گاه ما رحمتی به آنها(  بر اين عادتند که)و مردم؛  قْنَطُونَيَ  هُمْ   إِذَا  أَيْدِيهِمْ  قَدَّمَتْ   بِمَا  سَیِّئَۀٌ  تُصِبْهُمْ

در  (36.«)روم/شوند  نومید می ( به جاي توبه به درگاه خدا، از رحمتش به کلی)در آن حال ،  رنج و باليی از کرده خودشان ببینند

است  آيه آمده  قارون  داستان  در  شادمانی  در  افراط  سرزنش  در  نیز  ديگر  مُوسَى    »:اي  قَوْمِ  مِنْ  کَانَ  قَارُونَ     لَیْهِمْ َع  فَبَغَى إِنَّ 

همانا قارون يکی از  ؛  الْفَرِحِینَ  يُحِبُّ  لَا  اللَّهَ  إِنَّ   تَفْرَحْ  لَا   قَوْمُهُ  لَهُ   قَالَ  إِذْ   الْقُوَّةِ  أُولِی  بِالْعُصْبَۀِ  لَتَنُوءُ  مَفَاتِحَهُ  إِنَّ  مَا  الْکُنُوزِ  مِنَ   وَآتَیْنَاهُ

طغیان پیش گرفت و ما آن قدر گنج و مال به او داديم که بر دوش بردن ها طريق ظلم و    )ثروتمندان( قوم موسی بود که بر آن

کلید آن گنجها صاحبان قوّت را خسته کردي، هنگامی که قومش به او گفتند: آن قدر مغرور و شادمان )به ثروت خود( مباش  
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شود بلکه اين    ن محدود نمیين عمل فقط در باره قارو( ا76«)قصص/.داردکه خدا هرگز مردم پر غرور و نشاط را دوست نمی

 .ها در همه اعصار صادق است تذکر درباره همه انسان

شود؛ اين نوع بیماري نوعی از افسردگی به   نشاط و سرخوشی بیش از اندازه در علم روانشناسی يک نوع بیماري محسوب می

  حالت مانیک شنگول، سرحال و واالست،باشد؛ شروع دوره مانیک معموالً کم و بیش ناگهانی است، خلق فرد در    می   «مانی»نام

در   پروازانه  بلند  شنگولی  جلوي   «مانی»البته  وقتی  حالت  اين  در  است،  پذيري  تحريک  حاکم  خُلق  غالباً  و  ندارد  عمومیت 

شلیک  ،  شوند، در صورتی که ناکام شوند  هاي فرد مانیک گرفته شده باشد، به طور غیر عادي آماده اشک ريختن می  خواسته

بلکه عنصر افسردگی نیرومندي   دهند، اين دلیلی است بر اين باور که مانی کامالً حالت مخالف افسردگی نیست،  می  گريه سر

دارد وجود  آن  با  همکاران،.همراه  و  مؤلفه (78:1389)روزنهان  ديگر  میکند    از  بروز  بیمار  فرد  در  که  افسردگی  هاي 

شود، چرا که فرد ناامید در واقع اعتمادش    گناهان کبیره محسوب می  هاي اسالمی از  است؛ يأس و ناامیدي در آموزه«ناامیدي»

شود؛ خود فرد هم احساس عجز و ناتوانی   از خدا سلب شده است و ريسمان اعتقاد و باورش با نیروي ماوراء الطبیعه گسسته می

هايی که خداوند در حال    نعمت کند که به انتهاي خط رسیده است؛ حتی در    کند، هدف را گم کرده و همیشه تصور می  می

در قرآن کريم آيات زيادي در اين باره وارد شده است؛ خداوند  .  کند  باز هم احساس کمبود می  ،حاضر به او عطا نموده است

ابراهیم گفت: به ؛  الُّونَقَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَۀِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّ  »:کند  هايی گمراه معرفی می  متعال افراد ناامید از رحمتش را انسان

از ديگر نتايج افسردگی که فضاي مجازي در تشديد  (  56«)حجر/شود؟جز مردم گمراه چه کسی از لطف خداي خود نومید می

است؛ اخبار متعددي مبنی بر اين اقدام رسیده که علت آن را کارشناسان،   «خود کشی»آن نقش به سزايی دارد، عمل قبیح  

استفاده   به عنوان نمونه طبق گزارشات رسیده، دو دختر اصفهانی بر اثر»اند؛  ه  اي اجتماعی بیان داشته  فضاي مجازي و شبکه

اينترنتی به نام   انتظامی استان اصفهان  ی«نهنگ آب »از بازي  ايرنا، فرمانده  از  اقدام به عمل ناپسند خودکشی نمودند؛ به نقل 

وگذر و فوت يک نفر از آنان و مجروحیت دانش آموز ديگر تحت تأثیر  گفته است سقوط دو دانش آموز دختر اصفهانی از پل ر

ساله بود به شدت    28ساله بود فوت کرد و ديگري که    25بازي نهنگ آبی بوده است، که در اثر اين حادثه يکی از دختران که  

شود و به شدت از آن نهی    هاي دينی اين عمل از گناهان کبیره محسوب می  در آموزه17.«به بیمارستان منتقل شد مجروح و  

و يکديگر را نکشید، که البته خدا ...؛  ارَحِیمً  بِکُمْ  کَانَ  اللَّهَ  إِنَّوَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ    :»  فرمايد   شده است؛ خداوند متعال در قرآن می

جی ديگر نیز دارد که در فرد بیمار  البته عالوه بر موارد ذکر شده، افسردگی مؤلفات و نتاي( 29.«)نساء/ به شما بسیار مهربان است

انگیزه    بروز می افزايش وزن)، برهم خوردن تعادل جسم  (ناکامی)کند مانند: فقدان    ، بی (مانند تغییر در اشتها و يا کاهش و 

... که  قراري، کسالت، احساس ناتوانی، احساس شکست، حقارت، دلسردي، احساس گناه و سرزنش خود، نوشخواري فکري و 

نیز واژه افسردگی به کار نرفته و آنچه از   )ع(در سخنان ائمه معصومین.  طلبد   بررسی تمام اين موارد خود پژوهشی جداگانه می

شود که در سیستم خلقی فرد اختالل ايجاد نموده    آيد اين است که به غمگینی طوالنی گفته می  مفاد اين روايات به دست می

امام علی النلْا  »:فرمايند  می  )ع(است،  يَقْبِضُ  اندوه نفس ؛  الِانْبِسَاط  طْوِيَيوَفس  غَمَ  از بین می  گیر    غم و  را  .«)  برد  و شادابی 

از امام صادق  (114:1366خوانساري، کند    که صفات هفتاد و پنج گانه لشکريان عقل و جهل را بیان می  )ع(در روايتی ديگر 

... امید که ضدّش  »نمايد چنانچه آمده است:    ريان جهل معرفی مینشاط و امید را از لشکريان عقل و غمگینی و يأس را از لشک

 
روز است که با چالش نهايی    54ول  نهنگ آبی بازي اينترنتی است که در چندين کشور وجود دارد. بازي متشکل از يک سري از وظايف واگذاري شده به بازيکنان توسط مديران در ط   17

آيد که مربوط به خودکشی است و بیشترين آمار خودکشی در اثر اين بازي مربوط به کشور هند    از پديده ساحل نهنگ می  "آبینهنگ  "اصطالح   .بازيکن نیاز به ارتکاب به خودکشی دارد

 (. NP رک: پايگاه خبري تحلیلی هاژه؛( .است
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مأنوس شدن و ضد آن کناره   اندوهگینی؛  ناامیدي است، خرمی و شادابی و ضد آن سستی و کسالت؛ و خوشدلی و ضد آن 

 ( 23:1407است.« )کلینی،  گرفتن؛ و سخاوت و ضد آن بخیل بودن

 

 آسيب جسمي  5-1-2

انسان مورد در قسمت قبل آسیب   اين بخش صدمات وارد به جسم  از فضاي مجازي بررسی شد؛ در  افسردگی حاصل  روانی 

هاي ديجیتالی جهت استفاده از تبادل ارتباط، چت، دانلود عکس و فیلم    گیرد؛ هنگامی که انسان پشت سیستم  وارسی قرار می

  ب از فضاي مجازي و ابزارهاي آن درگیر و دچار اختالل می هاي او بر اثر استفاده نامطلو  نشیند بعضی از عضالت و اندام  و...می

آسیب شايعترين  از  می   شوند؛  مجازي  فضاي  از  حاصل  جسمی  مختلف  هاي  سردردهاي  چشم،  خستگی  به  مانند    -توان 

مجراي مچ دستی، التهاب   مانند سندروم  -، اختالالت دست-سردردهاي مزمن روزانه، سردردهاي تنشی و سردردهاي استرسی

  (23:1397.)صالح پور،اشاره کرد -دون دست و مچ، سندروم کشیدگی گردن و...تان

خداوند متعال که دين اسالم را بر اساس فطرت و عقل آدمی بنا نهاده است؛ ضرر رساندن به بدن را منع کرده و آن را جايز 

ا»...  :که در قرآن آمده است  داند؛ چنان  نمی إِلَى  بَِأيْدِيکُمْ  تُلْقُوا  به  .الْمُحْسِنِینَ؛    يُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ   وَأَحْسِنُوالتَّهْلُکَۀِ   وَلَا  را  و خود 

هاي   حتی در مواردي که آموزه (195.«)بقره/دارد  مهلکه و خطر در نیفکنید، و نیکويی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می

کند به عنوان مثال    باشد آن حکم را براي افراد سهل می کند اگر اين شرعیات براي انسان ضرر داشته    دينی واجب را بیان می 

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ   »    :فرمايد  کند چنانچه می   روزه از فروعات دين و از واجبات است اما خداوند در برخی موارد آن را محدود می 

   لَهُ   خَیْرٌ  فَهُوَ  خَیْرًا  تَطَوَّعَ  فَمَنْلَى الَّذِينَ يُطِیقُونَهُ فِدْيَۀٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ   َعوَ   أُخَرَ  أَيَّامٍ  مِنْ  فَعِدَّةٌ  سَفَرٍ  َعلَى  أَوْ  مَرِيضًا  مِنْکُمْ  کَانَ  فَمَنْ

روزهايی به شماره معیّن روزه داريد )تمام ماه رمضان(، و هر کسی از شما مريض باشد  ؛  تَعْلَمُونَ  کُنْتُمْ  إِنْ   لَکُمْ  خَیْرٌ  تَصُومُوا  وَأَنْ

ره آن از روزهاي غیر ماه رمضان روزه دارد، و کسانی که روزه را به زحمت توانند داشت عوض هر روز فدا دهند  يا مسافر، به شما

تعلّل( روزه داشتن براي شما بهتر  اي سیر شود، و هر کس بر نیکی بیفزايد آن براي او بهتر است. و )بیآن قدر که فقیر گرسنه 

 (184ره/«) بق.خواهد بود اگر )فوايد آن را( بدانید 

چنانچه در اين آيه آمده است احکام خداوند بر اساس تحمل انسان است و اگر زيان و ضرر براي بدن انسان داشته باشد حتی  

ها راضی    شود به عبارت ديگر پروردگار به سختی کشیدن انسان   اگر واجب هم باشد در آن شرايط از دوش انسان برداشته می

ه است و يکی از آنها، حديث  نیز اين موضوع به وضوح آمد )ع( روايات ائمه معصومیندر.  ها  تغابن آننیست چه رسد به زيان و  

بابويه،  م«االسال  الَضررَوَالَضرارَفیَ»است:   )ص( پیامبر معروف اين  (  334:1413)ابن  نزولی که درباره  با توجه به شأن  هر چند 

ديگران تجاوز کند و يا حقوق ديگران را ناديده بگیرد اما اين حديث   مفهوم اين است که کسی حق ندارد به حقوق  ، حديث آمده

در  »فرمايند:    نیز در اين زمینه می )ع( مام صادق . ابه صورت يک قاعده کلی در آمده و ضرر رساندن به خود نیز جايز نیست

لف شدن مال و ضرر به بدن  وجود ندارد. بلکه اسراف در چیزي است که موجب ت شود، اسراف  چیزي که باعث سالمت بدن می 

 ( 303:1403.«)مجلسی،شود می

 

 انحرافات جنسي -3-1-5

به  آن اصلی دارندگان سوي از جنسی روابط در آزادانديشی رويکرد دلیل به  اينترنت تجاري  نگرش  و  آمريکا(  ويژه  به  )غرب 

 شده آن  آور   سرسام رواج و(    پورنوگرافی) شهوانی پلید هنر و نگاري  هرزه نام به شومی پديده آمدن وجود به موجب مسائل،
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 فرهنگ  همچون دينی هاي  فرهنگ ويژه به ها،  فرهنگ براي تهديدي و شکند  می درهم را اخالقی مرزهاي پديده، اين.است

 هاي  خواسته ارضاء هدف با که  است جنسی  رفتارهاي کالمی يا  و تصويري  نمايش عنوان  به نگاري  هرزه اصوالً ت.اس  اسالمی

 ارضاء به معموالً شود،  می عرضه ديگران جنسی تحريک پی در که تصاوير و مطالب گونه  اين د.شو  می تعريف ديگران  جنسی

 به  صرفاً مستهجن، مطالب به  دسترسی براي اينترنت  به رجوع که  اين ديگر نکته.انجامد  می کنندگان  مراجعه جنسی  غیرطبیعی

 (7:1399)حسینی،.ددهن می تشکیل طبیعی افراد را مراجعان از توجهی قابل حجم و شود نمی خالصه نابهنجار افراد

 اشاره با داد، انجام باره  اين در که پژوهشی از السر،پس.  است جوانان و نوجوانان کودکان، متوجه خطر بیشترين عرصه، اين در 

 ديدن واسطه  به نوجوانان يا کودکان که  دارد  وجود امکان اين "د:گوي  می روانی بهداشت بر نگاري  هرزه منفی پیامدهاي به

 مسیحی اتحاديه  اجرايی مدير و  مؤسس السرکه مارک ".دهند  بروز خود  از جنسی رفتارهاي مستهجن، تصويرهاي و مطالب

 اشاعه منبع  مهمترين ويژگی، سه داشتن  واسطه به  اينترنت حاضر درحال" که  است معتقد باشد؛  می سکس به  معتادان بازپروري

 پرداخت در همگان داشتن استطاعت.2  آن به کاربران آسان دسترسی قابلیت .1:  از عبارتند مشخصه سه اين.  است نگاري  هرزه

 ديدن واسطه به کودکان که  دارد وجود  امکان اين ":میگويد ادامه در وي  "آن کنندگان  مصرف ماندن ناشناس . 3 آن بهاي

 در .شوند واقع اغفال مورد اينترنتی  مفسدان توسط که  اين يا و دهند بروز  ازخود منحط جنسی رفتار مستهجن،  تصاوير و مطالب

 اصوالً  ".بینجامد جنسی اعتیاد   گاهی يا و  نامعقول جنسی رفتارهاي بروز  به  تواند  می اينترنتی نگاري  هرزه نیز  بزرگساالن مورد

 کاربران  در  جنسی  ناهنجاريهاي  گیري  شکل به تدريج به خود، خاص هاي  ويژگی سايه  در  که است  زده دامن  جوّي به اينترنت 

 ( 1389.)صادقی،انجامد می خود

وَلَا تَقْرَبُوا   » :فرمايد  جايی که می   گذارد آن  بسیار زشت و ناپسند شمرده شده و آثار سويی به جا می  ،در قرآن نیز اين اعمال  

ناپسند  سَبِیلًا؛    وَسَاءَ  فَاحِشَۀً  کَانَ  إِنَّهُالزِّنَا   بسیار  راهی  و  زشت  بسیار  کاري  که  نشويد،  نزديک  زنا  عمل  به  هرگز  و 

درباره تحريم لواط و ناپسندي اين عمل در آيات مربوط به داستان قوم لوط در چند سوره ذکر شده که همه (  32«)اسراء/.است

شما زنان را ترک  مُسْرِفُونَ؛    قَوْمٌ  أَنْتُمْ   بَلْ إِنَّکُمْ لَتَْأتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ     »:آنها سخت مورد عقوبت الهی قرار گرفتند

در آيات ديگر عقوبت  ( و81«)اعراف/.رانید! آري شما قومی )در فساد و بزهکاري( اسرافکاريدکرده و با مردان سخت شهوت می

هاي هالک بارانديم و بسیار بد باران ها سنگ   و بر سر آنالْمُنْذَرِينَ؛    مَطَرُ  فَسَاءَطَرْنَا َعلَیْهِمْ مَطَرًا  وَأَمْ  »:اين عمل بیان شده است

 ( 58«)نمل/.هالکتی است باران آن قوم بدکار

زدواج به هم  نابراين با توجه به آيات فوق کسی که راه طبیعی و فطري را کنار بگذارد و با تغییر قانون خلقت و تغییر مسیر اب 

اين مطلب در  .سازد  کند و موجبات عذاب الهی را فراهم می   جنس بازي روي آورد در واقع با اين کار تولید نسل را قطع می 

علت حرام بودن مردان بر مردان يعنی لواط و حرام بودن زنان بر زنان يعنی مساحقه  »عیون اخبار الرضا هم ذکر شده است:  

ها را با يک ديگر مرکب قرار داده يعنی زنان را از براي مردان   ر آفرينش زنان و مردان گويا آنکردن آن است که حق تعالی د

خلق کرده و بر طبق طبع مردان مقرر داشته است يعنی در اصل آفرينش و وضع خلقت بنی آدم زنان را به جهت رغبت و میل  

که اگر جايز باشد مردان با يک ديگر لواط کنند و يا    گر آنمردان آفريد و اجزاء آنها را مناسب میل مردان گردانید و جهت دي

(  97:1378.«)ابن بابويه،  اينکه زنان با يک ديگر مساحقه کنند سبب انقطاع نسل و فساد تدبیر در نظم عالم وخوردنی دنیا شود

اشاره  «تخیالت جنسی»به توان هاي اجتماعی وجود دارد می  هايی که در اين زمینه در فضاي مجازي و يا شبکه از ديگر آسیب

کند و رؤياهاي شومی    هاي مستهجن خواسته يا ناخواسته خود را جاي آن تصوير تصور می  کرد که فرد با ديدن عکس و فیلم 
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ها باقی    گذراند؛ اين گونه تخیالت تعلقی به دنیاي فیزيکی و بیرونی ندارند و معموالً در پستوي افکار انسان  در افکار خويش می 

 .مانند  می

 

 وقت اتالف -5-1-4

 می کنند، عادت نوجوانان و جوانان  اين صورت در  که نباشد اي  قاعده و  ضابطه تابع آن از  استفاده میزان مجازي،  فضاي اگر

زندگی،   نهايت که می گیرد شکل آن ها ذهن در تصور  اين و بگذرانند بدون برنامه ريزي و بیهودگی به را  خود فراغت اوقات

 ناهنجار موارد که است سايت هايی به و مراجعه آن  از بهره برداري نوع دوم، وجه و نیست کامجويی و سرگرمی و بازي جز چیزي

 تخريب شخصیت به هم و  می دهند قرار هجوم مورد را فرد ملی هويت هم طريق، از اين که می کنند ترويج را اخالقی غیر و

 اينترنت  از حاضر حال در جوان میلیون ها حاضر، حال ( در55:1396پردازند.)شجاعت و عرفانی،می   او روانی حوزه و اجتماعی

آن   هدف که سايت هاي بسیاري جهانی، شبکه  در می شود. اضافه آنان  جمع به  ديگر نفر میلیون ها هر سال و می کنند استفاده

 استفاده عمده دلیل .هستند مشغول  فعالیت به  است، سرگرمیو   آموزشی مسائل به  نوجوانان و کودکان توجه جلب  و جذب ها

  .است محول شده آنها به معلم طرف از که درسی پروژههاي و تکالیف .انجام1  :می شود خالصه زير درموارد اينترنت از نوجوانان

 دانلود کردن، گوش  شامل گذرانی؛وقت   و سرگرمی .3آنهاست عالقه مورد  که  گوناگونی مسائل با فراغت  اوقات .گذراندن2

 گذاشتن میان  از  که  فردي سالمت و بهداشت  مورد در . تحقیق4ورزشی و هنري  اخبار  خواندن و  کامپیوتري بازي هاي موزيک،

  .دارند را  خريد آن آرزوي يا و تصمیم آينده در که  اقالمی و اجناس قیمت يافتن .5. می کشند خجالت  با ديگران آن

می کنند و به   کننده سرگرم حضوري متوجه  را  در وبگردي خود وقت بیشتر  نوجوانان  می دهد نشان  تحقیقات برخی همچنین،

را   اينترنت در  حضور  هنگام به  نوجوانان  و  جوانان وقت از  کمی درصد که  مورد اول  در  جز  به جهت  همین  به  و  آن اعتیاد دارند

هاي    در آموزه.هستند اينترنت در موجود و رنگارنگ جذاب غالباً و کننده سرگرم  موارد  دنبال به  موارد باقی در می دهد، تشکیل

است؛ شايد در    «اسراف»اسالمی هر چند کلمه اعتیاد به کار نرفته است اما واژهاي معادل که به اين کلمه نزديک است واژه  

ها نیز صادق است؛ چرا که    اما اين عمل در رفتارها و اعمال انسان  نگاه اول کلمه اسراف در اموال و امور مادي منحصر شود؛

 ( 407:1412)راغب اصفهانی،.باشد  و تجاوز از حد اعتدال در هر کاري می  اسراف در لغت به معناي گذشتن 

ها را به میانه روي و    شود؛ لذا خداوند متعال نیز همه انسان  هاي دينی نیز اين عمل از گناهان بزرگ شمرده می  و در آموزه

يَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَوَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُ  »:اعتدال در همه امور دعوت کرده است و آنان هستند که هنگام  ؛  اقَوَامً  لِکَ وا وَلَمْ 

هر چند مضمون   (67«)فرقان/.انفاق )به مسکینان( اسراف نکرده و بخل هم نورزند، بلکه احسان آنها در حد میانه و اعتدال باشد

که مسلمانان بايد در    ر آيه را معناي عام گرفت و ايند  «قوام»آيه درباره اسراف نکردن و بخل نورزيدن است؛ اما میتوان واژه  

ها    دشوارترين سیاست»فرمايند:    در باب اين موضوع می  )ع( حضرت علی .  هاي زندگی خود راه اعتدال را بپیمايند  همه برنامه 

ت کرده کار  منظور روايت اين است که بازداشتن فرد از عملی که به آن عاد(  393:1366«)خوانساري،هاست  نقل کردن عادت

»...    :فرمايند  می )ع( در اعتدال امور عبادي و معیشتی به فرزندش امام حسن )ع( در وصیتی حضرت علی  .بسیار دشواري است

اي پسرم در معیشت خود میانه رو  وَاقتَصِد يَا بُنَیَّ فِی مَعیشَتِکَ وَ اقتَصِد فِی ِعبادَتِکَ وَ َعلَیکَ فِیها بِاألمرِ الدائِمِ الّذِي تُطِیقُه....؛  

 ( 203:1403.«)مجلسی،اي که توان داري کار به اندازه باش، در عبادتت میانه روي کن و بر تو باد استمرار در 
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 سيب هاي اجتماعيآ -2-5

اجتماع به گروهی از مردم اطالق می شود که در يک منطقه جغرافیايی معین  »جامعه شناسان در تعريف از اجتماع نوشته اند:  

زندگی می کنند، در يک فرهنگ و شیوه زندگی مشترک سهمیم اند، می دانند که از يک نوع وحدتی برخوردارند و می توانند  

انسان ها از بدو ورود به دنیا در گروه هاي مختلف  (؛  249:1391«)کوئن،  کنند ه گونه دسته جمعی تعقیب  هدف هايشان را ب

در هر اشکالی    -قرار می گیرند، که با عنوان نهاد اجتماع از آن تعريف می شود؛ نهاد اجتماعی  -خانواده، محله، شهر-اجتماعی

در هر برهه اي از زمان با توجه به پیشرفت علم در معرض آسیب هايی قرار  و تعامالت در آن    -مانند خانواده، محله، شهر و... 

ارتباطات نامتناهی، جامعه و   انقالب در تکنولوژي اطالعات و توسعه و تسهیل در صنعت  با وقوع  گرفته است؛ در عصر جديد 

 د.ياد می شو  «ارتباطی-ه اطالعاتی جامع» تعامالت در آن را دستخوش تغییر نموده است به طوري که امروزه از جوامع با عنوان

جامعه جديد هر چند اين امکانات را براي کاربران فراهم آورده تا با ديگر افراد در مرزهاي نامحدود جغرافیايی به لطف ظهور 

زندگ بر  نیز  هايی  آسیب  آورده،  ارمغان  به  بشريت  براي  که  منافعی  کنار  در  اما  نمايند  برقرار  ارتباط  اجتماعی  هاي  ی  شبکه 

 .شوداجتماعی او وارد ساخته است که در اين بخش به مهمترين آن اشاره می 

 

 

 خانوادگي روابط تضعيف -1-2-5

 شبکه هاي  ظهور  اينترنت، آسان به  دسترسی است.  خانواده بوده، تاثیرگذار  آن بر  مجازي  فضاي که نهادهايی مهمترين  از  يکی

 از آسان استفاده که طوري  به نموده، تغییر رادستخوش خانواده اعضاي پیوند افزاري، سخت ابزارهاي در  پیشرفت و اجتماعی

 سپري فضا اين در را طوالنی ساعت هاي خانواده افراد  از  يک هر تا شده باعث فضاي مجازي، محتويات  جذابیت و مزبور ابزارهاي

 محبت رفتن از بین و شدن سست باعث نهايتاً و داده کاهش يکديگر  با را خانواده افراد تعامل مدت اقدام اين در نهايت که نمايند

اي اساس بر  .می شود خانواده اعضاي بین عاطفه و  ازسوي اينترنت کاربري هاي مختلف انواع درباره تازگی به که مطالعه 

می   سپري  خانواده هايشان با نوجوانان که  را اينترنت، زمانی از گرفته، استفاده صورت  خانواده به  يافته اختصاص  زمان و نوجوانان 

 آنالين، بازي هاي به داشته اند. پرداختن مختلفی آثار مختلف، فعالیت هاي که است اين توجه قابل نکته.می دهد   کاهش کنند،

اينترنت   از استفاده اما می دهد؛ کاهش را  خانواده  اعضاي با ارتباط  به اختصاص يافته زمان هم و خانواده با شده سپري زمان هم

 بردن  کار به  ترتیب، همین به می کند؛ خانواده ايجاد به  يافته اختصاص  زمان در کمی کاهش دوستان با ارتباط برقراري  براي

 ( 56:1396نمی دهد.) شجاعت و عرفانی، قرار تأثیر تحت را خانواده به  يافته اختصاص زمان کارهاي درسی منظور به اينترنت

 می کنند. صرف اينترنت را خود اجتماعی و خانوادگی روابط وقت نیز اينترنت مشترکین مصرف ترين کم می توان گفت » حتی 

 قدري به موضوع  اين اهمیت بود؛ خواهیم ودوستان خانواده همسر،  با را کمتري وقت باشیم آنالين بیشتر  هرچه که است بديهی

 بدون دوستان اينترنت، به وابسته فرد براي تدريج به می داند؛ زندگی مهم به روابط صدمه را اينترنت آسیب  مهمترين  که  است

 اين، بر بوده اند؛عالوه حاضر زندگی اش در عمري که می شوند افرادي از مهمتر اينترنتی، گروه اعضاي و چتی، همبازي ها چهره

 ارتباط يک در اعتماد حس به  چنین رفتاري می کند؛ نیز کاري پنهان  به شروع  فرد که  می خورد بیشتري لطمه  روابط وقتی

 زندگی امنیت و اعتماد حس به ناخواسته می کند پنهان از همسرش را شبانه اش چت هاي که مردي می زند؛ بسیار لطمه اي

اش هايی آسیب نیز  زناشويی  ساعت  رساند.  گذرد.)حمیديان،  می   اينترنتی ارتباط  با شود  محبت  ابراز صرف بايد که می 

 با که  ساختاري  متعال نیست، و  منان  خداي  نزد  خانواده سازمان از  محبوب تر سازمانی هیچ اسالمی آموزه هاي بر ( بنا24:1387
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 است  خانواده اين  و می کند ضمانت را  آن نفسانی، تحکیم فداکاري و  عشق قانونی، التزام از فراتر و  می شود بنیان محبت  و عشق

ترين عنوان به که  کننده برطرف و آرامش وسیله  قرآن  نظر از خانواده.می سازد خود در درون را فرد جامعه، واحد کوچک 

 :است شده معرفی افراد  روانی و روحی نیازهاي

هِ اللَّ   وَبِنِعْمَتِ  يُؤْمِنُونَ  أَفَبِالْبَاطِلِالطَّیِّبَاتِ   وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَکُمْ مِنَ    »

ها پسران و دختران و دامادان و نوادگان بر شما    ز آن جفتهايی آفريد و ا   و خدا از جنس خودتان براي شما جفت؛  هُمْ يَکْفُرُونَ

( 72«)نحل/!شوند؟گروند و به نعمت خدا کافر میهاي پاکیزه لذيذ روزي داد؛ آيا مردم باز به باطل می  خلق فرمود، و از نعمت

 رشته اين و کند، قطع نعام کردها او به خدا که را تکوينی رابطه اين بشر می نويسند:» اگر آيه اين تفسیر ذيل طباطبايی عالمه

 جمع جمعش نگشته تکوينی رابطه اين  کن پر جا متوسل گردد، شود فرض که  ديگري  وسیله هر  به  وقت آن بگسلد، را پیوند

پراکندگی بشر  جمع  شدن  متالشی  با و  نمیشود،  پیامبر نصايح  از (297:1390است.«)طباطبايی، قطعی هالکتش وحدتش، و 

 گناهان کفاره خانواده، به خدمت  علی! »اي:است آمده خانواده به خدمت و محبت اهمیت مورد در )ع( علی حضرت  به )ص(

 محبت و خدمت است.«)همان(  البته درجات و نیکی ها افزاينده مهريه حورالعین، پروردگار، خشم آتش کننده خاموش کبیره،

 اعصار  تمام  در  الگو  و  آل ايده خانواده نمونه  و  بوده است نیز  )ع( معصوم  امامان عملی سیره از  هم به  نسبت  خانواده  اعضاي

 و می کرد جمع هیزم خانه، امور در بودند. در روايتی آمده است که » امیر المومنان )ع( )س( فاطمه حضرت و )ع( علی حضرت

علی )ع( در مورد مهر و  می پخت. همچنین حضرت   نان و می نمود خمیر  می کرد، آسیا  آرد و فاطمه  می کرد جارو را خانه

 از تا ننمودم ناراحت غضبناک و را فاطمه من سوگند خداوند به زهرا)س( نسبت به هم داشتند، فرمودند:» حضرت مودتی که با

 و  غم رفع براي می شدم اندوهناک و محزون  من هر گاه ننمود. نافرمانی من از  و نکرد خشم ناک مرا  هم فاطمه  .نمود رحلت  دنیا

 (134:1403می کردم.«)مجلسی، نظر فاطمه  به خود اندوه

 

 شرعي غير دوستي هاي -2-2-5

 گرفته  خود به ويژه اي تاريخی شکل دوره هر در  و بوده برخوردار خاصی اهمیت  از  جنس دو رابطه  نحوه جهان  جوامع تمام در

 را  دوستی زمینه در سنتی مرزبندي هاي و شود روابط بیشتر اين شده باعث که علت هايی از يکی هم حاضر عصر در است؛

 محدوديت بدون و راحت  ارتباط آسان، دسترسی دلیل  به شبکه ها اين رسان است؛ پیام شبکه هاي و مجازي فضاي بشکند،

 دارد اين امکان يابد. حتی افزايش محیط ها اين  در  مخالف جنس  با دوستی  به نوجوانان حتی و گرايش جوانان تا شده، باعث

 دينی جامعه اي در ما که گردد؛ »شکی نیست نامشروع روابط و انحرافات بروز باعث و شود کشیده واقعی دنیاي به گفتگوها

 است ممکن گرچه می گذارند؛ احترام آن ها به و متأثر هستند اخالقی و دينی آموزه هاي از آن  مردم بیشتر و می کنیم زندگی

 به و ناخودآگاه طور به ولی باشد؛ نداشته دقیقی اطالع دينی دستورات بعضی نسبت به زندگی نخستین سال هاي در فردي هر

هنجارهاي بسیاري با تدريج شود. اَشنا دينی، جامعه اجتماعی و اخالقی از  جنس  با دوستی رابطه طرح و محبت اظهار می 

 و دينی  متون در دقتی با اندک و  می گیرد خرده اَن  به و پسنددنمی   را اَن  ارزشی، و دينی جامعه که  است رفتارهايی از مخالف،

 جوانانی اغلب است.   برخوردار خاص  قوانینی و از چهارچوب مخالف، جنس با ارتباط  که  می شود روشن  دينی، رهبران سخنان

 با را  خود  رفتارهاي انديشند.می   خود گذشته  به و اَيند می خود به که نمی کشد می گیرند، طولی پیش در  را  روشی چنین که

 از درستی نتوانند به اگر می شوند. پشیمانی دچار و می زنند محک را اَنها کرده، مقايسه شرعی و اخالقی ومعیارهاي مالک ها
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کنند گناه احساس شوند، خارج  روانی فضاي اين از  منشأ  گناه، احساس اين  و می  می  روانی و روحی ناگواري هاي بسیاري 

 (18:1386شود.«)احمدي،

 نه خداوند عمل قبیح » زنا« است که دارد مخالف جنس با دوستی  که سويی نتايج از يکی  شد، اشاره هم فوق  در که همانطور 

و  سَبِیلً؛    وَسَاءَ  فَاحِشَۀً  کَانَ  إِنَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا   نزديک هم نشوند. » آن  به  حتی افراد داده دستور  بلکه کرده، منع  را عمل اين تنها

 ائمه)ع(  روايات در عمل  اين قبح  ( 32«)اسراء/.هرگز به عمل زنا نزديک نشويد، که کاري بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است

 سه و دنیا در سه  است  خصلت شش آن  در  که زنا از  کنید »حذر:فرموند سرور  آن که )ص( پیغمبر از شده روايت  است؛ آمده نیز

 سه آن امّا و را؛ مرگ می کند تعجیل و آسمان  از  را  روزي می کند قطع و  را آبروي می برد دنیا است، در که سه  آن  امّا آخرت در

 خوش دوستی ها اين به نسبت ( اگر367:1413دوزخ.«)ابن بابويه، در دوام و خدا غضب و است عذاب سختی است در آخرت که

 می کنند خوشبختی احساس هم کنار در کوتاهی دوران اين همسران ولی شود، منجر ازدواج به روابط اين يعنی باشیم هم بین

 در و می افکند سايه آن ها زندگی بر شک و بدبینی زمان گذشت با و نمی ماند پايدار آنان چندان خوشبختی موارد بیشتر در و

 .شود طالق  يا و جدايی به منجر  است نهايت ممکن

 

 

 نسل ها  شکاف -3-2-5

هاي و تمايزات از دسته آن به شناسی جامعه در نسلی شکاف هاي درجريان که، دارد اشاره پايدار تفاوت   سیاسی، تقابل 

 ( اينترنت17:1383وسنتی است.)آزاد ارمکی و غفاري،   مدرن زندگی شکاف آن، صورت اصلی ترين که می کنند بروز اجتماعی

 است؛  شده آشکار  نیز مجازي فضاي به عالقه مند وسوم  دوم نسل  میان  شکاف اکنون  و است  کرده بیشتر  را  نسل ها میان شکاف

مشاهده می   خانواده ها، عرصه به جديد فناوري هاي و وسايل ورود با امروزه. نمی فهمند را زبان ديگري هیچ يک که  گونه اي به

 لذا باشند؛ داشته گفتن براي  حرفی بدون آن که می نشینند؛ يکديگر کنار در متمادي ساعت هاي فرزندان و والدين که شود

مختلف  موضوعات درباره و  نشسته هم دور فرزندان و والدين که می شود خانواده هايی مشاهده نوع آن از نشانه هايی کمتر

 موجود روابط  فعلی شرايط  در.شوند جويا موضوعات مختلف  به  راجع  را  همديگر نظريات و کنند گفتگو  هم با کاري  و خانوادگی

را  زندگی مختلف، زيستی  تجربه هاي و اجتماعی تفاوت هاي داشتن  دلیل  به دونسل گرايیده، سردي  به  فرزندان  و والدين میان

 .می کنند تفسیر  را آن خود بینش با مطابق و خود می نگرند ديدگاه از

 در است روز  پیشرفت هاي با تطابق خواهان که  امروز)فرزندان( نسل و می کند باتجربگی و دانايی احساس )والدين( ديروز  سلن

 لجبازي  به بر نمی آيد، آن ها تجربه  از  سرشار  و  ريشه دار  نصیحت هاي و  منطق پس از چون  و نشان می دهد واکنش آنها برابر

 از و می بینند خانواده ها يعنی  اجتماع واحد کوچکترين  بخش اين در را صدمه ها (. مهمترين19:1390آورد)رحیمی،می   روي

 و والدين که شاهد هستیم خانواده ها در  امروزه کرد؛ اشاره خانواده اعضاي بین  عاطفی روابط شدن کم به  می توان  آن نتايج سوء

آن   همه که  چرا شود؛ بدل و رد آن ها صحبتی بین هیچ اين که بدون می نشینند يکديگر کنار در متمادي ساعت هاي فرزندان

می  بزرگی کمک  فرزندان، با والدين  سالم ارتباط صورت  اين هستند؛در مجازي محیط هاي در درگیر جديد نسل خصوص به ها

 دهند اختصاص خود فرزندان از  نظرخواهی و گفتگو براي را مشخصی زمان دوستانه مادر پدر و بکند؛ عوارض اين جبران به تواند

 و ابراهیم)ع( گفتگوي حضرت بگذارند؛ میان در والدين با را خود انديشه هاي و نظرات مشکالت، آسانی به بتوانند فرزندان نیز تا

  بِهَا   وَوَصَّىآمده است: »در قرآن کريم  .اين گفتگوهاست قرآنی نمونه  فرزندان شان  با  )ع( يعقوب  حضرت  و )ع(  اسماعیل حضرت 
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و ابراهیم و يعقوب بدين گونه به فرزندان مُسْلِمُونَ؛    وَأَنْتُمْ   إِلَّا  تَمُوتُنَّ  فَلَا   الدِّينَ   لَکُمُ   اصْطَفَى  اللَّهَ  إِنَّ   بَنِیَّ   يَا   وَيَعْقُوبُ  بَنِیهِ  إِبْرَاهِیمُ

ن پاک برگزيد، پس )پیروي کنید و( تا گاه جان سپردن االّ خود سفارش و توصیه نمودند که اي فرزندان من، خدا براي شما آيی

 إَشفاقه َعلیهم می نويسد:» إنما خَص اَلبنین لَأن چنین آيه اين  تفسیر ذيل طبرسی (عالمه132«)بقره/.تسلیم رضاي خدا نباشید

 است  اين  ( منظور 399:1372اَإلسالم«)طبرسی، إَلی  اأَلنام جَمیع يَدعو کَان اَلمعلوم أَنه  فَمن إاَل وَ  وَصیته أَجدر  بَقبول  وَ هم أَکثر

 و محبّت که بود اين دادند، خود پسران  اختصاص به را توصیه اين که علت و کردند توصیه خود پسران به يعقوب  و ابراهیم که

 است  معلوم نکته  اين  گرنه و بودند شايسته تر وي  وصیّت قبول به  آنان نیز و داشتند خويش فرزندان به  نسبت  بیشتري  دلسوزي 

خود  وفرزندان نسل وايمان عقیده  سالمت فکر در بايد انسان آيه  اين طبق بنابراين می کرد؛ اسالم دعوت به را مردم همه او که

  .نکند اکتفا دنیوي مادّي جنبه هاي به تنها و باشد

کُنَّا خَاطِئِینَاست: » آمده )ع( يوسف سوره از 98و97 آيات در آن ديگر مصداق  إِنَّا  ذُنُوبَنَا  لَنَا  اسْتَغْفِرْ  أَبَانَا  يَا  قَالَ سَوْفَ  *   قَالُوا 

مان از خدا آمرزش طلب    در آن حال برادران يوسف عرضه داشتند: اي پدر بر تقصیرات الرَّحِیمُ؛    الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُأَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی   

طلبم که او بسیار آمرزنده و مهربان  پدر گفت: به زودي از درگاه خدا براي شما آمرزش می؛  مايکه ما خطاي بزرگ مرتکب شده

 عمل يعقوب  با فرزندان آيا :)ع( پرسید صادق  امام از طلحی که»سلیمان است  آمده آيه اين ذيل (روايتی98-97«)يوسف/.است

 دادند: پاسخ امام پرسید؟ و نافرمانیاش آدم  درباره سلیمان  آنگاه بلی. :فرمودند حضرت آن گشتند؟ خارج  ايمان  دايره از خويش

 فرزندان که است اين منظور و دارد مختلف  مراتبی و ايمان درجات که داشت  نظر در بايد البته دارد. ديگر صورتی آدم مسأله

فاصله ايمان  درجات اعلی از يعقوب  دست باالتر بسیار ايمانی به توانستند استغفار  و توبه  اثر بر بعدها اما گرفتند مدتی 

ايمان آن   تضعیف فرزندانش يعقوب)ع( و حضرت بین رابطه گسستگی روايت و آيه طبق بنابراين (304:1380يابند.«)جزائري،  

 قرار اخالقی کژي هاي معرض انواع در  بیشتر  است، فرزندان ارتباطات و اطالعات فناوري قرن  که  هم حاضر  عصر  در می باشد؛ ها

 جامعه با شده منطبق جوان، نسل  کردار و گفتار که امروزه چرا  میسازد؛ فراهم را آنان اعتقاد شدن سست زمینه که میگیرند

 رابطه می توانند سختی به هستند او از قبل نسل که خود مادر و پدر با فرزندان لذا ديگر ديجیتال، دنیاي و مجازي فضاي جهانی

 و مصاحبت  است که  ممکن خانواده ها از  بعضی در  حتی بسپرند؛ جان  به  و  داده فرا  گوش  را  آنها تذکیرهاي و پندو   کنند برقرار 

 و  اندرزها که  گرفته اند  قرار  دنیايی در  که آن ها جهت آن  از شود، واقع فرزندان  سوي از  تمسخر  مورد  اوالدشان، با والدين نصايح

 مادر و پدر وقتی مثال طور به ندارد. کاربردي امروز جهان در که قديمی است و کهنه سخن هاي نظرشان به والدين صحبت هاي

می شود:» دوران برده داري گذشته است« يا می گويند:   صادر فرزندان  از  جمالتی چنین نصیحت می کنند، و صحبت به  شروع

 رايج است. جوان  نسل  بین امروزه که ديگر سخیف و ناپسند جمالت است« و عتیق عهد براي حرف ها »اين

 

 آسيب هاي فرهنگي -3-5

توان»عقايد،   می را فرهنگ مؤلفه مشترک سه اما دارند، هم به تشابهاتی و تمايز  وجه  که  است شده متعددي  تعاريف فرهنگ  از

 عناصر سازنده و دارد فرهنگی بوي و رنگ که پردازد می آفاتی بررسی به نیز فرهنگی شناسی اخالقیات و رفتار« شمرد. آسیب

 جهانی شرايط و فراملی دنیاي ارتباطات ظهور با نیز حاضر عصر در دهد؛ می قرار  الشعاع تحت را -رفتار و اخالقیات عقايد،-آن  

 سنتی  فرهنگ  و  مدرن فرهنگ  بخش  دو به  را  جوامع  طوري که به  نموده تحوالتی دچار فرهنگ  بخش  در را جامعه شدن،

 بخش اين در  که است گرديده واحد جامعه در ...و ارزشی اعتقادي،  اخالقی، افزايش تراکمات موجب امر همین  و نموده تفکیک

 :پردازيم آن می وارسی به
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 ديني-ملي پوشش تضعيف -5-3-1

 خاص دگرگونی هاي و همیشه تغییر انسان ها پديده پوشش که می دهد نشان جهان مختلف مناطق در انسان زندگی تاريخ

غربی   امروزه. می باشد فرهنگی تهاجم گونه هاي و مهمترين اهداف از همیشه و يافته تخفیف گاهی و تشديد زمانی است داشته

 در را غربی پوشش سبک و سازند مخدوش حجاب را چهره بندي، و قید بی ترويج و لیبرالیستی فرهنگ نفوذ با می خواهند ها

 نوين ارتباطات و  تکنولوژي عصر  که هم حاضر عصر می رسد؛ به مسلمانان مسئله  اين  از آسیب بیشترين  که دهند رواج جهان

 با البسه هايی انتشار و تبلیغ با غربی ها می شود؛ انجام مجازي شبکه هاي در راحت تر غربی ها خیلی توسط کار اين است

 هاي شرت تی مانتوهاي کوتاه، نما، بدن لباس هاي مانند است شده چیده غربی فرهنگ پايه بر که جذاب نمادهاي طراحی ها و

 به هدف جامعه افراد  مجازي فضاي در تبلیغاتی ناهنجار کلیپ هاي پخش همچنین و کوتاه شلوارهاي کراوات ها، شکن، هنجار

پوشاک اين  از  استفاده به تحريک  را جوانان نسل خصوص  رود پیش جايی تا تبلیغات اين می کنند؛ نوع   افراد روي  که می 

 الشعاع تحت هم را آن ها پوشش نوع و می گذارد تأثیر ...و ها سلبريتی ورزشکاران، مانند هنرمندان، کشور در شده شناخته

 )همان(.می شود و ترويج انعکاس افراد اين توسط غربی پوشش بازرگانی آگهی هاي و داخلی رسانه هاي در حتی و قرار می دهد

 البسه اي  يعنی می کنند، را مبدل زنان  و مردان لباس هاي الگوي مجازي، فضاي در  هوشمندانه تبلیغات با ديگر موارد برخی در

 منفی تبلیغات پرستی، تجمل ترويج با ترتیب اين به بالعکس و طور همین و می کنند تن بر مردان  است، زنان کالبد الگوي که

می   قرار گزند مورد را ما پوشش فرهنگ عفتی، بی و زدايی قبح  زمینه ها،  همه حصردر و حد بی آزادي گسترش حجاب، علیه

 قرآن در ذيل آيه دو اکثر مفسران  که طوري به است شده داده حجاب موضوع به بسیاري  اهمیت ما اسالمی آموزه هاي در  .دهند

لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ»  :نامیده اند حجاب آيه را   وَلْیَضْرِبْنَ  مِنْهَا   وَقُلْ 

  بَنِی  أَوْ  إِخْوَانِهِنَّ  أَوْ  بُعُولَتِهِنَّ  أَبْنَاءِ  أَوْ   أَبْنَائِهِنَّ  أَوْ  بُعُولَتِهِنَّ  آبَاءِ  وْأَ  آبَائِهِنَّ  أَوْ  لِبُعُولَتِهِنَّ  إِلَّا  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ   وَلَانَّ   جُیُوبِهِ  َعلَى  بِخُمُرِهِنَّ

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا َعمَلَ  مَا   أَوْ  نِسَائِهِنَّ  أَوْ  أَخَوَاتِهِنَّ  بَنِی  أَوْ  إِخْوَانِهِنَّ التَّابِعِینَ َغیْرِ أُولِی الْإِرْبَۀِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ  أَوِ  أَيْمَانُهُنَّ  لَى  کَتْ 

و زنان مؤمن ؛  یعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَمِجَ   اللَّهِ  إِلَى  وَتُوبُوا   زِينَتِهِنَّ  مِنْ  يُخْفِینَ  مَا  لِیُعْلَمَ  بَِأرْجُلِهِنَّ  يَضْرِبْنَ  وَلَا   النِّسَاءِ  َعوْرَاتِ

را بگو تا چشمها )از نگاه ناروا( بپوشند و فروج و اندامشان را )از عمل زشت( محفوظ دارند و زينت و آرايش خود جز آنچه قهرا 

به مقنظاهر می را  بر و دوش خود  بايد سینه و  بیگانه( آشکار نسازند، و  را آشکار  شود )بر  بپوشانند و زينت و جمال خود  عه 

نسازند جز براي شوهران خود يا پدران يا پدران شوهر يا پسران خود يا پسران شوهر يا برادران خود يا پسران برادران و پسران 

زنان   به  رغبت  که  خانواده  اتباع  مردان  يا  خويش  ملکی  کنیزان  يا  مسلمه(  زنان  )يعنی  خود  زنان  يا  خود  يا  خواهران  ندارند 

اطفالی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند )و از غیر اين اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنند( و آن طور پاي به  

باشد که رستگار   توبه کنید،  به درگاه خدا  ايمان، همه  اهل  اي  پاهايشان معلوم شود. و  پنهان  نزنند که خلخال و زيور  زمین 

  يُؤْذَيْنَ  فَلَا  يُعْرَفْنَ  أَنْ  أَدْنَى  لِکَيُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لَِأزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ يُدْنِینَ َعلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَيَا أَ» ( 31«)نور/.شويد

مؤمنان بگو که خويشتن را به چادر فرو پوشند، که  اي پیغمبر )گرامی( با زنان و دختران خود و زنان  ؛  ارَحِیمً  َغفُورًا  اللَّهُ  وَکَانَ

اين کار براي اينکه آنها )به عفّت و حرّيت( شناخته شوند تا از تعرض و جسارت )هوس رانان( آزار نکشند بسیار نزديکتر است و  

 است؛ شده ذکر ار بسی اطهار ائمه  سخنان در موضوع اين  ( اهمیت59«)احزاب/.خدا )در حق خلق( بسیار آمرزنده و مهربان است

 براى چیزى چه که بگويید من به  فرمود: حضرت آن  که بوديم » ما نزد رسول خدا)ص( نشسته :فرمود که  شد روايت  )ع( على از

 ما و بود پرسیده از ما پیامبر که را آنچه و آمدم فاطمه نزد من و شديم، متفرّق  و  بازمانديم جواب از ما همه است؟ زنان بهتر
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 است آن زنان براى چیز بهترين می دانم، را اين سؤال جواب من ولى گفت: فاطمه .گفتم باز او براى دهیم، جواب بوديم نتوانسته

 (54:1403نبینند.«)مجلسی، را آنان نیز مردان و نبینند را  مردان  که

اند زنان همه  الگوي که )س( زهرا  حضرت  بنت  لحظه  در حتی  را  موضوع اين  اهمیت عالم  اسماء  از  اند؛  نموده  مرگ گوشزد 

 روى پارچه يک که می دانم زشت را عمل اين من وى فرمود: به محمّد)ص( حضرت  دختر عمیس روايت شده که گفت:» فاطمه

 آن نظیر من خدا! رسول دختر اى گفت:   اسماء  .مى شود آگاه جنازه آن وصف حجم و از کسى هر زيرا زنان می اندازند، جنازه

ام، حبشه درسرزمین  که را تابوتى نیکو او و آوردند خرما تازه شاخه هاى تا فرستاد آنگاه  مى دهم. نشان تو به ديده   تابوتى 

 باشد، آن  میان  در  که  زيرا جنازه اى است، خوب  تابوت  اين چقدر فرمود: )س(  زهرا  انداخت. حضرت آن  روى  پارچه  يک  و  ساخت

 زنانه امري فقط حجاب  که  است ذکر شايان نکته  اين البته  است.«)همان( مرد جنازه يا زن  جنازه که  نمى شود داده تشخیص 

 جامعه  در  را  اسالمی پوشش فرهنگ بايد مردان  هم و زنان هم بنابراين  می شود، زنان گفته حجاب  به  تغلیب، باب از  و  نیست

 تهاجم همانطورکه است؛ شده سفارش گروه دو هر براي آراسته ظاهري داشتن و ساده لباس هاي پوشیدن نمايند و رعايت

 قرار خود حمله هاي آماج مورد نیز  مردان را پوشش  آنان بلکه نبود، زنان حجاب مختص دينی و ملی پوشش فرهنگ  به دشمن

 ايجاد کرده اند.  مرد  و زن پوشش در خلط  نوعی همچنین و بودند داده

 

 غربي  نامتعارف محصوالت ترويج -5-3-2

لوازم نامتعارفی محصوالت رواج اسالمی، فرهنگ به زدن صدمه زمینه در دشمنان اقدامات ديگر از  و لوازم آرايشی، مانند 

 سايبر فضاي در و تولید شرق، گاه و غرب از سوي که است ...و  بند مچ گردنبند، آالت، زيور جنسی،  مسائل به مربوط داروهاي

 متضاد فرهنگ هاي داراي که است کشورهايی متوجه مجازي فضاي از خطرات ناشی از يکی سان بدين می شوند؛ توزيع و تبلیغ

 کاربرد محروم از غنی، فرهنگی از برخورداري وجود با عمدتاً که مسلمان، کاربران ويژه به است؛ سايبر بر فضاي حاکم فرهنگ با

 هستند. خود فرهنگ با متناسب فرهنگی قوي  محصوالت

وَلَنْ يَجْعَلَ    می فرمايد:»....  آيه دراين متعال خداوند است؛ شده اشاره موضوع اين به مستقیم غیر طور به نساء سوره 141 آيه در

( 141«)نساء/.و خداوند هیچ گاه براي کافران نسبت به اهل ايمان راه تسلّط باز نخواهد نمود؛  اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ َعلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا

 آيه قابل استنتاج است:   از ذيل نکات

 واقعى است. ايمان  نداشتن نشانه سلطه پذيرى و ندارند، را کافران سلطه  پذيرفتن حق مؤمنان، .1

 .باشند مأيوس همیشه براى مؤمنان بر  سلطه از کفّار که کرد کارى بايد .2

 تمام در بايد مسلمانان پس  .است حرام کند باز را مسلمانان بر  کفّار نفوذ راه که قراردادى  و آمد و رفت نامه، عهد طرح، هر .3

 برخوردار باشند.   کامل استقالل از فرهنگى و  اقتصادى نظامى، سیاسى، جهات

  خاصی  محور در  آيه اين در بر مسلمین کافران  سلطه نفی  و  است بیگانگان  نفوذ  بر  مبنی  مسلمانان براي نهی   و دستوري آيه اين

  کارآمدترين  از  غربی   مبتذل  فرهنگ  ترويج  با   کشور  بدنه فرهنگی  در  تغییر  گیرد؛می    بر  در  را   عرصه ها  همه  و   نیست  محدود

  و   می دهد  پوشش  را  جامعه  يک  افراد  زندگی   سبک  و  دينی  هويت  باور،  اعتقاد،  مسئله فرهنگ،  که  چرا  است؛  دشمنان  سلطه

  اين  در  ابعاد تهاجم از يکی  می گذارد؛   بار  به جامعه دينی  و  ملی فرهنگ   استقالل به  ناروايی  عوارض متعاقباً  اين بخش  به آسیب

صادق)ع( آمده   امام از  روايتی در  .بازتاب می دهد   جامعه  در  را  غرب  فرهنگ  که  است  کاالهايی  نفوذ  و  محصوالت  ترويج  زمینه

 من دشمنان نوشیدنی هاي نوع از نخوريد، را  دشمنان  غذاي بگو  مؤمنان به  که  امر کرد پیامبران  از پیامبري به است: »خداوند
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 نکنید، من سکونت  دشمنان منازل  در  و  نپوشید من  دشمنان پوشاک نوع  از  و سوارنشويد  من دشمنان  بر مرکب هاي و نیاشامید

 ( 248:1408می شويد.«)نوري، محسوب من  دشمنان زمره از  آنان، بسان  صورت اين درغیر

 و کردن  زندگی شیوه  عدم و به  دارد  عام و  کلی مفهوم  روايت اين  اما است؛ شده ذکر مصداق ها برخی چند هر  فوق  روايت  در 

 .می کند  اشاره جامعه اسالمی در غربی منحط نمادهاي و  محصوالت تمام بکارگیري  از نهی

 

 فکري  نگري سطحي رواج  -5-3-3

 هستند  اي  پسندانه  عوام و پا افتاده پیش مباحث می شوند بارگذاري اجتماعی شبکه هاي و مجازي  فضاي در  که  مطالب برخی

 اين در را مسائلی عضو، بیشتر  جذب براي گروه ها و مديران کانال ها می گیرد؛ قرار کاربران اختیار در مستند ارجاعی بدون که

 و نادرست  تقريري يا می کنند، تحريف  را مطالب اقدام اين کاربست  براي لذا .باشد ارتضاء عموم مورد  که می کنند مطرح فضاها

 ايجاد اولیه  اهداف از سايبر فضاي در متضاد انديشه هاي طرح و بیان از طرف ديگر،آزادي.می دهند ارائه قول هاي ناقص نقل

 شدن  انباشته ثمره آن شود، مطرح فضا اين در  معتبري اساس و بنیان هیچ بدون انديشه اي چنانچه اما است؛ چنین فضايی

 بدون کاربران سبب بدين و است خارج عهده مخاطبان از آن ها  همه تحلیل و نقد و بررسی توان  که است بسیاري انديشه هاي

 آن  از سايبر  فضاي در آن حصر و حد  بی رواج  و  کثرت سبب به نوظهور  پنهان انديشه هاي زواياي و مبانی در  تحقیق  و بررسی

 پذيرش انديشه هاي در کاري مسامحه و نگري سطحی به جوانان  ويژه به کاربران پذيري حق روحیه و درنتیجه می شوند متأثر

  (406:1392شد.)مرشدي زاد، خواهد مبدل نوظهور 

 آن عدم بر را ايشان و کرده است دعوت تدبر و عمیق تفکر به را آدمیان متعدد، موارد در کريم قرآن که است صورتی در اين

خدا آيات خود را براي شما اين گونه روشن بیان  تَعْقِلُونَ؛    لَعَلَّکُمْ  آيَاتِهِ   لَکُمْ   اللَّهُ  يُبَیِّنُ  لِکَکَذَ»  :می فرمايد  خداوند می کند؛ توبیخ

 و آيات در و بیاندازيد به کار را خود فکر و عقل شما است: » اگر آمده تفاسیر ( در242«)بقره/.کند، شايد خردمندي کنیدمی

 است کرامتى معجزه و باالترين اسالم دين دستورات  و  قوانین که ی فهمیدم نمائید، تدبر و تفکر الهى نوامیس و تعلیمات قرآنى

 انسان  به  خداوند که  نعمتى باالترين است؛آرى  منطق  و  عقل مطابق )ع(  محمدى  دين دستورات  تمام که  زيرا  آن،  حقانیت  براى 

 و حق معارف و علوم به راجع  که است تمیزى قوه همان و دارد  به انسان اختصاص که  است فکر و عقل قوه همان نموده، کرامت

 عقل  و  نظرى عقل( را  آن اعتبارى  به  و می شناسد را  شر  و  خیر  نافع و  ضار  عملیات  به و راجع می دهد تمیز  هم از  را  باطل

 تدبر؛ و تفکر  از پرتو مگر رسید نخواهد رتبه اى  و  مقام به  کسى است سعادت کلید و نجات  رهبر  تفکر،  و  تعقل گويند؛  )عملى

 می گردد رهسپار  هدايت شاهراه به  جهالت  خردى و  بی پرتگاه از کسى نمی رساند فضیلت  و سعادت  به  را  کسى تقلیدى  ايمان

 و کنید تفکر  که فرموده تأکید مختلف الفاظ به  مجید قرآن و کريم درکتاب بسیار چه و اندازد؛ کار به را  خود  خداداد  قوه اين که

 قرآن در تعقل عدم از را انسان ها ديگر آيات ( در355:1361نمائید.«)امین، تدبر مخلوقات باقى زمین و و آسمان  خلقت  در

الْقُرْآنَ   می کند: » توبیخ و سرزنش آيا در قرآن از روي فکر و  کَثِیرًا؛    اخْتِلَافًا   فِیهِ  لَوَجَدُوا  اللَّهِ  َغیْرِ  ِعنْدِ   مِنْ   کَانَ  وَلَوْأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ 

 در  ژرف انديشی عدم آيه، اين ( طبق82«)نساء/.يافتندنگرند؟ و اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختالفی بسیار مییتأمل نم

 است. گرفته قرار نکوهش مورد متعال خداي سوي از قرآن

 همه  در  علمی مبحث  و  کتاب  هر به  مربوط  قرآن  بر عالوه تدبر فرمان  اينکه  آن و  کرد  آيه کسب از عامی مفهوم  می توان  اما 

 حديث در است؛ انعکاس يافته قرآن اند مفسر و مبین که )ع( بیت اهل ديد از مطلب اين چنانچه است؛ نسلی هر و براي اعصار

آمده از معروفی »تفکر که پیامبر)ص(  است.)مصطفوي، عبادت از بهتر ساعت يک فرمودند:  سال   حديث (در116:1360يک 
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که نمی   را  آنچه  و را، آن علم کند محکم آموخته، که آنچه در کند فکر بسیار که است:» هر علی)ع( آمده مؤمنان، امیر از ديگري

 از يکی است،  انديشه  و  فکر نبود عدم همان واقع  در  نگري سطحی توضیحات اين ( با397:1366بفهمد.«)خوانساري، فهمیده

 در اين موضوع  و شد اشاره آن  به  قبل قسمت هاي در مختصرا  آن  توضیح که  است  آنان باوري زود  افراد، سطحی نگري عوامل

 آنچه ديگر طرف از و است؛ زودباوري دوره بهار اين و می گیرد شکل جوانی دوره در ما که افکار چرا می کند، نمود بیشتر جوانان

 در مقاومت شان قدرت باور، زود و لوح ساده داريم. افراد برنمی آن دست از و می شماريم خود هويت از بخشی می پذيريم را

 ( 82:1395می شوند.) اسفندياري،  تسلیم و زود نمی دهند خالف احتمال است؛ کم اخبار برابر

 

 )عقايد شکني قبح( گري اباحه گسترش -4-3-5

 است آور زيان و بسیار خطرناک آفتی و دينی شعائر و ارزش ها آموزه ها، برابر در قیدي بی و انگاري سهل معناي اباحه گري به

 خداوند می دهد؛ قرار تهديد معرض در را  جوان همه نسل از بیشتر و کند روبرو تهديد با را اسالمی جامعه يک است ممکن که

باز )به  تَفْتَرُونَ؛    اللَّهِ  َعلَى   أَمْ  قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ    »: می فرمايد متعال

ز پیش خود بعضی را حرام و مشرکان عرب( بگو: با من بگويید که آيا رزقی که خدا براي شما فرستاده )و حالل فرموده( و شما ا

 قوانین برابر در  مقابله آيه اين  طبق (59.«)يونس/بنديد؟کنید، آيا اين به دستور خداست يا بر خدا افترا میبعضی را حالل می

 وجود مختلف  انحاي به علمی پیشرفت هاي به توجه  با به امروز تا که  است جاهلیت سنت او، آموزه هاي در مسامحه و الهی

 .است داشته

 عین در و مى زنند اسالم و به خدا ايمان از دم که هستند گروهى  ما زمان و عصر است:» در شده  ذکر چنین آيه اين تفسیر در 

 قوانین که مى دهند اجازه خود به يا و مى کنند، است دراز اسالمى غیر  قوانین  که  ديگران قوانین  سوى  به گدايى دست حال

 جاهلى سنت هاى پیرو نیز  آن ها بپردازند، قانون  جعل به شخصاً و کنار بگذارند نیست، عمل قابل اين که عنوان  به را  اسالم

 اين که بعضى و بشناسیم، برسمیت  را آن قوانین همه بايد مسلمانیم گفتیم که هنگامى نیست، واقعى تجزيه پذير هستند. اسالم

گويند خود غربزدگى نوع يک از  که است اساسى بى پندار نیست، اجرا قابل همه  قوانین اين مى   شده ناشى باختگى و 

 (330:1371است.«)مکارم شیرازي، 

 اطالعات انفجار و ارتباطات که عصر نیز امروزه دارد، جدي نقش پديده اين گسترش در ديندار جامعه دشمنان مداوم توطئه هاي

 براي حداقل خود  دنبال به که است مردم فرهنگ شدن وجهانی اينترنت  جهانی شبکه  اقدام اين براي دشمنان  ابزار  از  يکی  است

 يا و اعتقادي سست آن نتیجه که می آورد همراه به را دينی ارزش هاي به تساهل و جوان تکاهل نسل ويژه به  مردم از شماري

 و مستهجن  و کانال هاي سايت ها  گسترش  زمینه اين  در غربی ها اقدامات از يکی است؛ اسالمی آموزه هاي به بی اعتقادي حتی

 روز و باالست بسیار سايت ها اين  از  ايرانی تعداد بازديدکنندگان متأسفانه آمار  طبق و است  مجازي فضاي بستر در اسالمی ضد

 فرهنگی است؛ هر اصول ريشه اي ترين از اخالقی، آموزه هاي روابط و اجتماعی قوانین حرمت حفظ18دارد.  صعودي سیر روز به

 اخالقی غیر اعمال ارتکاب از افراد جامعه خودداري میزان  در روند اين نهايتاً سايبر، فضاي در گري  اباحه گسترش با است بديهی

 فضاي در  آن  شدن  مباح و جامعه  سطح  در  اخالق  خالف برخی اعمال منشأ  و گذاشت  خواهد تأثیر نیز  جامعه  فضاي در  ناهنجار و

 ( 406:1392است.)مرشدي زاد،  سايبر

 
 بازديد هزار 25 روزانه سايت ها اين از  يکی تنها که  کرده اعالم نیز سپاه سايبري رصد تیم می دهد؛ خبر مستهجن سايتهاي به ايرانی کنندگان مراجعه میلیون 12 از رسمی غیر آمارهاي 18

 (NP)رک: تابناک،  88-2-30خبر انتشار تاريخ -است داشته
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 است شده جامعه افراد عقايد بین شکنی قبح باعث و کرده پیدا زيادي رشد و نمود جامعه سطح در که مصاديق اين از برخی

 : از عبارتند

 مردان  در دست ها  يا و گردن  به طال آويختن .1

 کشور  سطح مربوط در مجالس در حتی آن شدن عادي و میهمانی ها و جشن مراسمات  در  زن و  مرد اختالط .2

 عروسی ها  در الکلی مشروبات مصرف شدن  رايج .3

 ... و انزجارآور  و موهن موسیقی هاي انواع استماع .4

 

 فرصت ها به  تهديدها تبديل و مجازي فضاي آسيب هاي از جلوگيري راهکارهاي و پيشنهادها -6

 وضعیت  به آن ها موقعیت تغییر  موجب تهديدات با برخورد طبیعتاً و ندارند رو پیش تهديدات با مقابله جز  چاره اي انسان ها

توانمندي  از برخواسته واکنش ها اين داد. خواهد قرار جديد موقعیت در را ما تهديدات، مقابل در ما واکنش شد. جديد خواهد

 پیش فرصت هاي از منفی و سخت و سفت نگرش با نبايد اما دارد همراه به آسیب هايی حتماً مجازي فضاي ما می باشند. هاي

بايد آن محروم روي ها، از استفاده با شد.   دنیاي به  ورود براي بايد افراد  کرد. خلق  بالفعل و جديد موقعیت هاي  توانمندي 

 جامعه سوي به سنتی جامعه از حاضر حال در نشوند. جامعه ما آسیب دچار تا باشند داشته اختیار در اطالعات کافی مجازي،

 نقش  مجازي فضاهاي که گفت  توان  می است. بنابراين  حرکت حال  در  نیز به سمت الکترونیک  ن  اکنو  هم و رفته  پیش صنعتی

 به تکنولوژي هاست؛ در تغییرات سري  يک نیازمند اطالعات و  دانش مديريت امروزه دلیل  همین به دارند. اي کننده تعیین  بسیار

سمت  اين  به  حرکت  براي  داد.  ارايه  افراد به  را  اطالعات حداکثر به توان  زمان حداقل در  که  کرد حرکت  سمتی به بايد که  طوري 

بازنگري براي کشورهاي که طوري به هست. نیاز جديد تکنولوژي هاي و افزار سخت افزار، نرم حوزه در جدي به   پیشرفته 

تدوين و مدت کوتاه هاي برنامه و کرده استفاده مجازي فضاي اين از فرهنگی تاثیرگذاري حوزه  اين  در  مدت  کرده   بلند 

 (18:1395اند.)علیشیري و موسوي زاده، 

 با متناسب  و سالم فرزندانی تربیت هدف که اين  به  نیل  جهت در برنامه ريزي  لزوم و پیشنهاد ارائه شده، ارائه  مطالب بر بنا  

 می شود. بیان  موضوع با متناسب پیشنهاداتی خصوص  همین می باشد. در مهم است، اسالمی ايرانی فرهنگ

 در   که هنگامی کند. می ايجاد افراد در را درونی مهار که است صورت اين به چالش اين  با اسالمی تربیت کلی برخورد •

 تربیتجريان   در را درونی مهار بايد داد؛ شکل را مرزبندي هايی و نمود مهار را بیرونی محیط نمی توان ارتباطات تالطم

 .پرداخت اسالمی تربیت توسعه و تبلیغ  به نوين فن آوري هاي از  استفاده با و داد؛ افزايش

ارگان هاي بودن دسترس در  و هوشمند گوشی هاي از  بااليی حجم به توجه  با • بايست دولتی آن،   کنترل و نظارت  می 

 نیاز به با توجه شخصی هر که گونه اي به کنند؛ اتخاذ مناسبی تصمیم وسايل اين به واردات نسبت و باشند داشته بیشتري

   .کنند استفاده رسانه ها اين از بتواند خود کاري  شرايط و

 مورد  در  والدين به و اطالع رسانی نمودن آشنا به منظور شهرستان ها در فرهنگی مصادر سوي از  آموزشی جلسات  برگزاري  •

 مجازي. اجتماعی هايشبکه  و اينترنت به ويژه جديد فناوري هاي

 به  را وظیفه مهمی فرهنگی و سیاسی اجتماعی، فرايند اين با مواجهه  براي  اسالمی جامعه يک عنوان به وپرورش آموزش  •

جنبه  ش  پرو  و آموزش  که  آنجا از  نمايد. حفظ  را خود  مذهبی و قومی فرهنگ  بتواند تا دارد عهده  فرهنگی بیشتر 

 روشن  با تا  شود، می فرهنگی جهانی شدن تاکید ابعاد بر  بیشتر  اقتصادي و سیاسی ابعاد بررسی  بر عالوه دارد،  اجتماعی_
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 دست اسالمی ارزش هاي فرهنگ و  حفظ درست  هاي شیوه به  بتوان  فرآيند اين  از  ناشی چالش هاي و فرصت ها شدن

   .يافت

 قوانین.  اين نمودن  اجرايی و اينترنتی جرايم مجرمان با برخورد جهت در سختگیرانه تر قوانین وضع •

اي  به  رايانه اي بازي هاي طراحی  • ها، اين  در  که  گونه  جهت  راهکارهايی و مجازي  فضاي در  موجود  خطرات  انواع  بازي 

 .شود داده آموزش  آنها با مقابله و آشنايی

 را گرفته کتاب خواندن مانند آموزاندانش   مفید فعالیت هاي از بسیاري جاي وسايل اين از  استفاده و مجازي شبکه هاي •

 را تکلیف دانش آموزان می توان آموخت. دانش آموزان به امکانات و فضا اين از استفاده با می توان را درس از بخشی و است

 داد. نشان به دانش آموزان طريق اين  از را علمی آزمايشات يا داد قرار اختیارشان در ها شبکه اين در افزاري  نرم طريق از

 است.   ممکن  طريق اين از  نیز شهروندي و انسانی رفتارهاي آموزش 

 وگسترش داخلی اجتماعی هاي شبکه توسعه و خارجی اجتماعی هاي شبکه با رويارويی سازي، فرهنگ هاي راه از يکی •

 تر موثق فرهنگی جامعه و اجتماعی اشتراکات دلیل به داخلی، اجتماعی هاي شبکه  است.  راه اين  از دينی هاي ارزش 

 معارف گسترش و ابزارها درتبلیغ اين از بايد ارتباطی؛ ابزار شدن جديد و آوري  فن گسترش با نیست  شکی بود. خواهند

   .گرفت بهره دينی

 به منجر نهايت در که علمی و فعالیت هاي فرهنگی با مرتبط دوستیابی سايت هاي در نوجوانان حضور به والدين کمک •

نیز ارتباطات و واقعی فضاي در فعالیت هايی جمله  از  گردد، انسانی   توانمندي حضور  افزايش به منجر که است کمک 

نوجوانان  برخوردار  از  که سنی رده اين  به  مختص  سايت هاي می شود. جوانان  و اجتماعی  اخالقی   در  هستند، سالمت 

 .می باشد آن ها با ارتباط و برقراري يافتن نیازمند تنها و می شود يافت فراوانی به اينترنت

 فناوري هاي جديد معايب و مزايا مورد در جوانان و نوجوانان به دادن آگاهی جهت  مدارس در  آموزشی کالس هاي برگزاري •

 آن ها  از صحیح  استفاده شیوه و

 جهت نکنند و خأل احساس عاطفی، نظر از فرزندان که طوري به خانه، از بیرون فضاي در فرزندان با بیشتري وقت گذراندن •

 .نبرند پناه مجازي فضاي به  کمبود، اين  جبران

 استفاده نکنند همراه تلفن  از بگويند دانش آموزان به نمی توانند آن ها که بدانند را اين کشور آموزشی و فرهنگی مسئوالن •

دانش  يک زمانی که مدت و محدود ساعات براي  نهايت در آنها کنند. عمل  گفته اين  به هم آنها  که  باشند داشته انتظار  و

 نیازمند پرورش آموزش و که حالی در کنند، تکلیف تعیین می توانند است، نظارت شان و نگاه حیطه در و مدرسه در آموز

  .است زيربنايی اقدامات

 

 گيري بحث و نتيجه  -7

 و  لوازم  اقسام و شدن انواع  پديدار موجب  گذشته، ي  دهه چند در  رايانه و  الکترونیک ي  عرصه در  نوين  هاي  فناوري گسترش 

 انکارناپذير است.  شده جهان در اي رايانه بازي هاي و  ماهواره همراه، تلفن  اينترنت، جمله  از  اي  رايانه  و  الکترونیکی هاي برنامه

 آسیب از توان نمی سکه سوي  آن در اما است، نموده تر آسان چندين برابر را بشر زندگی ها پیشرفت و تحوالت اين که است

 تنها که  نیستند گذشته  هاي نسل  کودکان مانند حاضر  عصر نوجوانان و کودکان ماند. نوين غافل هاي فناوري  اين از ناشی هاي

 اينهمه   از نوجوانان و کودکان اين تمامی تقريبا شوند. سرگرم تلويزيونی هاي کارتون تماشاي و با همساالنشان کردن بازي با
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 از  وسیعی بخش  و يافته کاربرد وسیعی امروزه آنچه  ابزارها، اين  وسیع  کاربرد از  نظر  صرف برخوردارند. آنها از  برخی يا ها فناوري

 از ناپذيري پايان مجموعه  اينترنت است. فضاي مجازي آن تبع  به و اينترنت دهد، می پوشش را  افراد ي روزمره هاي فعالیت

 گسترش  نیز  روز  هر و  است آورده  جمع  خود  در  را  ها انسان جمعی و  متنوع فردي  و  مختلف  اطالعات که  است  داده هاي پايگاه

 از در بسیاري و هستند گسترش  به رو ها فناوري ي توسعه دلیل به کشور در سايبري فضاي پديد نو هاي يابد. آسیب می

 با ايران  در اما است؛ شده برنامه ريزي آسیب  اين با مقابله و پیشگیري  براي  ها فناوري اين افزايش گرفتن نظر در با کشورها

 گونه اين با مقابله براي مؤثري راهکار و ريزي مجازي برنامه فضاي و اينترنت ي توسعه و ها فناوري گسترش سرعت به توجه

 .است شده کشور  سراسر  در ها آسیب گونه دامنه اين  افزايش موجب اين  و است  نشده تدبیر ها آسیب

 آن  موازات  به اما است، روز هاي فناوري به دسترسی و علمی از مطالب استفاده اطالعات، کردن روز  به  اينترنت مثبت آثار از 

 شخصیت ي  ارايه با پسران  و دختران از استفاده سو و کالهبرداري مجازي، هاي عشق ها، چت روم به جوانان و نوجوانان گرايش

 سريع و کوتاه راه هاي دنبال به همیشه افراد است. شده موجب را اخاذي و اطالعات سرقت اينترنتی، هاي ازدواج دروغین،هاي  

 جواب اينترنت، در افراد اغلب وقتی همین علت به ندارند. توجهی چندان راهکار بودن درست به و هستند خود نیازهاي رفع براي

 ارتباطی ابزار  اين از استفاده به  افراطی  حتی و ناخودآگاه به صورت آورند، می دست  به  ممکن زمان کمترين در  را خود  سؤاالت 

 با برخورد امکان موانع، وجود عدم دلیل به مجازي دنیاي در اجتماعی هاي آسیب از جمله و نوپديد  هاي آسیب آورند. می روي

 .آورند می بار به اجتماعی و روانی روحی، جدي  هاي آسیب افراد براي که است هايی پیام به ويژه پیام هرگونه

 

 پيشنهاد هاي پژوهشي  -8

 نیز را آن مثبت نمی توان ابعاد اما شد، بررسی روايات و قرآن منظر از مجازي فضاي منفی وجوه پژوهش اين در چند هر .1

 پیشنهادها »بررسی محاسن فضاي مجازي بر مبناي آموزه هاي اسالم « است.   از يکی لذا گرفت، ناديده

 اما گرديده، استعمار نرم و جنگ براي مقدماتی  و ابزار حتی و  شده  بنا  غربی ها توسط فناوري اين  زيرساخت هاي چند هر .2

آموزه  و ارزش ها تا آورد  پديد حکومت هاي اسالمی خصوص  به جوامع، براي فرصتی می تواند ابزار اين ظهور طرفی از

 در مجازي فضاي از برداري بهره در اين زمینه » راهبردهاي پیشنهادي پژوهش هاي از يکی  سازند. جهانی را اسالمی هاي

 اسالم« است.   جهانی توزيع راستاي

جوانان و آگاهی کامل از آموزه هاي  نوجانان و   ادراکات و تجارب از آگاهی با توانند می کشور، گزاران سیاست و مسئوالن .3

 .دهند کاهش را آن از استفاده عواقب و تقويت، را مجازي فضاي از استفاده نتايج مثبت اسالم،

  ديگر   و  راديو  مانند: تلويزيون،  داخلی  رسانه هاي   اما   است؛  جهانی  رسانه اي  ارتباطات،   و  اطالعات  عرصه  در  مجازي  فضاي .4

عنوان  با جداگانه پژوهشی بررسی لذا نیز دارند،  آسیب هايی  می شود، عرضه  جامعه در داخلی  عوامل توسط که  -مطبوعات

 قرآن و روايات« خالی از لطف نیست.  ديدگاه از داخلی رسانه هاي شناسی » آسیب
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Abstract 

One of the necessities of the information age, the need for education in the 21st century is a type of education 

that prepares learners to face the changing and unpredictable challenges of life. New media are accused of 

creating challenges from two perspectives. There are new things in life. On the one hand, the media are 

competitors of educational activities in the field of education, and on the other hand, they are considered to be 

the foundation of many new challenges. In the above conditions, how can the necessary cognitive and 

motivational fields be created in teenagers to react spontaneously to the content and performance of the media 

and their exposure to the media and their content through analysis and reflection give meaning In addition, it is 

worth mentioning that the Qur'an and the traditions of the innocents, which are the framework and basis of 

Islamic governments based on these two sources, are responsible for the human society and its requirements in 

every era, according to the claim of Muslims, so the most important goal and necessity of conducting this 

research is pathology The virtual space and the provision of practical solutions appropriate to the damage caused 

are extracted from the Quranic and narrative teachings, which are addressed by analytical-descriptive method 

and citing library sources. One of the most important results of this research is the emergence and emergence of 

the effectiveness of the Quran and traditions as the best model of Islamic lifestyle, the application of the final 

research solutions in the cultural politicization of virtual space and the improvement of the level of awareness of 

families and sections of society in recognizing the points of threat and opportunity in Virtual space pointed out. 
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